
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २० जुलै, २०१६ / आषाढ २९, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृतनमााण मां्ी 
(३) खतनिमा मां्ी 
(४) राजशशष्ट्टाचार मां्ी 
(५) पयाटन मां्ी 
(६) िामगार, िौशल्य वििास,        

माजी सतैनिाांचे िल्याण मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१ 
------------------------------------- 

  
निी मुांबईिील भूमाकियाांनी शसडिोचे िोट्यिधी रुपयाांचे भूखांड बळिाविल्याबाबि 
  

(१) *  २१३१०   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील ससडकोच्या मालकीचे ऐरोली सेक््र-९ (ई) व कोपरखरैणे 
सेक््र-९९ या दोन भूखींडाची बनाव् कागदपत्र ेबनवनू त्यावर इमारती उभारून 
त्यातील सदननका लाखो रुपयाींना ववकल्याची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) कोपरखरैणे नोड मध्ये सेक््र ९९ अस्ततत्वात 
नाही. तथावप, ऐरोली सेक््र- ९  ई येथील भूखींड क्रमाींक ७ च्या वा्पाबाबत 
महामींडळाचे बनाव् दतताऐवज तसेच, त्रत्रपक्षीय करारनाम्याबाबतची बनाव् 
कागदपत्र ेतयार करुन त्या अनषुींगाने नवी मुींबई  महानगरपासलकेकडून बाींधकाम 
परवाना घेण्यात आल्याचे ददसून आल्याने मे. रु्भ होम डवे्हलपसशचे मालक व 
इतर एक याींचे ववरुध्द सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुींबई येथे गुन्हा क्रमाींक I 
७२/२०१६, ददनाींक ३१.०५.२०१६ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िळमनूरी नगरपररषदेला तनयोजन विभागािील िमाचाऱयाांच्या 

तनष्ट्िाळजीपणामुळे अनदुान प्राप्ि न झाल्याबाबि 

(२) *  २२२८९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  कळमनूरी (स्ज. दहींगोली) नगरपररषदेला नागरी दसलतेतर वतत्याींमध्ये 
सुधारणा करण्याकररता व महाराषर सुवणशजयींती नगरोत्थान महाअसभयान 
योजनेंतगशत प्राप्त होणारे सव्वा दोन को्ीचे अनुदान ननयोजन ववभागातील 
कमशचारी याींच्या ननषकाळजीपणामुळे ददनाींक ३१ माचश, २०१६ ला बी.डी.एस.्ाकले 
गेलेले नाही, त्यामुळे र्हरातील ववकासकामाींकररता समळणारा ननधी प्राप्त होऊ 
र्कला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन ननयोजन ववभागातील 
कमशचाऱयाींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) 

 नागरी दसलतेतर वतती सुधारणा योजना व महाराषर सुवणशजयींती  
नगरोत्थान महाअसभयान (स्जल्हाततर) या स्जल्हाततर योजना आहेत. 

 सन २०१५-१६ मध्ये दहींगोली स्जल््यास नागरी दसलतेतर वतती सुधारणा 
योजना व महाराषर सुवणशजयींती  नगरोत्थान महाअसभयान (स्जल्हाततर) 
या दोन योजनाींखाली प्रत्येकी रु.२०० लक्ष इतकी तरतदू उपलब्ध होती. 
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 पुनववशननयोजनानींतर नागरी दसलतेतर वतती सुधारणा योजनेसाठी रु.१७० 
लक्ष  तर महाराषर सुवणशजयींती  नगरोत्थान महाअसभयान (स्जल्हाततर) 
या योजनेसाठी रु.१५० लक्ष इतकी तरतदू उपलब्ध झाली. 

 नागरी दसलतेतर वतती सुधारणा योजनेसाठी उपलब्ध रु.१७० लक्षचा 
सींपूणश ननधी स्जल्हाधधकारी कायाशलयाकडून आहररत करण्यात आला. 
सदर ननधीचे वा्प  करण्यात आले असून त्यापकैी कळमनूरी 
नगरपररषदेस रु. २६.५२ लक्षचे वा्प करण्यात आले आहे. 

 महाराषर सुवणशजयींती नगरोत्थान महाअसभयान (स्जल्हाततर) या 
योजनेसाठी उपलब्ध रु.१५० लक्षपकैी रु.९८.८८ लक्ष इतका ननधी 
स्जल्हाधधकारी कायाशलयाकडून आहररत करण्यात आला. त्यापकैी 
कळमनूरी नगरपररषदेस रु.३८.९७२ लक्षचे वा्प करण्यात आले. 

 महाराषर सुवणशजयींती  नगरोत्थान महाअसभयान (स्जल्हाततर) या 
योजनेखालील  उवशररत रु.५१.१२ लक्ष ननधी दद.३१.३.२०१६ रोजी 
बी.डी.एस.प्रणालीव्दारे आहररत करताना ताींत्रत्रक अडचणीमुळे आहररत 
होऊ र्कला नाही . 

 स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींच्या अहवालानुसार ताींत्रत्रक अडचणीमुळे ननधी 
आहररत व ववतररत झाला नसल्यामुळे त्यास कोणीही वयैस्क्तक 
जबाबदार नाही. 

(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
----------------- 

िाांदे्र (पुिा), मुांबई येथील स्िायिॉिखाली अनधधिृिपणे  
िरण्याि आलेली बाांधिामे तनष्ट्िाशसि िरणेबाबि 

(३) *  १९५६५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पवूश), मुींबई येथील तकायवॉकखाली अनधधकृतपणे मोठ्या प्रमाणात 
बाींधकामे करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पाहणी करून सदर बाींधकामे ननषकाससत 
करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) वाींदे्र (पूवश) मुींबई येथील तकायवॉकखाली पदपथावर 
तात्पुरत्या तवरुपातील झोपड्या, त्ॉल्स इत्यादी आढळून आले आहेत. 
(२) वाींदे्र (पवूश) मुींबई येथील तकायवॉकखालील जमीन ही पस्श्चम रेल्वे 
प्रर्ासनाच्या मालकीची आहे. त्यावरील कारवाई करणे ही रेल्वे प्रर्ासनाची 
जबाबदारी आहे. 
        सदर जागेवरील अनधधकृत बाींधकाम ननषकाससत करण्यासाठी पस्श्चम 
रेल्वे प्रर्ासनामार्श त मागणी केल्यास लागणारे मनषुयबळ व यींत्रसामुग्री बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेमार्श त पुरववण्यात येते. 
        तथावप, अनींत काणेकर मागश, वाींदे्र (पवूश) येथील सदर तकायवॉक 
खालील अनधधकृत बाींधकामे पदपथावर असल्याने महापासलकेमार्श त 
दद.०१.०२.२०१६, ०५.०५.२०१६ व ०६.०६.२०१६ रोजी ननषकाससत करण्यात आलेली 
आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

 

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

मुांबईि विविध दठिाणच्या उड्डाणपुलाांखाली अिैध पाकििं ग होि असल्याबाबि 
 

(४) *  २०६९४   श्री.अशोि उिा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सर जे.जे. उड्डाणपुल, लालबाग, डॉ.बाबासाहेब उड्डाणपुल, सायन 
सकश ल, वाडी बींदर फ्री वे उड्डाणपुल, चेंबूर आरसीएर् जवळील उड्डाणपुल आणण 
ववजय लॉन वार्ीनाका येथील उड्डाणपुल इत्यादी ववववध दठकाणच्या 
उड्डाणपुलाींखाली मोठ्या प्रमाणात अवधै पार्किं ग केली जात असून याकड ेवाहतुक 
पोलीस दलुशक्ष करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने अवधै पार्किं ग करणाऱयाींवर तसेच 
दलुशक्ष करणाऱया सींबींधधत वाहतूक पोसलसाींवर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, मुींबई र्हरातील सर जे. जे. उड्डाणपलू, लालबाग उड्डाणपलू 
आणण ववजय लॉन उड्डाणपूलाखाली अवैधररत्या पाकश  केलेल्या ९९८ वाहनाींवर 
मो्ार वाहन काय्याींतगशत कारवाई करण्यात आली आहे. उड्डाणपलूाखाली 
अवैधररत्या पाकश  केलेल्या वाहनाींवर वाहतकू पोलीसाींकडून वेळोवेळी कारवाई केली 
जात असल्यामुळे वाहतूक पोलीसाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उ् भवत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेिील  

असुविधाांमुळे विद्यार्थयािंची गैरसोय होि असल्याबाबि 

 (५) *  १९३६४   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय िौशल्य वििास मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल््यातील औ्योधगक सींतथातील अपुऱया सुववधा/त्रु् ी दरू करुन 
पायाभूत सुववधा पुरववण्यात आल्या असल्याचे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
ववधानसभा ताराींर्कत प्रश्न क्र.४३३८३ ला ददनाींक २२ माचश, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ददलेल्या उत्तरामध्ये आश्वाससत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथे सन १९६३ मधील औ्योधगक प्रसर्क्षण 
सींतथेत सुमारे ददड हजार वव्याथी सर्क्षण घेत असून तेथील प्रसाधनगहृाची 
दरुवतथा झाली असल्याचे, जुना् यींत्रसामुग्री, तसेच वपण्याच्या पाण्याची देखील 
गैरसोय होत असल्याचे, तसेच वव्यार्थयािंच्या ननवासासाठी बाींधण्यात आलेल्या 
वसतीगहृाचे काम देखील अ्यापी पूणश झाले नसल्याचे, ददनाींक ७ मे, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर सींतथेचा पररसर तवच्छ ठेवण्यासाठी केवळ दोनच सर्ाई 
कमशचारी व एकही सुरक्षा रक्षक ननयुक्त केले नसल्याचेही त्याच सुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रसर्क्षण सींतथेतील गैरसोयीबाबत तथाननक मा.लोकप्रनतननधी 
तसेच अन्य राजकीय पक्षाचे पदाधधकारी याींनी औ्योधगक प्रसर्क्षण सींतथेच्या 
प्राचायािंर्ी भे् घेवनू, सींतथेतील गैरसोयी दरू करण्याबाबतचे ननवेदन सींतथेचे 
प्राचायश तसेच मा.उच्च व तींत्र सर्क्षण मींत्री, प्रधान सधचव, उच्च व तींत्र सर्क्षण 
ववभाग, याींचेकड े ददनाींक ७ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ददले असून 
ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) व (२) होय. 
      अींबरनाथ येथील औ्योधगक प्रसर्क्षण सींतथेच्या प्रसाधनगहृ दरुुततीसाठी 
सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून प्राप्त झालेला प्रतताव स्जल्हा व्यवसाय सर्क्षण 
व प्रसर्क्षण अधधकारी ठाणे कायाशलयाने ददनाींक ०४.०७.२०१६ रोजी प्रादेसर्क 
कायाशलयास मान्यतेततव सादर केला आहे. दरम्यान MIDC अींबरनाथ याींनी 
आठवड्यातून तीन ददवस पाणी कपात केल्यामुळे वपण्याचे पाणी व 
प्रसाधनगहृाच्या तवच्छतेवर पररणाम झाला होता. जुना् यींत्रसामग्रीच्या दठकाणी 
नवीन यींत्रसामग्री खरेदीची प्रर्क्रया सींचालनालयाकडून सुरु झाल्यावर 
यींत्रसामग्रीसाठी ननधी उपलब्ध करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर सींतथेमध्ये ०२ सर्ाई कामगार व ०६ सुरक्षा रक्षक कीं त्रा्ी तत्वावर 
नेमलेले असून, वसतीगहृासाठी ०१ सर्ाई कामगार व ०३ सुरक्षारक्षकाींचे पद 
ननमाशण करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) र्ासनाकड े सादर केलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने सींतथेच्या प्राचायाशने 
प्रसाधनगहृ दरुुततीचा प्रतताव सादर केला आहे. नवीन यींत्रसामग्री खरेदीबाबतची 
कायशवाही सींचालनालयाच्या ततरावर सुरु असून, वपण्याचे पाणी मुबलकररत्या 
उपलब्ध करण्यात आले आहे. सींतथेतील ४४ वव्याथी बाींधकाम पूणश झालेल्या 
वसतीगहृाींचा लाभ घेत आहेत. तसेच, वसतीगहृातील सर्ाई कमशचारी व सुरक्षा 
रक्षक याींचे पद ननमाशण करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
भाांडुप (मुांबई) येथील महापाशलिेच्या तनयोजजि सुपर स्पेशाशलटी रुग्णालय 

उभारण्यास ददरांगाई होि असल्याबाबि 
(६) *  २०३६६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलिे, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भाींडुप (मुींबई) येथील सोनापूर पररसरात महापासलकेच्या ननयोस्जत सुपर 
तपेर्ासल्ी रुग्णालय उभारण्याचे काम अ्यापही सुरु न झाल्याने रुग्णालयाच्या 
दोन लाख चौरस रू्् जागेपैकी ८० हजार चौरस रू्् जागा ववकासकाला परत 
करण्याची वेळ आली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



7 

(२) असल्यास, या प्रकरणी महापासलकेचे अनतररक्त आयुक्त व अधधकाऱ याींनी 
जाणीवपूवशक ददरींगाई करत सदर भूखींड रुणवाल गीन या ववकासकाला ददला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) मौजे नाहूर येथील औ्योधगक क्षेत्रातील भूखींडावर 
ननयोस्जत सुपर तपेर्ासल्ी रुग्णालय उभारण्यासाठी सल्लागाराची ननयकु्ती 
करण्यात आली असून सदर भूखींडाचे ससमाींकन करणे व आराखड े बनववण्याचे 
काम सल्लागारामार्श त सुरु आहे. 
     सदर भूखींडावर ववकास ननयींत्रण ननयमावली ५७(४) (क) अन्वये ननवासी 
वापर अनुजे्ञय करताना १८७६५.३० चौ.मी.चा सुववधा भूखींड बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेस “ववकास हतताींतरण हक्काच्या” मोबदल्यात उपलब्ध झाला 
होता. 
     त्नींतर ववकासकानी सदर जसमनीवरील रतत्याचे क्षेत्रर्ळ उपरोक्त सुववधा 
भूखींडामध्ये समायोस्जत करुन ८२०९.३० चौ.मी.क्षेत्रर्ळ परत समळण्याकररता 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका क्र.१८८५/२०१४ दाखल केली होती. सदर 
याधचकेवर मा.उच्च न्यायालय,  मुींबई याींनी दद. २९.१०.२०१५ रोजीच्या 
आदेर्ान्वये ववकासकाची ववनींती मान्य केली. 
     सदर आदेर्ास मुींबई महानगरपासलकेमार्श त मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये 
आव्हान याधचका क्र.४६/२०१६ दाखल करण्यात आली होती. तथावप मा.सवोच्च 
न्यायालयाने, मा.उच्च न्यायालयाचा ननणशय कायम ठेवनु सदर याधचका 
दद.११.०१.२०१६ रोजी खारीज केली. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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डहाण ू(जज.पालघर) िालुक्यािील समुद्र किनाऱयालगिच्या  
विविध गािाि धपू प्रतिबांधि बांधारा बाांधणेबाबि 

(७) *  २२३६२   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम 
(सािाजतनि उपक्रम िगळून) मंत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  डहाण ू (स्ज. पालघर) तालुक्यातील नरपड, घोलवड, बोडी आणण झाई या 
समुद्र र्कनाऱयालगतच्या गावातील भागात समुद्राच्या भरतीची उच्चत्तम रेषा 
ओलाींडून भरतीचा तडाखा तीव्र जाणवत असल्याने सातत्याने मासेमारी बींधूच्या 
घराींचे व पररसरातील रे्तजसमनीचे नुकसान होऊन जनजीवन ववतकळीत होत 
असल्यामुळे धपु प्रनतबींधक बींधारा बाींधण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १० मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास सधचव, 
मत्तयव्यवसाय ववभाग, याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय ननषपन्न 
झाले, त् नसुार सदरहू गावाींना सींरक्षण समळण्याच्या ष्ष्ीने काय कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) अर्ा तवरुपाचे मागणी वजा ननवेदन सधचव, 

मत्तयव्यवसाय ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींना अप्राप्त असल्याचे मत्तयव्यवसाय 
ववभागाने कळववले आहे. 
(२) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

भोसरी (जज. पुणे) येथे बाांधिाम व्यािसातयिाने बाांधिामासाठी खोदलेल्या 
खड् ड्याि बडूुन दोन बालिाांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

(८) *  २०२०८   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील भोसरी येथील अय्यपा आप्ो कॉलनी येथे बाींधकाम 
व्यावसानयकाने बाींधकामासाठी खोदलेल्या खड् ड्यात बडूुन दोन बालकाींचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना ददनाींक २ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्नुसार सदर बाींधकाम व्यावसानयकावर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर घ्नेबाबत भोसरी पोलीस त्ेर्न मार्श त चौकर्ी करून सींबींधीत 
ठेकेदार श्री.हनमुींत गोपाळ राठोड व श्री. भोज ुरामलु जाधव याींचेवर क्र.१२८/१६ 
ददनाींक ३ मे, २०१६ अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पढुील तपास 
पोसलसाींमार्श त सुरू आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

मालेगाांि (जज.नाशशि) येथे पोलीस आयुक्िालय स्थापन िरणेबाबि 
(९) *  १९७२१   डॉ.अपिूा दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४६०० ला ददनाांि   
३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (स्ज.नासर्क) येथे पोलीस आयुक्तालय तथापन करणेबाबतचा 
पोलीस महासींचालक याींचेकडून अप्राप्त असलेला रे्रप्रतताव र्ासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रतततु प्रततावाचे अनुषींगाने मालेगाींव र्हराची सींवेदनर्ीलता 
लक्षात घेता येथे पोलीस आयुक्तालय तथापन करणेबाबत र्ासनाने कोणता 
ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे व सदर पोलीस आयुक्तालय केव्हापयिंत 
तथापन होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) मालेगाींव (स्ज.नासर्क) येथे पोलीस आयुक्तालय 
तथापन करणेबाबतचा रे्रप्रतताव र्ासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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गेिराई (जज.बीड) शहरािील झोपडपट्टीधारिाांचे अतिक्रमण तनयमािुल िरणेबाबि 
 

