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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १३ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २४, १९३८ ( शिे ) 
 

(१) मुख् यमांत्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मांत्री  
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७७ 
------------------------------------- 

 

भाांडूप येथील सह्याद्री नगरातील सुखिताा सहिारी गहृननमााण  
सोसायटीच्या एसआरए प्रिल्पातील गैरव्यिहाराबाबत 

(१) *  १६०८१   श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भाींडूप येथील सह्याद्री नगरातील मागील आठ वर्ाांपासून रखडलेल्या 
सुखकताा सहकारी गहृननमााण सोसाय्ीच्या एसआरए प्रकल्पात गैरव्यवहार झाला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पात एसआरए आणण ववकासक कीं पनी आकार ननमााण 
प्रॉर्प््ीज याींचे सींगनमत झाल्याचे ददसून येत असून या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी 
करून काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मौजे काींजूर, न.भू.क्र.२३७(पै) या भूभागावर सुखकताा सह.गहृ.सींस्थेची 
झोपडपट्टी पनुवासन योजना राबववण्यात येत आहे. सदरहू योजनेस ददनाींक 
१६.१.२०१४ रोजी आर्यपत्र देण्यात आले असून पनुवासन घ्काच्या इमारतीचे 
आराखड ेददनाींक १८.१२.२०१४ रोजी मींजूर करण्यात आले आहेत. 
      सदरहू योजनेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व इतर रदहवार्ी याींच्या 
वेळोवेळी प्रार्प्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने मुख्य कायाकारी अधधकारी, 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण याींचेकड ेददनाींक ३०.९.२०१५ रोजी सवा सींबींधधताींची 
बैठक घेण्यात आली सदर बैठकीत मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधधकरण याींनी प्रथम सदरहू योजनेच्या क्षेत्राचे ससमाींकन व 
झोपडीधारकाींनी पात्रता ननश्चचत करून नींतर योजनेस पढुील परवानग्या देण्यात 
येतील असे ननदेर् ददले आहेत. त्यास अनुसरुन झोपडीधारकाींची पात्रता ननश्चचत 
करण्याचे काम अींनतम ्र्प्र्प्यात असून ससमाींकनाचे काम पूणा झाल्यानींतर 
प्राधधकरणाकडून सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन योजनेस ननयमानसुार पुढील 
परवानग्या देण्यात येतील. 

----------------- 
परभणी येथील इनामी जलमनीिरील अनतक्रमणाबाबत 

(२) *  १५०३४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील इनामी जसमनीवर अनतक्रमण करणाऱयाींच्या नावाींच्या नोंदी, 
कर आकारणी, मालमत्ता नोंदवहीमध्ये नोंदी घेणे तसेच ननयमबाहयररत्या 
बाींधकाम परवानग्या देणे असे गैरप्रकार करणाऱया परभणी महानगरपासलकेतील 
कर व बाींधकाम ववभागातील अधधकारी व कमाचाऱयाींववरूध्द जबाबदारी ननश्चचत 
करून कारवाई व अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेर् श्जल्हाधधकारी, 
परभणी याींनी आयुक्त महानगरपासलका, परभणी याींना सन २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयकु्ताींनी ववदहत मुदतीत वरील प्रमाणे कोणतीही सक्षम 
कारवाई न केल्याने श्जल्हाधधकाऱयाींनी स्मरणपत्र देऊनही आयुक्ताींनी कारवाई न 
केल्याने त्याींच्याववरूध्द परभणी येथील पत्रकाराींनी सन २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्रधान सधचव, नगरववकास याींच्याकड ेलेखी तक्रार नोंदववली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी वेळ काढू धोरण राबववणारे आयुक्त तसेच दोर्ी 
अधधकारी व कमाचारी याींच्याववरूध्द वररषठ स्तरावरून कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) असे पत्र र्ासनाकड ेप्रार्प्त झालेले नाही. 
(३) प्रस्ततु प्रचनाच्या अनुर्ींगाने प्रार्प्त झालेल्या मादहतीच्या आधारे सदर प्रकरणी 
दोर्ी असलेल्या अधधकारी व कमाचाऱयाींवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना 
आयुक्त, परभणी महानगरपासलका याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

इमारत बाांधिामाच्या परिाना सुलभीिरणाबाबत 

(३) *  १४७७३   आकिा .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेच्यावतीने देण्यात येणा-या इमारत बाींधकामाच्या ववववध 
परवानग्या व सींबींधधत कायापध्दती यासह प्रमाणपत्राचे सुलभीकरण करण्यात 
आले असून आता या परवान्याींची सींख्या ११९ वरुन ५८ करण्यात आली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महापासलकेच्या धतीवर राज्यातील सवा महापासलका व 
नगरपासलका याींना ही कायापध्दती ननश्चचत करुन सवा मादहती ई-र्प्लॅ्फामावर 
आणण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) मुींबई महापासलकेच्या धतीवर राज्यातील सवा महापासलका व नगरपासलका 
याींना ही कायापध्दती ननश्चचत करुन सवा मादहती ई-र्प्लॅ्फामावर आणण्याबाबतची 
बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रच न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरात अनधधिृत फलिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४) *  १५११७   श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२१८ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे र्हरात मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत फलक लावले जात असून या 
अनधधकृत फलकाींवर मा.उच्च न्यायालयाचे आदेर् असूनही महापासलका प्रर्ासन 
कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अनधधकृत फलकाींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    पुणे महानगरपासलकेकडून अनधधकृत फलक, बोडा, बनॅर इत्यादीवर वेळोवेळी 
कारवाई करण्यात येते व त्याबाबतचा अहवाल महानगरपासलकेतफे वेळोवेळी मा. 
उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
गहृ विभागातील िक्ष अधधिारी याांना ननलांबबत िरण् यात आल् याबाबत 

(५) *  १५७६९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मा.मुख् यमींत्री याींनी एक वर्ाापवूी ददलेल् या आच वासन व आदेर्ाचे पालन 
करण् यात न आल् याबाबत गहृ ववभागातील कक्ष अधधकारी याींना ननलींतबत 
करण् यात आल् याची बाब ददनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् या सुमारास 
ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, अनुसुधचत जाती-जमातीच् या ववदयाथ याांना देण् यात येणा-या 
सर्ष यवतृ् तीच् या वा्पात झालेल् या गैरव् यवहार प्रकरणी चौकर्ीसाठी ववरे्र् कृतीदल 
नेमण् याबाबत मुख् यमींत्री कायाालयाने गहृ ववभागाला लेखी कळवनूही त् यावर 
ननणाय न घेतल् याचा ठपका ठेवनू सींबींधधत कक्ष अधधकारी याींचेवर कारवाई 
करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, र्ासनाच् या कोणत् याही ववभागातील ननणाय घेण् याची अींनतम 
जबाबदारी ववभागाचे प्रधान सधचव व अन् य अधधका-याींची असताींनाही कक्ष 
अधधका-याींना याप्रकरणी जबाबदार धरण् यात येऊन वररष ठ अधधका-याींनी 
मा.मुख् यमीं्याींच् या कारवाईमधून स् वतलला हेततुल बाजुला ठेवल् याची बाब 
ननदर्ानास येऊनही कक्ष अधधका-याींसारख् या व् यक् तीवर ही जबाबदारी ढकलणा-या 
सींबींधधत वररष ठ अधधका-याींववरोधात चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सन २०१५ च्या अथासींकल्पीय अधधवेर्नामध्ये 
र्ासनाने, देण्यात येणाऱया ववववध सर्षयवतृ्ती वा्पाच्या तक्रारीींची चौकर्ी 
करण्यासाठी ्ास्कफोसा ननमााण करण्याबाबत आचवासन ददले आहे. त्यानुर्ींगाने, 
ववववध सींबींधधत ववभागाच्या अधधकाऱयाींचा समावेर् करुन ्ास्कफोसा ननमााण 
करण्याच्या सूचना देऊन पुढील कायावाही तात्काळ करण्याचे ननदेर् देण्यात आले होते.  
    वररषठाींनी सूचना देऊनही कक्ष अधधकारी, पोल-१३, गहृ ववभाग याींनी सदर 
पत्राच्या अनरु्ींगाने माहे जानेवारी, २०१६ पयांत कायावाही केली नाही. यास्तव 
त्याींचेववरुध्द ववभागीय चौकर्ी प्रस्ताववत करुन, त्याींना दद.११.०१.२०१६ च्या 
आदेर्ान्वये, र्ासन सेवेतनू ननलींतबत करण्यात आलेले आहे. 
(३)  कायाालयीन कायापध्दती ननयम पशु्स्तकेनुसार, कायाासनातील कामाचे 
पयावेक्षण, ननररक्षण व ननयींत्रण ही कक्ष अधधकाऱयाींची कताव्ये असून, कक्ष 
अधधकाऱयाने त्याच्या कायाासनातील सवा प्रकरणे योग्य वेगाने व कायाक्षमतेने 
ननकाली काढणे, तसेच महत्वाचे कालमयााददत सींदभा वररषठाींच्या ननदर्ानास 
आणणे ही त्याची जबाबदारी आहे. त्यानसुार या प्रकरणाची जबाबदारी सींबींधधत 
कक्ष अधधकाऱयाची आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बहृनमुांबई महानगरपाललिेने वििास आराखड्यात प्रमुख 
नद्याांसाठीच्या पूरननयांत्रण रेषेला बगल हदल्याबाबत 

(६) *  १४६७६   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने ववकास आराखड्याचे ननयोजन करताना समठी, 
ददहसर, ओसर्वरा, पोयसर अर्ा ४ नदयाींसाठीच्या पूरननयींत्रण रेरे्ला बगल 
ददल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मुींबईत पुन्हा २६ जुलै सारखी पूरश्स्थती ननमााण 
होण्याची र्क्यता असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नदयाींच्या रेरे्चा अींतभााव करणे बींधनकारक असतानाही 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने पूरननयींत्रण रेरे्चा साधा उल्लेख केला नसल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर नदयाींच्या पूरननयींत्रण रेर्ा अवलींबण्यासाठी र्ासनाने 
महापासलका प्रर्ासनाला आदेर् ददले आहेत काय, त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ी बाब नाही. 
      सवासाधारणपणे मुींबई बाहेरील नदयाींचे प्रवाह हे नैसधगाक असून त्याींना 
सींरक्षक सभींती बाींधून त्याींच्या पात्राींचे सीमाींकन केले जात नाही. त्यामुळे 
पावसाळ्यात अनतवषृ्ीच्या वेळी नदीचे पाणी पात्राींबाहेर आसपासच्या पररसरामध्ये 
पसरुन पूर पररश्स्थती ननमााण होण्याची र्क्यता असल्याने, पूर ननयींत्रण रेर्ा 
ननश्चचत केली जाते. बहृन्मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रामध्ये नदया व नाले याींचे 
रुीं दीकरण व खोलीकरण सल्लागारानी अ्यास करून केलेल्या सर्फारसीनुसार 
पात्राींच्या दोन्ही बाजूला उच्चतम भरतीच्या पातळीपयांत आर.सी.सी.सींरक्षक सभींत 
बाींधनू केले जाते. यास्तव, पूरननयींत्रण रेर्ा ननश्चचत केली जात नाही. तसेच 
पजान्य जलवादहन्याींच्या प्रारूप आराखड्यामध्ये अनतवषृ्ीमुळे पाणी साचण्याची 
जी दठकाणे ननश्चचत केली आहेत व त्याींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना 
सुचववलेल्या आहेत त्याींची अींमलबजावणी ्र्प्र्प्या्र्प्र्प्याने करणेत येत आहे. 
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(२) सन २००५ मध्ये ददनाींक २६ व २७ जुलै रोजी मुींबई र्हराला अनतवषृ्ीचा 
तडाखा बसून एका ददवसात ९४४ सम.मी. इतक्या ववक्रमी पावसाची नोंद होऊन 
मुींबई र्हर व उपनगरामध्ये पूर सदृषय पररश्स्थती ननमााण झाली होती. 
सल्लागाराींनी अ्यास केल्याप्रमाणे इतक्या नतव्रतेची अनतवषृ्ी र्तकातनू एकदा 
होत असते. त्यामुळे अर्ा अपवादात्मक पररश्स्थतीसाठी पजान्य जलवादहन्याींची 
क्षमता ९४४ सम.मी. इतक्या ववक्रमी पजान्यमानासाठी वाढववणे आधथाकदृष्या 
अव्यवहाया व मुींबई सारख्या ववकससत र्हरामध्ये जागेची उपलब्धता ववचारात 
घेता र्क्य होणार नाही. परींत ुअर्ा पररश्स्थतीमध्ये पूरपररश्स्थतीमध्ये ननयींत्रण 
समळववण्यासाठी ववववध उपाययोजना बहृत आराखड्यामध्ये सुचववलेल्या असून 
त्याची अींमलबजावणी ्र्प्र्प्या्र्प्र्प्याने करण्यात येत आहे. 
(३) ते (५) लागू नाही. 

----------------- 
लसांहस्थ िुां भमेळ्याच्या ननलमत्ताने नालशि शहरात वििलसत झालेल्या  

पायाभूत सुविधाांची ननयलमत देखभाल िरण्याबाबत 
(७) *  १४९४२   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.हररलसांग राठोड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क र्हरातील गोदावरी नदीवरील घा्, मैदाने आणण साधुग्रामसह अन्य 
भूखींडाींचे जतन करून त्याींची ननयसमत देखभाल करणेसाठी माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड ेसूचना केलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, ससींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या ननसमत्ताने नासर्क र्हरात ववकससत 
झालेल्या पायाभूत सुववधाींची ननयसमत देखभाल करण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ससींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या ननसमत्ताने नासर्क र्हरात ववकससत झालेल्या 
पायाभूत सुववधाींची ननयसमत देखभाल नासर्क महानगरपासलकेमाफा त करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

-------------------------------------- 
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म्हाडाने अल्प उत्पनन गटासाठी असलेल्या सदननिाांच्या 
किां मतीत भाििाढ िरण्याचा ननणाय घेतल्याबाबत 

(८) *  १६१४६   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे, ववरार व अन्य भागात म्हाडाच्या जसमनीवर बाींधण्यात येणाऱया 
घराींच्या ककीं मतीत वाढ करण्याचा ननणाय म्हाडाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्प उत्पन्न ग्ातील ३३० चौ.फु्ाींच्या (कापे् एररया) घरासाठी 
६५४ चौ.फु्ाींची ककीं मत नागररकाींना मोजावी लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मध्यमवगीय व अल्प उत्पन्न ग्ातील व्यक्तीींना ही घरे 
आवाक्याच्या बाहेरची होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १०० ्क्के ककीं मतीवर भाववाढ हा गरीब जनतेवर अन्याय असून 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) कोंकण गहृननमााण व क्षेत्रववकास मींडळाने ववरार येथे ४७ 
हेक््र जसमनीपकैी ९ हेक््र जसमनीवर सन १९८५ मध्ये भूखींडाची योजना 
राबववली. उवाररत खलु्या जसमनीवर उपलब्ध असलेल्या च्ई क्षेत्र ननदेर्ाींकाचा 
जास्तीत जास्त वापर व्हावा या हेतनेू तसेच सवासामान्याींना जास्तीत जास्त घरे 
उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने, श्स््ल्् + २२/२४ मजल्याींच्या इमारतीींचे 
ननयोजन करण्यात आले. 
    इमारती बहुमजली असल्यामुळे स्थाननक महापासलकेच्या ववकास 
ननयमावलीच्या तरतदूीींनुसार इमारतीींच्या आराखडयामध्ये प्रत्येकी दोन जीने, दोन 
उदवाहनाींची तरतदू करणे बींधनकारक असते.  तसेच प्रत्येक मजल्यावर पुरेर्ा 
रुीं दीचा येण्या-जाण्याचा मागा (passage) इ. बाबीींचा सदननकाींच्या बाींधकाम 
क्षेत्रावर पररणाम होतो.  सदननकाींचे अींतगात च्ई क्षेत्र व सदननकाींबाहेरचे 
सावाजननक वापराचे क्षेत्र (common passage) याींचे व्यस्त प्रमाण यामुळे 
सदननकाींचे च्ई क्षेत्र व बाींधकाम क्षेत्र याींच्या गुणोत्तरात फरक पडतो.  
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     म्हाडाच्या ववक्री ककीं मतीच्या धोरणानुसार, एकीं दर प्रकल्प खचा व त्यामधील 
उपलब्ध सदननका यानुसार एका सदननकेची ककीं मत ठरववली जाते.  मात्र अत्यल्प 
व अल्प उत्पन्न ग्ातील सदननकाींवर कोणत्याही प्रकारचा नफा आकारला जात 
नाही. 
 