(१०) *  २२४५०   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६०६२ ला ददनाांि २३ माचा, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) गेवराई (स्ज.बीड) र्हरातील सींजयनगरसह झोपडपट्टीधारक १२६२ कु्ुींब सन 
१९८० पासून नगरपररषदेकड ेकर भरणा करत असतानाही नगर पररषदेने ददनाींक 
४ एवप्रल, २००२ च्या र्ासन ननणशयातील तरतदुी प्रमाणे त्याींना ददनाींक         
१ जानेवारी, १९९५ पवूीचे रदहवार्ी असल्याचा पुरावा ददला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नगरपररषदेने केवळ ४७६ अनतक्रमण धारक पात्र असल्याचे 
प्रमाणपत्र स्जल्हाधधकारी, बीड याींना देवूनही उपववभागीय अधधकारी याींनी केवळ 
२२१ अनतक्रमणे ननयमाकुल करण्याचा प्रतताव दाखल केल्यामुळे हजारो 
अनतक्रमण धारकाींवर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत झोपडपट्टी हक्क सींघषश ससमतीने वेळोवेळी आक्षपे नोंदवून 
आणण आींदोलने करूनही र्ासनाने याबाबत उधचत कायशवाही न केल्यामुळे उक्त 
प्रकरण अनेक वषािंपासून प्रलींत्रबत असल्याने र्हरातील कर भरणाऱया अनतक्रमण 
धारकाींचे अनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) र्ासन ननणशय महसूल व वन ववभाग, दद. 
०४.०४.२००२ मधील तरतदूीनसुार सींबींधीत अनतक्रमणे ही दद. ०१.०१.१९९५ पवूीचे 
असल्याबाबत सबळ पुरावा सादर करण्याची व ससध्द करण्याची जबाबदारी 
अनतक्रमण धारकाची आहे. त्यानुसार अनतक्रमण धारकाींनी दाखल केलेल्या 
पुराव्याींची तपासणी करुन पात्र असलेल्या एकुण ४७६ अनतक्रमण धारकाींना 
नगरपररषदेने प्रमाणपत्र ददल्याचे स्जल्हाधधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(२) नाही. 
     २२१ पात्र लाभाथी वगळता उवशररत अनतक्रमण धारकाबाबत ते दद.१.१.१९९५ 
पूवीचे असलेबाबत रे्रतपासणी करण्याच्या सूचना स्जल्हाधधकारी, बीड याींनी 
मुख्याधधकारी, गेवराई नगरपररषद याींना ददल्या आहेत. 
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(३) मौजे गेवराई येथील अनतक्रमणे ननयमाकुल करण्यासींदभाशत ववभागीय 
आयुक्त याींनी सादर केलेल्या प्रततावाची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अनधधिृि बाांधिाम तनयशमि िरण्याच्या धोरणाबाबि 

(११) *  २०६११   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उिा  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.माणणिराि 
ठािरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८३०० ला ददनाांि २९ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील लाखो बेकायदा बाींधकामाींना सराशसपणे अभय देण्याच राज्य 
र्ासनाचे धोरण असुन र्ासन पुन्हा एकदा अनधधकृत बाींधकाम ननयसमत 
करण्याचे धोरण ठरववत असुन याबाबत सींबींधधत महापासलका ननयम व अन् य 
तरतुदीींची तपासणी करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढया मोठया सींख्येने बाींधकामे ननयसमत केल्यास नागरी 
सुववधा (पाणी, वीज, साींडपाणी) इत्यादीवर त्याचा ताण पडत असुन औ्योधगक 
व व्यवसानयक आरक्षणावरही पररणाम होत असून र्ासन धोरण हे घ्नाबाहय 
असुन त्याला परवानगी देता येणार नाही असे मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने तपष् 
केल्याने अवघै बाींधकामाबाबत घेतलेल्या ननणशयाींचा रे्रववचार केला वा करीत 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) होय. 
     र्ासनाने नागरी क्षेत्रासाठी अनधधकृत बाींधकामे ननयसमत करणे, त्यावर 
कारवाई करणे यावर उपाययोजना सुचववण्यासाठी आयकु्त, बहृन्मुींबई याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्यात आलेली होती. सदर ससमतीने त्याींचा अहवाल 
र्ासनास सादर केलेला आहे. सदर अहवाल र्ासनाने स्तवकारला असून त्याआधारे 
अनधधकृत बाींधकामाींवर कायशवाही करणे, अनधधकृत बाींधकामे होऊ नये यासाठी 
प्रर्ासकीय तसेच कायदयामध्ये सुधारणा प्रतताववत करणे, झालेली अनधधकृत 
बाींधकामे ननयमानुकूल करणे इ. साठीचे र्ासनाने धोरण ठरवून त्या धोरणास 
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ददनाींक १० माचश, २०१६ रोजी झालेल्या मा.मींत्रीमींडळ बठैकीमध्ये मान्यता प्राप्त 
झालेली आहे. 
     अनधधकृत बाींधकामासींबींधी ववववध जनदहत याधचका मा.उच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या असल्याने जनदहत याधचकाींमधील अींतररम 
ननणशयानुसार र्ासनाने मा.मींत्रीमींडळाने मान्य केलेल्या धोरणाची अींमलबजावणी 
करण्यासाठी मा.उच्च् ा न्यायालयाची अनुमती अपेक्षक्षलेली होती. तथावप, मा. उच्च 
न्यायालयाने ददनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या ननणशयामध्ये अनधधकृत 
बाींधकामे ननयमानकुुल करण्यास अनुमती ददलेली नाही. त्यामुळे सध्या याववषयी 
कोणतेही आदेर्/र्ासन ननणशय ननगशसमत करता आलेले नाहीत. र्ासनततरावर 
वैधाननक बाबी तपासून पुढील कायशवाही करण्याची बाब ववचारधधन आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
 

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

घाटिोपर (मुांबई) येथील भटिाडी विभागाि स्थलाांिररि  
दषु्ट्िाळग्रस्ि िुटूांबाांची गैरसोय होि असल्याबाबि 

(१२) *  २०७२६   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्रीमिी हुस्नबानू खशलिे, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर (मुींबई) येथील भ्वाडी ववभागात दोनरे्च्यावर दषुकाळग्रतत कु्ुींबे 
छावणीत तळ ठोकून असून त्याींना अनेक सींतथाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी 
मदतीचे आश्वासन यापूवी ददले होते, परींत ुप्रत्यक्षात अ्यापही यापैकी कोणीही 
त्याींची दखल घेतली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणाततव मुींबईच्या ३५ अींर्ाच्या आसपासच्या तापमानात 
या दषुकाळग्रतत कु्ुींबाना भर उन्हात त्याींचा सींसार सुरु असल्याने त्याींची व 
त्याींच्या कु्ुींबाची गैरसोय होत असून याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) घा्कोपर, मुींबई येथील भ्वाडी ववभागात 
तथलाींतररत दषुकाळग्रतत दत्ताजी साळवे मैदान येथील मोकळ्या जागेत बाींबु व 
ताडपत्रीच्या तात्पुरत्या तवरुपातील झोपड्याींमध्ये वाततव्य करीत आहेत.  
     सदर दषुकाळग्रतताींकररता वपण्याचे पाणी, न्हाणीघर, र्र्रते र्ौचालय 
इत्यादी बाबीींची सोय बहृन्मुींबई महानगरपसलकेमार्श त करण्यात आली आहे. तसेच 
सदर पररसराची सार्सर्ाई बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्श त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल््यािील लहान बांदरािील गाळ िाढण्याबाबि 

(१३) *  १९४१३   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय मत्स्यवििास मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल््यात ववववध दठकाणी र्ासनाकडून एकूण २३ लहान बींदरे 
ववकसीत करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड स्जल््यात वषाशनुवषे अस्ततत्वात असलेल्या अनेक लहान 
बींदरामधनू गाळ न काढल्यामुळे खाडीचे मुख पूवी १ हजार मी्र पेक्षा अधधक 
होते ते आता २०० मी्र व लाींबी र्क्त ५०० मी्र रादहल्याने मस्च्छमार 
व्यवसायावर याचा पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मासळी उ्योगाला र््का बसला असून रोजगारासह सुमारे रुपये 
२२० को्ीींची उलाढाल ठप्प होण्याची र्क्यता ननमाशण झाली असल्याने र्ासनाने 
याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) मस्च्छमार नौकाींच्या अवागमनाच्या मागाशत काही खाडयाींमध्ये गाळ 
साचल्यामुळे अडथळा ननमाशण झाला आहे हे खरे आहे. परींतू त्यामुळे सींपूणश 
मत्तयव्यवसायावर पररणाम झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे ि वपांपरी-धचांचिड शहरािील िाहििु िोंडीची समस्या सोडिण्यासाठी  
ररांग रोड ियार िरण्याच्या तनणायाबाबि 

 

(१४) *  २०९१०   श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुतनल 
िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे व वपींपरी-धचींचवड र्हरातील वाहतकु कोंडीची समतया सोडवण्यासाठी 
ररींग रोड तयार करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रतताववत रतत्याचे सव्हेक्षण करण्यात आले आहे काय, या 
प्रतताववत ररींग रोडचे सवशसाधारण तवरूप काय आहे, तसेच त्यास र्कती खचश 
येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) पुणे स्जल््याच्या मींजूर प्रादेसर्क ववकास 
योजनेत ९० मी. रुीं दीचा वळण रतता प्रतताववत करण्यात आला आहे. पुणे 
र्हराच्या वाढत्या लोकसींख्येच्या अनुषींगाने वाढत्या वाहन सींख्येमुळे र्हरामध्ये 
येणाऱया वाहतकुीचा ताण कमी करण्यासाठी पुणे क्षेत्र महानगर ववकास 
प्राधधकरणाने सदर प्रतताववत वळण रततयाचे सव्हेक्षण करुन सदर वळण 
रतत्याची रुीं दी ११० मी. करणे तसेच या प्रतताववत वळण रतत्याच्या काही 
दठकाणी त्याच्या आखणीत अींर्त: बदल करण्यासाठी र्ासनास प्रतताव सादर 
केला होता. त्यानसुार प्रादेसर्क योजनेमध्ये बदल करण्यासाठी महाराषर प्रादेसर्क 
ननयोजन व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम २० (३) अन्वये र्ासनाने 
नागरीकाींच्या काही सूचना/हरकती मागववण्यासाठी ददनाींक १४/०६/२०१६ रोजी 
सूचना प्रससध्द केली आहे. सदर रतत्याची आखणी अींनतमररत्या मींजूर झाल्यानींतर 
रतत्याचे प्रत्यक्षात कामकाजास सुरुवात होईल. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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पुण्यािील ग्राहिाांची ददशाभूल िरणाऱया मॅपल िां पनीिर िारिाई िरणेबाबि 

(१५) *  २०७३९   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.अतनल परब, श्री.अशोि उिा  भाई जगिाप :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरात पाच लाखात घर अर्ी जादहरात मॅपल कीं पनीने माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान वतृ्तपत्रात तसेच माध्यमातनू मा. मुख्यमींत्री तसेच 
पुण्याचे पालकमींत्री याींच्या नावाची जादहरात करून अनेक गरजू ग्राहकाींची 
र्सवणकू झाल्याची बाब र्ासनाच्या ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्राहकाींची ददर्ाभूल करणाऱया मॅपल कीं पनीच्या ववरोधात 
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले, त् नुसार सदर मॅपल कीं पनीच्या 
ववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र िडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय.  
(३) सदर प्रकरणी मेपल र्ेल््सश प्रा.सल./ मेपल  गु्रप  या बाींधकाम कीं पनीच्या ३ 
सींचालकाववरूद्ध  सर्वाजीनगर  पोलीस  त्ेर्न येथे गु. र. नीं. १००/२०१६ भादींववक 
४६७, ४६८, ४७१, ४०९,४२०, ४१७, १२० (ब), ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
     सदर  गुन्हयाच्या  तपासात  १७५०७ मूळ र्ॉमशस, २ हाडश डडतक जप्त 
करण्यात आले असुन आरोपीींचे बँक ऑर् महाराषर,  कसबा पेठ, पुणे  येथील खाते 

गोठववण्यात आले आहे. 
      सदर गुन्हयातील २ आरोपीींना मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी अींतररम 
जासमन मींजूर केला असुन १ आरोपीस मा. सत्र न्यायालय, सर्वाजीनगर, पुणे 
याींनी अ्कपवुश जासमन मींजुर केला आहे.  
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     सदर गुन्हयाची व्याप्ती व गाींसभयश पाहून सदर गुन्हयाचा तपास आधथशक 
गुन्हे र्ाखेकड ेवगश करण्यात आला असुन पढुील तपास आधथशक गुन्हे र्ाखेमार्श त 
करण्यात येत आहे.    
(४) प्रश्न उ् भवत नाही. 

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

दादर (मुांबई) येथील जुन्द्या इमारिीांच्या पनुविािासाबाबि 

(१६) *  २०७५९   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हेमांि टिले, श्री.रामराि 
िडिुिे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींबई) येथील पारर्ी कॉलनीतील हनुमान चाळीच्या पनुववशकासाचे काम 
गत सहा वषािंपासून ठप्प असल्याने रदहवार्ाींना रतत्यावर येण्याची वेळ आली 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दादर पस्श्चमेकडील प्लाझा ससनेमाजवळील छाप्रा इमारत तसेच 
सेना भवन जवळील जुन्या इमारतीींचा पनुववशकासाचा प्रकल्प हाती घेणाऱया 
ववकासकाने तेथील कु्ुींबाींना पयाशयी वाततव्यासाठी माहे माचश, २०१५ पासून भाड े
देणे थाींबववल्यामुळे रे्कडो मराठी कु्ुींबे रतत्यावर आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तेथील रदहवाश्याींनी तसेच तथाननक लोकप्रनतननधीींनी एक 
वषाशपूवी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े पत्रा्वारे तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, दादर मध्ये वषाशनुवषे वाततव्यास असलेल्या मराठी कु्ुींत्रबयाींची 
पुनववशकासाच्या माध्यमातनू र्सवणकू करण्याचा प्रकार सुरू असून र्ासनाने 
उक्त प्रकरणाींची दखल घेऊन सींबींधधत ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) दादर (मुींबई) येथील पारर्ी कॉलनीतील हनुमान 
चाळीच्या पुनववशकासाचे ववकासक व बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींचेमधील 
न्यायालयीन प्रकरणामुळे सन २०१२ पासून ठप्प असल्याची बाब ननदर्शनास 
आली आहे. 
(२) दादर पस्श्चमेकडील प्लाझा ससनेमाजवळील छप्रा इमारतीचा ववकासक 
आधथशक घो्ाळ्याींमुळे तरुुीं गात असल्याने सदर इमारतीच्या पुनववशकासाचे काम 
मागील ३ ते ४ वषाशपासून बींद आहे व मागील दोन वषािंपासून तेथील रदहवार्ाींना 
ववकासका्वारे तात्पुरत्या ननवासतथानाकरीता भाड ेदेण्यात आले नसल्याची बाब 
ननदर्शनास आलेली आहे. 
    तसेच सेना भवन जवळील बाळकृषण मेन्र्न, सारा मेन्र्न, ससध्दपुरा व 
कॅथडाश मेन्र्न या जुन्या इमारतीींच्या ववकासका्वारे रदहवार्ाींना मागील एक ते 
ददड वषाशपासून तात्पुरत्या ननवासतथानाकरीता भाड े ददले नसल्याची बाब 
ननदर्शनास आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) दादर येथील पुनववशकासाचे काम रखडलेल्या इमारतीींमधील 
रदहवार्ी तसेच तथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े केलेल्या 
तक्रारीींच्या अनषुींगाने या इमारतीींमधील रदहवार्ी, ववकासक व लोकप्रनतननधी 
याींचेसोबत मुख्य अधधकारी, मुींबई इमारत दरुुतती व पुनरशचना मींडळ याींनी 
दद.२३.५.२०१६ रोजी बैठक घेतली आहे. छप्रा इमारतीच्या ववकासकाने रदहवार्ाींचे 
प्रलींत्रबत भाड े देण्याकरीता त्याींच्या वतीने गुींतवणकूदार उभे केल्याचे व प्रकल्प 
पुणश करण्याकरीता भाडकेरु/रदहवार्ाींर्ी चचाश करुन ननणशय घेण्यात येत असल्याचे 
मींडळास कळववलेले आहे. तर सेना भवन जवळील बाळकृषण मेन्र्न, सारा 
मेन्र्न, ससध्दपुरा व कॅथडाश मेन्र्न या इमारतीच्या ववकासकाने ताींत्रत्रक 
अडचणीमुळे प्रकल्पास ववलींब झाल्याचे मान्य करुन प्रकल्प जलदगतीने पुणश 
करणार असल्याचे आश्वासन ददलेले आहे. त्या अनुषींगाने प्रकल्प र्कती 
कालावधीत पुणश करणार याबाबत लेखी कळववण्याबाबत तसेच रदहवार्ाींचे थकीत 
भाड े त्वरीत अदा करण्याबाबत मुख्य अधधकारी, मुींबई इमारत दरुुतती व 
पुनरशचना मींडळ याींचे्वारे ववकासकास सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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सँडहस्टा रोड (मुांबई) येथील हँिॉि उड्डाणपुलाबाबि 

(१७) *  १९६६६   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सँडहत श् रोड (मुींबई) येथील हँकॉक उड्डाणपुलाचे आयमुाशन सींपल्याने तो तीन 
मदहन्यापूवी तोडण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पूल तोडल्यामुळे तेथील रदहवाश्याींना दसुऱया बाजूला 
जाण्याकररता रेल्वे क्रॉससींग पार करावे लागत असल्यामुळे आतापयिंत ५ जणाींचा 
बळी गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वारींवार होत असलेले अपघात लक्षात घेता नवीन उड्डाणपुल 
बाींधण्याबाबत राज्य र्ासनाने रेल्वे प्रर्ासनाला कळववले आहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर पूल तोडल्यानींतर रेल्वे लाईन क्रॉस करीत असताींना ६ जणाींचा मतृ्य ू
झाला आहे. 
(३) व (४) सदर पुलाची पनुबािंधणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्श त करण्यात 
येणार असून त्याबाबतची पढुील कायशवाही प्राधान्याने सुरु आहे. 