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

पुणे महापाललिा लशक्षण मांडळाने िेलेल्या स्िेटर खरेदीत  
लाखो रुपयाांचे निुसान झाल्याबाबत 

(९) *  १५७९२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे सर्क्षण मींडळाने पदहली ते सातवीच्या ववदयाथयाांसाठी माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल्या स्वे्र खरेदीत महापासलकेचे सुमारे ३२ 
लाख रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनसुार सदर स्वे्र खरेदीस 
जबाबदार असणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी सखोल चौकर्ी करुन अहवाल सादर 
करण्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपासलका याींना कळववण्यात आले आहे. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बेस्ट बसमधील सीसीटीव्ही बांद असल्याबाबत 

(१०) *  १४७९१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दहर्तवादयाींचे साव् असताना बेस्् बसमधील सीसी्ीव्ही बींद 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या सर्प्ताहात ननदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनसुार बेस्् बसमधील बींद 
अवस्थेत असलेले सीसी्ीव्ही सुरु करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बेस्् बसगाड्याींमधील सीसी्ीव्ही यींत्रणा ही खाजगी व्यवसाय 
सींस्थेच्या माध्यमातनू उभारण्यात आलेली असून, सदर व्यवसाय सींस्थेबरोबर 
केलेल्या कीं त्रा्ातील तरतदुीींच्या अनुर्ींगाने कामकाजाची पूताता होत नसल्यामुळे 
हे कीं त्रा् ददनाींक २०.१२.२०१५ पासून समार्प्त करण्यात आले होते. 
    तदनींतर, करारातील तरतदुीींनसुार सदर कीं त्रा्ाचे ददनाींक ०१.०३.२०१६ पासून 
३ मदहन्याींच्या कालावधीकररता पुन:रुजीवन करण्यात आलेले आहे. या 
कालावधीमध्ये सींपूणा यींत्रणेचा पनु:आढावा घेऊन सदर कीं त्रा् सुरु ठेवण्याबाबत 
अींनतम ननणाय घेण्यात येणार आहे. 
(४) प्रच न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबईतील बी.डी.डी. चाळीांच्या पुनविािासाबाबत 

(११) *  १४७२६   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.जगननाथ लशांदे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुभाष झाांबड :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४०५ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बी.डी.डी. चाळीतील इमारतीींचा पुनववाकास म्हाडादवारे केला जाणार 
असल्याची घोर्णा मा.मुख्यमींत्री याींनी केल्याचे तसेच या चाळीींच्या 
पुनववाकासाबाबत मा.गहृननमााण राज्यमींत्री महोदयाींनी म्हाडाला आदेर् ददल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या चाळीतील १६,६०० कु्ुींतबयाींना सध्याच्या १६० चौ.फू् 
जागेपेक्षा पुनववाकासानींतर वाढीव जागा ककती देणार याचा र्ासन ननणाय 
र्ासनाने अगोदर जारी करावा आणण नींतरच पुनववाकासाचा ननणाय यायावा अर्ी 
येथील रदहवार्ाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्वडी (मुींबई) मधील बी.डी.डी. चाळी जीणा झाल्या असतानाही 
म्हाडाने या चाळीींना पनुववाकासातनू वगळले असल्याचे तसेच नायगाींव, 
ना.म.जोर्ी मागा  व  वरळी या बी.डी.डी. चाळीींचा  पुनववाकास रखडला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून बी.डी.डी. चाळीींच्या 
पुनववाकासाबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) बी.डी.डी. चाळीींच्या पनुववाकासाकररता मा.मींतत्रमींडळाच्या 
ददनाींक १७.३.२०१६ च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणायानुसार महाराषर 
गहृननमााण व क्षेत्रववकास प्राधधकरण म्हाडा याींना सुकाण ू असभकरण (Nodal 
Agency) म्हणनू ननयुक्त केले आहे. 
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(२) मा.मींतत्रमींडळाच्या ददनाींक १७.३.२०१६ च्या बैठकीत झालेल्या ननणायानुसार 
बी.डी.डी. चाळीच्या पुनववाकासाबाबत ददनाींक ३०.३.२०१६ रोजी र्ासन ननणाय 
ननगासमत करण्यात आला आहे. सदर र्ासन ननणायातील एका ननणायानुसार 
बी.डी.डी. चाळीींच्या पनुववाकासाकरीता बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत 
स्वतींत्र ववननयम अींतभूात करण्यात येणार आहे व त्यामध्ये बी.डी.डी. चाळीतील 
रदहवाचयाींना दयावयाच्या पनुवासन सदननकाींचे क्षेत्रफळ ककती असावे याबाबत 
तरतूद करण्यात येणार आहे. 
(३) सर्वडी, मुींबई येथील बी.डी.डी. चाळी मुींबई पो ा् रस््च्या जागेवर असल्याने 
सदर चाळीींचा पनुववाकास प्रस्तावात समावेर् करण्यासाठी कें द्र र्ासनाकडून 
सहमती प्रार्प्त झाल्यास या चाळीींचा अींतभााव पनुववाकास प्रकक्रयेत करण्यात येईल. 
(४) बी.डी.डी. चाळीींच्या पनुववाकासाच्या अनुर्ींगाने मा.मींतत्रमींडळाच्या बठैकीत 
ननणाय घेण्यात आले असून त्या अनुर्ींगाने पढुील कायावाही सुरु करण्यात आली 
आहे. 
(५)  प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या उपनगरातील रुग्णालयात  

डॉक्टराांची ररक्त पदे असल्याबाबत 
(१२) *  १४८५७   श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेच्या उपनगरातील रुग्णालयात २१७ पदाींपैकी केवळ १३३ 
ररक्त पदे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये बालरोगतज्ञ, र्ल्यधचककत्सक, स्त्रीरोगतज्ञ, एनेस्थेसर्या 
ही डॉक््राींची ररक्त पदे असल्याने या ववभागात येणाऱया रुग्णाींचे हाल व गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) महापासलकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये बालरोगतज्ञ, र्ल्यधचककत्सक, 
स्त्रीरोगतज्ञ, एनेस्थेसर्या ही पदे ररक्त असल्यामुळे मानसेवी सहाय्यक, 
अधधव्याख्याता, प्रबींधक व आवासननवासी अधधकारी याींच्यामाफा त या ववभागात 
येणाऱया रुग्णाींवर उपचार करण्यात येतात. त्यामुळे रुग्णाींचे हाल व गैरसोय होत 
आहे हे खरे नाही. 
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(३) व (४) सदर ररक्त पदे भरण्याची कायावाही बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त 
प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
ठाणे महानगरपाललिेने अांदाजपत्रिीय रिमेपैिी 
५ टक्िे रक्िम मागासिगीयाांच्या िल्याणासाठी 

राखीि ठेिूनही खचा न िेल्याबाबत 

(१३) *  १४९८५   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महापासलका अधधननयमान्वये महापासलकाींच्या अींदाजपत्रकीय रकमेपकैी ५ 
्क्के इतकी रक्कम मागासवगीयाींच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवून खचा करणे 
बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपासलकेच्या ववववध ववभागाींनी सन २०११-१२, 
२०१२-१३ व २०१३-१४ या नतन्ही वर्ी वावर्ाक उत्पन्नाच्या ५ ्क्के रक्कम 
मागासवगीय व दसलतवस्तीतील ग्ार बाींधकाम, पायवा्, ददवाबत्ती, 
पाणीपुरवठा, इ. योजनाींवर लाखो रुपये खचा केल्याचे दाखववले असले तरी 
प्रत्यक्षात सदर बाबीींवर काहीच खचा झाला नसल्याचे जागर फाऊीं डरे्न या 
नामाींककत सींस्थेने केलेल्या पाहणीत ददनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थेने याप्रकरणी आयुक्त महापासलका, ठाणे, प्रधान 
सधचव, नगरववकास ववभाग, मींत्रालय व मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींचेकड ेलेखी 
ननवेदनादवारे त्याचसुमारास तक्रार सादर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, त्यामध्ये काय ननदर्ानास आले आहे व त्यानुसार सींबींधधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ठाणे महानगरपासलकेमाफा त खालील प्रमाणे खचा करण्यात आलेला आहे. 
     सन २०११-१२ मध्ये २४.६५ को्ी 
     सन २०१२-१३ मध्ये ११.२३ को्ी 
     सन २०१३-१४ मध्ये १६.२१ को्ी 
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     वरील रक्कम मागासवगीय व दसलत वस्तीमधील ग्ार बाींधकाम, पायवा्, 
ददवाबत्ती, पाणीपुरवठा इ. योजनाींवर खचा करण्यात आला आहे. वर्ाननहाय प्रार्प्त 
ननधी व्यनतररक्त खचा न झालेली रक्कम पढुील आधथाक वर्ाात स्पील 
स्वरुपामध्ये घेऊन खची करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) उक्त ववर्याबाबतचे ननवेदन /तक्रार आढळून येत नाही. तथावप, उक्त 
प्रकरणी मागासवगीयाींच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ननधी कमी 
खचा झाल्याचे प्रथम दर्ानी ननदर्ानास येत आहे. यास्तव, अधधक चौकर्ी 
करण्याचे ननदेर् श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींना देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील िसबा पेठ येथे यिुिाचा मारहाणीत मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(१४) *  १४६६३   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.महादेि जानिर, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गाडयाींची बॅ् री चोरण्याच्या सींर्यावरुन कचरा वेचणा-या सावन धमाा राठोड 
या यवुकाला पुणे र्हरातील कसबा पेठ येथील इब्रादहम मेहबूब रे्ख या इसमाने 
आधी पेरोल पाजनू व नींतर त्याला जबर मारहाण करुन त्याला पे्वनू ददल्याची 
घ्ना ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सावन राठोड या यवुकाचा ससून रुग्णालयात ददनाींक     
१५ जानेवारी, २०१६ रोजी उपचारादरम्यान मतृ्य ूझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे 
ननषकर्ा काय आहेत व या सींदभाातील आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
      गाड्याींची बॅ् री चोरण्याच्या सींर्यावरून कचरा वेचणाऱया सावन धमाा 
राठोड या यवुकाला पुणे र्हरातील कसबा पेठ येथे आरोपीींनी पेरोल ्ाकून श्जवे 
मारण्याचा प्रयत्न केला. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी कफयाादीने ददलेल्या कफयाादीवरून फरासखाना पोलीस ठाणे, पुणे 
येथे गु.र.नीं.८/२०१६, भा.दीं.वव.कलम ३०७, ३२३, ५०४, २०१, ३४ अन्वये ३ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. उपचारादरम्यान कफयाादीचा मतृ्यू झाल्याने 
दाखल गुन्ह्यामध्ये भा.दीं.वव.कलम ३०२ लावण्यात आले आहे. 
     गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(४)  प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
सागळ (जज.अहमदनगर) येथील िाळू तस्िरािर  

फौजदारी गुनहे दाखल िरण्याबाबत 
(१५) *  १५५२६   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सागळ (श्ज.अहमदनगर) येथे नदीपात्रात ववनापरवाना रक््र व रॉली, एक 
डींपर व एका व्यक्तीस वाळू तस्करी करीत असताींना राहूरी पोसलसाींनी पकडले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वळण वपींप्री येथील मुळा नदीपात्रात ववनापरवाना वाळू उपसा 
करणाऱया तस्करावर राहुरी पोलीस स््ेर्नचे पोलीस अधधकारी व तहससलदार 
याींनी छापा ्ाकून पाच मो्र सायकली, डींपर व वाहनचालक याींना ताब्यात 
घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वाळू तस्करावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौजे वपींपरी वळण येथे अवैध वाहतूक होत असल्याबाबतची मादहती तहससल 
कायाालय, राहुरी याींना समळताच तेथील गौण खननज ववरोधी पथकाने पोसलसाींसह 
घ्नास्थळी जावनू ५ सींर्यीताींच्या पाच मो्ारसायकली ताब्यात घेवनू चौकर्ी 
केली असता त्यापैकी दोन रे्तकरी असल्याने त्याींना सोडून देण्यात आले. तसेच 
इतर ३ व्यक्ती रेकी करणार नाही तसेच चोरुन वाळू उत्खनन व वाहतकू 
करणाऱयाींना मादहती पुरवणार नाही. असे जबाब नोंदवून व त्याींना तोंडी सूचना 
देऊन सोडून देण्यात आले आहे. 
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(३) महसूल गौण खननज पथक राहूरी याींना वाळू तस्करी करताींना कोणीही 
समळून आले नाही. त्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

दादर (मुांबई) येथे इमारतीच्या बाांधिामासाठी विना परिानगी  
सुमारे ५७ झाडाांची तोड िरण्यात आल्याबाबत 

(१६) *  १५५८७   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अननल भोसले :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  दादर (मुींबई) येथील एस.के.बोले रोडवरील भूभाग क्रमाींक ८२३ वरील एका 
इमारतीच्या बाींधकामासाठी ववना परवानगी सुमारे ५७ झाडाींची तोड करण्यात 
येऊनही महानगरपासलकेचे याकड े दलुाक्ष होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार दोर्ी 
आढळून येणाऱयावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     एस.के.बोले रोड, दादर येथील भूखींड क्रमाींक ८२३ ्ी.पी.एस.-IV या 
भूखींडावरील प्रस्ताववत इमारतीच्या बाींधकामाने बाधधत होणारी एकूण ४० झाड े
कापण्यासाठी व १७ झाड े पनुरोवपत करण्यासाठी वकृ्ष प्राधधकरणाच्या मान्यतेने 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त ददनाींक २५.०१.२०१६ रोजी परवानगी देण्यात 
आली आहे. 
(२) व (३) प्रच न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ नगरपररषदेतील िमाचा-याांच्या विविध समस्याांबाबत 

(१७) *  १५७२६   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी (श्ज.यवतमाळ) नगरपररर्देत समावेर् करण्यात आलेल्या 
ग्रामपींचायतकालीन कमाचाऱयाींना नगरपररर्द सेवेत समावेर् करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव श्जल्हाधधकारी, यवतमाळ याींना मुख्यधधकारी नगरपररर्द, आणी याींनी 
ददनाींक १८ सर्प् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास पाठववण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, नगरपररर्देची स्थापना चार वर्ाापूवी झाली असून तेथे कायारत 
असणाऱया ४० कमाचाऱयाींच्या वेतनासाठी ददनाींक ११ जलैु, २०१४ पासून सातत्याने 
सहाय्यक अनदुानाची मागणी करुन देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कमाचाऱयाींची उपासमार होवू नये म्हणनू कमाचाऱयाींना 
नगरपररर्देत सामावनू घेणेबाबत व ज्याींना सामावनू घेतले आहे त्याींना वेतन 
देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नगर पररर्द प्रर्ासन सींचालनालयाच्या ददनाींक २९.५.२०१४ च्या 
आदेर्ान्वये आणी (श्ज.यवतमाळ) नगर पररर्देच्या आकृनतबींधानुसार ४० 
कमाचाऱयाींचे समावेर्न करण्यात आले आहे. उवाररत कमाचाऱयाींच्या ननयुक्त्या ह्या 
नगर पररर्देच्या स्थापनेच्या प्राथसमक उदघोर्णेनींतर करण्यात आल्या असल्याने 
त्याचे समावेर्न मींजूर आकृनतबींधात करण्यात आलेले नाही. 
     आणी नगर पररर्देमाफा त सहाय्यक अनदुानाची मागणी करण्यात आली 
असून आकृनतबींधात समाववष् कमाचाऱयाींना नगर पररर्देमाफा त वेतन देण्यात 
येते. आकृनतबींधात समाववष् नसलेल्या कमाचाऱयाींना नगर पररर्देमाफा त स्थाननक 
ननधीतून वेतन देण्यात येते. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भारत वििास गु्रप या िचरा िाहतूि िरणाऱ्या िां पनीने अधधिाऱ्याांच्या 
सांगनमताने लसडिोची लूट िेल्याबाबत 

(१८) *  १६४८०   श्री.जगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससडकोच्या कीं ळबोली, कामोठे, खारघर, नवीन पनवेल, खाींदा कॉलनी या ५ 
वसाहतीींमधील कचरा पे्याींमध्ये जमा होणारा कचरा, कचराभूमीपयांत वाहून 
नेण्याचे काम ससडकोने ‘भारत ववकास गु्रप’ (बीव्हीजी) या कीं पनीला ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कचराभूमीपयांत कचरा वाहून नेणा-या गाडयाींना त्यातील     
कच-याच्या वजनानुसार पैसे समळतात हे लक्षात घेवनू कच-यामध्ये माती ्ाकून 
त्याचे वजन वाढववण्याचे प्रकार पनवेलमध्ये सुरू असल्याचे ननदर्ानास येवनू 
यातून सुमारे २ वर्ाात ससडकोची काही को्ी रूपयाींची फसवणकू ससडकोतील 
काही अधधका-याींच्या सींगनमतामुळे झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ससडकोतील सींबींधधत अधधकारी, कीं त्रा्दार, कचराभूमीचे 
व्यवस्थापक, रखवालदार, वजनका्यावरील कमाचारी अर्ी एक साखळी यात 
असल्याची र्ींका तेथील नागररकाींनी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) ससडकोचे मुख्य दक्षता अधधकारी तथा अपर पोलीस महासींचालक 
याींचेकडून सखोल चौकर्ी करण्यात आली असता सींबींधधत तक्रारीत काही तथय 
आढळून न आल्यामुळे सींबींधधतावर कारवाई करण्याचा प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िजात (जज.रायगड) येथील िजात-नेरळ राज्यमागाािर चालिाला 
 बांदिुीचा धाि दाखिनू गाडी पळविल्याबाबत 

(१९) *  १६५४१   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजात (श्ज.रायगड) येथील कजात-नेरळ राज्यमागाावर ददनाींक २२ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास गाडीमध्ये सलफ्् मागून चालकाला बींदकुीचा धाक 
दाखवनू श्री.अजय मालोदे रा.नेरळ याींची गाडी पळववण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाडीचे मालक श्री.अजय मालोदे, याींनी नेरळ पोलीस ठाण्यात 
तक्रार दाखल करूनही गाडीचा र्ोध लागला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कजात (श्ज.रायगड) येथील कजात-नेरळ राज्यमागाावर 
ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी श्री.अजय मालोदे याींची कार ही जबरीने 
पळववण्यात आलेली असून आरोपीींनी श्री.मालोदे याींना बींदकुीचा धाक दाखववलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी कफयाादीने ददलेल्या तक्रारीवरुन नेरळ पोलीस ठाणे कॉ. गु.र.नीं. 
१६७/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ३९२, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
१ आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. ३ आरोपी फरार आहेत. अ्क 
केलेल्या आरोपीकडून चोरीस गेलेली कार जर्प्त करण्यात आली असून 
न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार कफयाादी याींच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. गुन्हा 
पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या सफाई िामगाराांच्या  

नोिर भरतीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(२०) *  १६८५३   श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादान 
चाांदरूिर, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेच्या सफाई कामगाराींच्या (चतथुा शे्रणी) नोकर भरतीत 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी १५ आरोपीींना गुन्हे र्ाखेने अ्क केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी १४ आरोपीींना गुन्हे र्ाखेने अ्क केली आहे. 
(३) पोलीस यींत्रणेमाफा त अ्क करण्यात आलेल्या सदर कमाचाऱयाींना 
महानगरपासलकेमाफा त ननलींतबत केले असून त्याची ववभागीय चौकर्ी सुरु 
करण्यात आली आहे. 
    गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाच्या ददनाींक ०१.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये, १२ अनकुीं पा 
तत्वावरील नोकरी प्रकरणाींची मादहती महानगरपासलकेकडून मागववण्यात आली 
होती. 
    त्याअनुर्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त सदर प्रकरणाच्या प्राथसमक 
चौकर्ीची कायावाही सुरु करण्यात आली आहे. 
    सदर प्राथसमक चौकर्ीमध्ये आढळून आलेले ननषकर्ा खालीलप्रमाणे आहेत :- 
     अनुकीं पा प्रकरणाींतगात पात्र ठरववण्याकररता र्ाळा सोडल्याचा दाखला, 
जन्म दाखला, मयत कमाचाऱयाींचा मतृ्य ूदाखला, पॅनकाडा, आधार काडा, रेर्नकाडा, 
पोसलसाींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ.कागदपत्र ेफेरफार करुन सादर करण्यात आली 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे. 
     अनकुीं पा प्रकरणाींतगात पात्र ठरववण्याकररता वारसदार नसताींनाही अन्य 
व्यक्तीींची नावे ननदेसर्त करुन प्रकरणे सादर करण्यात आली असल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे. 
     तसेच कायाालयीन कागदपत्राींवरदेखील कमाचारी / अधधकाऱयाींच्या बनाव् 
स्वाक्षरी करुन प्रस्ताव सादर केला असून, त्यास मींजूरी घेतल्याचे ददसून आले 
आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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य-ुमोनािा  वििासिाने सागबाग (मुांबई) येथील झोपडपट्टी पुनिासन  
योजनेचे िाम १८ िषाांपासून अपूणाािस्थेत ठेिल्याबाबत 

(२१) *  १६९२९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी-कुलाा सागबाग, मुींबई-५९ येथील सागबाग सवे नीं.७०६ ववभागात 
कायााश्न्वत न्य ु मोनाका  ववकासकाच्या माध्यमातनू चालत असलेल्या झोपडपट्टी 
पुनवासन योजनेचे काम फक्त ४० ्क्केच झाले असून सदरील काम हे १८ 
वर्ाांपासून अपूणावस्थेत ठेवले असल्याने याबाबतची तक्रार वारींवार सींबींधधताींकड े
करण्यात आली तसेच मोनाका  या ववकासकावर तत्कालीन मुख्यमींत्री याींनी 
बदलीचे आदेर् देऊनही सींबींधधताींकडून कोणतीच दखल घेतली नसल्याने सदरील 
ववकासकावर कारवाई करणेबाबत मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १८ वरे् एसआरए योजनेचे काम अपूणाावस्थेत ठेवल्याने 
सींतर्प्त लाभाथयाांकडून न्यू मोनाका  ववकासकावर कारवाई व्हावी अर्ी मागणी होत 
आहे, याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) सदरहू ववर्याच्या अनुर्ींगाने प्रार्प्त झालेले ददनाींक 
१२.१.२०१६ रोजीचे ननवेदन उधचत कायावाहीसाठी झोपडपट्टी पुनवासन 
प्राधधकरणाकड ेपाठववण्यात आले आहे. 
(२) मौजे मरोळ येथील न.भू.क्र.७०६/२ ते ८,७०६/११, ७०६/१२, ७०६/१४ ते १६ व 
७०६/२२ या भूभागावर सागबाग स्नेहसागर सहकारी गहृननमााण सींस्थेची 
झोपडपट्टी पुनवासन योजना राबववण्यात येत आहे. त्यामध्ये ११४४ पात्र 
झोपडीधारक व ८ धासमाक स्थळाींचा समावेर् आहे. सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनेत एकूण ७ पनुवासन इमारती व १ ववक्री घ्कातील इमारतीचा समावेर् 
आहे. त्यापकैी ३ इमारतीींना पूणा भोगव्ा प्रमाणपत्र व एका इमारतीला अींर्त: 
भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामध्ये आतापयांत ५६२ झोपडीधारकाींचे 
पुनवासन करण्यात आले आहे. सदरहू योजनेचे आतापयांत ४८.८० ्क्के काम पूणा 
झाले आहे. उवाररत झोपडीधारकाींना २६९ चौ.फू् क्षेत्रफळाच्या सदननका 
देण्याकररता सुधाररत आर्यपत्र ददनाींक ४.१२.२०१५ रोजी देण्यात आले आहे. 
योजनेतील पनुवासन इमारत क्र.७ च्या पूणा बाींधकामास ददनाींक १.३.२०१६ रोजी 
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परवानगी देण्यात आली आहे व त्यानुसार बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. पुनवासन 
इमारत क्र.३ चे आराखड ेव बाींधकाम परवानगीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे 
व पुनवासन घ्क इमारतीचे बाींधकाम लवकरात लवकर पूणा करण्यासाठी 
कालबध्द कायाक्रम सादर करण्याबाबत प्राधधकरणाकडून ववकासकास नो्ीस 
देण्यात आली आहे. 
(३)  प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरातील जनुया उपिर प्राप्त इमारतीच्या  

दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(२२) *  १७११८   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हरात सन १९४० पूवीच्या जवळपास १९ हजार उपकर प्रार्प्त इमारती 
असून, या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी सुमारे ३ वर्ाांपवूी 
रुपये ३०० को्ी एवढा ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे मान्य केलेले असतानाही 
सदरच्या धोकादायक असलेल्या इमारतीींसाठी आवचयक तो ननधी उपलब्ध 
करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकर प्रार्प्त इमारतीींचा 
दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी आता ककती ननधीची आवचयकता 
आहे व त्यानुसार ननधी उपलब्ध करण्याबाबत सदय:श्स्थती काय आहे ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई र्हर श्जल्ह्यात एकूण १९,६४२ 
उपकरप्रार्प्त इमारतीींपैकी काही इमारती कोसळल्याने तर काही अत्यींत मोडकळीस 
आल्याने तोडल्यामुळे काही इमारतीींची पनुबाांधणी ककीं वा पुनववाकास झाल्याने 
तसेच काही इमारतीींना उपकरातनू सु् ददल्याने आता प्रत्यक्ष अश्स्तत्वात 
असलेल्या उपकरप्रार्प्त इमारतीींची सींख्या १४,५२४ इतकी आहे. त्यापकैी १ 
सर्प् े्ंबर, १९४० पवूी बाींधलेल्या इमारतीींची सींख्या १२,२५७ इतकी आहे. 
       सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्ाात दरुुस्ती उपकर व 
अींर्दानापो्ी अनकु्रमे रुपये ८८ को्ी, ८०.५० को्ी व रुपये १२९.५६ को्ी असे 
एकूण रुपये २९८.०६ को्ी गहृननमााण ववभागादवारे अथासींकल्पीय तरतदूीदवारे 
महाराषर गहृननमााण व क्षेत्रववकास प्राधधकरणास ववतरीत करण्यात आले आहेत. 
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तसेच मुींबई र्हर बे्ावरील उपकरप्रार्प्त इमारतीच्या दरुुस्ती व पनुारचनेकरीता 
र्ासनाकडून देण्यात येणाऱया अींर्दानात वाढ करण्यासींदभाातील म्हाडाकडून प्रार्प्त 
प्रस्तावावरील कायावाहीमध्ये बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त दरुुस्ती उपकराची 
वसुली फारच कमी प्रमाणात होत असल्याची बाब व मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पुनराचना मींडळातील अधधकारी/कमाचाऱयाींच्या वेतनावरील खचा दरुुस्ती ननधीतनू 
करण्यात येत असल्याची बाब ननदर्ानास आल्याने मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पुनराचना मींडळातील कमाचारी/अधधकारी याींचे वेतन म्हाडाच्या ननधीतनू देण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरुुस्तीच्या कामास अधधक ननधी उपलब्ध 
होण्याच्या दृष्ीने दरुुस्ती उपकराच्या ननधीतील स्त्रोतात वाढ होण्याच्या दृष्ीने 
उपाययोजनाींचा आढावा घेणे व महानगरपासलकेकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुल 
करावयाची थककत रक्कम वसुल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना म्हाडास 
देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
मुांबईतील आहदिासी पाड्याांना वििास आराखड्यातनू िगळण्यात आल्याबाबत 

(२३) *  १७१३४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पररसरात व उपनगरातील आददवासी पाड े हे स्वातींत्र पूवा काळापासून 
असून तसा इमला मालक ७/१२ च्या नोंदी आददवासीींकड े व श्रसमक मुक्ती 
सींघ्नेकड े असून मुींबई ववकास आराखडा २०१५ ते २०३५ च्या कामात २२२ 
आददवासी पाड्याींची नोंद प्रस्ताववत ववकास आराखड्यात घेण्याबाबत 
र्ासनस्तरावर ववववध बैठकाही झाल्या, त्यानींतर आददवासी ववभागाने सन २००३ 
साली सव्हे करुन मुींबईतील २२२ आददवासी पाड्याींना प्रस्ताववत मुींबई ववकास 
आराखड्यात स्थान देण्याबाबत सींबींधधताींना कळवूनही कोणतीच कायावाही केली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्ष ववकास आराखडा प्रससध्द झाल्यानींतर मुींबईतील आददवासी 
पाड्याींना जाणनूबुजनू वगळण्यात आले असल्याचे ननदर्ानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ववर्यी पनुववाचार करुन र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (४) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने ददनाींक २५.२.२०१५ 
रोजी प्रससध्द केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास योजनेमधील चकुाींची जागेवरील 
पररश्स्थतीनसुार गुणवत्तेनसुार, ननयोजनाचे दृष्ीने व कायदेर्ीर बाब तपासून 
त्यानरुुप दरुुस्ती करुन प्रारुप ववकास योजना पनुाप्रससध्द करणेचे ददनाींक 
२३.४.२०१५ रोजी र्ासनाने ननदेर् ददलेले आहेत. त्याप्रमाणे बहृन्मुींबईची सुधाररत 
प्रारुप ववकास योजना (२०१४-३४) पनुाप्रससध्दीची प्रकक्रया बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेकडून सुरु आहे. सदर पनुाप्रससध्द करणेत यावयाच्या सुधाररत 
प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये आददवासी पाड्याींच्या हद्दी तबनचुकपणे 
दर्ाववण्याची दक्षता यायावी अर्ा सूचना आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका 
याींना ददनाींक ८.१२.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देणेत आलेल्या आहेत. 

----------------- 
राहुरी (जज.अहमदनगर) तालुक्यात पाथरे खदुा येथील िाांदा चोरीच्या घटनेबाबत 

(२४) *  १८३५३   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.जनादान चाांदरूिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राहुरी (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यात पाथरे खदुा येथील रे्तकरी श्री. भागवत 
ननमसे याींच्या रे्तातील काींदा चाळीतून सुमारे  एक लाख रुपयाींचा दोन हजार 
पाचर्े श्क्वी्ं ल काींदा रात्रीच्यावेळी चोरीला गेला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चोर्याींनी रे्तातील गहू व रक््रची अवजारेही चोरुन नेली आहेत 
उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबींधधत आरोपीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    प्रचनात नमूद रे्तकऱयाने त्याींच्या रे्तातनु ८ पोती गहु, ६ गोणी काींदा, एक 
गोणी मेथी तबयाणे, मक्युारी बल्ब, ववदयतु पींप इत्यादी सादहत्य चोरी केल्याबाबत 
राहुरी पोलीस स््ेर्न येथे ददनाींक १८/०८/२०१५ रोजी तक्रार ददली होती. सदर 
तक्रारीचे तपासात सदर र्तेकऱयाचे सहा गोणी खाण्यास आयोग्य काींदा चोरीस 
गेल्याचे ननषपन्न झाले आहे. त्या व्यनतररक्त इतर चोरीला गेलेल्या वस्तू ह्या 
त्याींच्या रे्तात इतरत्र पडल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सदर रे्तकऱयाने  
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आसपासच्या रे्तकऱयास वचक बसावा म्हणनू अजाात जास्तीच्या वस्तू चोरी 
गेल्याचे त्याने जबाबात साींधगतले असून याबाबत रे्तकऱयाची काहीही तक्रार 
राहीली नाही, असेही त्याने साींधगतले. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
नालशि जजल्ह्यात िातािरणात होत असलेल्या बदलाांमुळे  

साथीच्या रोगाांचे रुग्ण िाढल्याबाबत 

(२५) *  १७२४२   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क श्जल्ह्यात वातावरणात होत असलेल्या बदलाींमुळे साथीच्या रोगाींचे 
रुग्ण वाढले असून र्हरातील महापासलकेच्या रुग्णालयात ४६ जणाींवर डेंग्यूवर 
उपचार सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर साथ आ्ोक्यात आणण्याबाबत र्ासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
      नासर्क महानगरपासलका क्षेत्रात माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये डेंग्य ूआजाराचे 
५४ रुग्ण आढळून आलेले आहेत. 
(२) सदर साथ आ्ोक्यात आणण्याबाबत महानगरपासलकेकडून खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येतात. 

 महानगरपासलकेच्या सवा रुग्णालये, दवाखाने, प्रसुतीगहेृ इत्यादी दठकाणी 
सवा प्रकारचा साथरोग सींबींधीचा और्धसाठा उपलब्ध असून येणाऱया 
रुग्णाींवर त्वरीत और्धोपचार करण्यात येतो. 

 उदे्रकग्रस्त भागातील पडीक जागेतील ररकाम्या बा्ल्या, नारळाच्या 
करवी्ं या, ्ायसा इ.सादहत्य ररकामे करून आरोग्य सर्क्षण देण्यात येते. 

 डासोत्पत्ती स्थानात गर्प्पी मासे/अबे् ्ाकण्यात येतात. 
 डेंग्यू ताप सदृर् व्यक्तीींच्या पररसरात सवेक्षण करून सींर्नयत रुग्णाींचे 

रक्तजल नमुने घेवनू सेन््ीनल से्ं र, श्जल्हा रुग्णालय, नासर्क येथे 
पुढील तपासणीकरीता पाठववण्यात येतात. 
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 आरोग्य कमाचाऱयाींमाफा त नागररकाींना आरोग्य सर्क्षण देण्यात येते. 
 डेंग्यू व इतर साथीच्या रोगाींबाबत ववववध प्रससध्दी माध्यमाींदवारे 

नागररकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात येते. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
बेस्ट बस थाांब्यािर खाजगी िाहने पाकिां ग िरण्यास मनाई िरण्याबाबत 

(२६) *  १८४४१   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बेस्् बस थाींब्यापासून २० मी्रच्या अींतरापयांत कोणत्याही खाजगी वाहनाींना 
पाककां ग करण्यास मनाई आहे, मात्र बेस््च्या या ननयमाचे उल्लींघन करून 
सराासपणे तेथे खाजगी वाहने उभी केली जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहनाींबरोबरच बस थाींब्यावर अनतक्रमण झालेले ननदर्ानास येत 
असून या कारणास्तव बेस््च्या प्रवार्ाींची तसेच पादचाऱयाींची गैरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बेस्् उपक्रमाच्या बस थाींब्यावर २० मी्साच्या आत अनधधकृतपणे 
पाककां ग केलेली वाहने ह्ववण्याची ववनींती बेस्् प्रर्ासनामाफा त वाहतुक 
पोलीसाींकड ेकरण्यात आली होती. 
     सदर ववनींतीच्या अनुर्ींगाने, वाहतकु पोलीस ववभागामाफा त सदर बस 
थाींब्यावर, पाककां ग केलेल्या वाहनाींवर रस्ता ववननयमन ननयम १९८९, ननयम १५ 
(२) (८) सह मो्ार वाहन कायदा कलम १७७ अन्वये वेळोवेळी कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
     बेस्् बस थाींब्यावरील अनतक्रमण ह्ववण्याचे काम महानगरपासलकेमाफा त 
वेळोवेळी करण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई शहर ि पररसरात साांिेनति भाषेचा िापर िरुन 
 िेश्या व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

(२७) *  १७५३५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई र्हर व पररसरात फ्रें डसर्प क्लब, गुड जॉब, गुड इन्कम फॉर हाय 
प्रोफाईल मेल अडँ कफमेल (वका  सेक्स) मोबाईल क्र. कधी लेडीज सश्व्हास अर्ा 
स्वरुपाचे बल्क मेसेज मोबाईल धारकाींना पाठवनू छुर्प्या पध्दतीने साींकेनतक 
भारे्चा वापर करुन वेचया व्यवसाय करण्याच्या तक्रारी पोसलसाींच्या सामाश्जक 
सेवा कें द्राच्याही बाब ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबईत एस्कॉ ा्/मोबाईल सववासदवारे अननैतक 
व्यापार चालत असल्याबाबतची मादहती प्रार्प्त होताच कायदेर्ीर कारवाई 
करण्यात येते. 
     सायबर पोलीस ठाण्यात अर्ा सींबींधधत आर्याचा कोणताही गुन्हा नोंद 
नाही. 
(२) समाजसेवा र्ाखेकडून एस्कॉ ा्/मोबाईल सववासदवारे अननैतक व्यापार चालत 
असलेल्या तक्रारीनुसार सन २०१४ मध्ये २५ गुन्हे, सन २०१५ मध्ये ३२ गुन्हे, 
सन २०१६ मध्ये माचा अखेर २ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत व त्यामध्ये 
सींबींधधत आरोपीींना अ्क करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रच न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे मध्यिती िारागहृात अांमली पदाथााची तस्िरी होत असल्याबाबत 

(२८) *  १७८१४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मध्यवती कारागहृात अींमली पदाथााची तस्करी होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदर्ानास आले व तदनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय,    
(२) कारागहृात न्या.बींदी क्रमाींक-१९२४/एम-६७, इश्म्तयाज उस्मान मेमन व 
न्या.बींदी क्रमाींक-५४७४/एम-६४, मोहमद हार्ीम अझर अली र्ेख या दोन बींदयाींनी 
गाींजासदृचय अवैध वस्तु बाळगल्यामुळे त्याींच्याववरुद्ध ठाणेनगर पोलीस स््ेर्न 
येथे एफ.आय.आर. क्रमाींक-०४/२०१६, कलम ८(क), २० एन.डी.पी.एस. कायदा 
अन्वये गुन्हा ददनाींक १६.०१.२०१६ रोजी नोंद करण्यात आला असून पोलीस 
तपास सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
लशिडी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयात प्रनतरोधी  

आिरण लािण्याचा ननणायाबाबत 
(२९) *  १८०५२   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सर्वडी (मुींबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयाच्या इमारतीमध्ये सुक्ष्मजींतु 
प्रनतरोधी आवरण लावण्याचा ननणाय मुींबई महानगरपासलकेने घेतला असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजावणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
      सर्वडी येथील क्षयरोग रुग्णालय समुह येथील ‘बहादरूजी’ ब्लॉक 
इमारतीच्या ‘अ’ वव ींगला सुक्ष्मजींतू ववरोधी पषृठभाग आवरण लावण्याचा ननणाय 
महानगरपासलकेने ददनाींक २९.१२.२०१५ रोजी घेतला होता. 
(२) सदर ननणायानुसार, ननववदा मागवनू व स्थायी ससमतीच्या मींजूरीनुसार 
कीं त्रा्दाराला महापासलकेमाफा त सदर कामाचे कायाादेर् ददनाींक १६.०२.२०१६ रोजी 
देण्यात आले होते. सदर काम ददनाींक १९.०२.२०१६ रोजी पूणा झाले आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरात अांमली पदाथााची सराास विक्री होत असल्याबाबत 

(३०) *  १८११०   प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हरात रे रोड, मश्स्जद व उपनगरात गोवींडी, मानखदुा, मुलुींड, 
बैंगनवाडी पररसरात अींमली पदाथााची सराास ववक्री होत असल्याची बाब माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अमींली पदाथाांची ववक्री 
करणाऱयाींववरुध्द पोसलसाींकडून ककती जणाींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींमली पदाथा ववरोधी कक्षातील अधधकारी व अींमलदार याींची सर्वाजी नगर, 
गोवींडी, मानखदुा व रे रोड पररसरात ३ पथके तनैात करुन गोवींडी पररसरात 
गाींजा, कोरक्स ससरपच्या बा्ल्या अर्ा प्रकारचे अींमली पदाथा जर्प्त करुन ६ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व ७ सेवनाथींवर कारवाई करण्यात आली 
आहे. तसेच रे रोड पररसरात चरस सींबींधधत २ गुन्ह्याींमध्ये २ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या आरोग्य िें द्रातील लोहयुक्त  

गोळया सांपविण्याच्या हदलेल्या आदेशाबाबत 

(३१) *  १८२१६   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेने आरोग्य् ा कें द्रातील कमाचारी व आरोग्य सेववकाींना गरोदर 
तसेच प्रसूत मदहला व रक्तक्षय झालेल्या मुलीींना पुरववण्यात येणाऱया सुमारे ४० 
लाख लोहयुक्त गोळ्याींची मुदत येत्या फेब्रुवारीला सींपणार असल्याने त्या 
सींपववण्याचे आदेर् ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त बाबी वरून मुींबई महापासलकेच्या वैदयकीय ववभागातील 
गलथान कारभार ननदर्ानास येत असल्याने याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ४० लाख लोहयुक्त गोळ्या सींपववण्याचे आदेर् 
ददल्याबाबतची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रात ददनाींक २५.०१.२०१६ रोजी प्रससध्द 
झाली होती. तथावप, हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि पोलीस आयुक्तालयाांतगात प्रस्तावित नविन  