----------------- 
महाराष्ट्र िेसरी िुस्िी स्पधेिील विजेत्यास पोलीस खात्याि नोिरीि  

घेण्याचे मा.मुख्यमां्ी याांनी ददलेल्या आश्िासनाबाबि 

(१८) *  २१६८६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या महाराषर 
केसरी कुतती तपधेतील ववजेत्यास पोलीस खात्यात नोकरीत घेण्याचे आश्वासन 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तपधेतील उपववजेता श्री.ववक्राींत जाधव याच्यासह यापढुील 
काळात महाराषर केसरी कुतती तपधेत ववजेत्याप्रमाणे उपववजेत्यासह र्ासकीय 
नोकरीत सामावनू घेण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींचे घोषणेनींतर आणण लोकप्रनतननधीींच्या 
मागणीनींतरही महाराषरातील कुतती तपधेतील ववजेत्या/उपववजेत्यास नोकरीत 
अ्याप सामावनू घेण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषरातील कुतती तपधेतील ववजेत्या/उपववजेत्यास नोकरीत 
सामावनू घेण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१), (२), (३) व (४) नागपूर येथे नुकत्याच पार पाडलेल्या 
५९ व्या महाराषर केसरी कुतती तपधेच्या अींनतम ववजेत्यास पोलीस खात्यात थे् 
नोकरी देण्याच्या घोषणेच्या अनुषींगाने मा.राज्यमींत्री (तत्कासलन), सावशजननक 
बाींधकाम (सावशजननक उपक्रम) पररवहन, कामगार व वतत्रो्योग परु्सींवधशन, 
दगु्धव्यवसाय ववकास आणण मत्तयव्यवसाय याींच्याकडून सोलापूर स्जल्हयातील 
करमाळा तालुक्यातील श्री.ववक्राींत जाधव याींना पोलीस खात्यात थे् ननयकु्ती 
देण् याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले असून सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने पोलीस 
महासींचालक, मुींबई याींच्याकडून ददनाींक २४ रे्ब्रवुारी, २०१६ च्या पत्रान्वये 
मागववण्यात आलेला प्रतताव र्ासनास अ्यापही अप्राप्त आहे. 
(५) पोलीस महासींचालक, मुींबई याींच्याकडील प्रतताव अ्यापही अप्राप्त आहे. 

----------------- 
राज्यािील िौशल्य वििास ि उद्योजििा विभागाच्या िायािक्षिेील 

शशक्षि-शशक्षिेिराांच्या तनयशमि िेिन ि अन्द्य समस्याांबाबि 

(१९) *  २०२८५   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उिा  भाई धगरिर :   
सन्माननीय िौशल्य वििास मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कौर्ल्य ववकास व उ्योजकता ववभागाच्या कायशकक्षतेील तींत्र माध्यसमक 
वव्यालये, व्यावसानयक अभयासक्रम या ववभागात काम करणा-या       
सर्क्षक-सर्क्षकेतराींना त्याींचे ननयसमत वेतन सातत्याने ववलींबाने ददले जात आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, अनदुाननत सींतथाींमधील सर्क्षक-सर्क्षकेतराींना त्याींचे ननयसमत वेतन   
१ तारखेलाच देण्याबाबत र्ासनाचे आदेर् आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सर्क्षक-सर्क्षकेतराींना वेतनापासून वींधचत ठेवण्याची तसेच र्ालेय 
सर्क्षण ववभागाच्या र्ासन ननणशयानुसार या ववभागातील सर्क्षक-सर्क्षकेतराींच्या 
ववनाअनदुाननत तत्वावरील सेवेचा लाभ वररषठ ननवडशे्रणीसाठी न देण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) होय. 
(४) सर्क्षक-सर्क्षकेतराींना वेतनातनू वींधचत ठेवण्यात आलेले नाही. तसेच 
सर्क्षक/सर्क्षकेत्तर कमशचाऱयाींनी खाजगी ववना अनदुाननत र्ाळेत केलेली सेवा 
वररषठ/ननवडशे्रणी तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्रा्य धरण्याबाबतचा प्रतताव 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

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

औरांगाबाद महानगरपाशलिेमािा ि मदहलाांसाठी स्िच्छिागहेृ बाांधण्याबाबि 
 

(२०) *  २१८०४   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपासलकेमार्श त “पैसे ्या आणण वापरा” या तत्वावर १५६ 
दठकाणी मदहलाींसाठी तवच्छतागहेृ बाींधण्याचे ननयोजन असताींना र्हरात र्क्त 
२१ दठकाणीच सावशजननक तवच्छतागहेृ बाींधले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद र्हराची १४ लक्ष लोकसींख्या असताींना व मा.उच्च 
न्यायालयाचे आदेर् असताींना सुध्दा र्क्त नवीन १५ तवच्छतागहेृ बाींधण्याचे 
ननयोजन महानगरपासलका करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हराच्या व्याप्तीनुसार मदहलाींसाठी ननयोस्जत असलेले १५६ 
सावशजननक तवच्छतागहेृ बाींधण्यासाठी काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे  अींर्त : खरे आहे. 
     सावशजननक र्ौचालयासाठी कें द्र व राज्य र्ासनाचे अनदुान प्राप्त होत 
नसल्याने ही र्ौचालये बी.ओ.्ी./सी.एस.आर/पी.पी.पी. तत्वावर अथवा 
महानगरपासलकेच्या ननधीमधनू बाींधण्यात येतात. त्यानसुार औरींगाबाद र्हरात 
गदीच्या ववववध १६ दठकाणी महानगरपासलकेच्या ननधीमधनू व ५ दठकाणी 
बी.ओ.्ी तत्वावर अर्ी २१ दठकाणे सावशजननक र्ौचालये बाींधनू वापरासाठी खलुी 
करण्यात आलेली आहेत. 
(२) व (३) र्हरातील गदीच्या दठकाणाींचे सवेक्षण करुन तेथे र्ौचालय 
बाींधण्यासाठी जागेची उपलब्धता तपासून जागेची व ननधीची उपलब्धता झाल्यावर 
र्ौचालय बाींधण्याची कामे हाती घेण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई (जज.पालघर) येथील बालगहृािील अल्पियीन मुलीांचा  

शारररीि आणण मानशसि छळ होि असल्याबाबि 
(२१) *  १९९९६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (स्ज.पालघर) येथील ’हॅण्डमेड्स ऑर् द ब्लेत् रीनन्ी रोझा समत्ीका 
कॉन्हव्हें्’ बालगहृातील अल्पवयीन मुलीींचा र्ारररीक आणण मानससक छळ 
करण्यात येत असल्याबाबतची तक्रार पालकाींनी ददनाींक १७ एवप्रल, २०१६ रोजी 
वसई पोलीस ठाण्यात नोंदववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालकाींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने मानससक छळ करणा-या ससत्र 
ववरोधात पोसलसाींनी चौकर्ी करुन काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) पालकाींनी दद.१५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या 
र्र्याशदीवरुन वसई पोलीस ठाणे गुन्हा रस्ज.नीं.II ०६/२०१६ बालकाींचे काळजी व 
सींरक्षण अधधननयम २००० चे कलम २३ प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
गुन््यातील दोन्ही आरोपीींना सीआरपीसी कलम ४१ (१)(अ) प्रमाणे नो्ीस 
देण्यात आली. दोन्ही आरोपी पोलीस ठाणे येथे हजर झाले नाहीत व 
दद.३०.४.२०१६ रोजी मा.न्यायालयात परतपर हजर झाले आहेत. मा.न्यायालयाने 
त्याींना जामीन ददलेला आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहर ि जजल््याि हुक्िा पेन या अांमलीपदाथा  
असलेल्या िस्िूची विक्री होि असल्याबाबि 

(२२) *  २१३३४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे र्हर व स्जल्हयात र्ालेय वव्यार्थयािंमध्ये हुक्का पेन या अींमलीपदाथश 
असलेल्या वततूची ववक्री खलेुआमपणे व सवाशत जातत प्रमाणात होत असल्याची 
बाब व्यसनववरोधी कायश करणाऱया मुक्ताींगण सींतथेचे डॉ.ननतीन बोरा व 
सामास्जक कायशकते श्री.उदय जगताप याींनी केलेल्या पाहणीमध्ये ननदर्शनास 
आल्याचे व या सवश प्रकाराची मादहती त्याींनी वतशमानपत्रा्वारे प्रससध्द केल्याची 
बाब माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पेनची ववक्री करणारे अनेक ववके्रते पणेु र्हरात असून ववववध 
ऑनलाईन साईट् स उपलब्ध असून त्या्वारे या पेनची खरेदी-ववक्री केली जात 
असल्याची मादहती डॉ.ननतीन बोरा याींनी ननदर्शनास आणली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून हुक्का पेन ववक्रीस 
पायबींद घालण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     दद. ०६/०६/२०१६ रोजीचे ‘पुढारी’ या दैननक वतशमानपत्रात ‘लेखणी सोडा 
हुक्का ओढा, वव्यार्थयािंना क्राींती ऐवजी व्यसनाची दीक्षा देणारे पेन’ या 
मथळयाखाली ददलेल्या बातमीमध्ये मुक्ताींगण सींतथेचे डॉ. ननतीन बोरा व 
सामास्जक कायशकते श्री.उदय जगताप याींनी सदर हुक्का पेन ववक्रीसाठी ववववध 
ऑनलाईन साईट्स १५००/- ते २५००/- रू. पयिंत व ववववध फ्लेवसशमध्ये उपलब्ध 
असल्याचे मत छापण्यात आलेले आहे. 
     परींतू पुणे र्हरातील र्ालेय वव्यार्थयािंमध्ये हुक्का पेन या अींमली पदाथश 
असलेल्या पदाथाशची ववक्री खलेुआमपणे होत असलेबाबत पेरोलीींग दरम्यान 
अींमली पदाथश ववरोधी पथकास सदर पेनची खलेुआम ववक्री करणारे ववके्रते 
ननदर्शनास आलेले नाही.  तसेच ववववध ऑनलाईन साईट्सवरून हुक्का पेनची 
खरेदी केलेचे ननदर्शनास आलेले नाही. 
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(३) हुक्का पेन बाबत अींमली पदाथश ववरोधी कक्षाने जप्त केलेला मुद्दमेाल 
तपासणीस पाठववले असता, त्यात कोणत्याही प्रकारचे अींमली पदाथश नसल्याचा 
अहवाल प्रादेसर्क न्यायसहाय्यक वैज्ञाननक प्रयोगर्ाळा, पुणे याींचेकडून प्राप्त 
झाला आहे. परींतू र्ाळा र्कीं वा कॉलेज पररसरात अींमली पदाथश, ससगारे् आणण 
तींबाखजुन्य पदाथश ववके्रते याींचेवर अींमली पदाथश ववरोधी पथकाींमार्श त  ससगारे् 
आणण अन्य तींबाखजुन्य (उत्पादने) (जादहरात प्रनतबींध आणण व्यापार, वाणणज्य, 
उत्पादन, पुरवठा आणण ववतरण ववननयमन) काय्यान्वये एकूण २१ ख्ले 
दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि ई-िेस्ट अथााि इलेरॉतनि िचऱयाची विल्हेिाट  

लािण्याचे धोरण ठरविण्याबाबि 

(२३) *  २२०५०   आकिा .अनांि गाडगीळ :   सन्माननीय पयाािरण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ई-वेत् अथाशत इलेरॉननक उपकरणाींच्या कचऱयाच्या ववल्हेवा्ीचा 
प्रश्न गींभीर बनला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कचऱयाची ववल्हेवा् कर्ी लावायची याबाबत धोरण 
ठरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यामध्ये सध्या कें द्र र्ासनाने जादहर केलेल्या ई-कचरा व्यवतथापन व 
हाताळणी अधधननयम २०११ अधधननयमाची अींमलबजावणी सुरु आहे. 
    आता कें द्रीय वने, पयाशवरण आणण हवामान बदल मींत्रालयाने नववन ई-कचरा 
व्यवतथापन ननयम २०१६ अधधसुधचत केला असून त्याची अींमलबजावणी ददनाींक 
१ ऑक््ोबर, २०१६ पासून होणार आहे. या अधधननयमाच्या अींमलबजावणीच्या 
अनषुींगाने राज्याचे धोरण तयार करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महापाशलिेिील आयकु्ि याांचे सधचिाला लाच घेिाना पिडल्याबाबि 
(२४) *  २१२४६   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेतील आयुक्त याींचे सधचवाला एका ठेकेदाराींकडुन लाच 
घेताना रींगेहाथ पकडले असताना सुद्धा सदर सधचवास प्रभाग अधधकारी पदी 
बढती देण्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदर्शनास आले, त् नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
बहृन्द्मुांबई महानगरपाशलिेि विविध िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(२५) *  १९८२२   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.विजय उिा  भाई धगरिर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खशलिे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उिा  भाई जगिाप, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादान 
चाांदरूिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५३४४ ला ददनाांि १६ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमध्ये गत सव्वा वषाशच्या कालावधीपासून रतते 
दरुुतती, नालेसर्ाई, रतत्यावरील ससग्नल, जींक्र्न दरुुतती, डबे्रीज ववल्हेवा्, 
भूलयींत्र,े वव्यार्थयािंसाठी ्ँब खरेदी, पाणी पुरवठ्यासाठी भाडतेत्त्वावर घेतलेल्या 
्ँकरमधील गैरव्यवहार, उ्यानाचे कीं त्रा्ीकरण, पुलबाींधणीची कीं त्रा्े इत्यादी 
कामाींमध्ये झालेल्या अनेक प्रकारच्या अननयसमतता व त्यात झालेला कोट्यवधी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार याबाबत सुरु करण्यात आलेल्या चौकर्ीमध्ये काही 
प्रकरणाींचे चौकर्ी अहवाल प्राप्त झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोण-कोणत्या गैरव्यवहार प्रकरणाींच्या चौकर्ीचे अहवाल प्राप्त 
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झाले आहेत व त्यात काय ननदर्शनास आले व त् नुसार काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, रतत्याच्या कामाींमध्ये गैरव्यवहार केलेल्या ठेकेदाराींनाच हॅंकॉक 
पुलासह चार पूल बनववण्याचे कीं त्रा् देण्यासाठीचे प्रतताव तथायी ससमतीच्या 
मींजूरीसाठी माींडण्यात आला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन काळ्या यादीत ्ाकलेल्या 
कीं त्रा्दाराींना सदर काम न देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेत रतते दरुुतती, नालेसर्ाई 
व भूलयींत्र े खरेदी याबाबत करण्यात आलेल्या चौकर्ीचे अहवाल प्राप्त झाले 
आहेत हे खरे आहे. 
(२) रतते दरुुतती, नालेसर्ाई व भूलयींत्र ेखरेदी प्रकरणाींचे चौकर्ी अहवाल प्राप्त 
झाले आहेत. सदर चौकर्ी अहवालामध्ये ननदर्शनास आलेल्या बाबी व त्यानषुींगाने 
महापासलकेमार्श त करण्यात आलेली कायशवाही पढुीलप्रमाणे आहे:- 
नालेसिाई :- 
   सदर प्रकरणी खालील बाबी ननदर्शनास आल्या आहेत:- 

 ननववदेतील अ्ीनुसार डींपर आवश्यक असताींना त्याव्यतीररक्त हलक्या 
वाहनाींनी गाळ वाहून नेल्याचे ददसून आले. 

 ननववदेतील अ्ीनसुार प्रत्येक वाहनासाठी एक तवतींत्र लॉगर्ी्मध्ये 
सींपूणश मादहती भरुन देणे आवश्यक असताींना एकापेक्षा अधधक 
वाहनरे्रीसाठी एकच लॉगर्ी् भरुन देण्यात आले. 

 गाळ वाहून नेणारे एक वाहन दोन वेगवेगळ्या दठकाणाहून (६० 
समनन्ाींच्या आतील र्रकाने) एकाच वेळी सुरु होऊन र्कीं वा गाळ ररकामा 
करुन झाल्यानींतर दसुऱया रे्रीसाठी वापरल्याचे दाखववण्यात आले. 

 वाहनाचे आकारमान व ननववदेतील पररगणन सुत्र यानुसार आलेले 
गाळाचे वजन आणण वजनका्ा पावतीमध्ये दर्शववलेले गाळाचे वजन 
यामध्ये तर्ावत ददसून आली. 

 वजनका्ा पावतीत राज्य पररवहन खात्याकडून प्राप्त झालेल्या 
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असभलेखानुसार वाहनाचे   Tare Weight (ररकाम्या गाडीचे वजन) पेक्षा 
वजन का्ा पावतीमध्ये दर्शववलेले Tare Weight (ररकाम्या गाडीचे 
वजन) सभन्न नमूद केलेले आढळले. 

 राज्य पररवहन खात्याकडून प्राप्त झालेल्या असभलेखानुसार वाहनाचे 
Gross Weight (भरलेल्या गाडीचे वजन) पेक्षा वजन का्ा पावतीमध्ये 
दर्शववलेले वाहनाचे Gross Weight (भरलेल्या गाडीचे वजन) जातत 
असल्याचे आढळले. 

 ननववदेतील अ्ीनुसार गाळाचे वहन ददवसभरात करावयाचे होते.  रात्री ८ 
ते सकाळी ६ या वेळेत गाळाचे वहन करावयाचे झाल्यास कीं त्रा्दाराने 
तर्ी ववनींती सादर करुन त्या ववनींतीस सक्षम अधधकाऱयाींची पवूशमींजूरी 
घेणे अपेक्षक्षत होते. तथावप, सदर मींजूरीची कागदपत्र ेअसभलेखावर सादर 
केलेली नसल्याने या अ्ीचा भींग झाल्याचे ददसते. 

 काही बाबतीत लॉगर्ी्सोबत, वजनका्ा पावती व व्ही. ्ी. एस. प्रपत्र े
सादर न झाल्याचे आढळले. 

 काही बाबतीत लॉगर्ी्मधील वाहन क्रमाींक आणण लॉगर्ी्सोबत सादर 
केलेल्या व्ही.्ी.एस. प्रपत्रातील तसेच वजनका्ा पावतीतील वाहन 
क्रमाींक यात तर्ावत आढळली. 

 ३२ कीं त्रा्ाींपैकी काही कीं त्रा्ाींच्या अनुषींगाने नालेसर्ाई दरम्यान काढलेला 
गाळ मौजे जासई, ता. वसई, स्ज. रायगड, सव्हे क्र. ७१/१ब/३/जासई या 
दठकाणी क्षेपणभूमीवर ्ाकण्याकररता ददलेले दद.१३.०४.२०१५ रोजीचे ना-
हरकत प्रमाणपत्र खो्े असून त्यावरील स्या खोट्या आहेत असे ग् 
ग्रामपींचायत जासई याींनी त्याींच्या दद. २८.०८.२०१५ रोजीच्या पत्राव् दारे 
कळववले आहे. 

 नालेसर्ाईच्या कामामध्ये वापरण्यात आलेल्या व्ही. ्ी. एस. 
प्रणालीमधील ताींत्रत्रक बाबीीं सींबींधधत समाधानकारक खलुासा तसेच सदर 
प्रणालीच्या दैनींददन वापराबाबतचा तपसर्ल कीं त्रा्दाराींमार्श त सादर 
करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सदर व्ही. ्ी. एस. प्रणाली खरोखरच 
कायाशस्न्वत होती का याबाबत सींर्य ननमाशण होतो. 
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सदर प्रकरणी करण्यात आलेली कायशवाही पुढीलप्रमाणे आहे:- 
 सदर अींतररम अहवालानुसार आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी 

अन्य आदेर्ाींसह १४ कमशचारी / अधधकारी याींना ननलींत्रबत करण्याचे 
आदेर् ददले. सदर १४ कमशचारी / अधधकारी याींच्यापैकी १३ कमशचारी / 
अधधकारी याींना महानगरपासलकेच्या सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले 
असून, एक कमशचारी सेवाननवतृ्त झाल्याने त्याला ननलींबनाची कायशवाही 
करता आली नाही. तसेच, सींबींधधत सवश १४ कमशचाऱयाींवर दोषारोपपत्र 
बजावण्यात येऊन त्याींच्याववरुध्द खात्याींतगशत सविंकष चौकर्ी अधधकारी 
म्हणनू उपायुक्त (असभयाींत्रत्रकी) याींची नेमणकू करण्यात आली असून 
सदर चौकर्ीची कायशवाही महानगरपासलकेमार्श त सुरु आहे. 

 यासर्वाय सवश मोठया नाल्याींच्या ३२ कीं त्रा्ासींबींधीत कमशचारी व 
अधधकारी याींचा सहभाग ननस्श्चत करुन त्याींच्याववरुध्द खात्याींतगशत 
सविंकष चौकर्ीची कायशवाही करण्यात येत आहे. त्यानसुार त्याींच्यावर 
बजावावयाचे आरोपपत्र तयार करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आले आहे. 

 ३ नालेसर्ाई कीं त्रा्दार, १ व्ही. ्ी. एस. कीं त्रा्दार,  ३ वजनका्ा 
ठेकेदार याींच्याववरुध्द  आझाद मदैान पोलीस ठाणे येथे ददनाींक 
१९.०९.२०१५ रोजी महानगरपासलकेमार्श त गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
ददनाींक ०७.११.२०१५ रोजी सदर प्रकरण पोलीसाींनी आधथशक गुन्हे 
ववभागाकड ेवगश केले आहे. 

 त्नींतर महापासलकेमार्श त मोठया नाल्याींच्या ३२ कीं त्रा्ाींसींबींधीत सवश २४ 
नालेसर्ाई कीं त्रा्दार, २ व्ही्ीएस कीं त्रा्दार, ८ वजनका्ा ठेकेदार 
याींच्याववरुध्द आधथशक गुन्हे ववभागात महानगरपासलकेमार्श त गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 

 तसेच, २४ नालेसर्ाई कीं त्रा्दाराींना काळया यादीत ्ाकण्याच्या ष्ष्ीने 
त्याींच्यावर ददनाींक १९.०१.२०१६ रोजी कारणे दाखवा नो्ीसा बजावण्यात 
आल्या असून त्या अनुषींगाने पढुील कायशवाही सुरु आहे. 

भूलयींत्र ेखरेदी प्रकरण 
  सदर प्रकरणी खालील बाबी ननदर्शनास आल्या आहेत:- 

 सन २०१३-१४ कररता महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींकररता ५१ 
इस्न््गे्र्ेड अनेॅतथेर्ीया मर्ीन्सचा (अॅनेतथेर्ीया वकश त्ेर्न) पुरवठा, 
उभारणीकररता मागववण्यात आलेल्या ई-ननववदा नसुार, मे. यनुनव् हसशल 



28 

ऑरगॅननक याींना कीं त्रा् देण्यात आले होते, त्यामध्ये नमूद अ्ी व र्ती 
नुसार सदर यींत्र ेइग्लींड येथनू आयात करून ती महापासलकेत पुरवठा व 
उभारणी करणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या व 
उभारण्यात आलेल्या ५१ सींयींत्राींपकैी पदहला २० सींयींत्राींचा लॉ् हा 
इींग्लींडहून ददल्ली, गुरगाींव येथे आला व तेथनू मुींबईत महापासलकेला 
पुरवठा करण्यात आला. परींतु दसुरा ३१ सींयींत्राींचा लॉ् हा इींग्लींडहून 
भारतात आलेला नसतानाही बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे सवश पुरवठा 
मे. मेडी्ेक इींग्लींड सल. याींच्याकडून प्राप्त करून घेऊन तो महापासलकेस 
पुरववल्याचे भासवनू महानगरपासलकेची र्सवणकू केल्याचे ननदर्शनास 
आले. 

 ननववदेतील अ्ीनुसार (१) Third Party Inspection Report before 
shipment of consignment, (२) Country of Origin, (३) 
Insurance Cft. व (४) Original Invoice ही कागदपत्र े वै् यकीय 
उपकरणाचा पुरवठा करते वेळी सादर करणे अननवायश होते. तथावप, मे. 
युननव् हसशल ऑरगॅननक या कीं त्रा्दाराने सादर केलेली कागदपत्र े
सकृतदर्शनी बनाव् असल्याचे आढळले. 

 या सींदभाशत कीं त्रा्दार मे.युननव् हसशल ऑरगॅननक याींच्याकड े Bill of 
Entries ची मागणी करूनही त्याींनी ती सादर केली नाहीत. 

 सींबींधधत उपभोक्ता खात्याच्या रुग्णालय प्रमुखाींनी व सींबींधधत लेखा 
अधधकारी याींनी अधधदान करतेवेळी कागदपत्राींची योग्य प्रकारे छाननी व 
पडताळणी केलेली नसल्याचे आढळून आले. दरपत्रत्रकेत सवश कराींसदहत 
दर ददलेले असताींनाही, अधधदान करतेवेळी सींबींधधत रुग्णालयातील 
रुग्णालय प्रमुख व लेखा ववभागाने आवश्यक ती पडताळणी न करता 
अधधदान केल्याचे आढळून आले. 

 वै्यकीय उपकरणाींचा पुरवठा व उभारणी करते वेळी उप प्रमुख 
असभयींता (म.ख.खा.) खात्यातील अधधकारी व कमशचारी याींनी 
आवश्यकती कागदपत्र े कीं त्रा्दाराकडून सादर करुन घेऊन त्याची 
पडताळणी करणे आवश्यक होते व त्यात त्रू् ी आढळल्यास उप आयुक्त 
(म.ख.खा.) याींना अवगत करणे अपेक्षक्षत होते, परींतु तसे केलेले ददसून 
येत नाही. 
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सदर प्रकरणी करण्यात आलेली कायशवाही पुढीलप्रमाणे आहे:- 
 मे.युननव् हसशल ऑरगॅननक या कीं त्रा्दाराला महापासलकेमार्श त कायमतवरुपी 

काळया यादीत ्ाकले आहे.   
 सदर कीं त्रा्दाराने भरलेल्या कीं त्रा् अनामत रकमा जप्त केल्या आहेत. 

तसेच त्याींचे व्हेंडर रस्जतरेर्नही बींद (Block) केले आहे.  
 मे. यनुनव् हसशल ऑरगॅननक याींचेववरुध्द आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात प्रथम 

खबरी अहवाल (FIR) नोंदववला आहे. 
 मध्यवती खरेदी खात्यातील इतर अधधकारी, सींबींधधत रूग्णालये व लेखा 

ववभागातील सींबींधधत कमशचारी/अधधकारी तसेच चाचणी लेखापररक्षा व 
दक्षता अधधकारी याींचा सहभाग ननस्श्चत करुन त्याींच्याववरुद्ध खात्याींतगशत 
सविंकष चौकर्ीची कारवाई करण्यात येत आहे. 

रतते दरुुतती 
  सदर प्रकरणी खालील बाबी ननदर्शनास आल्या आहेत:- 

 ३४ रतत्याींच्या कामाची ताींत्रत्रक तपासणी केली असता PQC लेअरच्या 
खाली असणाऱया ड्रने लेअरच्या कामाची BOQ (Bill of quantity) 
प्रमाणे अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही आणण सदर कामाचे 
पररमाण (Quantity) अींदाजे २०% ते १००% ने कमी आढळून आले. 

 रतत्याच्या कामाची अींमलजबावणी ननयत BOQ (Bill of quantity) 
आणण सींकल्पधचत्र (Design crust) प्रमाणे होत आहे र्कीं वा नाही हे 
प्रमाणणत करण्याकररता दक्षता ववभागाने नेमणकू केलेल्या Third party 
auditor याींनी प्रत्यक्ष कामाची अींमलबजावणी झालेली नसतानाही सदर 
कामे प्रमाणणत केलेली आहेत. त्यामुळे कीं त्रा्दाराींना प्रत्यक्ष 
अींमलबजावणी न झालेल्या कामाींच्या रक्कमेचा दावा करणे व ती प्राप्त 
करणे र्क्य झाले. 

 सदर कामाची अींमलबजावणी करणारे सींबींधधत अधधकारी याींना सदर 
अननयसमततेची/गैरव्यवहाराची मादहती असतानाही रतते दरुुततीच्या 
कामात अननयसमतबाबी ननदर्शनास आल्या. 

 सदर प्रकरणी करण्यात आलेली कायशवाही पुढीलप्रमाणे आहे:- 
 श्री. अर्ोक पवार, तत्का. प्रमुख असभयींता (रतते) याींना दद. २५.४.२०१६ 

पासून महानगरपासलकेच्या सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
श्री.उदय मुरुडकर, तत्का.प्रमुख असभयींता (दक्षता) हे अन्य एका प्रकरणी 
ननलींत्रबत आहेत. 
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 मे. रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक््स - आर. के. मधानी ॲण्ड कीं पनी (जे.व्ही.), 
मे. आर. के. मधानी ॲण्ड कीं पनी, मे. रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक््स सलसम्ेड, 
मे. महावीर रोड्स ऍण्ड इन्फ्रातरक्चर प्रा. सल.,  मे. जे. कुमार - के. 
आर. कन्तरक्र्न (जे.व्ही.),  मे. आर. पी. एस. इन्फ्राप्रोजेक््स - 
के.आर. कन्तरक्र्न (जे.व्ही.) हे कीं त्रा्दार आणण मे.इींडीयन रस्जत ्र 
ऑर् सर्वपींग, मे. एस. जी. एस. इींडीया प्रा. सल. या त्रयतथ लेखापररक्षक 
(T.P.Q.A.) याींना काळया यादीत ्ाकणे (Blacklisting) / नोंदणी रद्द 
करणे (Deregistration) बाबत कायदेसर्र प्रर्क्रया सुरु आहे. त् या 
अींतगशत उपरोक् त कीं त्रा्दार  व त्रयतथ लेखापररक्षक (T.P.Q.A.) 
याींच् यावर कारणे दाखवा नोद्सा बजावण् यात आल् या आहेत. 

 आझाद मदैान पोलीस त्ेर्न येथे दद. २७.४.२०१६ रोजी उपरोक् त ६ 
कीं त्रा्दार व २ त्रयतथ लेखापररक्षक (T.P.Q.A.) याींच्याववरुध्द प्रथम 
खबरी अहवाल (एर्.आय.आर.) दाखल करण्यात आला आहे. 

 रतते दरुुतती/पनुबािंधणी (ववकासकामे) इत्यादी कामाच्या ननववदा पत्रत्रका 
व ननववदा प्रर्क्रया याबाबत सुधारणा करण्याबाबत आवश्यक ती 
कायशवाही करण्यात येत आहे. रतते दरुुततीच्या कामाच्या दजाशची खात्री 
करण्यासाठी कठोर उपाययोजना असलेली कायशप्रणाली अींमलात 
आणण्यात येत आहे. 

 प्रतततु प्रकरणी रतते दरुूततीचे जे आराखड े तयार करण्यात आले 
त्यातील काही रतत्याींच्या बाबतीत दरुूतती / पुनबािंधणी आवश्यक नव्हती 
असे ननदर्शनास आलेले आहे. या मुद्दयाबाबत ताींत्रत्रक ननकषाच्या 
आधारावर आढावा घेण्यात येत आहे. 

(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) हँकॉक पुलासदहत इतर चार पुलाच्या बाींधकामाची मे. जे. कुमार 
इन्फ्रा व मे. आरपीएस इन्फ्रा याींना देण्यात आलेली कीं त्रा्े जनदहत याधचका 
क्रमाींक ५१/२०१६ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक ०५.०७.२०१६ 
रोजी ददलेल्या आदेर्ानुसार रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच सदर कामाच्या 
रे्रननववदा मागववण्याबाबतची प्रर्क्रया महापासलकेमार्श त सुरु करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे सदर बाबतीत उच्चततरीय चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल्हा पररषदेिील पाणी पुरिठा योजनेिील गैरव्यिहाराबाबि 
(२६) *  १९८७९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५०३९ ला ददनाांि १३ एवप्रल, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी स्जल्हयात पाणी पुरवठा योजना राबववताना ननयमाींकड े सोयीतकर 
दलुशक्ष करून सींगनमताने गैरप्रकार करीत सुमारे ३.५ को्ी रूपयाींची अननयसमतता 
करणाऱया पाणी पुरवठा ववभागातील अधधकारी-कमशचारी, कीं त्रा्दार व इतर 
यींत्रणाींची लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामार्श त चौकर्ी सुरू करण्यात आली आहे 
अर्ी मादहती मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींदाजपत्रकातील बदल व ननयमाींना डावलून सींगनमतानी 
करण्यात आलेल्या या आधथशक गैरव्यवहाराची व ननयमभींगाची सुरू असलेली 
चौकर्ी पूणश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले तसेच या गैरप्रकाराींची जबाबदारी 
कोणावर ननस्श्चत करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) या सींदभाशत मराठवाडा जनता ववकास पररषद, परभणी 
याींनी ददनाींक १७.०२.२०१६ रोजी पोलीस उप अधधक्षक, लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभाग याींना तक्रार अजश सादर केला आहे. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक, नाींदेड पररक्षेत्र याींनी सादर केलेल्या 
अहवालाची महासींचालक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग याींचे ततरावर छाननी 
करण्याींत येत आहे. 

----------------- 
मुांबईिील झोपडपट्टटयाांचे सिेक्षण िरण्याचे िामाि  

मे.स्पािा  या सांस्थेने िेलेला गैरव्यिहार 
(२७) *  १९४४६   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आझाद मदैान, क्रॉस मदैान, महालक्ष्मी, परेल, पी.डीमेलो रोड, सायन, कुलाश, 
जोगेश्वरी, द्ळकनगर, ताडदेव, मुलुींड, चेंबूर, मानखदुश तसेच मुींबईतील अन्य 
दठकाणच्या झोपडपट्टय्ा र्ासनाच्या प्रकल्पाकररता ररकाम्या करुन त्या झोपड्याींचे 
सवेक्षण करण्याचे काम मे. तपाकश  या सींतथेला देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींतथेचे काम पहात असलेले श्री. र्ेखर तसेच इतर 
कमशचाऱयाींनी घराींचे सवेक्षण करुन खरी मादहती एमएमआरडीएला देणे बींधनकारक 
करण्यात आले असूनही सींतथेच्या कमशचाऱयाींनी सवेक्षण करताींना तेथे रहात 
नसलेल्या अनेक नागररकाींची नावे त्यात समाववष् करुन गैरव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींतथेने सवेक्षण केलेल्या सवश कामाींची तपासणी करुन 
झोपड्याींचे सवेक्षण करण्याचे काम तात्काळ मे.तपाकश  या सींतथेकडून काढून 
घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे.  मुींबई नागरी पररवहन प्रकल्पाींतगशत 
(एमयु् ीपी) रेल्वे प्रकल्प व साींताकु्रज-चेंबुर जोडरतता प्रकल्पाने बाधधत 
झोपडीधारकाींचे सवेक्षण करण्याचे कायश मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास 
प्राधधकरणाने मे. तपाकश  या सींतथेला कायदेर्ीर करार करुन नेमून ददले होते.  
तसेच एमयु्ीपी - २ ब मधील रेल्वे प्रकल्पग्रतताींचे सवेक्षण करण्याचे कायश मुींबई 
रेल्वे ववकास कॉपोरेर्नने आणण वडाळा कुलाश मालवाहतुक रेल्वे प्रकल्पग्रतताींचे 
सवेक्षण करण्याचे कायश मुींबई पो श् रत् याींनी मे. तपाकश  या सींतथेस नेमून ददले 
आहे. 
(२) अर्ी कोणतीही बाब ननदर्शनास आल्याचे असभलेखाींवरुन ददसून येत नाही. 
(३)  एमयु् ीपीचे काम पूणश झाले असून उपप्रश्न २ च्या उत्तराच्या अनषुींगाने मे. 
तपाकश  सींतथेकडून काम काढून घेण्याचा प्रश्न उ् भवत नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील नगरपररषदेचा दजाा प्राप्ि झालेल्या ग्रामपांचायि 
िमाचाऱयाांना नगरपररषद िमाचाऱयाांप्रमाणे िेिन देणेबाबि 