पोलीस ठाण्याांना मांजूरी देण्याबाबत 

(३२) *  १८३२३   डॉ.अपिूा हहरे :  हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ४८१५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क पोलीस आयकु्तालयाींतगात कायदा व सुव्यस्थेच्या दृष्ीने सात नवीन 
पोलीस ठाणे स्थापन करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात येवनू त्यानुर्ींगाने र्ासनास 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावापैकी पींचव्ी व भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे ववभाजन 
करून म्हसरूळ व नवीन मुींबई नाका हे दोनच नवीन पोलीस ठाणे ननमााण 
करण्यास र्ासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हर पररसरात गुन्ह्याींची वाढलेली सींख्या पाहता नासर्क 
महानगराचा ववस्तार व व्यार्प्तीचे अनरु्ींगाने आवचयक नवीन प्रस्ताववत पोलीस 
ठाण्याींना मींजूरी देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ींत: खरे आहे. महाराषर राज्य पोलीस दलातील 
६१४९४ नवीन पदननसमातीच्या एकतत्रत ्र्प्र्प्यामध्ये पोलीस आयुक्त, नासर्क 
र्हराकररता पाच नवीन पोलीस ठाणे व एक सहायक पोलीस आयुक्तालय असे 
एकूण सहा कायाालय ननमााण करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले होते. 
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(२) होय, हे खरे आहे. पदननसमातीच्या पदहल्या ्र्प्र्प्यात पोलीस आयुक्त, नासर्क 
र्हर याींच्या अधधनस्त र्ासन ननणाय ददनाींक ४ माचा, २०१४ अन्वये पींचव्ी व 
भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करून अनकु्रमे म्हसरुळ पोलीस ठाणे व 
भद्रकाली पोलीस ठाणे ननमााण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ददनाींक ३ 
जून, २०१५ अन्वये अधधसूचना प्रससध्द करण्यात आली आहे. 
(३) गहृ ववभाग, र्ासन ननणाय ददनाींक १९ ऑगस््, २०१५ अन्वये ससींहस्थ 
कुीं भमेळा, नवीन पोलीस ठाण्याची ननसमाती आणण पोलीस आयकु्त, नासर्क र्हर 
याींचे अधधनस्त भाग-१ ते ५ मधील गुन्ह्याींचे प्रमाण ववचारात घेवनू तसेच 
प्रर्ासकीय दृष्ीकोनातून पोलीस आयुक्त, नासर्क र्हर याींच्या अधधनस्त 
असलेल्या पररमींडळ १ व २ मध्ये प्रत्येकी १ असे एकूण २ नवीन ववभाग 
कायााश्न्वत करण्यास मींजूरी देण्यात आली आहे. पोलीस आयकु्त, नासर्क र्हर 
याींच्या आस्थापनेवर ननमााण करावयाची उवारीत तीन पोलीस ठाणे पदननसमातीच्या 
नतसऱया ते पाचव्या ्र्प्र्प्यात ननमााण करण्याचे ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहर ि उपनगरातील अजग्नशमन जिानाांना ननिृष्ट्ट  

दजााची सुरक्षा साधने िापरािी लागत असल्याबाबत 

(३३) *  १८३९४   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादान चाांदरूिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हर व उपनगरातील ३४ अश्ग्नर्मन कें द्रात कायारत सुमारे ३ हजार 
जवान आणण अधधकाऱयाींना कमी प्रतीची अश्ग्नववरोधी सु्, गैरसोयीचे हेल्मे्, 
कमी प्रतीच्या चामड्याचा वापर केलेले ग्लोव्हज आणण वजनदार बू्  घालून 
आगीचा सामना करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तब्र्न व जमानीतील कीं पन्याची उत्पादने दाखवून प्रत्यक्षात धचनी 
बनाव्ीच्या वस्त ू जवानाींना देण्यात येत असल्याने कमी दजााचे सुरक्षा साधने 
वापरुन या अश्ग्नर्मन जवानाींना काम करावे लागत असल्याने त्याींच्या जीवाला 
धोका पोहचत असल्याने याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१० मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त अश्ग्नर्मन दलातील 
जवानाींकररता पसानल प्रो्ेक््ीव्ह इश्क्वपमें् (पी.पी.ई) सींच खरेदी करण्यात आले 
होते. 
      सदर पसानल प्रो्ेक््ीव्ह इश्क्वपमें् (पी.पी.ई) सींच हे आींतरराषरीय 
मानकावर आधारीत होते व ते र्ासन मान्यताप्रार्प्त प्रयोगर्ाळेतून तपासून 
घेण्यात आलेले होते. त्यामुळे, अश्ग्नर्मन जवानाींना काम करताना या सुरक्षा 
साधनामुळे कोणत्याही प्रकारचा धोका झालेला नाही. 
      त्याचप्रमाणे, अश्ग्नर्मन दलातील सवा जवानाींना नवीन सुरक्षा साधने 
(पी.पी.ई) देण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त कायावाही सुरु असून सदर 
साधने त्याींना लवकरच देण्यात येतील. 
(३) प्रचन उद भवत नाही. 

----------------- 
ठाणे शहरातील लोिमानय नगर पररसरातील एिा मनतमांद  

तरुणीिर झालेल्या अत्याचाराबाबत 

(३४) *  १८४६०   अॅड.अननल परब, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे र्हरातील लोकमान्य नगर पाडा नीं. ४ येथे राहणाऱया एका मनतमींद 
तरुणीला दारु पाजनू ४ तरुणाींनी एका ्ेम्पोमध्ये सामुदहक बलात्कार केला 
असल्याचे  ददनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी वताकनगर पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदववण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी आरोपीींना अ्क करून त्याींचेवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) वताकनगर पोलीस स््ेर्नचे हद्दीत ददनाींक ८.१.२०१६ रोजी वपडीत मनतमींद 
मुलीवर आरोपी क्र.१ याने स्वतींत्रपणे तसेच आरोपी क्र.२ ते ५ याींनी सींगनमत 
करुन सामूदहक बलात्कार केला म्हणनू वताकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा 
रश्ज.नीं.०७/२०१६ भादींवव कलम ३६६, ३७६(२) (ल), ३७६(ड) प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. सवा आरोपीींना अ्क करण्यात आले असून, तपास सुरु आहे. 
(४) प्रच न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई ि ठाणे या शहराांना पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(३५) *  १८८६५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुननल 
तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व ठाणे श्जल्हयाला पाणी पुरवठा करणाऱया बारवी व आींध्र धरणातील 
पाणीसाठा कमी झाला असल्याने श्जल्हयात वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई व ठाणे येथे प्रत्येक र्ननवारी व रवववारी या दोन ददवस 
पाणी कपात करण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या र्हराींना पुरेर्ा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रात बारवी व आींध्र 
धरणातील पाण्याचा पुरवठा केला जात नाही. 
    ठाणे श्जल्ह्यातील ठाणे महानगरपासलका, समरा-भाईंदर महानगरपासलका, 
कल्याण-डोंतबवली महानगरपासलका, उल्हासनगर महानगरपासलका व सभवींडी 
ननजामपूर र्हर महानगरपासलका याींना पाणी पुरवठा करणाऱया बारवी व आींध्र 
धरणातील पाणी साठा कमी झाला असल्याने वपण्याची पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) ठाणे र्हरात स््ेम प्राधधकरणामाफा त मींगळवारी सकाळी ९ ते गुरुवारी सकाळी 
९ पयांत ४८ तासाचा र््डाऊन घेण्यात येतो व महाराषर औदयोधगक 
महामींडळामाफा त कळवा व मुींब्रा भागासाठी बुधावारी सायीं. ६ ते र्ननवारी सकाळी 
६ पयांत असा ६० तासाींचा र््डाऊन घेण्यात येतो. 
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    समरा-भाईंदर र्हरात स््ेम आणण एम.आय.डी.सी. माफा त दोन ददवस पाणी 
कपात असते. 
     कल्याण-डोंतबवली महानगरपासलकेमाफा त डोंतबवली पूवा, पश्चचम व कल्याण 

पश्चचम येथे मींगळवार, गुरुवार व र्ननवार तसेच कल्याण पवूा येथे सोमवार, 

बुधवार व रु्क्रवार पाणी कपात असते. तसेच, महाराषर औदयोधगक महामींडळाची 
पाणी पुरवठा योजना बुधवारी सायींकाळी ६ ते र्ननवारी सकाळी ६ वाजेपयांत व 

उवाररत ददवर्ी रात्री ९ ते पहा्े ६ वाजेपयांत पाणी पुरवठा बींद असतो. 
     उल्हासनगर र्हरात आठवड्यातनू २ ददवस १००%  व उवाररत ५ ददवस २५% 
पाणी कपात करण्यात येत आहे. 
     सभवींडी ननजामपूर र्हर महानगरपासलका कायाक्षेत्रात सोमवार रात्री १२ ते 

गुरुवार दपुारी १२ वाजेपयांत ६० तासाींकररता पाणी पुरवठा बींद ठेवण्यात येतो. 
(३) समरा-भाईंदर र्हरास स््ेम प्राधधकरणाकडून दररोज १५ द.ल.सल. अधधक पाणी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत सींबींधधताींना जलसींपदा ववभागामाफा त आदेर् देण्यात 
आले आहेत. 
     कल्याण-डोंतबवली महानगरपासलका क्षेत्रात पाणी ी्ंचाईवर उपाययोजना म्हणनू 
कृती आराखडा तयार केला असून, ी्ंचाई क्षेत्रात बोअरवेल खोदणे, ववदहरी साफ 
करणे, पी.व्ही.सी. पाण्याच्या ्ाक्या बसववणे, बोअरवेल दरुुस्त करणे, ्ँकरने पाणी 
पुरवठा करणे इत्यादी कामे करण्यात येत आहेत. 
     उल्हासनगर महापासलका क्षेत्रात पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी र्हरामधील 
प्रत्येक प्रभागामध्ये चाल ववींधन ववदहर बसववण्यात आल्या आहेत. 
     सभवींडी ननजामपूर क्षेत्रातील ववसर्ष् भागात पाण्याची ी्ंचाई उद् ावल्यास तेथे 
महापासलकेने ननयुक्त केलेले खाजगी व स्वत:च्या मालकीच्या ्ँकरदवारे पाणी 
पुरवठा केला जातो. तसेच सभवींडी र्हरास भातसा धरणाच्या वपसे तबअसा येथनू 
१०० द.ल.सल. पाणी उचलणे व वारणा नाला (खडकी खदुा) येथे वारणा धरण 

ववकससत करणे इ. अनरु्ींधगक कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रच न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरातील िेलीपूरा भागातील खड्डयात पडून  
बालिाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(३६) *  १८९३७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हरातील वेलीपूरा भागात करण्यात येत असलेल्या भूसमगत 
ग्ारासाठी खोदण्यात आलेल्या खड्डयात पडून ८ वर्ीय बालकाचा ददनाींक     
६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मतृ्यू झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महापासलकेने ठेकेदाराला कामाचे पसेै न ददल्याने ठेकेदाराने काम 
बींद ठेवले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनसुार महापासलकेच्या व 
ठेकेदाराच्या हलगजीपणामुळे बालकाचा मतृ्य ू झाल्याने मुलाच्या कु्ूींतबयाींना 
आधथाक मदत देणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस प्रर्ासनाने मे.णखल्लारी इन्फ्रास्रक्चर प्रा.सल. आणण 
घारपुरे इींश्जनीअरीींग ॲण्ड कन्सल््न्सी प्रा.सल. याींचेववरुध्द सस्ी चौक, पोलीस 
स््ेर्न येथे भा.दीं.वव. कलम ३०४ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर 
प्रकरणी पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) सदर प्रकरणी कीं त्रा्ातील अ्ीच्या अनुर्ींगाने सुरक्षक्षततेची काळजी न 
घेतल्याबाबत आयुक्त, औरींगाबाद महानगरपासलका याींनी कीं त्रा्दाराींस मयत 
मुलाच्या पालकाींना मदत करण्याची कायावाही करण्याबाबत ननदेर् ददले आहेत. 
तसेच महानगरपासलकेमाफा त सींबींधधत मयत मुलाचे वडील बाळकृषण गींगाराम 
जाधव याींना रुपये ५०,०००/- ची आधथाक मदत देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रच न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नाांदेड महानगरपाललिेतील अनेि िस्त्याांमध्ये पथहदिे लािण्याबाबत 
(३७) *  १९१५०   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड र्हरात पथददव्याींची सींख्या १८३७० असून वसाहतीींची व लोकसींख्येची 
वाढ लक्षात घेता पथददवे ब-याच प्रमाणात कमी असल्यामुळे अनेक भागात 
सावाजननक दठकाणी पथददव्याींचे पोल उपलब्ध असूनही तेथे पथददव्याींची सोय 
नसल्याने नागररकाींना रात्री कफरताींना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असून 
पथददव्याींवर दर वर्ी एक ते सव्वा को्ी रुपयाींचा खचा होवूनही पथददव्याींची सोय 
होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसु-या सर्प्ताहात ननदर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     नाींदेड वाघाळा र्हर महानगरपासलकेच्या हद्दीत सदया एकूण १९५३३ 
पथददवे असून, त्यापैकी सन २०१५-१६ मध्ये ररकाम्या खाींबावर एकूण १२०० 
नववन पथददवे बसववण्यात आलेले आहेत. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये 
महानगरपासलकेच्या हद्दीत नवीन वस्त्याींमध्ये असलेल्या ररकाम्या खाींबावर नववन 
२५०० पथददवे बसववण्याचे महानगरपासलकेचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सन २००० पुिीच्या खाजगी औद्याधगि  

प्रलशक्षण सांस्थाना अनदुान देण्याबाबत 
(३८) *  १६००३   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजलभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.अपिूा 
हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४५९ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २००० पवूीच्या खाजगी औदयोधगक प्रसर्क्षण सींस्थाींना 
(आय.्ी.आय) अनदुान देण्याची मागणी वेळोवेळी अजा ववनींत्या करुन सुध्दा 
र्ासनाने मान्य केली नसल्यामुळे राज्यातील या सींस्थाींच्या प्राचाया व 
कमाचाऱयाींनी ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी पासून मुींबईतील आझाद मैदानात 
उपोर्ण सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.उच् च व तींत्र सर्क्षण 
मींत्री याींनी खाजगी आय.्ी.आय सींस्था राज् य र्ासनाकड ेवगा करण् याच् या सींदभाात 
ननणाय होवूनही कोणतीच कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज्यातील सन २००१ पवूी मान्यता ददलेल्या खाजगी एमसीव्हीसी 
कननषठ ववदयालयाींना अनुदान देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल् यास, राज्यात र्ालेय सर्क्षण ववभागाप्रमाणे तींत्र सर्क्षण ववभागातील 
एम.सी.व्ही.सी.च्या सर्क्षक ननदेर्काींची ववनाअनुदान काळातील सेवा ग्राह्य 
धरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करून र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २००१ पूवी कायम ववना अनदुान तत्वावर एचएससी व्होकेर्नल 
व्यवसाय अ्यासक्रम राबववणाऱया अर्ासकीय सींस्थाींना अनदुान देण्याबाबतचा 
मान्य करण्यात आला नाही. 
(४) प्रस्ततु बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) खाजगी औदयोधगक प्रसर्क्षण सींस्थाींना अनदुान देण्याच्या मागणीबाबत 
प्रकरण तपासाधीन आहे. 
(६)  प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी पोललसाांची सीआयडीमाफा त चौिशी िरण्याबाबत 

(३९) *  १५०५१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७८१ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी पोसलसाींची सीआयडीमाफा त चौकर्ी करताना लोकप्रनतननधीींनी सादर 
केलेले पुरावे मा.न्यायालयाने ददलेले आदेर् व पोलीस अधधकाऱयाींचा 
पूवाग्रहदवुर्तपणा याींचा समावेर् करूनच सीआयडी चौकर्ी पुणा करावी अर्ी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेसन २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींदभीय ताराींककत प्रचनाच्या अनुर्ींगाने १५ ददवसात चौकर्ी पूणा 
करण्यात येईल असे आचवासन मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सीआयडीमाफा त चौकर्ी पूणा करण्यात आली आहे काय, यात 
काय ननषपन्न झाले, तदनुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, ददनाींक १५/१०/२०१४ रोजी पाथरी हद्दीत ननमााण झालेल्या कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या पररश्स्थतीमुळे एकूण ७ प्रकरणाींमध्ये पोलीसाींनी गुन्हे नोंदववले 
असून तपासात सवा गुन्हे खरे असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. सदर गुन्ह्यात 
एकूण १४१ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
दाखल करण्यात आले आहे. तसेच एका गुन्ह्यात न्यायालयाने आरोपीींची ननदोर् 
मुक्तता केली असून इतर ७ प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. सदर प्रकरणाची 
चौकर्ी पूणा करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  
  

----------------- 
पुणे येथील िसांतराि नाईि पक्षी अभयारण्य पाषाण तलाि पररसरातील 

अनतक्रमण ननष्ट् िालसत िरण्याबाबत 

(४०) *  १८६३८   आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.जनादान 
चाांदरूिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील वसींतराव नाईक पक्षी अभयारण्य पार्ाण तलाव पररसर 
अनतक्रमणाच्या ववळख्यात अडकला असल्याने येथील पररसींस्था धोक्यात आली 
असल्याचे ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणाचे अनतक्रमणे ह्ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पार्ाण तलावाच्या पश्चचम बाजूस सींरक्षक सभींत, 
उत्तर-पुवा बाजूस तलावाचा बाींध व दक्षक्षण-पुवा बाजूस समसल्री पररसर 
असल्याने, पार्ाण तलावास अनतक्रमणाच्या धोक्याची र्क्यता कमी आहे. 
अनतक्रमणामुळे पररसींस्थेस धोका ननमााण झाला असल्याचे पुणे 
महानगरपासलकेच्या ननदर्ानास आलेले नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे महापाललिा हद्दीलगतच्या गािाांमध्ये अनधधिृत बाांधिामे सुरु असल्याबाबत 

(४१) *  १५१०४   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगर ववकास प्राधधकरणाची स्थापना झाल्यानींतर हद्दीतील ३४ गावे 
महापासलकेत समाववष् करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाकड ेप्रलींतबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, महापासलका हद्दीलगतच्या गावाींमध्ये मोठया प्रमाणात अनधधकृत 
बाींधकाम सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत श्जल्हा प्रर्ासन व हवेली तालुका प्रर्ासनाचे या 
बाींधकामाींकड ेपूणा दलुाक्ष झाल्याने या बाींधकामाचा वेग वाढला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ना र्तेी ववकास प्रमाणपत्र [एनए] नसताना केलेल्या 
बाींधकामाींबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     पुणे महानगर ववकास प्राधधकरणाची स्थापना झाल्यानींतर नवीन अनधधकृत 
बाींधकामाींवर मोठ्या प्रमाणात ननबांध आले आहेत. तसेच अश्स्तत्वातील व नव्याने 
होणाऱया अनधधकृत बाींधकामाींचे सवेक्षण करुन व अर्ा बाींधकामाींचा र्ोध घेऊन 
आणण त्यासर्वाय प्रार्प्त तक्रारीींची दखल घेऊन कायदेसर्र कारवाई सुरु करण्यात 
आली आहे. 
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(४) हवेली तालुक्यामध्ये अनधधकृत बाींधकाम र्ोधमोदहम राबववण्यात आली 
असून, सदर मोदहमेअींतगात आतापयांत १८६७७ अनधधकृत बाींधकामाींवर महाराषर 
जमीन महसुल अधधननयम, १९६६ चे कलम ४५ अन्वये दींडात्मक कारवाई 
तहससलदार, हवेली याींचे माफा त करणेत आलेली आहे. त्यानुसार माहे फेब्रुवारी, 
२०१६ अखेर १,५४,४६,८९६/- दींड व अकृवर्क सारा वसुल करणेत आला आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 लशिशाही पनुिासन प्रिल्प मयााहदतच्या िागदपत्राांच्या स्िॅननांगच्या  

िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४२) *  १५७९३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सुननल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सर्वर्ाही पुनवासन प्रकल्प मयााददतच्या कागदपत्राींच्या स्कॅननींगच्या 
कामात माहे, डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार 
एका वरीषठ अधधकाऱयाने व्यवस्थापकीय सींचालकाींकड े करुनही व्यवस्थापकीय 
सींचालकाींनी त्या तक्रारीची दखल न घेता कागदपत्राींच्या स्कॅननींगचे काम ददलेल्या 
दहत इीं्रप्रायझेस या कीं पनीला काम न करताही लाखो रुपयाींचे देयक अदा 
करण्यात आल्याची बाब ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये कागदपत्राींचे स्कॅननींग करण्याकरीता मींत्रालय दर 
सूचीनुसार ३६ पसेै असा दर ननश्चचत केला असताींनाही, दहत इीं्रप्रायझेस या 
कीं पनीस १ रु. ९० पैसे दराने ननववदा मींजूर करुन ननवड करण्यापवूीच सींबींधधत 
कीं पनीला रुपये २ लाख ४५ हजार देण्यात आल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सींबींधधत वररषठ अधधकाऱयाने तक्रारीत नमूद केलेल्या प्रमुख 
बाबी कोणत्या आहेत तसेच एसपीपीएल कीं पनीचे व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी 
या प्रकरणाची चौकर्ी न करता, मींत्रालय दर सुचीनुसार दर न ठरवता, एसआरए 
ने ददलेल्या दरानुसार सर्वर्ाही कीं पनीने दर ददल्याचे मान्य करुन तक्रारदाराच्या 
तक्रारीकड े हेततू: दलुाक्ष करुन गैरव्यवहाराचे समथान केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) एसपीपीएल कीं पनीचे व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी या प्रकरणाची चौकर्ी न 
करता, मींत्रालय दर सुचीनुसार दर न ठरवता, एसआरए ने ददलेल्या दरानुसार 
सर्वर्ाही कीं पनीने दर ददल्याचे मान्य करुन तक्रारदाराच्या तक्रारीकड े हेतूत: 
दलुाक्ष करुन गैरव्यवहाराचे समथान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकर्ी करुन सींबींधधत दोर्ी 
अधधकाऱयाींववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. तक्रारकताा अधधकारी याींनी केलेल्या 
तक्रारीची दखल घेऊन बहृन्मुींबईतील अन्य र्ासकीय ननमर्ासकीय 
कायाालयाींकडून स्कॅननींगच्या दराबाबत सर्वर्ाही पुनवासन प्रकल्प मयााददतने 
ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मादहती मागववली आहे. तसेच 
मे.दहत इीं्रप्रायझेस याींनी केलेल्या कामाची खात्री करूनच देयके प्रदान केली 
आहेत. 
(२) सींचालक, मादहती व तींत्रज्ञान याींचे ददनाींक ८.५.२०१२ चे दर करारानुसार : 
 

(अ) मींत्रालयातील कामासाठी स्कॅननींगचे दर खालीलप्रमाणे होते. 
i) A४-७२ पैसे 
ii) A३/A-२-७२ पैसे 
iii) A१/A०-१४४ पसेै 
(ब) मींत्रालयाबाहेरील कायाालयासाठी स्कॅननींगचे दर खालीलप्रमाणे होते. 
i) A४-७२ पैसे 
ii) A३/A-२-१४४ पैसे 
iii) A१/A०-२८८ पसेै 

     तथावप, क्षतेत्रय कायाालयात ७२ पैसे प्रनत प्रत या दराने काम करून 
घेण्याच्या दर करारामुळे अडचण येत असल्याने, मादहती व तींत्रज्ञान 
सींचालनालयाने मींत्रालयाबाहेरील कायाालयाींसाठीचे दर कराराचे आदेर् ददनाींक 
७.९.२०१२ च्या आदेर्ान्वये रद्द केले. पररणामी, मींत्रालयाबाहेरील/क्षेतत्रय 
कायाालयाींसाठी ददनाींक ७.९.२०१२ पासून दर करार अश्स्तत्वात नसल्यामुळे खलु्या 
स्पधाात्मक ननववदा मागवून कायावाही करणे अपेक्षक्षत होते. 
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     झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने वरील पाचवाभूमीवर ददनाींक ३०.४.२०१३ 
रोजी दै.तबझनेस स््ॅन्डडा आणण दै.पुण्य नगरी आणण ददनाींक १६.५.२०१३ रोजी 
दै.एसर्यन ऐज आणण दै.मुींबई माणसू या दैननकात जादहरात देऊन व झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधधकरणाच्या वेबसाई्वर देणखल ननववदा मादहती उपलब्ध करून, 
A४,A३,A२,A१,A० या सवा आकाराच्या कागदपत्राींचे स्कॅननींग कामाकरीता ननववदा 
मागववल्या त्या सींदभाात प्रार्प्त झालेल्या ५ ननववदाींपैकी रु.१.९० ह्या न्यनुतम 
दराची A४, A३, A२, A१, A० या सवा आकाराच्या कागदाींचे स्कॅननींगसाठी दर 
ददनाींक २९.५.२०१४ रोजी स्वीकृत केली होती. 
     मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण याींचेकड े
सहव्यवस्थापकीय सींचालक, सर्वर्ाही पनुवासन प्रकल्प मयााददत या पदाचा 
कायाभार असल्याने त्याींनी या अधधकाराींत सर्वर्ाही पनुवासन प्रकल्प मयााददतचे 
स्कॅननींगचे काम करण्यास मान्यता ददनाींक ५.६.२०१४ रोजी ददलेली आहे. 
        न्यनुतम दर सादर केलेल्या मे.दहत इीं्रप्रायझेस सींस्थेस स्कॅननींगचे 
काम सुरु करण्यास साींगण्यात आले. त्यानुसार प्रत्यक्ष काम झाल्यावरच त्यावेळी 
केवळ झालेल्या कामाचेच रु.७३,८७८/- चे देयक अदा करण्यात आले. 
(३) सर्वर्ाही पनुवासन प्रकल्प मयााददतचे तत्का.तक्रारकताा अधधकाऱयाच्या 
द्र्प्पणीत (अ) स्कॅननींगसाठी मान्यता, (ब) कायाादेर् देण्यापुवीच बील पेमेंन््, 
(क) स्कॅननींग म्हणनू समाववष् असलेल्या बाबीींवर अनतररक्त खचा केवळ 
मींत्रालयातील कामासाठी असलेल्या दर कराराच्या तुलनेत जादा दर व प्रदान 
करणे व सींबींधधत अधधकाऱयाींचा कायाभार काढून घेणे, इत्यादी प्रमुख बाबी होत्या. 
(४) व (५) व्यवस्थापकीय सींचालक, सर्पुप्र याींनी तक्रारकताा अधधकाऱयाींच्या 
द्र्प्पणीची दखल घेत त्याींच्या मुद्द्याची पडताळणी करण्याचे आदेर् ददनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१५ रोजी ददलेले होते. त्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबईतील अर्ा अन्य 
कोणत्या तत्सम स्कॅननींगचे काम असलेल्या र्ासकीय ननमर्ासकीय 
कायाालयाने/मींडळ/महामींडळाने यापेक्षा कमी दराने प्रत्यक्ष करून घेतले आहे काय, 
त्याची मादहती ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये मागववली आहे. त्याचे 
तपासणीतनू जादा दराने प्रदान झाल्याचा ननषकर्ा आल्यास, सींबींधधत जबाबदार 
अधधकाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल सींचालक मींडळास सादर 
करण्यात येईल. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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विद्याविहार (मुांबई) येथील जमीन हस्तगत िरुन सोमय्या रस्टने 
झोपडपट्टीिासीयाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(४३) *  १४७०२   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर, श्री.महादेि जानिर :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदयाववहार (मुींबई) येथील सोमय्या रस््ने एसआरए योजनेखाली को्यवधी 
रुपयाींची जमीन हडपण्याचे प्रकरण ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील ववदयाववहार (पवूा) येथील सर्वाजीनगर, राजावाडी रोड 
क्र.७ या भागात असलेल्या सव्हे क्र.४९० (पा ा्) सीएस्ी क्र.५०३ (पा ा्) जागेवर 
सुमारे १४० झोपडीधारक राहत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर झोपडपट्टीवासीयाींची सोमय्या रस्् ने फसवणकू केली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदर्ानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एसआरए योजनेत २२५ चौरस फु्ाींचे घर देण्याचा ननयम 
असताना ववदयाववहार येथील को्यवधी रुपयाींची जमीन हडपून रदहवार्ाींना फक्त 
२१० फु्ाींचेच घर देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ज्या जागेवर एस.आर.ए. ची नोंदणी केली त्या जागेची 
अदलाबदल करुन त्या जागेवर इमारत न बाींधता दसुरीकड ेइमारत बाींधली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन त्याअनुर्ींगाने सींबींधधत 
रस््वर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२) अर्प्पर श्जल्हाधधकारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राधधकारी याींनी ददनाींक 
०२.०८.१९९६ अन्वये ननगासमत केलेल्या पररसर्ष्-२ नुसार एकूण १५४ 
झोपडीधारक आहेत. 
(३) सदर योजनेतील मुळ रदहवार्ाींनी फसवणकू केल्याप्रकरणी मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात कक्रसमनल रर् याधचका क्र. ७६३/२०१२ दाखल केली होती. त्यामध्ये 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक २७.०६.२०१२ रोजी ददलेल्या आदेर्ानुसार 
याप्रकरणी गुन्हा रश्जस््र क्रमाींक ७१/२०१२ भा.द.वव. सींदहतेच्या कलम ४०६, 
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब) गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. त्यानरु्ींगाने 
गुन्ह्याचा तपास करुन पोलीस ववभागाने मा.४७ वे न्यायालयात “बी समरी” 
मींजूरीकररता सादर केला आहे. 



44 

(४) सदरहू झोपडपट्टी पुनवासन योजनेतील पात्र झोपडीधारकाींसाठी पुनवासन 
घ्काच्या इमारतीमध्ये २२५ चौ.फु् क्षेत्रफळाच्या सदननका बाींधण्यात आल्या 
असून त्यास भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
(५) मौजे घा्कोपर ककरोळ येथील न.भू.क्र.४९०(पै), ४९०/१ ते ३९, ४९०/४९, 
४९१/१ ते ४,४९२/१ ते ७७, ४९४(पै) या करमर्ी जेठाभाई सोमय्या रस्् याींच्या 
मालकीच्या भूखींडावरील झोपडीधारकाींचे पनुवासन त्याींच्याच मालकीच्या 
न.भू.क्र.५०३ई (पै) या भूखींडावर करण्यात येत आहे. सदरहू योजनेस ददनाींक 
०१.११.१९९६ रोजी आर्यपत्र देण्यात आले असून योजनेतील इमारतीचे आराखड े
ददनाींक १७.०४.१९९७ रोजी मींजूर करण्यात आले होते. सदरहू योजनेतील १७६ 
सदननकाींसाठी ददनाींक २५.१०.२००५ रोजी पूणा भोगव् प्रमाणपत्र देण्यात आले 
आहे. सदर योजनेचे पररसर्ष्-२ अपर श्जल्हाधधकारी (पवूा उपनगरे) याींनी पाररत 
केले असून त्यामध्ये एकूण १५४ झोपडीधारकाींचा समावेर् आहे. त्यापकैी ११० 
सदननकाींचा ताबा पात्र झोपडीधाराकाींना देण्यात आला असून सर्ल्लक पात्र 
झोपडीधारकाींचे पनुवासन त्याींच्या असहकायाामुळे अदयाप होऊ र्कलेले नाही. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 
(७) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिा नगररचना विभागाच्या अधधिाऱ्याांच्या सांगनमताने  

चटई क्षेत्र ननदेशाांिाचे उल्लांघन झाल्याबाबत 

(४४) *  १६४४३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डी.एच.एच.प्रा.सल.चे ववकासक श्री.ववजय ठक्कर व श्री.नरेंद्र परपादी याींचेकडून 
मुींबई महापासलकेच्या नगर रचना ववभागाच्या अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ९ व 
११ रस्ता पार (प) मुींबई सी.्ी.एस.नीं. ५९७ ते ५९९ येथील च्ई क्षेत्र ननदेर्ाींकाचे 
होत असलेले उल्लींघन व तेथे झालेल्या करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहाराबाबत 
र्ासनाकड ेव महानगरपासलकेकड े ददनाींक २९ जनू, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
तक्रार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननदर्ानास आले व तदनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) डी.एच.एच.प्रा.सल.चे ववकासक श्री.ववजय ठक्कर व 
श्री.नरेंद्र परपादी याींचेकडून मुींबई महानगरपासलकेच्या नगर रचना ववभागाच्या 
अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने ९ व ११ रस्ता खार (प) मुींबई सी.्ी.एस.नीं. ५९७ ते 
५९९ येथील च्ई क्षेत्र ननदेर्ाींकाचे होत असलेले उल्लींघन व तेथे झालेल्या करोडो 
रुपयाींचा गैरव्यवहाराबाबतची तक्रार प्रार्प्त झालेली नाही. 
     तथावप, सदर ववकासकाने यासींदभाात ववमान पतन प्राधधकरणाकडून दोन 
ना-हरकत प्रमाणपत्र ेप्रार्प्त झाल्याचे महानगरपासलकेस सादर करुन त्या आधारे 
वाढीव उींचीच्या इमारतीचे जे नकारे् मींजुर करुन घेतले, त्यापकैी ददनाींक 
२३.०९.२०१० चे ६४.२७ मी्र ए.एम.एस.एल.(Above Mean Sea Level) 
इतक्या उींचीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र ववमान पतन प्राधधकरणाने ववतरीत केले 
नसल्याने त्यानरु्ींगाने ववकासकाने केलेल्या बाींधकामावर कारवाई करण्याबाबत 
ववमान पतन प्राधधकरण याींनी ददनाींक १५.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये 
महानगरपासलकेस कळववले होते. 
(२) ववकासक श्री.ववजय ठक्कर व वास्तुववर्ारद श्री.नरेंद्र पारपुडी याींनी इमारत 
बाींधकामाची परवानगी घेताना ववमान पतन प्राधधकरण याींचे दोनवेळा ना हरकत 
प्रमाणपत्र सादर करुन वाढीव उींचीच्या इमारतीचे नकारे् मींजूर करुन घेतले होते. 
     तदनींतर ववकासकाने आणखी वाढीव उींचीसाठी ववमान पतन प्राधधकरण 
याींच्याकड ेमागील दोन्ही ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रती सादर करुन अजा केला. 
त्यानरु्ींगाने ववमान पतन प्राधधकरणाने दद.२३.०९.२०१० रोजीचे ६४.२७ मी्र 
ए.एम.एस.एल.(Above Mean Sea Level) इतक्या उींचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र 
हे ववमान पतन प्राधधकरण याींनी ववतरीत केले नसल्याने त्यानरु्ींगाने केलेल्या 
बाींधकामावर कारवाई करण्यासाठी महानगरपासलकेस कळववले. 
     त्यानुसार बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफा त ववकासक व वास्तू रचनाकार 
याींच्या ववरोधात बाींद्रा पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २७.१०.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
केला आहे. 
     तसेच ववकासकाने केलेल्या अनतररक्त उींचीच्या वाढीव बाींधकामाचे 
ननषकासन करण्यासाठी महाराषर प्रादेसर्क व नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या 
कलम ५६ अन्वये ददनाींक ९.११.२०१५ रोजी नो्ीस बजावली आहे. 
     ववकासक श्री.ववजय ठक्कर याींनी दद.१४.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये वाढीव 
बाींधकाम ननषकाससत केले असल्याचे फो्ो सादर करुन महानगरपासलकेस 
कळववले आहे. 
     महानगरपासलकेमाफा त प्रत्यक्ष जागेवर पहाणी केली असता, वाढीव 
बाींधकाम ननषकाससत केल्याचे ददसून आले. 
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     तसेच सदर बाींधकामातील काही अींतगात बदल जे की ननयसमत 
करण्यायोग्य आहेत ते वगळता उवाररत बाींधकाम हे मींजूर केलेल्या नकार्ाप्रमाणे 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे 

पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(४५) *  १८३०२   श्री.प्रिाश गजलभये :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासककय वदैयककय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूर येथे माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या रे्व्च्या सर्प्ताहापासून पाणी पुरवठा होत नसल्याने कमाचारी व 
रुग्णाींची गैरसोय होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनुसार सदर र्ासककय 
वैदयककय महाववदयालय व रुग्णालयात पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     नागपूर येथील र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालयात जलैु, 
२०१४ ते जानेवारी, २०१६ अखेर प्रनतददवस सरासरी १७.७५ लक्ष सल्र व 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये प्रनत ददवस सरासरी १६.६० लक्ष सल्र, माचा, २०१६ मध्ये 
१६.४५ लक्ष सल्र पाणी पुरवठा करण्यात आल्याचे, आयकु्त नागपूर 
महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालयाच्या सींपपयांत 
पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी नागपूर महापासलकेची असून, महाववदयालय व 
रुग्णालयाींतगात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापासलकेची नाही. तथावप, 
उक्त क्र. ०१ येथील उत्तरात नमूद केल्यानुसार महापासलकेतफे ननयसमतपणे 
पाणी पुरवठा होत आहे. 
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     र्ासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालयाच्या अींतगात जलवादहन्याचे 
जाळे खपु जनेु असून त्यात जागोजागी पाणी गळती होत असल्यामुळे त्यात 
सुधारणा आवचयक असल्याचे महापासलकेतफे ऑपरे्र मे.ओ.सी.डब्ल्यू याींनी 
अधधषठाता र्ासककय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूर याींच्या 
ददनाींक १६.०४.२०१४ पत्रान्वये ननदर्ानास आणलेले आहे. 
     तथावप, वाढीव पाणी पुरवठा करण्याबाबत र्ासककय वैदयकीय 
महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूर याींचेकडून ददनाींक ३१.०३.२०१६ रोजी 
महापासलकेकड ेमागणी आलेली आहे, त्याप्रमाणे महानगरपासलकेतफे पाणीपुरवठा 
वाढववण्याबाबत आवचयक उपाययोजना करण्यात येत असून, सदय:श्स्थतीत (माहे 
एवप्रल, २०१६) दैनींददन २० लक्ष सल्र सरासरी पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
असे आयुक्त, नागपूर महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महापाललिेच्या सफाई िमाचाऱ्याांच्या िामाच्या िेळेत तफाित असल्याने 

जागोजागी िचऱ्याचे हढग जमा होत असल्याबाबत 
(४६) *  १५८५६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापासलकेच्या सफाई कमाचाऱयाींच्या कामाच्या वेळेत तफावत असल्याने 
र्हर रोजच्या रोज साफ ठेवण्यासाठी महापासलका प्रर्ासनाने उपाययोजना 
करुनही र्हरात रस्त्यावर जागोजागी कचऱयाचे दढग ददसून येत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनसुार पुणे र्हर साफ व 
स्वच्छ ठेवणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पुणे महानगरपासलकेच्या सफाई 
कमाचाऱयाींच्या कामकाजाच्या वेळा ननश्चचत करण्यात आल्या 
आहेत.                                
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    पुणे र्हर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुणे महानगरपासलकेचे सफाई कमाचारी व 
ननयुक्त केलेल्या कीं त्रा्दाराींमाफा त र्हराींची स्वच्छता करण्यात येते. तसेच 
घीं्ागाडीमाफा त कचरा उचलण्यात येतो व  कचरा डपेोवर त्याची ववल्हेवा् 
लावण्यात येते. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
 धगरगाि (मुांबई) येथील इमारतीत अजग्नशमन यांत्रणा िायााजनित िरण्याबाबत 
(४७) *  १४७९९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धगरगाव (मुींबई) येथील जयींत गणेर् या २२ मजली इमारतीत अश्ग्नर्मन 
यींत्रणा न उभारता व महापासलकेची परवानगी न घेता रदहवार्ाींना सदननकाचे 
वा्प करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनुसार सदर प्रकरणी 
जबाबदार असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सदर इमारतीच् या जागेवर 
महापासलकेमाफा त प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असता, बऱयाच भाडकेरुींनी 
पुनवाससत सदननकाींचा ताबा घेतला असल्याचे आढळून आले. तथावप, यामध्ये 
ववक्रीसाठीच्या सदननकाींमध्ये कोणीही वास्तव्य करीत असल्याचे आढळून आले 
नाही. 
     सदर इमारतीस पूणा भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यासाठी म्हाडातफे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्रार्प्त झाले आहे. 
     सदर इमारतीत अश्ग्नर्मन यींत्रणा उभारली असल्याचे आढळून आले 
असले तरी अश्ग्नर्मन दलातफे सदर इमारतीस अश्ग्नर्मन दलातफे अींनतम  
ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्याने तसेच अमान्यतेच्या सूचनेतील काही अ्ीींची 
पूताता झाली नसल्याने सदर इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपत्र ददलेले नाही. 
    सदर इमारतीतील अनधधकृत वास्तव्याबद्दल महापासलकेमाफा त कारवाई 
करण्यात येत आहे. 