(२८) *  २१९३९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १८५ ग्रामपींचायतीींना नगरपररषदेचा दजाश देवून एक वषाशचा 
कालावधी पुणश होवनूही सदर कमशचाऱयाींना ग्रामपींचायत कमशचाऱयाींचे वेतन देण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ज्या ग्रामपींचायतीींना नगरपररषदेचा दजाश देण्यात आला असून 
तेथील कमशचाऱयाींना नगरपररषद कमशचाऱयाींचे वेतन देणेबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस :  (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. आतापयिंत राज्यातील 
तालुका मुख्यालयाींच्या दठकाणी ११३ ग्राम पींचायतीींना नगर पररषदा/ नगर 
पींचायतीींचा दजाश देण्यात आला असून तेथील कमशचाऱयाींना तथाननक ततरावरुन 
वेतन अदा करण्यात येत आहे. 
         र्ासन ननणशय, नगर ववकास ववभाग, दद. ०५.०७.२०१६ अन्वये  
नवननसमशत नगर पररषद/ नगर पींचायतीींमधील पदाींचा आकृतीबींध मींजुर करण्यात 
आला असून पदाींची ननसमशती करण्यात आली आहे. तसेच सवश ववभागीय 
आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती तथापन करून पदभरतीची कायशवाही एका 
मदहन्यात पूणश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  पदभरतीची कायशवाही 
पुणश झाल्यावर सदर नगर पररषदा/ नगर पींचायतीींना सहायक अनदुान ववतरीत 
करणेबाबत पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबइा विद्यापीठािील अशभयाांत्र्िीच्या उत्िरपत्र्िा गैरप्रिाराबाबि 

(२९) *  २०१३८   श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.जयांि पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबइश वव्यापीठाच्या असभयाींत्रत्रकीच्या उत्तरपत्रत्रका सोडववण्यासाठी 
वव्यार्थयािंना घरपोच देवनू त्या सोडववलेल्या उत्तरपत्रत्रका पनु्हा वव्यापीठाकड े
सुपूदश करणारी एक ्ोळी पोसलसाींनी ननदर्शनास आणनू ददनाींक २१ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास   वव्यापीठाच्या ८ कमशचा-याींना भाींडुप पोसलसाींच्या 
गुन्हेर्ाखेने अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वव्यापीठातील या पेपर गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यात आली 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननदर्शनास आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती 
कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असून, याबाबत भाींडूप पोलीस 
त्ेर्न येथे गु.र.क्र.२२४/२०१६ भाींदववस कलम ४२०, ४०८ ४०६,३४ अन्वये गुन्हा 
नोंदववण्यात आला असून सदर गुन्हयामध्ये १० आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली आहे. 
      नमूद गुन्हयातील आरोपीींकडून इींस्जनीअरीींग र्ाखेच्या ववववध ववषयातील 
९९ उत्तरपत्रत्रका व रोख रक्कम रुपये १,१८,०००/- हततगत करण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मूल नगर पररषद (जज.चांद्रपूर) येथील घनिचरा खि 

प्रिल्पािील गैरव्यिहाराबाबि 

(३०) *  २१४८२   प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमिेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गाणार : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल नगर पररषद (स्ज.चींद्रपूर) येथील घनकचरा प्रकल्पाच्या खत ननसमशतीचे 
काम ८ मदहन्यापासून बींद असून काम न करता बेरोजगार असभयींता सेवा 
सहकारी सींतथेला रुपये २४ लाखाींचे देयक अदा केल्याचे ददनाींक ९ मे, २०१६ रोजी 
वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन त्नुसार दोषी 
अधधकाऱयाींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) अर्ा प्रकारची तक्रार स्जल्हाधधकारी बुलढाणा याींना 
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) स्जल्हाधधकारी चींद्रपूर याींना या प्रकरणी सववततर चौकर्ी करुन 
अहवाल सादर करण्याववषयी सूधचत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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राज्यािील हजारो गुांििणिुदाराांची िसिणिू िरणाऱया िोळपे-पाटील 
मल्टीस्टेट सोसायटीच्या सांचालिाांिर िारिाई िरणेबाबि 

(३१) *  २२१५६   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील हजारो गुींतवणकुदाराींची र्सवणकू करणाऱया कोळपे-पा्ील 
मल््ीत्े् सोसाय्ीच्या सींचालकाींना लातूर पोसलसाींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय त्यात काय 
ननदर्शनास आले त्नसुार सदर सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सींबींधीत आरोवपताींववरुध्द खालील पोलीस घ्काींकडून कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 

(१) पोलीस अधीक्षक, लातूर याींच्या कायशक्षेत्रातील पोलीस त्ेर्न ननलींगा येथे 
गु.र.नीं.११०/२०१५ ४२०, ४०६, ४०९, २०१, ३४ भा.दीं.वव. कलम          
३ एमपीआयडी ॲक्् प्रमाणे दद.१८/१०/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 

(२) पोलीस अधीक्षक, नाींदेड याींच्या कायशक्षेत्रातील पोलीस त्ेर्न र्कनव् 
येथे गु.र.नीं.१०३/२०१६ कलम ४२०, ४०६, ३४ भा.दीं.वव. प्रमाणे 
दद.२८/०५/२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

(३) पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ याींच्या कायशक्षेत्रातील पोलीस त्ेर्न 
महागाव येथे गु.र.नीं.४१०/२०१४ कलम ४२०, ३४ भा. दीं. वव. प्रमाणे दद. 
२४/१२/२०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

      सदर प्रकरणात एकूण १६ आरोपी ननषपन्न झालेले आहेत. त्यापकैी नमूद 
गुन््याच्या तपासात ६ आरोपीींववरुध्द दोषारोप पत्र क्र. ५१/२०१६ दद. २४/०६/२०१६ 
अन्वये सत्र न्यायालयात पाठववण्यात आला असून, गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
तसेच उवशररत १० आरोपीींववरुध्द पोलीस तपास चालू आहे. 
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     व्यनतररक्त राज्यातील इतर स्जल््यात हजारो गुींतवणकूदाराींची र्सवणकू 
करणाऱया कोळपे-पा्ील मल््ीत्े् सोसाय्ीच्या सींचालकाींवर कारवाई करणेबाबत 
गुन्ह  ेदाखल नाहीत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरािील ग्रीन शसटी हॉस्पीटल मध्ये एिा रुग्णास  

डाांबून ठेिल्याच्या घटनेबाबि 
(३२) *  २१४१५   श्री.शमिेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्हरातील ग्रीन सस्ी रुग्णालय या खाजगी रुग्णालयाने देयके न 
ददल्याने एका रुग्णास रुग्णालयातच डाींबनू ठेवल्याची बाब ददनाींक २४ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णाला देवरी आमगाव मागाशवरील अपघातात जखमी 
झाल्यानींतर प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या रुग्णवाहीकेने र्ासकीय रुग्णालयात भरती 
न करता ग्रीन सस्ी या रुग्णालयामध्ये भरती केले, परींतु सदर रुग्णाचे उपचाराचे 
देयक रुपये २.५ लक्ष काढण्यात आले रुग्णाजवळ रक्कम नसल्याने ददनाींक      
८ एवप्रल, २०१६ पासून रुग्णालयात डाींबून ठेवण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या रुग्णवाहीकेने खाजगी रुग्णालयात 
रुग्णाला दाखल केल्या प्रकरणी वाहन चालक व रुग्णाकडून अवाढव्य वसुली 
प्रकरणी ग्रीन सी्ी रुग्णालयावर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) देयक न ददल्याने डाींबनू ठेवल्याबाबतचे वतृ्त तथाननक 
वतृ्तपत्रात प्रससध्द झाले होते.  तथावप, याबाबत महापासलकेस कोणत्याही 
प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) श्री.सींजय रघनुाथ खींडवाई, रा.चोपा, ता.गोरेगाव, स्ज.गोंददया हे 
प्राथसमक आरोग्य कें द्राच्या रुग्णवादहकेमध्ये “इमरजींसी र्ॉक उजव्या पायाला 
क्रर् इींज्युरी” या पररस्तथतीत ददनाींक २५/०३/२०१६ रोजी रात्री १०.०० च्या 
सुमारास दाखल झाले होते. 
       रुग्णाची पररस्तथती अनतर्य गींभीर असल्याने, रुग्णासोबत असलेल्या 
नातेवाईकाींच्या सींम्मतीने, रुग्णाचे ऑपरेर्न करण्यात आलेले आहे. यावेळी 
रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी रक्त व औषधासाठी रु.२० हजार खचशही केलेले आहेत. 



37 

       सदर रुग्ण ददनाींक २५/०३/२०१६ ते ददनाींक २३/०५/२०१६ या कालावधीत 
उपचाराकरीता रुग्णालयात दाखल होता. या कालावधीतील उपचाराचे देयक अींदाजे 
रुपये १.५६ लक्ष एवढे झाले होते. मात्र रुग्ण वा त्याच्या नातेवाईकाींनी या 
देयकाचा भरणा केला नसतानाही, रुग्णास सवश कागदपत्रासह रुग्णालयातून 
ददनाींक २३/०५/२०१६ रोजी डडतचाजश देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील बांद धगरण्या, िारखाने याांच्या आस्थापनाांिील िामगाराांची देणी न 

देिाच जमीन विक्री िरण्याची मुभा देण्याच्या तनणायाबाबि 

(३३) *  १९३१२   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.हररशसांग 
राठोड :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तत्कालीन र्ासनाने राज्यातील बींद धगरण्या, कारखाने व आतथापनाींच्या 
जसमनीींचा ववकास, ववक्री र्कीं वा अन्य कारणाींसाठी वापर करायचा असल्यास 
आधी कामगाराींची कायदेर्ीर देणी देणे बींधनकारक होते तसेच कामगार 
आयुक्ताींचे ना-हरकत प्रमाणाची आवश्यकता होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बींद धगरण्या, कारखाने र्कीं वा आतथापनातील 
कामगाराींची देणी न देताच जमीन ववक्री करण्याची मुभा देण्याचा ननणशय 
र्ासनाने ददनाींक १९ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या आदेर्ामुळे कामगाराींच्या देणी समळण्याबाबत सार्ींकता 
ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने या धोरणात दरुुतती करून कामगार आयुक्ताींचेही    
ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       तथावप, राज्यातील बींद आतथापना / कीं पन्या / कारखाने / धगरण्या 
याींच्या जसमनीचा ववकास / ववक्री / हतताींतरण करणेकरीता कामगार आयकु्त 
याींचेकडून कामगाराींची कायदेसर्र देणी प्रलींत्रबत नसल्याबाबतचे ना हरकत 
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प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याच्या प्रर्क्रयेत सहजता, सुलभता व सु्सु्ीतपणा 
आणण्याकरीता व कामगाराींची कायदेसर्र देणी अदा होवनू राज्याच्या 
औ्योधगकीकरणास चालना समळावी याकरीता र्ासन ननणशय क्रमाींक - नाहप्र- 
२००७/प्र.क्र. ४७७१/कामगार-२, ददनाींक १८/५/२०१६ ननगशसमत करण्यात आलेला 
असून त्यामध्ये कामगाराींची कायदेसर्र देणी देणे बींधनकारक आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
चाांददिली (मुांबई) डी माटा येथील झाडाांची िोड िरण्यास िल्पिरु 
वििासिास महापाशलिेच्या िकृ्ष प्राधधिरणाने मांजूरी ददल्याबाबि 

(३४) *  १९५५४   अॅड.अतनल परब, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाींददवली (मुींबई) डी मा श् येथील मोक्याच्या दठकाणी असलेल्या जसमनीवर 
कल्पतरु ववकासकाला आसलर्ान इमारत बाींधता यावी यासाठी तेथील आींबा व 
नारळाची सुमारे ६५ वकृ्ष तोडण्यास महापासलकेच्या वकृ्ष प्राधधकरणाने मींजूरी ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदर्शनास आले, त्नुसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) चाींददवली मुींबई येथील डी मा श्जवळ प्रतताववत 
इमारतीच्या कामात अडथळा करणारी आींबा, नारळ इत्यादी जातीींची ४६ झाड े
कापण्यास व १९ झाड े पनुरोवपत करण्यास (एकूण ६५ झाडाींकररता) वकृ्ष 
प्राधधकरण ससमतीच्या ठराव क्र.३४, ददनाींक १६.०४.२०१६ रोजी समळालेल्या 
मान्यतेनुसार मे.कल्पतरु व र्याशस याींना ददनाींक २१.०४.२०१६ रोजी परवानगी 
देण्यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हयािील महापाशलिा रुग्णालयाि सुविधाांचा अभाि असल्याबाबि 
(३५) *  २०३६५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर स्जल्हयात महापासलकेची १९ नागरी आरोग्य कें दे्र व प्रसुतीगहेृ आहेत 
त्यामध्ये ८ प्रसुनतगहेृ असून बाकीची आरोग्य कें दे्र आहेत परींतु या 
प्रसुनतगहृाींमध्ये सुववधाींचा अभाव असल्यामुळे नॉमशल प्रसुतीसाठी मदहलाींना 
ससव्हील लाईन रुग्णालयात दाखल करावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापासलका आरोग्य कें द्रात र्क्त लसीकरणच केले जात असून 
ससव्हील लाईन रुग्णालयात रोज ४० प्रसुती व १५०० ओपीडी होत असल्याचे 
ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापासलका रुग्णालयात नागररकाींसाठी आवश्यक त्या 
अत्याधनुनक सोयी सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     महानगरपासलकेच्या एकुण ८ प्रसुतीगहृामध्ये माहे एवप्रल २०१६ मध्ये १३८ 
प्रसुती ५२ कु्ूींब ननयोजन र्तत्रर्क्रया करण्यात आल्या असून मे, २०१६ मध्ये 
१६९ प्रसुती व ७९ कु्ूींब ननयोजन र्तत्रर्क्रया करण्यात आल्या आहेत.  
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील धमाादाय आयुक्ि िायाालयाांच्या इमारिीचे दरुुस्िीबाबि 

(३६) *  २१५३९   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई, नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद, पणेु, लातूर या दठकाणी 
धमाशदाय आयुक्त कायाशलयाींच्या इमारतीींचे बाींधकाम र्ासनातरे् करण्यात आले 
असून करोडो रुपये खचुशनसुध्दा या इमारतीचे बाींधकाम ननकृष् दजाशचे झाले 
असल्याने या प्रकरणी चौकर्ी करुन देखभाल दरुुततीची त्वरीत व्यवतथा 
करण्याची मागणी नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास र्ासनास पत्रा्वारे केली आहे, हे खरे आहे कय, 
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(२) असल्यास, देखभाल दरुुतती अभावी या इमारती धोकादायक बनत असून 
ननधी अभावी या दठकाणी कोणत्याही प्रकारची देखभाल करण्यात येत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी दद. २७/१०/२०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास र्ासनास पत्रा्वारे मागणी केल्याचे पत्र या तसेच नागपूर 
कायाशलयास अप्राप्त आहे. परींतु या अनषुींगाने खालीलप्रमाणे मादहती. 

१. मुींबई, नागपूर, अमरावती, पुणे या कायाशलयाचे नतुनीकरणाचे काम 
मे.गोदरेज ॲण्ड बॉयस कीं पनी याींच्या कडून र्ासन आदेर्ानुसार करुन 
घेण्यात आले आहे. 

२. लातूर कायाशलय हे भाड्याच्या जागेत असून या कायाशलयाचे इमारत 
बाींधकाम अथवा नतुनीकरणासाठी खचश करण्यात आलेला नाही. 

३. औरींगाबाद कायाशलयाचे नतुन इमारतीचे बाींधकाम सावशजननक बाींधकाम 
ववभाग, औरींगाबाद याींचेकडून करुन घेण्यात आले आहे. सदर इमारतीचे 
उ्घा्न दद. ४/०५/२०१५ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींचे हतते झाले आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
     कायाशलयीन इमारतीींच्या देखभाली करीता या कायाशलयाकड े सावशजननक 
न्यास प्रर्ासन ननधी पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध आहे. 
(३) याबाबत र्ासन ततरावर चौकर्ीचे आदेर् प्राप्त नाही. 
(४) आदेर् प्राप्त नसल्याने ववलींबाचा प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
भािठाणा (िा.अांबाजोगाई, जज.बीड) येथे दशलिाांिर सामुदहि 

बदहष्ट्िार टािण्याि आल्याबाबि 

(३७) *  २०६०८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भावठाणा (ता.अींबाजोगाई, स्ज.बीड) येथे दसलत-सवणश याींच्यात झालेल्या 
वादाचे पयाशवसन दसलताींवर सामुदहक बदहषकार ्ाकण्यात आल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दसलताींना वपण्याचे पाणी व दळण देण्यास मनाई करण्यात आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दसलताींवर बदहषकार 
्ाकणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) दद.२४.०४.२०१६ रोजी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
जयींती ननसमत्ताने कमान लावण्याने कारणावरुन दसलत व सवणश समाजामध्ये 
वाद झालेला आहे, परींत ु वादाचे पयाशवसन दसलताींवर सामुदहक बदहषकार 
घालण्यात येऊन वपण्याचे पाणी व दळण देण्यास मनाई केली असा बदहषकार 
घालण्याचा प्रकार घडलेला नाही. 
(३) र्र्याशदीने ददलेल्या तक्रारीवरुन आरोपीींवर पो.त्े.अींबाजोगाई ग्रामीण गुरनीं 
३१/१६ कलम-१४३,१४७,१४८,१४९,३२३,२९५,५०४,५०६ भादींवव सह कलम ३ (१) 
(१०) अजाज/अप्रका-१९८९ अन्वये गुन्हा दद.२७.०४.२०१६ रोजी दाखल करण्यात 
आला असून सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उ् भवत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाशलिा पररिहन उपक्रम ि वपांपरी-धचांचिड महानगरपाशलिा 

पररिहन उपक्रम याांचे विशलनीिरण रद्द िरण्याबाबि 
(३८) *  २०६८४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.सांददप बाजोररया :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १८४१८ ला ददनाांि ६ एवप्रल, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपासलकेच्या अखत्याररतील सुमारे ६० वषािंपासून कायशरत 
असलेला पुणे महानगरपासलका पररवहन उपक्रम (पीएम्ी) व वपींपरी-धचींचवड 
महानगरपासलकेच्या अखत्याररत सुमारे ३५ वषािंपासून कायशरत असलेला वपींपरी-
धचींचवड महानगरपासलका पररवहन उपक्रम या प्रवासी बस सेवा उपक्रमाींना येणारी 
तू्  कमी करणे, तपधाशत्मक सींचलन कमी करणे, प्रवार्ाींना चाींगली सेवा देणे या 
उद्देर्ाने दोन्ही पररवहन सेवाींचे ववसलननकरण करुन माहे डडसेंबर, २००७ पासून 
तथापन करण्यात आलेली पुणे महानगर पररवहन महामींडळ सल. ही कीं पनी 
प्रवार्ाींना चाींगली सेवा देण्यास अपयर्ी ठरुन माहे डडसेंबर, २००७ पासून माहे 
डडसेंबर, २०१५ पयिंत या पररवहन महामींडळास सुमारे ४२२ को्ी ७१ लाख 
रुपयाींचा तो्ा झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पररवहन महामींडळास चाींगली प्रवासी सेवा देण्यात आलेले 
अपयर् व कोट्यवधी रुपयाींचा झालेला तो्ा यामुळे उक्त दोन पररवहन सेवाींचे 
ववसलनीकरण रद्द करुन पूवशवत दोन तवतींत्र पररवहन उपक्रम सुरु करावेत अर्ी 
दोन्ही महानगरपासलका नगरसेवकाींची मागणी असून लोकप्रनतननधीींनी सदर 
मागणीच्या अनुषींगाने ददनाींक २० व २५ नोव्हेंबर, २०१४, ददनाींक १९ जानेवारी, 
ददनाींक ३ मे, ददनाींक ६ जनू, ददनाींक १० जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेसर्र्ारर्ी केलेल्या आहेत व पुणे महानगरपासलकेने ददनाींक 
२३ जानेवारी, २०१४ रोजी ठराव क्रमाींक ६५ पाररत करुन नगरववकास ववभागाकड े
पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) सन २०१४-२०१५ पयिंत पणेु पररवहन महामींडळास 
रुपये ४२५.७१ को्ी इतका तो्ा झाला, ही वततुस्तथती आहे. 
(२) पुणे पररवहन महामींडळाचे ववलीनीकरणाबाबत लोकप्रनतननधीनी मागणी केली 
असून, पुणे महानगरपासलकेने ववलीनीकरण रद्द करण्याबाबतचा ठराव क्र. ६६५, 
ददनाींक २३.१.२०१४ पाररत केला आहे. 
     सदर प्रकरणी पुणे महानगरपासलका, वप ींपरी धचींचवड महानगरपासलका व 
पुणे पररवहन महामींडळाकडून तवयींतपष् असभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
     याबाबत ववचारववननमय सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उ् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उ् भवत नाही. 

----------------- 
इलठण पाडा, ददघा (निी मुांबई) येथील त्रिटीशाांनी १५० िषािंपूिी बाांधलेले  

धरण निी मुांबई महापाशलिेला हस्िाांिररि िरणेबाबि 
(३९) *  १९५७४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इलठण पाडा, ददघा (नवी मुींबई) येथे त्रब्र्ीर्ाींनी सुमारे १५० वषाशपवुी डोंगरात 
दगडी धरण बाींधले असून सदर धरणाचे पाणी वापराववना पडून असल्याने व हे 
धरण रेल्वेच्या अखत्यारीत असल्याने स्जल्हाधधकारी व इतर लोकप्रनतननधीींनी या 
धरणाचे हतताींतरण नवी मुींबई महापासलकेकड ेकरावे अर्ी मागणी केल्याचे माहे 
मे, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्रीय रेल्वे मींत्रयाींनी १ एवप्रल पासून तीन मदहने ्ँकरने 
पाणीपुरवठा करण्यासाठी परवानगी ददली असुनही पाणी देण्यात येत नसल्याने 
अनेक नागररकाींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) सदर धरणातील पाणी नवी मुींबईतील नागररकाींना 
वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत व त्नींतर सदर धरण नवी मुींबई 
महानगरपासलकेकड े हतताींतरीत करण्याबाबत श्री.राजन ववचारे, लोकसभा सदतय 
याींनी दद.२८/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
      नवी मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रातील इलठणपाडा, ददघा येथील रेल्वे 
प्रर्ासनाच्या मालकीचे त्रब्र्ीर्कालीन दगडी धरण नवी मुींबई महानगरपासलकेकड े
हतताींतरीत करण्याबाबत नवी मुींबई महानगरपासलकेकडून सन २००५ पासून मध्य 
रेल्वे प्रर्ासनाकड े मागणी करण्यात येत असून याबाबत महानगरपासलकेकडून 
वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) मध्य रेल्वे प्रर्ासनाने दद. ३१/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सदर 
धरणातील पाणी ३ मदहन्याींकरीता वापरण्याची परवानगी नवी मुींबई 
महानगरपासलकेस ददली आहे. 
       या परवानगीनसुार नवी मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रात पाणी पुरवठा 
करण्यासाठी पींप बसववणे, पाईपलाईन ्ाकणे, ्ाकी बसववणे, त्ॅण्डपोत् उभारणे 
इत्यादी कामे महानगरपासलकेकडून करण्यात आली असून या धरणातील पाणी 
पेयजलाव्यनतररक्त इतर वापराकरीता नागररकाींना उपलब्ध करुन देण्यात आले 
आहे. त्यामुळे नागररकाींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत नसल्याचे आयकु्त, 
नवी मुींबई महानगरपासलका याींनी कळववले आहे. 
       सदर धरण भाड े पट्टय्ाने नवी मुींबई महानगरपासलकेस हतताींतरीत 
करण्याबाबत महानगरपासलकेकडून दद. ०२/०४/२०१६ च्या पत्रान्वये मध्य रेल्वे 
प्रर्ासनास पुन:श्च ववनींती करण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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िल्याण-डोंत्रबिली येथील िचरा समस्येबाबि 

(४०) *  २०७०७   श्री.अशोि उिा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महापासलकेत नव्याने समाववष् झालेल्या २७ गावाींमुळे 
१२२ प्रभाग झाले असून या दोन्ही र्हरातील कचरा उचलण्यासाठी केवळ ६९ 
घीं्ागाडया महापासलका प्रर्ासनाकड ेउपलब्ध आहेत त्यामुळे दोन प्रभागात एकच 
घीं्ा गाडी र्र्रत असल्याने पूणश क्षमतेने कचरा गोळा होत नसल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १२२ प्रभागात र्क्त ६९ घीं्ागाडया हे प्रमाण अनतर्य व्यतत 
असल्याने प्रर्ासन घीं्ा गाडयाींची सींख्या वाढववण्याकड े दलुशक्ष करीत असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कचऱयाचा गींभीर प्रश्न सोडववण्याबाबत र्ासनाने 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या बहृत नागरी 
क्षेत्रात दद.०१/०६/२०१५ पासून २७ गावे नव्याने समाववष् करण्यात आली आहेत. 
सदर २७ गावाींसह कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या प्रभागाींची एकूण सींख्या 
१२२ एवढी आहे. 
     कचरा गोळा करण्याकरीता महानगरपासलकेकड े यापवूी असलेल्या ७० 
घीं्ागाड्या आणण २७ गावाींमधून महानगरपासलकेकड े हतताींतरीत झालेल्या १७ 
घीं्ागाड्या अर्ा एकूण ८७ घी्ं ागाड्याींमार्श त महानगरपासलका क्षेत्रातील १२२ 
प्रभागाींमधील कचरा गोळा करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) महानगरपासलका क्षेत्रातील वाढती लोकसींख्या व महानगरपासलका 
क्षेत्रात समाववष् करण्यात आलेल्या २७ गावाींमुळे महापासलकेच्या क्षेत्रात झालेली 
वाढ या बाबी ववचारात घेऊन, १८ घीं्ागाड्या आणण १६ आर.सी. वाहने अर्ी 
एकूण ३४ नवीन वाहने खरेदी करण्याबाबतची कायशवाही महानगरपासलकेकडून 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
     याखेरीज तवच्छ भारत असभयानाींतगशत देखील नवीन घी्ं ागाड्या खरेदी 
करण्याचे महापासलकेकडून प्रतताववत आहे. 
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       अर्ाप्रकारे महानगरपासलका क्षेत्रातील १२२ प्रभागाींमधील कचऱयाचे 
सींकलन व वाहतकू करण्याच्या ष्ष्ीने महानगरपासलका प्रर्ासनाकडून प्राधान्याने 
कायशवाही करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका 
याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई ि ठाण्यािील सन २००५ पयिंिच्या झोपडपट्टयाांना सांरक्षण देण्याबाबि 

(४१) *  १९६३०   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व ठाण्यातील सन १९९५ व त्यानींतर सन २००० पयिंतच्या 
झोपडपट्टय्ाींना काय्याींतगशत सींरक्षण देण्याचा धोरणात्मक ननणशय र्ासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील सन २००५ पयिंतच्या झोपड्या तोडण्यात येणार नाहीत 
असे मा.ववत्त व ननयोजन मींत्री याींनी ज्येषठ सामास्जक कायशकत्याश श्रीमती मेधा 
पा्कर याींचे समवेत ददनाींक १८ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मींत्रालयात 
झालेल्या बैठकीत घोवषत केले असल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००५ पयिंतच्या झोपडपट्टयाींना सींरक्षण देण्याबाबत र्ासनाने 
ननणशय घेतला आहे काय, असल्यास, केव्हा, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी र्ासनाचा ननणशय झाला नसताना मा.मींत्री महोदयाींनी 
तर्ी घोषणा करण्यामागील कारणे काय व त्याबाबतची स्यःस्तथती काय     
आहे ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) र्ासन अधधसुचना गहृननमाशण ववभाग, दद.०२.०५.२०१४ 
अन्वये महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन. व पु.) अधधननयम, १९७१ मधील सींबींधधत 
तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन झोपडी सींरक्षणासाठी अहशता ददनाींक ०१.०१.१९९५ 
वरुन दद.०१.०१.२००० असा ननस्श्चत केला आहे. उक्त काय्याची व्याप्ती सींपूणश 
महाराषर राज्यासाठी आहे. 
(२), (३) व (४) दद.२०.४.२०१६ रोजी श्रीमती मेधा पा्कर याींची मा. मींत्री (ववत्त 
व ननयोजन) याींच्यासोबत सददच्छा भे् होती. याबाबत कुठलीही बैठक झाली 
नाही अथवा मा. मींत्री महोदयाींनी कुठल्याही प्रकारची घोषणा केली नव्हती. 

----------------- 
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नागपूर येथील गैरप्रिार रोखण्याबाबि 
(४२) * २२३६६ श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१)  कामठी (स्ज.नागपूर) येथील इयत्ता दहावीच्या वव्याथीनीने गुींडाींच्या 
छेडछाडीमुळे आत्महत्या करणे, तर दसुऱया घ्नेत अनतप्रसींगाला ववरोध करताना 
राम्ेक तालुक्यातील काींद्री येथील १४ वषीय मुलीच्या हाताची दोन बो्े 
कापल्याची गींभीर बाब मादहती ददनाींक २३ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन्ही घ्नाींप्रकरणी पोसलसाींनी गुन्हा नोंदवून आरोपीींना 
अ्क केली आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबींधधत दोषीववरुध्द 
काय कारवाई केली तसेच यानींतर असे गैरप्रकार होऊ नये म्हणनू कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कामठी (स्ज.नागपूर) येथील मतृक कुमारीने दद.१९.५.२०१६ रोजी घरी 
दपुट्याने गळर्ास लावनू आत्महत्या केल्याबाबत मतृकाचे भावाने तोंडी ररपा श् 
ददल्यावरुन पोलीस त्ेर्न नवीन कामठी मागश क्र.१७/२०१६ कलम १७४ 
जा.र्ौ.अन्वये दाखल करण्यात आला. तपासात नया गोदाम कामठी येथील दोन 
आरोपीींनी मतृक कुमारीच्या घरासमोर येऊन ्ाँ् ीींग करीत छेडखानी करीत, 
रतत्यात आडवे होत होते. त्याींच्या त्रासाला कीं ्ाळून मतृकने गळर्ास घेवून 
आत्महत्या केली असे मतृकेची बहीण दहचे बयाणवरुन पोलीस त्ेर्न नववन 
कामठी अपराध क्र.१३३/२०१६ कलम ३०६, ३४ भा.दीं.वव. अन्वये गुन्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. गुन््यातील दोन्ही आरोपीींना अ्क करण्यात आले. 
        राम्ेक तालुक्यातील काींद्री येथील घ्नेप्रकरणी पोलीस त्ेर्न राम्ेक 
येथे अप.क्र.१४३/१६ कलम ३०७, ३५४ भादवव सह कलम १० लैंधगक 
अप.बासीं.कायदा अधधननयम, २०१२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. 
आरोपीस अ्क केली असून, सध्या नागपूर कारागहृात आहे. गुन््याचा तपास 
सुरु आहे. 
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     असे गैरप्रकार होऊ नये म्हणनू उपाययोजना पढुीलप्रमाणे केली आहेत:- 
 नागपूर र्हर पोलीस आयुक्तालय अींतगशत पेरोसलींग मध्ये वाढ करण्यात 

आली. 
 पेरोसलींग पथक तथापन करण्यात आले आहे. 
 नाकाबींदी व पेरोसलींग राबववण्यात येते. 
 ॲप आय वॉच पोलीस सुरु करण्यात आले आहे. 
 समडीया मार्श त कायशर्ाळा, मदहला बैठकी, मोहल्ला ससमती 
 र्र्रते कमाींडो पथकाचे मो्ार सायकलवर पेरोसलींग 
 ऑपरेर्न मुतकान, मदहला हेल्प लाईन, सायबर अवेरनेस, र्ाळा-

महावव्यालयात जनजागतृी करणे 
 ऑपरेर्न रक्षक मध्ये मदहला व मुलीींना ज्यूडो करा्े, पेरोलीींग, सेर् 

गाडश अवेरनेस कॅम्पेन अर्ा ववववध योजना सुरु आहे. 
 मदहला दक्षता ससमती व इतर नागरीकाींची सम्ीींग घेण्यात येते. 
 गावाींना भे्ी देवनू गुन््याींना प्रनतबींध करण्यात येत आहे. 

(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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

पुण्यािील विश्राांििाडी ि धानोरी येथील नाल्यामध्ये राडारोडा  
टािून नाल्याची रुां दी िमी िरण्याि येि असल्याबाबि 

(४३) *  २०२१८   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील ववश्राींतवाडी व धानोरीतील धनेश्वर वव्यालयाजवळील 
नाल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राडारोडा ्ाकून नाल्याची रुीं दी कमी करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तथाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड े तसेच 
महानगरपासलका, पुणे याींच्याकड ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी 
ननवेदना्वारे तक्रारी करुनसुध्दा सींबींधधताींवर कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) पुणे महानगरपासलकेने ववकसीत केलेल्या नाल्याच्या 
पात्रालगत ववकासकाींनी त्याींच्या तवत:च्या जागेत केलेल्या खोदाईतील राडारोडा 
नाल्यालगत ्ाकला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) व (३) याबाबत लोकप्रनतनधीींकडून पुणे महानगरपासलकेकड े तक्रार प्राप्त 
झाली होती. त्यामुळे सींबींधधत ववकासकाींस नाल्यालगतचा राडारोडा हलववण्याबाबत 
कळववण्यात आले. त्यानुसार ववकासकाींने सदरचा राडारोडा सरकववला आहे. 
    स्य:स्तथतीत नाल्याचे पात्र पुणशपणे मोकळे असून नाल्याचा प्रवाह 
सुरळीतपणे सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
सािारा नगरपररषदेने एिाजत्मि गहृ ि झोपडपट्टी वििास (IHSDP)  

योजनेंिगाि घरिुलाांचे िाटप िरण्याबाबि 

(४४) *  २०६२१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा नगरपररषदेने एकास्त्मक गहृ व झोपडपट्टी ववकास (IHSDP) या 
योजनेंतगशत झोपडपट्टीसष्श्य वतत्याींमध्ये राहणाऱया लोकाींचे जीवनमान 
उींचावण्यसाठी १,४७३ घरे मींजूर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेंतगशत अनुसूधचत जातीसाठी असणाऱया ६९६ घरकुलाींपैकी 
र्क्त ४४ घराींचे वा्प झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवशररत घरकुलाींचे वा्प लवकरात लवकर करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय. 
(२) या योजनेंतगशत मींजूर १४७३ घरकुलाींपैकी अनुसूधचत जातीच्या लाभार्थयािंसाठी 
असणा-या ६९६ घरकुलाींपकैी ११० घरकुलाींचे वा्प झालेले आहे. 
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(३) या योजनेंतगशत उवशररत घरकुलाींचे काम माचश, २०१७ पयिंत पूणश करावयाचे 
आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
निीन पनिेल (जज.रायगड) पररसराि तिरूपिी बालाजी या वििासिाने 

नागररिाांची िसिणिू िेल्याबाबि 

(४५) *  १९४१६   श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवीन पनवेल (स्ज.रायगड) पररसरात घर बाींधनू देतो असे साींगत नतरूपती 
बालाजी या ववकासकाने नागररकाींची करोडो रुपयाींची र्सवणकू केली असल्याने 
नवी मुींबइश पोलीस उपायुक्त कायाशलयास माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तथाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबइश पोलीस उपायुक्त कायाशलयाकडून याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनुींषगाने खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे नतरुपती बालाजी या 
ववकासका ववरुध्द ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सदर गुन्हयाचा पुढील 
तपास आधथशक गुन्हे  र्ाखा , कक्ष-१ नवी मुींबई याींचेकड ेचालू असून सदर गुन्हे 
२६ आरोपीववरूद्ध आहेत. सदर २६ आरोपीींपैकी ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे, १२ आरोपीींना अ्कपुवश जासमन मा.स्जल्हा सत्र, न्यायालय, असलबाग याींनी 
मींजूर केलेला आहे तर उवशरीत ८ आरोपीना अ्क करण्याची कारवाई करण्यात 
येत आहे. गुन्हयाचा तपास चालू आहे.  
(३) प्रश्न उ् भवत नाही. 