 
------------------------------- 
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धारािी (मुांबई) येथील राहणाऱ्या झोपडपट्टीिासीयाांना  
मोफत घरे देण्याच्या ननणायाबाबत 

(४८) *  १४७३०   श्री.सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.अननल परब, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, प्रा.जोगेनद्र ििाड,े श्रीमती 
विद्या चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४२२ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धारावी (मुींबई) येथे राहणाऱया ५९ हजार झोपडपट्टीवासीयाींना प्रत्येकी ३५० 
चौ.फु् क्षेत्रफळाचे मोफत घरे देण्याचा ननणाय र्ासनाने माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी कें व्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, हा प्रकल्प ककती वर्ाात पूणा करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामासाठी कोणकोणते ववकासक नेमण्यात आले 
आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. धारावी पनुववाकास प्रकल्पाच्या सेक््र १ ते ४ च्या 
ननववदेतील प्रारुप तरतुदीस मान्यता देण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०६.०१.२०१६ रोजीच्या बैठकीत ननववदा दस्तऐवज प्रससध्द 
करण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील एक बाब धारावीतील पात्र 
झोपडीधारकाींना फीं जीबल च्ईक्षेत्र धरुन ३५० चौ.फु् क्षेत्र देणेसींदभाात आहे. 
(२), (३) व (४) धारावी पनुवासन प्रकल्प मयााददत याींचेकडून धारावी पनुवासन 
प्रकल्पाच्या सेक््र १ ते ४ साठी जागनतक स्तरावर ननववदा मागववण्याची प्रकक्रया 
ददनाींक ३०.०१.२०१६ रोजी सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक सेक््रसाठी स्वतींत्र 
जादहरात प्रससध्द करण्यात आली आहे. ववकासक ननयुक्तीनींतर प्रकल्पाची प्रत्यक्ष 
अींमलबजावणी सुरु होणार असून ननववदा प्रकक्रयेस अपेक्षक्षत प्रनतसाद समळाल्यास 
धारावी पुनववाकास प्रकल्पाने कळववल्यानुसार धारावी पुनववाकास प्रकल्प व   
त्या-त्या सेक््रचे ववकासक याींच्यामध्ये करारनामे होतील. साधारणत: ७ 
वर्ाामध्ये अींमलबजावणी पूणा होणे ननयोश्जत आहे. 

----------------- 
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जलिुां भामधनू पाणीपुरिठा िरणाऱ्या जलिाहहनयातून 
 दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

(४९) *  १४९८८   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपासलकेच्या जलरु्ध्दीकरण कें द्रातनू जलकुीं भामध्ये रु्ध्द पाणी 
पुरवठा होत असला तरी नतथनू गहृननमााण सोसाय्याींमधील पाण्याच्या 
्ाकीमध्ये आणण ठाणे र्हरातील घराघराींमध्ये होणारा जवळपास १४ ्क्के पाणी 
पुरवठा हा दवूर्त होत असल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जलकुीं भामधून पाणी पुरवठा करणाऱया जलवादहन्या अनेक दठकाणी 
गळक्या असल्याने पाणी दवुर्त होऊन सुमारे तीन लाख ठाणेकर जनतेला दवुर्त 
पाणी पुरवठा होत असल्याने त्याबाबत सींबींधधत असभयींता, पाणीपुरवठा ववभाग, 
तसेच आयुक्त, महापासलका, ठाणे याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या 
आठवड्यात नागररकाींनी तक्रार ननवेदन सादर केली असल्याचे त्यासुमारास 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दवुर्त पाणीपुरवठा होण्यामागील ननश्चचत कारणे काय आहेत व 
त् याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) तसेच नागररकाींना रु्ध्द पाणीपुरवठा होण्याच्यादृष्ीने ठाणे 
महानगरपासलकेमाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा प्रकारचे तक्रारी प्रार्प्त झाल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पाणी ववतरण करणाऱया २० ते २५ वर्ाापवूीच्या जीणा झालेल्या जनु्या 
जलवादहन्या ग्ाराींच्या व मलवादहन्याींच्या साश्न्नध्यात असलेल्या दठकाणी 
जलवादहनीवर गळती ननमााण होऊन दवुर्त पाणी जलवादहनीमध्ये समसळून लुईस 
वाडी, काजू वाडी, साईनाथ नगर, लोकमान्य नगर या भागात दवुर्त पाणी 
पुरवठा होत होता ही वस्तुश्स्थती आहे. 
(४) नागरीकाींना रु्ध्द पाणी पुरवठा होण्याच्या दृष्ीने ठाणे महानगरपासलकेमाफा त 
जलवादहन्याींवरील गळती र्ोधून जुन्या जलवादहन्या बींद करण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच आवचयक अर्ा दठकाणी नवीन ववतरण वादहन्या ्ाकून घेण्याचे 
काम सुरु करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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सांयुक्त महाराष्ट्राच्या चळिळीतील अग्रणी, जेष्ट्ठ समाजिादी नेते एस.एम.जोशी 
याांच्यािर टपाल नतिीट िाढण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(५०) *  १४६५६   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींयुक्त महाराषराच्या चळवळीतील अग्रणी, जेषठ समाजवादी नेते 
एस.एम.जोर्ी याींच्यावर ्पाल नतकी् काढावे, या सींदभाात प्रस्ताव र्ासनाने कें द्र 
र्ासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर अींमलबजावणी केव्हापयांत होण्याचे अपेक्षक्षत   
आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) कें द्र र्ासनाने ददनाींक १८.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये सदर बाब कफला्ेसलक 
ॲडव्हायझरी कसम्ीच्या (Philatelic Advisory Committee) आगामी बठैकीत 
ववचाराथा ठेवण्यात येईल असे कळववले आहे. कें द्र र्ासनाची मान्यता 
समळाल्यानींतर पढुील आवचयक ती कायावाही करण्याबाबत पुणे महानगरपासलकेस 
कळववण्यात येईल. 

----------------- 
लमरा-भाईंदर शहरातील िाहतिू िोडीांिर ननयांत्रण लमळविण्यासाठी िालशलमरा 

िाहतूि पोलीस स्थानिात आिश्यि मनुष्ट्यबळ पुरविण्याबाबत 
(५१) *  १८०८८   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समरा-भाईंदर र्हराचे झपा्याने नागररकीकरण होत असून वाहनाींच्या 
सींख्येतही वाढ झाली आहे मात्र, येथील वाहतकू कोडीींवर ननयींत्रण समळववण्यासाठी 
कासर्समरा वाहतूक पोलीस ठाण्याला पोसलसाींची कमतरता भासत असल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाहतूक र्ाखेत ७३ अधधकारी, कमाचाऱयाींची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे मात्र प्रत्यक्षात फक्त ३० ते ३५ कमाचारी कामावर हजर असल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामाच्या अनतररक्त भारामुळे कमाचारी त्रस्त झाल्याने येथे 
आवचयक मनुषयबळ पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    सदर ववभागात वाहतकु र्ाखेमध्ये एकूण ८१ अधधकारी व कमाचारी कायारत 
आहेत. 
(३) ठाणे ग्रामीण वाहतकु ववभागासाठी ददनाींक ४.३.२०१४ च्या र्ासन 
ननणायान्वये पदहल्या ्र्प्यात १०० पदे ननमााण केली आहेत. 
(४) प्रचन उद भवत नाही. 

----------------- 
गोरेगाि (मुांबई) येथील राम महल या इमारतीमधील िुटूांबबयाांना 
महानगरपाललिेने पिूा सूचना न देता घराबाहेर िाढल्याबाबत 

(५२) *  १७४२३   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील आरे रस्त्यावरील राम महल या इमारतीमधील १८ 
कु्ूींतबयाींना मुींबई महानगरपासलकेने कोणतीही पवूा सूचना न देता सींगनमताने 
वनराई पोलीस स््ेर्नमधील पोलीस व अधधकारी याींनी बळजबरीने घराबाहेर 
काढून त्याींचे सामान रस्त्यावर फेकून ददले असल्याची घ्ना ननदर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदर्ानास आले व तदनुसार सदर कु्ूींतबयाींना न्याय देण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सदर इमारत मुींबई महापासलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५४ नुसार 
ददनाींक १२.०५.२०१४ रोजी धोकादायक म्हणनू घोवर्त करण्यात आली आहे. 
     सदर इमारतीच्या भाडकेरुींमाफा त मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
केलेल्या रर् वप्ीर्न क्र. १५१४/२०१४ मध्ये ददनाींक १२.०२.२०१५ रोजी, सदरहू 
धोकादायक इमारत आदेर्ाच्या ददनाींकापासून पढुील ४ आठवड्याींमध्ये खाली 
करण्यासींबींधी मा.उच्च न्यायालयाने भाडकेरुीं ना आदेर् ददले होते. 
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     तथावप, सदर इमारतीच्या भाडकेरुींनी मा.न्यायालयाच्या आदेर्ाींचे पालन न 
केल्यामुळे पोलीस बळाचा वापर करुन सदर इमारत ददनाींक १५.०१.२०१६ रोजी 
ररकामी करण्यात आली. 
(२) खाजगी जागेतील धोकादायक व जीणा इमारतीींमधील भाडकेरुीं चे पनुवासन 
करण्याची तरतदू मुींबई महापासलका अधधननयमात नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
स्िातांत्र्य सैननिाांच्या पेनशनच्या प्रलांबबत प्रिरणाबाबत 

(५३) *  १६४८४   श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा मुक्ती सींग्राम लढयात काम केलेल्या स्वातीं्य सैननक 
गौरव पेन्र्नची प्रकरणे गत ३० वर्ाांपासून र्ासनाकड े ननणायाअभावी प्रलींतबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेन्र्नसाठी स्वाती्ं य सैननकाींची अडवणकू होत असल्याने ही 
पेन्र्न प्रकरणे ननकाली काढणेबाबत स्वाती्ं य सनैनकाींनी मींतत्रमींडळाची उपससमती 
नेमून सदर प्रकरणे ननकाली काढण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततू प्रकरणी सखोल अ्यास करून मींजूरीची सर्फारस केलेली 
सवा प्रकरणे मींजूर करून ननकाली काढावी इत्यादी मागण्याींसाठी स्वाती्ं य सैननक 
डॉ.उत्तम सोनकाींबळे याींच्यासह अन्य स्वातीं्य सनैनकाींनी आझाद मदैान, मुींबइा 
येथे माहे जानेवारी, २०१६ पासून आमरण उपोर्ण सुरू केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) स्वाती्ं यसैननकाींची पेन्र्नची प्रकरणे गत 
३० वर्ाापासून र्ासनाकड ेननणायाअभावी प्रलींतबत आहेत, हे खरे आहे, 
     र्ासन ननणाय ददनाींक ०४.०७.१९९५ नुसार (अ) तरुुीं गवास झालेले स्वातीं्य 
सैननक, (आ) पकड वॉरीं् ननघाल्यामुळे फरारी रादहलेले स्वाती्ं य सैननक, (इ) 
भूसमगत स्वाती्ं य सैननक आणण (ई) गोवा मुक्ती सींग्रामात सहभागी झालेले 
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स्वाती्ं य सैननक याींनी ननवतृ्तीवेतन समळण्यासाठी कोणते पुरावे सादर करणे 
आवचयक आहे, हे ववदहत करण्यात आलेले आहे. या र्ासन ननणायातील 
ननकर्ाींची पतूाता ज्या अजादाराींच्या बाबतीत होत नाही, अर्ा अजादाराींचे अजा 
नामींजूर करण्यात आलेले आहेत. असे अजादार र्ासनाकड ेपनु्हा पुन्हा अजा करीत 
आहेत, आींदोलन/उपोर्ण अर्ा मागाांचा अवलींब करुन र्ासनाकड े वेगवेगळ्या 
स्वरुपाच्या मागण्या करीत आहेत. अर्ा अजादाराींपकैी काही अजादाराींनी जानेवारी, 
२०१६ मध्ये उपोर्ण केले होते. 
(४) व (५) उपोर्णकत्याा अजादाराींनी र्ासनास सादर केलेली ननवेदने ववचारात 
घेवनू त्यावर ननणाय घेण्याची प्रकक्रया र्ासन स्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
िजात (जज.रायगड) पररसरात अनधधिृत बाांधिाम सुरू असल्याबाबत 

(५४) *  १६५४९   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजात (श्ज.रायगड) तालुक्यातील उमरोली ग्रामपींचायत हद्दीत मागील 
वर्ाभरापासून काही ववकासक बाींधकामासाठी आवचयक असणारी कोणतीही 
परवानगी न घेता अनधधकृतपणे बाींधकाम सुरू करीत असल्याबाबतच्या लेखी 
तक्रारी पररसरातील ग्रामस्थाींनी महसूल ववभागाकड े दाखल करूनही सींबींधधत 
ववभागाकडून तक्रारीबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तदनुसार ववनापरवानगी अनधधकृत बाींधकाम करणाऱया 
व्यश्क्तववरूध्द कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महसुल खात्याकड े५ तक्रार अजा प्रार्प्त आहेत. 
त्यावर तहससलदार, कजात याींनी महाराषर जमीन महसुल अधधननयम, १९६६ चे 
कलम ४५ अन्वये दींडननय कारवाई केली आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लभिांडी महापाललिेला वििासिामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(५५) *  १६८६२   श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी महापासलकेला सदय:श्स्थतीत ठेकेदाराींचे रुपये २०० को्ी देणे असून 
महापासलकेच्या ववववध योजनाींकरीता सुमारे रुपये १५० को्ी कजा घेतले 
असल्याने सुमारे रुपये २८१ को्ीचे महापासलकेवर कजा असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथाक डबघाईला आलेल्या या महापासलकेला ववकासकामाींसाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सभवींडी ननजामपुर र्हर महानगरपासलकेकड े
सदय:श्स्थतीत रक्कम रुपये १८३ को्ी ठेकेदाराींचे देणी थकीत आहेत. सभवींडी 
महानगरपासलकेने सन २०१५-१६ मध्ये कोणत्याही प्रकारे कजा घेतलेले नाही. 
     परींतु यापवूी मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाकडून ववववध ववकास 
कामाींसाठी कजा रुपये १७२,७४,८५,०५३/- घेणेत आलेले आहे. त्यापकैी सन २०१५ 
अखेर कजा हर्प्त्यापो्ी वावर्ाक रक्कम रुपये ६८,९३,६८,०५६/- मात्र व्याजासहीत 
कजा हर्प्त्याची रक्कम भरण्यात आलेली असून सदय:श्स्थतीत कजा हर्प्ते देणी 
प्रलींतबत नाहीत. सदर कजा हर्प्त्यापो्ी परतफेडीची रक्कम                
रुपये १०८,६२,८५,२९६/- बाकी आहे. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये महानगरपासलका प्रार्प्त झालेला ननधी खालीलप्रमाणे आहे. 

(अ) १४ ववत्त आयोग अनदुान :- ३८,०६,५७,८२४/- 
(ब) सुवणा जयींती नागरी नगरोत्थान :- ३२,४४,९५,९७८/- 
(क) नागरी दसलत वस्ती          :- २,३०,००,०००/- 
(ड) राजीव आवास योजना         :- २७,११,९२७/- 
(इ) रोड फीं ड अनुदान :- ३०,१५,२८४/- 
(ई) स्वच्छ भारत असभयान        :- १,४८,१६,०००/- 
 एिूण   :- ७४,८६,९७,०१३/- 

(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
----------------- 
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नागपूर महापाललिेतील िां त्राटी ि अस्थायी िामगाराांना  
किमान िेतन हदले जात नसल्याबाबत 

(५६) *  १७१४१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महापासलकेतील कीं त्रा्ी व अस्थायी कामगाराींना ककमान वेतन ददले 
जात नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदर्ानास आले व तदनुसार कायदयाचे उल्लींघन करणाऱयाींवर कारवाई करून 
सफाई कामगाराींना ककमान वेतन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर महानगरपासलकेतील कीं त्रा्ी व अस्थायी 
कामगाराींना मुींबई दकुाने व आस्थापना या सर्र्ााखाली ककमान वेतन अधधननयम 
२०१० अींतगात कीं त्रा्दारामाफा त वेतन देण्यात येते. तसेच महाराषर र्ासनाच्या 
उदयोग, ऊजाा व कामगार ववभागातफे वेळोवेळी झालेल्या राहणीमान 
ननदेर्ाींकाच्या बदलानुसार ककमान वेतनाचे भुगतान कीं त्रा्दारामाफा त करण्यात 
येते, हे खरे आहे. 
     तथावप, र्ासनाच्या उदयोग, ऊजाा व कामगार ववभागाकडील ददनाींक 
२४.०२.२०१५ च्या अधधसूचनेनुसार स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना उदयोग म्हणनू 
घोवर्त करण्यात आले असल्याबाबत, अपर कामगार आयुक्त याींचे ददनाींक 
१९.०३.२०१६ चे पत्रान्वये कळववल्यानुसार, महानगरपासलकेत कायारत कीं त्रा्ी व 
अस्थायी याींची वगावारी करुन उक्त अधधसूचनेत नमूद ककमान मुळ वेतन 
ननधाारण करण्याबाबतची कायावाही सुरु करण्यात आलेली आहे. असे आयुक्त, 
नागपूर महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
(२) र्ासनाच्या उदयोग, ऊजाा व कामगार ववभागाकडील ददनाींक २४.०२.२०१५ 
च्या अधधसूचनेनुसार आवचयक कायावाही करण्याची प्रकक्रया सुरु असल्याने, 
चौकर्ी तथा कारवाई करण्याचा प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मालाड (मुांबई) येथे अांधश्रध्देमुळे नरबळी देण्याचा प्रयत्न िेल् याच्या प्रिाराबाबत 

(५७) *  १७२८४   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालाड (मुींबई) येथे अींधश्रध्देमुळे नरबळी देण्याचा प्रयत्न केल् याचा प्रकार 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननदर्ानास आले व तदनुसार सदर प्रकरणातील आरोपीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) कुरार पोलीस ठाणे हद्दीत बींजारीपाडा, पालनगर, मालाड (पूवा), मुींबई या 
दठकाणी जसमनीतनू गुर्प्तधन काढण्यासाठी पुजा अचाा करुन जादु् ोण्यासारख्या 
अननष् प्रथेचे आचरण केल्याचे पोलीस पथकाने केलेल्या चौकर्ीतून ननषपन्न 
झाले असल्याने गुरक्र. १४/२०१६ कलम १४३, १४९, ४२७, ४५४ भादींववसह कलम 
३ (२) महाराषर नरबळी आणण इतर अननष् व अघोरी प्रथा व जादु् ोणा याींना 
प्रनतबींध व त्याींचे समुळ उच्चा्न करण्याबाबत अधधननयम २०१३, अन्वये ददनाींक 
१४.०१.२०१६ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यात एका 
आरोपीस अ्क करण्यात आले असून इतर पादहजे आरोपीींचा कसोर्ीने र्ोध 
घेण्यात येत आहे. 
      सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भेंडा बदु्रिु (ता.नेिासा, जज.अहमदनगर) येथील पारधी  
िुटुांबबयाांना ग्रामस्थाांनी मारहाण िेल्याबाबत 