 
----------------- 
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इिेड्रीन या अांमलीपदाथााची िस्िरी िरणाऱयाांिर िारिाई िरणेबाबि 

(४६) *  २००१४   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.प्रशाांि उिा  शैलेंद्र पररचारि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे गुन्हे अन्वेषण ववभागाच्या पोलीस पथकाने सुमारे दोन हजार को्ी 
रुपये र्कीं मतीच्या इरे्ड्रीन या अींमलीपदाथाशचा साठा जप्त केल्याची घ्ना माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर येथील एव्हॉन ऑरगॉननक कीं पनीतनू इरे्ड्रीन ड्रग्जचा 
सुमारे २०० को्ी रुपयाींचा साठा जप्त करण्यात आल्याची घ्ना माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान घडली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननदर्शनास आले, त् नसुार उक्त कीं पनीचे सींचालक व इरे्ड्रीनची ततकरी 
करणा-याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सदर प्रकरणी अींमली पदाथश ववरोधी पथक, गुन्हे र्ाखा, ठाणे र्हर याींनी 
तथाननक गुन्हे र्ाखा (सोलापूर ग्रामीण) याींचे मदतीने सोलापूर स्जल्हयातील 
एमआयडीसीतील एव्हान लाईर् सायन्स या कीं पनीच्या गोदामातनू ददनाींक 
१४/०४/२०१६ रोजी ९५०० र्कलो इरे्ड्रीन व ददनाींक २०/०४/२०१६ रोजी ११,१५४ 
र्केलो ६९६ गॅ्रम इरे्ड्रीन तसेच २६५९ ली्र ॲसे्ीक अन हायड्राईड द्रव्य 
(आींतरराषरीय र्कीं मती प्रमाणे सुमारे दोन हजार को्ी रुपयेचे) असा मुद्देमाल 
जप्त केलेला आहे. 
     सदर प्रकरणी वतशकनगर, ठाणे  येथे एनडीपीएस कायदा, १९८५ कलम 
८(क), ९(अ),  २४, २५ (अ), २७(अ), २९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
असून एव्हान लाईर् सायन्स या कीं पनीचे मालक, प्रोडक्र्न मॅनेजर व केमीत् 
याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर गुन्हयाींचे तपासात एकूण १० 
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आरोंपीना अ्क झालेली असून त्यापैकी ९ आरोपीववरुध्द दोषारोप पत्र दाखल 
करण्यात आलेले आहे. तसेच ७ पादहजेत आरोपीींचा र्ोध  घेणे सुरु  आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
धच्पटाांच्या पायरसीसांदभााि धोरण बनविण्याबाबि 

(४७) *  २०७८१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खशलिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठी धचत्रप्ाींच्या पायरसीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून एकीकड े
डाऊन लोडड ींग सींकेतत थळ ्ोरीं् भारतीय तपास यींत्रणाींना दाद देत नसताना 
तथाननक पातळीवरून होणाऱया पायरसीचा र्ोध घेण्यातही मुींबई पोसलसाींना 
अपयर् येत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पायरसीच्या बाबतीत र्ासनाने धोरण बनववण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) सरैा् या मराठी धचत्रप्ाबाबत पायरसी झाल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे. 
(२) व (३) सैरा् या मराठी धचत्रप्ाच्या पायरसीच्या अनषुींगाने ६ गुन्हे 

नोंदववण्यात आले असून ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. यासींदभाशत 
पुढील कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यािील प्रमुख शहराांमध्ये िमाल जमीन धारणा िायद्याच्या 
माध्यमािनू शमळालेल्या जशमनीिर मोठया सांख्येने परिडणारी 

घरे उभारण्याच्या शासनाच्या तनणायाबाबि 
(४८) *  १९६७४   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांि टिले, श्री.रामराि 
िडिुिे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय 
दत्ि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे याींसह राज्यातील आठ प्रमुख र्हराींमध्ये मोठया सींख्येने 
परवडणारी घरे उभारण्यासाठी र्ासनाने कमाल जमीन धारणा काय्याच्या 
(यूएलसी) माध्यमातनू समळालेली रे्कडो एकर जमीन खलुी करण्याचा ननणशय 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, घर बाींधणीकररता महाराषर गहृननमाशण व क्षेत्रववकास 
प्राधधकरणाला (म्हाडा) र्कती एकर जमीन हतताींतररत करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, म्हाडाने घरबाींधणीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर गहृननमाशण व क्षेत्रववकास प्राधधकरणाच्या अधधपत्याखालील 
ववभागीय गहृननमाशण मींडळामार्श त अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न ग्ातील 
लोकाींना परवडणाऱया घराींची ननसमशती करण्याच्या र्ासकीय उपक्रमासाठी नागरी 
जमीन (कमाल धारणा व ववननयमन) अधधननयम, १९७६ च्या अींतगशत अनतररक्त 
ठरलेल्या व सींपादीत करण्यात आलेल्या व र्ासन ननदहत जसमनी तातडीने वगश 
करण्याचा ननणशय र्ासनाने दद.४/५/२०१६ रोजी घेतला आहे. 
     ववभागीय गहृननमाशण मींडळामार्श त सींबींधधत स्जल्हाधधकारी व सक्षम 
प्राधधकारी, नागरी समुह याींच्याकड ेजसमनीची मागणी नोंदववण्याची प्रर्क्रया सुरु 
आहे. याबाबत सींबींधधत स्जल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली स्जल्हा ताींत्रत्रक 
ससमतीच्या मान्यतेनींतर अर्ा जसमनीचे हतताींतरण होणे अपेक्षक्षत आहे.  
(४)  प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथील पारशसि नगर या नागरी भागािील  
मलतन:सारण प्रिल्प स्थलाांिरीि िरणेबाबि 

(४९) *  २१७२६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील पारससक नगर भागात मलनन:सारण प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु 
असून सदर प्रकल्प नागरी वततीमध्ये होत असल्याने नागररकाींच्या आरोग्याच्या 
ष्ष्ीने तो घातक ठरण्याची र्क्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्याच्या ष्ष्ीने घातक ठरणाऱया या प्रकल्पाचे 
काम थाींबवून तो तथलाींतरीत करण्याबाबत मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १ जनू, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास लोकप्रनतननधी व तथाननक 
नागररकाींसमवेत बठैक घेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर बैठकीत प्रकल्पाचे काम थाींबवनू तो तथलाींतरीत करणेबाबत 
काय ननणशय घेण्यात आला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) ठाणे येथील पारससक नगर भागात मलनन:सारण 
प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे हे खरे आहे. 
     तथावप, नागरीकाींच्या आरोग्याच्या ष्स्ष्ने सदर प्रकल्प घातक ठरण्याची 
र्क्यता आहे, असे म्हणणे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

औरांगाबाद महापाशलिाहद्दीिील गुांठेिारी िसाहिी तनयशमि िरण्याबाबि 
(५०) *  २१८१२   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महापासलका हद्दीत १२५ गुींठेवारी वसाहतीत ७८ हजार गुींठेवारी घरे 
असुन जवळपास ६ लक्ष लोकसींख्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुींठेवारी भागातील नागररकाींना रुपये १२० ऐवजी रुपये ७००   
प्रनत चौरस मी्र प्रमाणे महापासलका ववकास रु्ल्क आकारणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरातील गुींठेवारी वसाहतीतील घरे ननयसमत करून देण्याची 
मागणी असताींना महापासलका प्रर्ासन व र्ासन याकड ेदलुशक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासन गुींठेवारी वसाहती ननयसमत करण्यासाठी व 
ववकास रु्ल्क न वाढवणेसाठी कायशवाही करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) औरींगाबाद महानगरपासलका हद्दीत साधारणत: ११८ 
गुींठेवारी वसाहतीींत समावेर् असून यामध्ये अींदाजे ६० हजार घरे असून अींदाजे 
३.० लक्ष नागरीक वाततव्यास आहेत. 
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(२) र्हरातील इतर अधधकृत वसाहतीींना बाींधकाम परवानगी/रेखाींकन धारकाींना 
ववकास परवानगी देताना रु.७००/- प्रती चौ.मी.ववकास खचश आकारण्यात येऊन 
सोई सुववधा देण्यात येतात. तथावप, अनधधकृत वसाहती/गुींठेवारी वसाहतीींना 
देखील त्याच प्रमाणात सोयी सुववधा ्याव्या लागतात. त्यामुळे गुींठेवारी 
वसाहतीींना देखील ननयसमतीकरणाच्या वेळी ववकास रु्ल्क/प्रर्मन रु्ल्क 
वाढववण्याचा प्रतताव महानगरपासलकेच्या ववचाराधीन आहे. मात्र तसा प्रतताव 
अ्याप र्ासनाकड ेप्राप्त झालेला नाही. सध्या गुींठेवारी ननयसमतीकरणासींदभाशत 
महाराषर र्ासनाने ठरवनू ददलेल्या कमाल दराच्या ५०% दराने (१२०/-) प्रती 
चौ.मी.प्रमाणे ववकास आकाराची आकारणी करण्यात येत आहे. 
(३) औरींगाबाद महानगरपासलका हे ननयोजन प्राधधकरण असून महाराषर गुींठेवारी 
ववकास अधधननयम-२००१ च्या तरतदुीनुसार ननयसमतीकरणाची कायशवाही ननयोजन 
प्राधधकरणाकडून करणे अपेक्षक्षत व आवश्यक आहे. व त्याप्रमाणे औरींगाबाद 
महानरपासलकेकडून आवश्यक कायशवाही केली जात आहे. 
(४) व (५) ववकास रु्ल्क वाढीचा प्रतताव अ्याप र्ासनाकड ेप्राप्त झालेला नाही. 
 

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

मुांबई येथील आथार रोड िारागहृाि िैद्याांच्या 
दोन गटाि शस््ाांनी मारहाण झाल्याबाबि 

 

(५१) *  २१३५७   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.प्रिाश गजशभये, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई येथील आथशर रोड कारागहृामध्ये ददनाींक ३० मे, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास कै्याींच्या दोन ग्ात झालेल्या मारहाणीत धारधार र्तत्राींचा वापर 
करण्यात आल्यामुळे काही कैदी जखमी झाल्याने त्याींना जे.जे.हॉस्तप्लमध्ये 
दाखल करण्यात येऊन या प्रकरणी ना.म.जोर्ी मागश पोलीस ठाण्यात गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारागहृात क्षमतेपेक्षा जातत कैदी तसेच अनेक कुववख्यात 
गँगत्र व राज्यातील ववववध घ्नाींमध्ये सर्क्षा झालेले असींख्य कैदी एकत्र 
ठेवण्यात येत असल्याने असे प्रकार वारींवार घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी या कै्याींना कारागहृात र्तत्र ेकोणी पुरववली 
याबाबत तपास करुन सींबींधधत तरुुीं ग अधधकारी व कमशचारी याींची चौकर्ी करुन 
त्याींचेववरोधात र्ासनाने काय कारवाई केली, वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सदरहू मारामारीमध्ये जेवणाच्या भाींडयापासून बनववलेल्या पत्रयाच्या 
तुकड्याच्या सहाय्याने बी्ं याींनी एकमेकाींना जखमी केले होते. त्या अनषुींगाने 
सींबींधधत पोलीस त्ेर्नमार्श त चौकर्ी चालु आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार महापाशलिेि ठेिेदाराांमािा ि जास्ि िमाचाऱयाांची  

भरिी िरून महापाशलिेची िसिणिू िेल्याबाबि 
(५२) *  २१२९०   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महापासलकेच्या पाच प्रभाग ससमत्याींसाठी २२ ठेकेदाराींकडून ३३७१ 
ववववध कमशचाऱयाींच्या करण्यात आलेल्या नेमणकूीी्ं वारे ठेकेदाराींनी पाच वषाशत 
महापासलकेची २०० ते २५० को्ी रुपयाींची लू् केल्याची बाब मादहती 
अधधकारातनू माहे माचश, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार महापासलकेचे आयुक्त याींनी नेमलेल्या ससमतीने 
ददलेल्या अहवालानुसार २८४४ कमशचाऱयाींची कपात केली असता एका वषाशसाठी 
महापासलकेची ४४ को्ी रुपयाींची बचत झाल्याचे ससध्द झाल्याने ठेकेदाराींमार्श त 
जातत कमशचाऱयाींची भरती करून पाच वषाशत महापासलकेचे रुपये २०० ते २५० 
को्ी रुपयाींची ठेकेदाराींनी र्सवणकू केल्याचे ननदर्शनास येऊनही सींबींधधत 
ठेकेदाराींववरोधात कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, युननवसशल, लाससक, ददव्या, आकार्, गजानन, ओमसाई, मधुरा, 
अथवश इ.ठेकेदाराींकडून बोगस कमशचारी दाखवनू बेकायदेर्ीर पैसे वसुल 
केल्याबाबतचा तपास पूणश करण्यात आला आहे काय, त्या तपासाचे ननषकषश काय 
आहेत व त्यानसुार दोषी ठेकेदाराींववरोधात र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे काय, 
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(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१)  सन २०१४-१५ मध्ये १७ ठेकेदाराींकडून ३३८४ इतक्या 
कमशचाऱयाींची ठेका तत्वावर नेमणकू केली होती, ही वततुस्तथती आहे. त्यावर 
वावषशक सुमारे रुपये ३४.८५ को्ी इतका खचश झाला आहे. 
(२) व (३) महानगरपासलकेने उत्पन्नाचे तत्रोत वाढववणे व खचाशत बचत करणे, 
यासाठी उपाययोजना सुचववण्यासाठी वसई ववरार र्हर महानगरपासलकेच्या 
ततरावर गदठत ससमतीने मींजूर आकृतीबींधापेक्षा अनतररक्त कमशचारी कपात 
करावेत अर्ी सर्र्ारास केली व त्नषुींगाने २५८२ ठेका कमशचाऱयाींची कपात 
करण्यात आली आहे. 
       उपरोक्त प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करुन र्ासनास चार आठवड्यात 
अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना देण्यात आल्या. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हयािील विविध शासिीय िायाालयािील  

सुरक्षा रक्षिाांना िेळेिर िेिन शमळण्याबाबि 
(५३) *  १९९०८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी स्जल्हयातील ववववध र्ासकीय कायाशलयाींमध्ये अत्यींत तु् पुींज्या 
मानधनावर काम करीत असलेल्या २१७ सुरक्षा रक्षकाींना मागील ददड वषाशपासून 
वेतन न समळाल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत मेतको (महाराषर माजी सैननक महामींडळ व स्जल्हा 
कामगार अधधकारी) याींच्या दलुशक्षामुळे कामगाराची उपासमार होत असल्याने 
त्याींची चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सुरक्षारक्षकाींना ननयसमत वेतन व इतर सुववधा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. कारण सामान्य प्रर्ासन 
ववभागाच्या ददनाींक १८/०१/२००२ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये तथापन केलेल्या 
महाराषर माजी सैननक महामींडळ मयाशददत (मेतको) याींचेमार्श त कायशरत असलेल्या 
७० सुरक्षा रक्षकाींचे २ ते ९ मदहन्याींचे वेतन थकीत आहे. 
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(२) व (३) चौकर्ी अींती र्ासकीय आतथापनाींत कायशरत असलेल्या सदर सुरक्षा 
रक्षकाींचे वेतन देयके ननधी प्राप्त होताच पाररत करुन मेतकोमार्श त त्याींना अदा 
करण्यात येईल. असे मेतको याींनी कळववले आहे. 
      तसेच या सुरक्षा रक्षकाींचे वेतन वेळेवर समळण्याबाबत सरकारी कामगार 
अधधकारी, परभणी याींचेमार्श त पुढील कायशवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

 