(५८) *  १८११४   प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भेंडा बदु्रकु (ता.नेवासा, श्ज.अहमदनगर) येथील लहान मुलीच्या ववनयभींगाची 
तक्रार पोलीस ठाण्यात केल्यामुळे ३५ पारधी कु्ुींतबयाींना ग्रामस्थाींनी मारहाण 
करुन गावाबाहेर काढल्याची घ्ना माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून ववनयभींग करणाऱया 
आरोपीींववरुध्द तसेच ग्रामस्थाींववरुध्द  कारवाई करून सदर पारधी कु्ुींतबयाींचे 
पुनवासनासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) प्रच न उद् ावत नाही. 
(३) प्रच न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नामपुर ि ननमगाांि (जज.नालशि) येथे स्ितांत्र  

पोलीस ठाणे स्थापन िरण्याबाबत 

(५९) *  १८३२४   डॉ.अपूिा हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२८७ ला हदनाांि ८ 
एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामपुर (ता.बागलाण, श्ज.नासर्क) पररसरात चोऱया व गुन्हेगारी घ्नाींत 
झालेली वाढ ववचार घेता स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमााण करण्यासींबींधीच्या 
प्रस्तावावर पोलीस महासींचालक, मुींबई याींच्याकडून ददनाींक ३१ माचा, २०१५ च्या 
पत्रान्वये मागववण्यात आलेले असभप्राय र्ासनास प्रार्प्त झाले आहेत काय, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त असभप्रायातून करण्यात आलेल्या सर्फारर्ीचे स्वरुप काय 
आहे तसेच नामपुर येथे नवीन पोलीस ठाणे ननमााण करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, वाढत्या लोकसींख्येच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने ननमगाींव 
(ता.मालेगाींव, श्ज.नासर्क) येथेही स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमााण करण्याची 
आवचयकता र्ासनाच्या ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) ववर्ेर् पोलीस महाननरीक्षक, नासर्क पररक्षेत्र याींनी ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ 
च्या पत्रान्वये नामपूर ता.बागलाण, श्ज.नासर्क येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमााण 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींना सादर 
केला होता. पोलीस महासींचालक याींनी ददनाींक ३०.३.२०१५ च्या पत्रान्वये नामपूर 
येथील गुन्ह्याींच्या आकडवेारीची मागील तीन वर्ााची (सन २०११ ते २०१३) 
सरासरी ७६ इतकी येत असून र्ासन ननणाय ददनाींक २३.१.१९६० च्या 
प्रमाणकानुसार नवीन पोलीस स््ेर्न ननसमातीकरीता मागील तीन वर्ाातील 
गुन्ह्याींच्या आकडवेारीची सरासरी १५० एवढी होणे आवचयक असल्याने तेथे 
पोलीस ठाणे देय होणार नाही असे पोलीस अधीक्षक, नासर्क (ग्रामीण) याींना 
कळववले आहे. 
(३) व (४) ननमगाींव (ता.मालेगाींव, श्ज.नासर्क) येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमााण 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून 
र्ासनास प्रार्प्त झालेला नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार महापाललिेत िमाचारी अनतररक्त झाले असताना  

िां त्राटी िमाचारी िायारत असल्याबाबत 

(६०) *  १८८७१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वसई-ववरार महापासलकेत कमाचारी अनतररक्त झाले असताना कीं त्रा्ी 
कमाचारी कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनुसार महापासलकेत 
अनतररक्त होत असलेल्या कमाचाऱयाींच्या वेतनापो्ी जादाचा खचा होण्यास तसेच 
अनतररक्त व कीं त्रा्ी कमाचाऱयाींच्या भरती सींदभाात जबाबदार असणाऱया 
अधधकाऱयाींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन ननणाय ददनाींक ०९.०९.२०१४ अन्वये वसई-ववरार 
र्हर महानगरपासलका आस्थापनेसाठी एकूण २८५२ पदाींचा सुधारीत आकृतीबींध 
मींजुर करण्यात आला आहे. 
     महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर ववववध सींवगाात १०९० स्थायी कमाचारी 
कायारत असून महानगरपासलकेने ८४३ कीं त्रा्ी कमाचाऱयाींची नेमणकू केली आहे. 
     तसेच ररक्त पदे भरण्याची कायावाही प्रगतीपथावर असून वसई ववरार र्हर 
महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर आकृतीबींधानुसार कमाचाऱयाींची ररक्त पदे 
भरल्यानींतर कीं त्रा्ी कमाचाऱयाच्या सेवा समार्प्त करण्यात येणार आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हा पररषदेतील िोट्यिधी रूपयाांच्या अननयलमततेबाबत 

(६१) *  १५०३९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी श्जल्हा पररर्द अींतगात पाणी पुरवठा ववभागात ववववध 
लेखासर्र्ााखाली करण्यात आलेल्या गींभीर आधथाक अननयसमतताींची लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववभागाकडून चौकर्ी व कारवाई करण्याची मागणी मराठवाडा जनता 
ववकास पररर्देच्या सदस्याींनी सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान उप ववभागीय 
अधधकारी, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, परभणी याींच्याकड े ननवदेनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनातील मुदयाप्रमाणे सींबींधधताींची सववस्तर चौकर्ी करून 
अहवाल र्ासनाकड ेपाठववला आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत दोर्ीववरूध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे तसेच 
त्याींच्याकडून आधथाक वसुली करण्याबाबत कोणते आदेर् जारी करण्यात आले 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, परभणी श्जल्ह्यामध्ये भारत ननमााण योजनेंतगात 
प्रदवूर्त स्त्रोत असलेल्या गुणवत्ताबाधधत गावाींच्या अींदाजपत्रकीय रक्कमेत वाढ 
करुन, ती रक्कम कीं त्रा्दार व इतराींना प्रदान करुन ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभाग, 
परभणी येथील कायाकारी असभयींता, उप कायाकारी असभयींता व कननषठ असभयींता 
याींनी सींगनमताने आधथाक घो्ाळा केला या आर्याचा मराठवाडा जनता ववकास, 
परभणी याींनी ददनाींक १७.०२.२०१६ रोजी पोलीस उप अधधक्षक, लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववभाग याींना तक्रार अजा सादर केला आहे. 
(२), (३) व (४) उपरोक्त ददनाींक १७.०२.२०१६ च्या तक्रार अजााच्या अनुर्ींगाने 
प्राथसमक चौकर्ी सुरु आहे. 

----------------- 
पुणे महापाललिा लशक्षण मांडळाच्या छपाई िामाच्या खचाात िपात िरण्याबाबत 

(६२) *  १८६४३   आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.जनादान 
चाांदरूिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापासलका सर्क्षण मींडळाच्या र्ाळाींमधील प्सींख्या कमी होत 
असतानाही सर्क्षण मींडळाने केलेल्या छपाई कामाचा खचा वाढत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छपाई कामाच्या खचाात कपात करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
   सन २०१२-१३ च्या तुलनेत सन २०१३-१४ मध्ये छपाई खचाात वाढ झाली, ही 
वस्तशु्स्थती आहे. तथावप, सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्ये छपाई खचा कमी 
झालेला आहे.   
   सन २०१२-१३ च्या तलुनेत सन २०१३-१४ मध्ये वाढ झाल्याची बाब 
ननदर्ानास आल्याने सदर प्रकरणी सखोल चौकर्ी करुन अहवाल सादर 
करण्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपासलका याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगर क्षेत्रवििास प्राधधिरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील 
अनधधिृत बाांधिामािर िारिाई िरण्यासाठी खाजगी 

ठेिेदार नेमण्यात येणार असल्याबाबत 

(६३) *  १५१०५   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर क्षेत्रववकास प्राधधकरणाच्या हद्दीतील अनधधकृत बाींधकामावर 
कारवाई करण्यासाठी पीएमआरडीए कडून खाजगी ठेकेदार नेमण्यात येणार 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी ठेकेदाराींना अनधधकृत बाींधकामे तोडण्याचे कामे देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, उक्त कामासाठी अींदाजे ककती ननधी अपेक्षक्षत आहे ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पुणे महानगर प्रदेर् क्षेत्रातील अनाधधकृत 
बाींधकामे ननषकाससत करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणनू खाजगी 
ठेकेदारामाफा त कायावाही करण्याचा ननणाय पुणे महानगर प्रदेर् क्षेत्र ववकास 
प्राधधकरण, पुणे याींनी घेतला आहे. 
     सदर कामासाठी सुरूवातीस येणारा खचा भागववण्यासाठी पुणे महानगर 
प्रदेर् क्षेत्र ववकास प्राधधकरणाने सन २०१६-१७ या आधथाक वर्ााच्या भाींडवली 
अथासींकल्पीय खचााच्या अींदाजात रु.१० को्ी इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. 

----------------- 
शासनाच्या मालिीचे विमान ि हेललिॉप्टर याांचा िापर होत नसल्याबाबत 

(६४) *  १७४९४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींतत्रमींडळाच्या बठैकीत र्ासनाच्या मालकीच्या हेसलकॉर्प््र देखभाल 
दरुूस्तीसाठी रूपये २४ को्ी खचा मींजूर करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या मालकीची दोन हेसलकॉर्प््र व दोन ववमाने असून 
त्याचा वापर करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाच्या मालकीचे ववमान असताना त्याचा उपयोग न करता 
गरज भासल्यास खाजगी कीं पन्याींकडून लाखो रुपये खचा करून भाड्याने ववमान 
घेण्यात येत आहे, तसेच र्ासनाच्या मालकीची हेसलकॉर्प््र व ववमानाींची पाककां ग 
दैनींददन देखभाल यावर गेल्या तीन वर्ाांत ककती खचा करण्यात आला, तसेच 
ऑक््ोबर, २०१४ नींतर या ववमानाींचा वापर ककती वेळा व ककती तास करण्यात 
आला, 
(४) असल्यास, र्ासनाकड ेअसलेल्या ववमानाींची दरुुस्ती करुन भाड्याने ववमाने 
घेण्याची पध्दत बींद करण्याबाबत र्ासनाची भूसमका काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) राज्य र्ासनाच्या मालकीचे दोन ववमाने व दोन हेसलकॉर्प््र पकैी प्रत्येक एक 
कायारत आहे. 
(३) ज्यावेळेस एकाच वेळी दोन अथवा अधधक महत्वाच्या व्यक्तीींना हवाई 
प्रवासाकरीता हवाई वाहनाची गरज भासते त्यावेळी गरजेनुसार त्याींचेकरीता 
हेसलकॉर्प््र व ववमान भाड्याने घेण्यात येते. र्ासनाच्या मालकीचे हेसलकॉर्प््र व 
ववमान याींचा गेल्या ३ वर्ाातील दैनींददन देखभालीचा खचा सुमारे रुपये ८.३२ को्ी 
इतका आहे व गेल्या तीन वर्ाातील पाककां गचा खचा रुपये ६० लाख इतका आहे. 
तसेच ऑक््ोबर, २०१४ नींतर र्ासनाच्या मालकीच्या हेसलकॉर्प््र व ववमानाचा 
वापर अनुक्रमे ३७७ तास व १२६ तास करण्यात आलेला आहे. 
(४) र्ासनाच्या मालकीचे वापरात नसलेले एक हेसलकॉर्प््र याचे नतुनीकरण व 
दरुुस्ती करुन त्याचा पनुावापर करण्यात येणार आहे. त्याच धतीवर ववमान 
पुनावापराचा प्रस्ताव देखील र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
िल् याण (पूिा) रेल् िे स् टेशन पररसरातील रस् त् यािरील 

 अनधधिृत िाहन पाकिां ग हटविण् याबाबत 
(६५) *  १४८६५   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण (पवूा) (ता.कल् याण, श्ज.ठाणे) येथील लोकग्राम पररसरापासून ते 
कल् याण रेल् वे स् े्र्न पररसरापयांतच् या रस् त् यावर अनधधकृत वाहन पाककां ग होत 
असल् याबाबत वाहतकू पोलीस ननररक्षक, कोळसेवाडी र्ाखा, कल् याण (पूवा) व 
वाहतूक पोलीस आयुक् त, कल् याण याींच् याकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त् या 
दरम् यान लेखी तक्रारी केल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, अनधधकृत वाहन पाककां गमुळे रस् त् यावर गदी होऊन प्रवार्ाींना रेल् वे 
स् े्र्नपयांत जाण् यासाठी ववलींब व अडचण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर अनधधकृत 
पाककां ग कायमस् वरुपी ह्ववण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) कल्याण (पूवा) रेल्वे स््ेर्नच्या बाजूस लोकग्राम सोसाय्ी आहे. 
सोसाय्ीच्या मागील बाजूस रेल्वेची मोकळी जागा आहे. या मोकळ्या जागेपासून 
रेल्वे स्थानकामध्ये प्रवेर् करण्याच्या मागाावर रेल्वे प्रर्ासनाकडून दतुफाा पे ॲण्ड 
पाका  तत्वावर वाहन पाककां गची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या 
वाहनतळात होणाऱया पाककां गमुळे प्रवार्ाींना रेल्वे स््ेर्नकड ेजाण्यास अडचण व 
ववलींब होत आहे. 
(३) रेल्वे स्थानकाकड ेजाणाऱया प्रवार्ाींना अडचण होऊ नये याकररता मागाावर 
वाहने पाका  करू न देण्याबाबत रेल्वे प्रर्ासनाकड े वाहतूक ववभागाकडून पत्र 
व्यवहार करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि मेरो रेल्िे प्रिल्पाबाबत 

(६६) *  १६४५२   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क मेरो रेल्वेकररता नासर्क महानगरपासलकेने र्हर वाहतकू ववर्यक 
सवांकर् अ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदेर् र्ासनाने 
महानगरपासलकेस ददलेले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास प्रार्प्त झाला आहे काय, तसेच उक्त 
प्रस्तावानुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबतचा प्रस्ताव अदयाप र्ासनास प्रार्प्त झालेला नाही. नासर्क 
महानगरपासलकेने र्हर वाहतकु ववर्यक सवाकर् अ्यास करुन वाहतुक आराखडा 
तयार करणेकामी तज्ञ सल्लागार (कन्सल् ी्ं्) याींची नेमणकू होणेबाबत ननववदा 
प्रस्ततु केली असून सदर ननववदा अींनतम मींजुरीच्या प्रकक्रयेत आहे. 
 

----------------- 
पुणे महापाललिेच्या भाांडार विभागामाफा त िमाचाऱ्याांसाठी  

िरण्यात आलेल्या खरेदीतील गैरव्यिहाराबाबत 

(६७) *  १५८४१   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि 
िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापासलकेच्या भाींडार ववभागामाफा त कमाचाऱयाींसाठी रेनको्, चर्प्पल, 
गणवेर् इत्यादी वस्तुींच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे लेखापररक्षण अहवालातनू 
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनसुार सदर गैरव्यवहारास 
जबाबदार असणाऱयावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, तथावप, स्थाननक ननधी लेखे याींच्या सन   
२०११-१२ व २०१२-१३ या वर्ााच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये आक्षपे घेण्यात 
आले असून, त्याबाबत महानगरपासलकेतफे अनुपालन करण्यात आले आहे. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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हदघा (निी मुांबई) गािातील महापाललिेच्या शाळेच्या दरुिस्थेबाबत 
(६८) *  १६३५६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अमरलसांह पांडडत :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ददघा (नवी मुींबई) गावातील महापासलकेची र्ाळा प्याच्या रे्डखाली भरत 
असून या र्ाळेतील मदहला सर्क्षकाींना र्ौचालय व इतर पायाभूत सुववधा 
नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या पदहल्या सर्प्ताहात ननदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्ाळेच्या दरुवस्थेबाबत इतर नगरसेवकाींनी सवासाधारण सभेत 
आवाज उठववला असता आयुक्त, महापासलका आणण महापौर असा र्ाळा 
पाहणीचा सींयुक्त दौरा ननश्चचत करण्यात आला परींत,ु या दौऱयासाठी आलेले 
महापासलका आयुक्त एका नगरसेवकाच्या बींगल्यात जेवणाची जींगी मेजवानी 
करुन ननघून गेले व या पररसरातील जनता सुमारे चार तास र्ाळेजवळ 
आयुक्ताींची वा् पहात उभी होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननदर्ानास आले व तदनसुार सदर र्ाळेच्या पायाभूत सुववधाींबाबत तसेच 
हलगजीपणा करणाऱया महापासलका आयुक्तावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे, 
     मात्र नवी मुींबई महानगरपासलकेकडून या र्ाळेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपातील 
दोन र्ौचालयाींची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
      महापौर, नवी मुींबई महानगरपासलका याींच्या ननदेर्ानुसार आयुक्त, नवी 
मुींबई महानगरपासलका आणण महानगरपासलकेचे सींबींधधत अधधकारी याींनी 
दद.०३/०२/२०१६ रोजी महानगरपासलकेच्या प्रभाग क्र.७ मधील नागरी सुववधाींची 
पाहणी केली. 
      सदर दौ-यादरम्यान याच प्रभागातील उक्त र्ाळेस भे् देऊन तेथील 
मुलभूत सुववधाींचा आढावा घेण्यात आला. तद नींतर दौरा सींपवनू पासलकेच्या 
मुख्यालयाकड े प्रस्थान केल्याचे आयकु्त, नवी मुींबई महानगरपासलका याींनी 
कळववले आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद भवत नाही. 

----------------- 
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िोिण गहृननमााण क्षेत्रवििास मांडळाच्या पेण येथील म्हाडा िसाहतीमध्ये मुलभूत 
सोयीसुविधा पुरविणे ि बेिायदेशीर बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६९) *  १६९८७   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोकण गहृननमााण क्षेत्रववकास मींडळामाफा त मुींबई-गोवा राषरीय 
महामागाालगत पेण येथे सन १९९३ मध्ये ७५० भूखींडावर म्हाडा वसाहत 
उभारण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यापैकी २५० भूखींडावर म्हाडामाफा त ररतसर करारनामे करुन 
नागररकाींनी गहृ सींकुले बाींधली आहेत. तथावप, गत २० वर्ाात तेथील नागररकाींना 
पाणीपुरवठा, ववदयतु पुरवठा, सींरक्षण सभींत, मल:ननस्सारण व्यवस्था यासारख्या 
कोणत्याही मुलभूत सोयीसुववधा पुरववण्यात आल्या नसल्याचे ददनाींक १४ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ७५० भूखींडाींपैकी ५०० भूखींड ववनावापर पडून रादहल्याने त्या 
जागेत म्हाडाच्या सींबींधधत अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने खाजगी बाींधकाम 
व्यावसानयकाने अनतक्रमण करुन ३० भूखींडाींवर अनधधकृतररत्या बाींधकाम केले 
असल्याचे तसेच सींबींधधत बाींधकाम व्यावसानयकाकडून रदहवार्ी नागररकाींना 
दमदा्ी व मारहाण करण्यात येत असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या प्रकरणी सींबींधधत नागररकाींकडून म्हाडाच्या अधधकाऱयाींना माहे 
डडसेंबर, २०१३ पासून ते माहे जानेवारी, २०१६ पयांत तक्रार ननवेदने सादर 
करण्यात आल्याचे तसेच ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.गहृननमााण मींत्री याींना देखील लोकप्रनतननधीींनी पत्र-ननवेदन देऊनही त्याबाबत 
कारवाई करण्यात येत नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींर्त: खरे आहे. योजना ७४७ भूखींडाची होती. सदर 
योजना कोकण गहृननमााण व क्षेत्रववकास मींडळामाफा त सन १९९५ मध्ये 
राबववण्यात आली. 
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(२) सदरील वसाहतीमध्ये ववववध सोयी सुववधा जसे की पाणी पुरवठा, रस्ते, 
ग्ारे, स्री् लाई्, मोकळी जागा इत्यादी पुरववण्यात आल्या असून सदरील 
सोयी सुववधा ददनाींक ६.६.२००१ अन्वये मुख्य अधधकारी, पेण नगरपररर्देस 
हस्ताींतररत करण्यात आल्या आहेत. 
(३), (४), (५) व (६) कोकण गहृननमााण व क्षेत्रववकास मींडळाच्या पेण येथील 
७४७ ववकससत भूखींडाचा तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

१) ताबा देण्यात आलेले भूखींड : ६०१ 
२) कायावाही चालू असलेले भूखींड : १२१ 
३) २% राखीव भूखींड : ०९ 
४) इलेक्रीक पोलकरीता भूखींड : ०१ 
५) अनतक्रसमत भूखींड : १५ 

 

     या प्रकरणी (अ) श्री.सींजय केळकर, ववधानसभा सदस्य याींचे ददनाींक 
१९.५.२०१५ रोजीच्या ननवेदनाबाबत मुख्य अधधकारी, कोकण गहृननमााण व 
क्षेत्रववकास मींडळ याींनी सन्माननीय सदस्याींना उत्तर पाठववले आहे. 
ब) ॲङ ननरींजन डावखरे, ववधानपररर्द सदस्य याींचे ददनाींक २५.०१.२०१६ रोजीचे 
पत्र मा.मींत्री (गहृननमााण) याींच्याकडून ददनाींक ८.१२.२०१६ रोजी उपाध्यक्ष तथा 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, महाराषर गहृननमााण व क्षेत्रववकास प्राधधकरण याींचेकड े
पाठववले आहे. 
     सवोदय नगर वेलफेअर असोससएर्न (रश्ज.) म्हाडा वसाहत, पेण याींच्या 
ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने प्रस्ततु भूखींडापैकी काही भूखींडावर झालेले अनतक्रमण 
काढण्याववर्यी महाराषर प्रादेसर्क नगररचना अधधननयम १९६६ च्या कलम ५३ 
नुसार ननयोजन प्राधधकरण म्हणनू अनतक्रमण काढण्याववर्यी कोकण गहृननमााण 
व क्षेत्रववकास मींडळाने ददनाींक १२.०७.२०१२, ददनाींक २३.१२.२०१३, ददनाींक 
८.१.२०१४, ददनाींक २.३.२०१५ व ददनाींक ८.३.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
ननषकासनाची कायावाही करण्याकरीता मुख्य अधधकारी, पेण नगरपररर्द याींना 
कळववले आहे. 
 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हयात अिधैररत्या गभाललांग तपासणी, स्त्रीभू्रण हत्या  
या प्रिरणी डॉक्टराांना िेलेल्या अटिेबाबत 

(७०) *  १६३३०   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर श्जल्हयातील मींगळवेढा, माळसर्रस व माण येथील चार डॉक््राींसह 
तीन मदहला व त्याींना मदत करणा-या तीन परुुर्ाींना अवैधररत्या गभासलींग 
तपासणी, स्त्रीभू्रण हत्या या प्रकरणात पींढरपूर तालुका पोसलसाींनी ददनाींक       
८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबधधताववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे,  
(२) सदर प्रकरणी पींढरपूर तालुका पो.स््े. गु.र.नीं.३५५/१५ भा.दीं.वव.क. ४२०, २०१, 
३४ सह वदैयकीय व्यवसाय ॲक्् कलम ३३ प्रमाणे गुन्हा व एम.्ी.पी. कायदा 
कलम ४ व ५ प्रमाणे दद.२६/१२/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल केलेला असून सदर 
गुन्ह्यात एकूण ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. गुन्ह्यातील सवा ८ 
आरोपी सदया जामीनावर मुक्त आहेत. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आरोपीींनी 
गभावती मदहलाींची गभासलींग तपासणी कररता घेतलेली रक्कम रु. ३,००,०००/- 
गुन्ह्यात वापरलेले तीन वाहने तसेच सोनोग्राफी करणेकरीता लागणारे सादहत्य 
जर्प्त करण्यात आलेले आहे. 
     सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
िसई-विरार शहरात ड्रग्ज माकफयाांिडून शहरातील िाही शाळाांमध्ये  

एमडी हा अांमली पदाथा पुरविला जात असल्याबाबत 
(७१) *  १८०९०   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार र्हरात ड्रग्ज माकफयाींकडून र्हरातील काही र्ाळाींमध्ये 
हेतुपुरस्पर एमडी हा अींमली पदाथा पुरववला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननदर्ानास आले व तदनसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
सुरक्षा रक्षि मांडळात नोिरी भरतीत मराठी तरुणाांची फसिणिू झाल्याबाबत 

(७२) *  १६४८६   श्री.जगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुरक्षा रक्षक मींडळ, बहृन्मुींबई व ठाणे याींचे नवी मुींबई मधील सानपाडा रेल्वे 
स््ेर्नमध्ये सुरु असलेल्या मुख्य कायाालयातून सुरक्षा रक्षक मींडळामध्ये नोकरीचे 
आसमर् दाखवनू फसवणकू करणारे रॅके् कायारत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २५ मराठी तरुणाींकडून लाखो रुपये घेऊन त्याींना खो्ी 
ननयुक्तीपत्र ेददल्याची बाब ५ मदहने काम केल्यानींतर मींडळाने ही ननयुक्तीपत्र ेव 
सवा कागदपत्र ेखो्ी असल्याचे साींधगतले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तरुण सातत्याने सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या सानपाडा येथील 
मुख्य कायाालयात येऊन चौकर्ी करत होते, परींतु त्याची दखल घेतली न 
गेल्याने सानपाडा पोलीस स््ेर्नमध्ये जाऊन तक्रार नोंद करण्याचा प्रयत्न माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेला असतानाही पोसलसाींनी तक्रार 
नोंदवनू घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या 
कायाालयातील सदरहू भरतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सुरक्षा रक्षक मींडळ, मुींबई व ठाणे याींचे 
सानपाडा, नवी मुींबई येथील मुख्य कायाालयात सुरक्षा रक्षक म्हणनु काम 
करणाऱया इसमाने ९ तरुणाींना सुरक्षारक्षकाचे नोकरी देतो म्हणनू त्याींच्याकडून 
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एकुण रक्कम रुपये ४,३०,०००/- स्वीकारले व सुरक्षा रक्षक मींडळ व बहृन्मुींबई 
ठाणे श्जल्हा याींचे नाव बनाव् ननयकु्ती पत्र, तयार करुन सुरक्षा रक्षक कायाालय, 
नानाव्ी रुग्णालय, ववलेपाले (प.) मुींबई येथे सादर करुन नमुद नऊ इसमाींना 
कामास ठेवून त्याींची फसवणकु केल्यामुळे ददनाींक ०५/०१/२०१६ रोजी साींताकु्रझ 
पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गुन्हा नोंद क्र.१०/२०१६, कलम-४२०, ४६५, ४६८, ४७१ 
अन्वये नोंद करण्यात आला आहे. 
     तसेच ददनाींक १३/०२/२०१५ रोजी ओसर्वरा पोलीस ठाणे, मुींबई येथे राज्य 
सुरक्षा मींडळामध्ये सुरक्षारक्षक या पदावर नोकरीस लावतो, असे साींगुन महाराषर 
राज्य, सुरक्षा मींडळ आणण जनरल कामगार यनुनयनचे (रश्जस््र) मुखत्यारपत्र 
असलेले बनाव् ननयुक्तीपत्र तयार करुन त्यावर बनाव् स्वाक्षरी करुन कफयाादी 
व इतर साक्षीदाराींकडून रोख रक्कम रुपये ४८,०००/- (अठे्ठचाळीस हजार रुपये) 
घेऊन माहे २०१४ ते ददनाींक १३/०२/२०१५, या कालावधीत फसवणकु केल्याबाबत 
गुन्हा नोंद क्र.५७/२०१५, कलम ४२०, ४६७, ४७१, ३४ भा.दीं.वव. अन्वये दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
     सदर तरुण सानपाडा पो.स््े. मध्ये गेले असता पोलीसाींनी तक्रार नोंदवुन 
घेतली नाही, हे खरे नाही. नमुद फसवणकुीचा प्रकार इतरत्र घडलेले असल्याने 
सींबींधीत तक्रारदाराींना सींबींधधत पोलीस ठाणेस दाद मागणेबाबत ददनाींक 
२२.१२.२०१५ रोजी समजपत्र देण्यात आलेले होते. 
(४) साींताकु्रझ पो.स््े. येथे दाखल उपरोक्त गुन्हा तपासाधीन आहे, तसेच 
ओसर्वरा पो.स््े. येथे दाखल उपरोक्त गुन्ह्यात तीन आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असून सदर प्रकरणी ददनाींक १९/१०/२०१५ रोजी न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
दाखल करण्यात आलेले असून सदरचा गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रच न उद् ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबई येथे हिालाची रक्िम िाशी पोललसाांनी वपस्तुलाचा धाि दाखिून 

लुटल्याप्रिरणी पोललसाांना झालेल्या अटिेबाबत 

(७३) *  १६५४२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चेंबूर येथून मींगलोरला जाणाऱया मोहम्मद सलीम कश्जया (वय ५८ वरे्) 
याींना वार्ी ्ोल नाका येथून पोलीस ननरीक्षक व पोलीस हवालदार याींनी 
वपस्तलुाचा धाक दाखवनू त्याींची स्कॉवपाओ गाडी उरण मधील जींगलात सोडून 
त्याींच्याकडून १ को्ी रुपयाींची रक्कम लु्ल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त पोलीस कमाचाऱयाींकडून ४८ लाख रुपयाींची रक्कम 
पोलीस उपायकु्त श्री.र्हाजी उमाप याींनी जर्प्त केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर पोलीस 
कमाचाऱयाींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी वार्ी पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.५८४/१५, भा.दीं.वव.कलम 
३९५, ३९७, १७०, ५०६, १२० (ब) सह आमा ॲक्् ३० अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर गुन्ह्यातील 
एकूण रुपये ८६,००,०००/- एवढी रक्कम जर्प्त करण्यात आली असून आरोपी 
पोसलसाींकडून रुपये ४८,००,०००/- एवढी रक्कम जर्प्त करण्यात आली आहे. 
     सदर आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करुन दोर्ारोपपत्र मा.न्यायालयात दाखल 
केले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या रुग्णालयाांतील फामासी विभागातील अधधक्षि ि 
उपअधधक्षि दजााची पदे रद्द िरण्यास प्रशासनाने सुरुिात िेली असल्याबाबत 

(७४) *  १६८७३   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये और्धे आणण इींजेक्र्नचा दजाा 
तपासण्यासाठी असलेल्या फामासी ववभागात अधधक्षक व उप अधधक्षक दजााची 
पदे रद्द करण्यास महानगरपासलका प्रर्ासनाने सुरुवात केली असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाींमध्ये चाींगल्या दजााच्या और्धाींचा पुरवठा करण्यासह 
और्धाींचा दजाा राखण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपासलकेतील अधधक्षक और्धननमााण र्ाळा या 
सींवगाातील दोन पदावर व उपअधधक्षक और्धननमााण र्ाळा या सींवगाातील चार 
पदावर कमाचारी कायारत आहेत. 
     सदर पदावरील कायारत कमाचारी सेवाननवतृ्त झाल्यानींतर, सदर पदे 
व्यपगत होऊन त्याऐवजी, सदर पदाची और्धननमााता ते वररषठ और्धननमााता 
आणण मुख्य और्धननमााता अर्ी साखळी राहील. 
     उपरोक्त पदाची अहाता सुधारीत करण्यात येत असून त्यामुळे अधधक 
कुर्ल और्धननमााता समळून त्याचा फायदा और्धे व इींजेक्र्नचा दजाा 
तपासण्यासाठी व उींचावण्यासाठी चाींगल्या ररतीने होऊ र्केल. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील भटक्या िुत्र्याांच्या ॲनटी रेबीज लसीिरण  

मोहहमेला अपयश आल्याबाबत 

(७५) *  १७१४९   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील भ्क्या कु्याींच्या ॲन््ी रेबीज लसीकरणाच्या कामासाठी 
महापासलका प्रर्ासनाने लाखो रुपयाींचा ननधी खचा करुनही अपयर् आले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपनगरात मोका् कु्याींप्रमाणेच डुक्कराींचाही सींचार वाढला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून मोका् कुत्र ेव डुक्करे 
याींचा बींदोबस्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    ॲननमल बथा कीं रोल रुल्स ् २००१ नुसार पुणे र्हरातील भ्की व मोका् 
कुत्री पकडून त्याींच्यावर नसबींदी र्स्त्रकक्रया व ॲन््ी रेबीज लसीकरण करुन 
पुन्हा तीन ददवसाींनी पकडलेल्या दठकाणीच सोडले जातात. 
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    माहे एवप्रल, २०१५ ते जानेवारी, २०१६ अखेर एकूण ८०६२ भ्की व मोका् 
कुत्री पकडून त्याींच्यावर नसबींदी र्स्त्रकक्रया व ॲन््ी रेबीज लसीकरण करण्यात 
आले आहे. 
(२) पुणे महानगरपासलका कायाक्षेत्रात वडगाींवरे्री, हडपसर, धनकवडी या क्षेतत्रय 
कायाालय हद्दीत काही प्रमाणात डुकराींचा उपद्रव आहे, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
    मोका् कु्याींबाबत वरील क्र. १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कायावाही केली 
जाते. तसेच भ्की व मोका् कुत्र े याींच्या सींख्येवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी 
जास्तीत जास्त प्रमाणात नसबींदी र्स्त्रकक्रया व लसीकरण करण्याचे पुणे 
महानगरपासलकेचे उदद्दष् आहे. 
   पुणे र्हरातील डुकराींचा बींदोबस्त करण्याकामी महानगरपासलकेमाफा त डुक्कर 
मालकाींना डुक्करे स्थलाींतररत करण्यासाठी नो्ीसा देणे, पररसर स्वच्छता करणे, 
डुक्कर मालकाींवर दींडात्मक कारवाई करणे तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करणे इ. 
कायावाही करण्यात येते. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
खोपोली (जज.रायगड) येथील बाल िामगार विरोधी पथिाच्या  

हदखाऊ िारिाईची चौिशी िरण्याबाबत 

(७६) *  १७२९१   श्री.जनादान चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (श्ज.रायगड) येथे ववववध दकुाने, हॉ्ेल्स, गॅरेज, भींगाराच्या दकुानात 
बाल कामगार काम करीत असताना जस््ीस ॲड केअर करणाऱया सींस्थेने 
पोसलसाींच्या मदतीने केलेल्या कारवाईत फक्त दोनच बाल कामगार सापडल्याचे 
ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बाल कामगार ववरोधी पथकाच्या ददखाऊ कारवाईची 
चौकर्ी करण्यात आली काय, चौकर्ीत काय ननदर्ानास आले व तदनुसार 
सदरील प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



75 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     ददनाींक १९.०१.२०१६ रोजी खोपोली (श्जल्हा रायगड) येथे पोलीस, मदहला व 
बालववकास, कामगार ववभाग व जश्स््स ॲन्ड केअर (स्वयींसेवी सींस्था) याींनी 
सींयुक्तपणे आयोश्जत केलेल्या धाडसत्रात १४ वर्ााखालील एक बालकामगार चहा 
्परीवर काम करीत असल्याचे आढळून आलेला आहे व मालकाववरुध्द कामगार 
ववभागामाफा त एफ.आय.आर.दाखल करण्यात आला आहे. तसेच दसुरा बालक हा 
१२ वर्ााचा असून स्वयींरोजगार (फेरीवाला) असल्यामुळे तसेच त्याचा कुणीही 
मालक नसल्यामुळे एफ.आय.आर.दाखल करण्यात आला नाही. तथावप, पोलीस 
ननररक्षक, खोपोली पोलीस ठाणे याींनी दोन्ही मुलाींना बालगहृ (कजात) येथे दाखल 
केलेले आहे. 
     खोपोली येथे ववववध दकुाने, हॉ्ेल्स, गॅरेज, भींगाराच्या दकुानात मोठ्या 
प्रमाणात बाल कामगार काम करीत असल्याचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि येथील लसटी सेंटर मॉल समोरील बेलशस्त िाहन पािींगमुळे  

ननमााण होणाऱ्या िाहतिु िोंडीबाबत 

(७७) *  १८३२५   डॉ.अपूिा हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क र्हरातील सस्ी से्ं र मॉल समोर बेसर्स्त व अनधधकृत वाहन 
थाींब्यामुळे रस्त्याने वाहन चालववताींना अडथळा ननमााण होऊन नेहमीच वाहतकू 
कोंडी होत असते, यामुळे ककरकोळ स्वरुपाचे अपघात होत असतात, ही बाब 
पोलीस आयुक्त, नासर्क र्हर याींना ननदर्ानास आणनू ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींभाजी चौक, उीं्वाडी पररसरातनू सातपरु, ्यींबकरोड, ए.बी.बी. 
सका ल या दठकाणी जाण्यासाठी हा एक प्रमुख मागा असल्याने या दठकाणी नेहमी 
वदाळ असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून बेसर्स्त व बेकायदेर्ीर 
वाहन पाकींगवर ननबांध आणनू तसेच वाहतकू कोंडी सोडववण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नासर्क र्हरातील सस्ी से्ं र मॉल समोरील रोडवरून 
ससडकोकडून सातपूर एमआयडीकड े तसेच नतडके कॉलनीकडून सातपुर 
एमआयडीकड ेजाणारा कामगार वगा या मागााने मोठ्या प्रमाणात ये जा करीत 
असतात. तसेच, सींभाजी चौक उीं्वाडी पररसरातून याचमागे एबीबी सका लकड े
जाणारा आणण इींददरानगर, मुींबई-धुळे हायवेवरून एबीबी सका लकड े जाणारी 
वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असल्याने या पररसरात वाहनाींची वदाळ असते. त्यामुळे 
सदर दठकाणी वाहतकू कोंडी होत असे. तसेच, ककरकोळ स्वरूपाचे अपघात 
झालेले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सस्ी से्ं र मॉल समोरील वाहतकू सुरळीत ठेवण्याकररता त्या दठकाणी 
ससग्नल बसववण्यात आले असून, वाहतूक पोलीस कमाचाऱयाींची नेमणकू केली 
जाते. तसेच, वाहतूक सुरळीत ठेवण्याकरीता गस्त घालण्यात येते. 
     सन २०१६ मध्ये सस्ी से्ं र मॉल समोर बेसर्स्त व अनधधकृत वाहन पाका  
करणाऱया ३,५४६ वाहनाींवर कारवाई करून रु.३,५४,६००/- एवढा दींड वसूल केला 
आहे. 
(४)  प्रचन उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