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

मुांबई महापाशलिेने मलतन:सारण प्रिल्प टप्पा-२ उभारण्याचा घेिलेला तनणाय 
 

(५४) *  १९५२८   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उिा  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्रीमिी हुस्नबानू खशलिे, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) साींडपाण्यावर पनुशप्रर्क्रया करुन हे पाणी वपण्याव्यनतररक्त इतर कामास 
वापरण्यासाठी महापासलकेने कुलाबा, लव्हग्रोव्ह-वरळी, वाींदे्र, वसोवा, भाींडुप, 
मालाड मुींबई, घा्कोपर, धारावी तसेच इतर अन्य दठकाणी मलनन:सारण प्रकल्प 
्प्पा-२ उभारण्याचा ननणशय माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुलाबा येथे उभारण्यात येणाऱया मुींबईतील पदहल्या साींडपाणी 
पुनशप्रर्क्रया प्रकल्पात ताींत्रत्रक अडथळे दाखवनू रुपये ३०० को्ीींचा प्रकल्प तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ववरोध केल्यामुळे प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुलाब्यासह आठ दठकाणच्या साींडपाणी पुनशप्रर्क्रया प्रकल्पासाठी 
महापासलकेने सन २००३ मध्ये एक आींतरराषरीय सल्लागार कीं पनी नेमली होती व 
त्या सल्लागार कीं पनीला प्रकल्पाचे कोणतेही काम न करता रुपये १५० को्ी र्ी 
ददली होती व त्याची दखल घेत कॅगने करदात्याींच्या पैर्ाींचा दरुुपयोग होत 
असल्याचे तार्ेरे महापासलकेवर ओढले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पैर्ाींचा दरुुपयोग करणाऱयाींववरुध्द र्ासनाने कारवाई करून 
प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु करुन पुणशत्वास नेण्याकररता कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मुींबई मलनन:सारण प्रकल्प ्प्पा-२ मधील प्राधान्य कामाींमध्ये अींतभूशत 
असलेली मुींबई र्हरात ७ दठकाणी मलजल प्रर्क्रया केेे ीेंद्राची दजोन्नती व तसेच 
इतर कामे यासाठी सन २००७ मध्ये ५ वषािंच्या कालावधीसाठी मॉ् मॅकडोनाल्ड- 
आर व्ही अँडरसन - मॉ् मॅकडोनाल्ड इींडडया - पीएचई कन्सल ी्ंन्् कन्सोर्ीयम 
या सल्लागाराींची महानगरपासलकेमार्श त ननयकु्ती करण्यात आली होती. सदर 
कालावधी सींपल्यानींतर पुन्हा ३ वषाशचा कायशकाल वाढवनू देण्यात आला होता. 
सदर कायशकाल ददनाींक १५.०४.२०१५ रोजी सींपलेला आहे. करारानुसार 
सुरुवातीपासून ते वाढीव कालावधीपयिंतची सल्लागाराींची एकूण सेवा र्कीं मत 
रु.१८० को्ी ननस्श्चत करण्यात आली होती. 
       सल्लागाराींनी प्रथमत: २०२५ पयिंतची लोकसींख्या ववचारात घेवून व नींतर 
२०३१ सालापयिंत वाढणारी लोकसींख्या व वाढणारा पाणी पुरवठा याींचा ववचार 
करुन, त्या अनुषींगाने साींडपाण्यात होणारी सींभाव्य वाढ व करावी लागणारी 
प्रर्क्रया, प्रदषुण मानकात होणारी सुधारणा यावर आधारीत आराखडा तयार केला 
होता. सल्लागाराींनी केलेल्या कामाींच्या अनषुींगाने महानगरपासलकेमार्श त त्याींना 
रु.१४१.७७ को्ी रकमेचे अधधदान करण्यात आले आहे. 
       तथावप, महालेखापालाींनी या सींदभाशत केलेल्या लेखापररक्षणामध्ये पैर्ाचा 
दरुुपयोग होत असल्याचे आक्षेप घेतले आहेत हे खरे आहे. 
(४) व (५) महालेखापालाींनी उपस्तथत केलेल्या आक्षेपाबाबत महापासलका 
प्रर्ासनामार्श त त्रत्रसदतयीय ससमती नेमण्यात आली आहे. या ससमतीचा अहवाल 
आल्यानींतर महानगरपासलकेमार्श त पढुील आवश्यक कायशवाही करण्यात येणार 
आहे. 
        मलजल प्रर्क्रया कें द्राची प्रतताववत कामे ्प्प्या्प्प्याने न करता र्ीघ्र 
गतीने होण्यासाठी महापासलकेमार्श त त्याींचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. 
        कमीत कमी जागेत बसण्यायोग्य तींत्रज्ञानाचा वापर करुन व प्रदषुण 
ननयींत्रक मींडळाच्या मानकानुसार महापासलकेमार्श त प्रर्क्रया कें द्र उभारण्याचे 
प्रतताववले आहे. 
        ७ मलजल प्रर्क्रया कें द्राच्या कामाींसाठी नवीन सल्लागार नेमण्यात आले 
असून त्याची स्य:स्तथती खालीलप्रमाणे आहे :- 

 कुलाबा येथील प्रतताववत साींडपाणी प्रर्क्रया कें द्राच्या प्रततावास 
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महापासलकेच्या तथायी ससमतीची मींजुरी समळालेली आहे व लवकरच 
काम सुरु करण्यात येणार आहे. 

 घा्कोपर व भाींडूप येथील प्रतताववत साींडपाणी कें द्र बाींधण्याच्या 
कामाच्या ई-ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. 

 वरळी व वाींदे्र येथे जागेची उपलब्धता कमी आहे, तरी सल्लागाराींची 
नेमणकू करुन नववन सीपीसीबी मानींकाप्रमाणे, जरुर वा्ल्यास 
बहुमजली मलजल प्रर्क्रया कें द्र तयार करण्याववषयीची र्क्यता व 
सुसाध्यता तपासण्याची कायशवाही चालू आहे. 

 वसोवासाठी सल्लागासाची नेमणकू करुन त्याींच्यामार्श त सुसाध्यता 
अहवाल व मसुदा ननववदा बनववण्याचे काम सुरु आहे. 

 मालाड येथे साींडपाणी प्रर्क्रया कें द्राचे काम प्रतताववले आहे. मालाड 
येथील प्रर्क्रया कें द्र सीआरझेड-१ या क्षेत्रामध्ये येते व काही भाग 
काींदळवनाने व्याप्त आहे. त्याकरीता M.O.E.F.&amp; C.C. मींत्रालय, 
नवी ददल्ली, याींची पवूशपरवानगी समळणेकामी आवश्यक तो पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. तसेच, सल्लागाराची नेमणकु करुन त्याींच्यामार्श त 
सुसाध्यता अहवाल व मसुदा ननववदा बनववण्याचे काम सुरु आहे. 

 

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

औरांगाबाद शहरािील वििास िामे तनधीअभािी प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

(५५) *  २२१८५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय पयाटन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील म्हैसमाळ-खलुताबाद प्राधधकरण, पाणचक्की, मकबरा या 
पयश् न तथळाींचा ववकास, नहर-ए-अींबरी या ऐनतहाससक पाणीपुरवठा योजनेचे 
जतन करणे, र्हरातील ऐनतहाससक दरवाज्याींजवळील जीणश झालेल्या पुलाींसाठी 
नवीन पूल वाहतकू सुरळीत करण्यासाठी ननधी घोवषत करण्याींत आला मात्र 
अनेक वेळा ननधीची मागणी करुनही ननधी न समळाल्याने औरींगाबाद र्हरातील 
ववकास कामे प्रलींत्रबत असून या ऐनतहासीक वाततूींचे जतन न झाल्यास त्याला 
हानी पोहोचणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामासाठी ननधी देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
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श्री.जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) म्हैसमाळ, खलुताबाद, वेरुळ, सुसलभींजन या 
पयश् न तथळाींचा रुपये ४३५.९२ लक्ष र्कीं मतीचा ववकास आराखडा स्जल्हाधधकारी, 
औरींगाबाद याींनी सादर केला असून तो उच्चततरीय ससमतीस सादर करण्यात येत 
आहे. 
     औरींगाबाद मेगा सर्कश ्चा ववकास करण्यासाठी कें द्र पुरतकृत योजनेअींतगशत 

कें द्रीय पयश् न मींत्रालयाने पाणचक्की, ्ॅक्सी त्ँड, रतता सौंदयीकरण, रोझ गाडशन, 

त्रबबी का मकबरा, नगारखाना गे्, दौलताबाद र्कल्ला, बनी बेगम बाग येथील रुपये 
२३.४३ को्ीच्या कामाींना मान्यता देऊन रुपये ४६८.६४ लक्ष ववतरीत केले आहेत. 
तर राज्य र्ासनाने रुपये ३३३.०० लक्ष ववतरीत केले आहेत. स्य:स्तथतीत कें द्र 
र्ासनाने सदर योजना बींद केलेली आहे. त्यामुळे कें द्र र्ासनाकडून पढुील ननधी 
प्राप्त झालेला नाही. यासाठी सन २०१५-२०१६ मध्ये राज्य र्ासनाने रुपये १५०.०० 
लक्ष ननधी ववतरीत केला आहे. 
     औरींगाबाद र्हरातील रतता अनदुान व पायाभूत सुववधाींसाठी र्ासनाने 
(नगर ववकास ववभाग) औरींगाबाद महानगर पासलकेला सन २०१२-२०१३ मध्ये 
रुपये ३२.३६ को्ी, सन २०१३-२०१४ मध्ये रुपये ३.२७ को्ी, सन २०१४-२०१५ 
मध्ये रुपये १.२५ को्ी व सन २०१५-२०१६ मध्ये रुपये १३ को्ी असा एकूण 
रुपये ४९.८८ को्ी ननधी ववतरीत केला आहे. 
 

----------------- 
राज्यािील नगर पररषदेच्या माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळेिील 

 शशक्षि ि शशक्षिेिर िमाचाऱयाांना निीन पाररभावषि  
अांशदान तनितृ्िी िेिन योजना लागू िरण्याबाबि 

(५६) *  २१५४१   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ च्या र्ासन ननणशयानुसार 
ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी र्कीं वा त्यानींतर ननयुक्त होणाऱया कमशचाऱयाींना 
नवीन पाररभावषत अींर्दान ननवतृ्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचा लाभ राज्यातील नगर पररषदेच्या माध्यसमक व 
उच्च माध्यसमक र्ाळेतील सर्क्षक व सर्क्षकेतर कमशचाऱयाींना समळत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी या योजनेचा लाभ नगर पररषदेच्या माध्यसमक व 
उच्च माध्यसमक र्ाळेतील सर्क्षका व सर्क्षकेत्तर कमशचाऱयाींना देऊन त्याींचेवरील 
अन्याय दरू करण्याबाबत नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०८ मे, 
२०१६ रोजी पत्र पाठवनू ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) नवीन पाररभावषत अींर्दान ननवतृ्ती वेतन योजना महानगरपासलका, 
नगरपररषदा, नगरपींचायतीच्या कमशचाऱयाींना लागू करण्याबाबतची बाब 
तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

 

----------------- 
मुांबई पोशलसाांनी विक्रोळीच्या टागोरनगर जांक्शन येथे िस्िराांिडून 

 अांमली पदाथा हस्िगि िेल्याबाबि 

(५७) *  २२३७६   श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई पोसलसाींच्या अींमलीपदाथश ववरोधी र्ाखा आणण कें द्र र्ासनाच्या अींमली 
पदाथश ननयींत्रण र्ाखेने सींयकु्तपणे केलेल्या कारवाईत ववक्रोळीच्या ्ागोरनगर 
जींक्र्न येथे एका कार मधून तीन ततकराींकडून रुपये १ हजार ९०० गॅ्रमचा 
सुमारे ३८ लाख र्कीं मतीचा माल हततगत केल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१६ रोजी वा 
त्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी मुख्य ततकर बेबी पा्णकर व अन्य आरोपी 
याींचेववरुध्द पोसलसाींनी गुन्हा दाखल केला आहे काय, तसेच वाईचे उपववभागीय 
पोलीस अधधकारी याींच्याकड ेददलेल्या सदरहू प्रकरणाच्या तपासात काय ननषपन्न 
झाले आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने सवशसींबींधधत दोषीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, भववषयात अर्ा घ्ना घडू नये याकररता र्ासनाने काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१)  होय. 
(२) सदर प्रकरणी अींमली पदाथश ततकर बेबी पा्णकर दहचा सहभाग असल्याचे 
आढळून आले नाही. तसेच सदर गुन्हयाचा तपास सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक 
बाींद्रा यनुन्, मुींबई हे करत असून उप ववभागीय पोलीस अधधकारी, वाई हे या 
प्रकरणाच्या तपासार्ी सींबींधधत नाहीत. 
(३) सदर प्रकरणी दद. ०६.०५.२०१६ रोजी अींमली पदाथश ववरोधी कक्ष, मुींबई याींनी 
तीन आरोपीींववरूध्द एन.डी.पी.एस. ॲक््, १९८५ कलम ८(क), सह २२ (क) व २९ 
अन्वये गुन्हा दाखल करून त्याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच 
त्याींचेकडून  एकूण १९०० गॅ्रम मेरे्ड्रॉन (३८ लाख रू. र्कीं मतीचे) व गुन्हयात 
वापरलेली हुींडाई कीं पनीची मो्ार कार जप्त करण्यात आलेली आहे. 
(४) अींमली पदाथािंच्या ततकरीबाबत असभलेखावरील आरोपीताींचे डोससअसश तयार 
करण्यात आले असून बडीवपअर द्म तयार करून पेडलसशचा र्ोध घेवनू अींमली 
पदाथश ववक्री करणाऱ या ववरोधात प्रनतबींधात्मक कायशवाही करण्यात येते. नागरीक, 
र्ाळा कॉलेजचे वव्याथी इ. मध्ये  अींमली पदाथािंच्या दषुपररणाींमाबाबत जागतृी 
करण्याच्या हेतूने ववववध उपक्रम हाती घेण्यात येत असतात. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महापाशलिा क्षे्ाि सुमारे २५०० िे ३००० इिक्या  

जक्लतनिची नोंद न झाल्याबाबि 
(५८) *  २०२४६   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नससिंग होम आणण खाजगी स्क्लननकना परवानगी देतेवेळी “बायो 
मेडडकल वेत्ेज” चा खचश पणेु महापासलकेकडून केला जात असला तरी अ्यापही 
महापासलका क्षेत्रात सुमारे २५०० ते ३००० इतक्या स्क्लननकची नोंद झाली 
नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार याप्रकरणी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) व (२) पुणे महानगरपासलका हद्दीतील खाजगी 
हॉस्तप्ल/नससिंग होममध्ये तयार होणाऱया जवै वै् यर्कय कचऱयाची जैववै्यर्कय 
कचरा (व्यवतथापन व हताळणी) ननयम २००० नसुार ववल्हेवा् लावणेत येते. 
स्य:स्तथतीत २७८१ खाजगी दवाखाने/स्क्लननक या सुववधेमध्ये सहभागी झाले 
असून,  यासाठी महानगरपासलका सींबींधधत वै्यर्कय आतथापनेकडून सेवा रु्क्ल 
आकारते. 
      पुणे र्हरातील खाजगी व्यवसायीकाींकड े ननमाशण होणाऱया जैववै् यर्कय 
कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्याकररता महानगरपासलकेतरे् पे ॲन्ड यजु या तत्वावर 
सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्यासाठी सेवा पुरवठादाराची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
     जे दवाखाने/स्क्लननक सदर सुववधेत सहभागी झालेले नाहीत अर्ा 
वै्यर्कय आतथापनाींना जवैवै्यर्कय कचऱयाच्या ववल्हेवा्ीबाबतच्या उपरोक्त 
योजनेत सहभागी होण्याकरीता प्रोत्सादहत केले जाते.  
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िळोजा (िा.पनिेल, जज.रायगड) येथील निीन डांमपीांग ग्राउांड  

प्रिल्पास होि असलेला विरोध 

(५९) *  १९४२१   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय उद्योग मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  तळोजा (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येथील ३० एकर जसमनीवर रामको गु्रप 
मुींबइश बेत् मॅनेजमें् कीं पनीने सुरू केलेल्या नवीन डींम्पीींग ग्राउीं डच्या ववरोधात 
तळोजा औ्योधगक वसाहतीतून ववरोध दर्शववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्गुरू वामनबाबा महाराज प्रदषुण सींघषश ससमतीतरे् 
जेषठ र्कतशनकार सींतवीर ह.भ.प.बींडातात्या कराडकर, माजी ववधानसभा सदतय 
श्री.वववेकानींद पा्ील याींच्या नेतॄत्त्वाखाली ददनाींक २ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास प्रकल्पाचे काम थाींबववण्यासाठी कीं पनीच्या प्रवेर््वाराजवळ धडक 
मोचाश काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 

सामाजजि सांस्थेसाठी शासिीय जागा शमळिनू देण्यािररिा लाच 
माधगिल्याप्रिरणी लाच लुचपि प्रतिबांधि विभागाने 

आरोपीस िेलेली अटि 

(६०) *  २०८०१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सांददप बाजोररया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामास्जक सींतथेसाठी र्ासकीय जागा समळवनू देण्याकररता सींबींधधताींकड े
माजी महसुल मींत्री याींचा पी.ए. असल्याचे साींगुन रुपये एक को्ी लाचेची मागणी 
केल्याप्रकरणी लाच लुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी मींत्रालयासमोर 
श्री.गजानन लक्ष्मण पा्ील (४७) याला ददनाींक २० मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.पा्ील हा मुळचा मेळ साींगावे (ता.मुक्ताईनगर, 
स्ज.जळगाींव) या गावचा रदहवासी असून त्याींनी र्र्याशदीकड े रुपये ३० को्ीची 
मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करून आरोपीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) आरोपी श्री.गजानन लक्ष्मण पा्ील यास यासींदभाशत 
ददनाींक १३.०५.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) या प्रकरणी र्र्याशदीच्या अजाशबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक अधधननयम, 
१९८८ चे कलम ८ अन्वये ददनाींक ०९.०५.२०१६ रोजी गु.र.क्र.३०/२०१६ दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई शहरािील िेरीिाल्याांिडील खाद्य पदाथााि  
ई-िोलायचे जीिाण ूआढळल्याबाबि 

(६१) *  २१३७७   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी जस्मिा िाघ :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेच्या कायशकारी आरोग्य अधधकारी, डॉ.पद्मजा केसकर याींनी 
माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मुींबईतील सवश ववभागात रे्रीवाल्याींकडील 
खा्य पदाथश, पेयजल, बर्श  इत्यादीींच्या केलेल्या पहाणीत बर्श  समश्रीत 
पदाथािंमधून सींपूणश मुींबईला ई-कोलाय या जीवाणचूा धोका असल्याचे जाहीर केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बर्श  ववके्रते, ऊस रस ववके्रते, ज्यूस से्ं र, समठाईची दकुाने, 
लतसी, ताक ववके्रते, र्ात् रू्ड से्ं र, डअेरी यामध्ये वापरण्यात येणाऱया दवुषत 
बर्ाशमुळे ई-कोलायचे जीवाण ू वाढीस लागल्याचे तपासात ननषपन्न झाल्यामुळे 
खबरदारी घेण्याकरीता बर्श  समधश्रत पदाथश ्ाळण्याचे आवाहन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ज्या ज्या दठकाणचे 
नमूने दवूषत आढळले त्या त्या दठकाणच्या ववके्रत्याींववरुध्द र्ासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र िडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या सावशजननक आरोग्य खात्यातरे् ववववध 
उपहारगहेृ, र्ळाींचे रस बनवणारी दकुाने, ऊसाची रसवींती गहेृ, बर्ाशचे गोळे 
ववकणारी दकुाने याींपैकी दवुषत बर्श  आढळलेल्या दकुानाींवर कारवाई करुन १२२४० 
र्कलो बर्श  नष् करण्यात आला. 
      मुींबई महानगरपासलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये, एकूण 
३१२ तपासणी अहवाल देण्यात आले असून, ९० ववके्रत्याींवर ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
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     मुींबई महानगरपासलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ४१५, ४१६ व ४८८ 
अन्वये, ५६८६ अनधधकृत रे्रीवाल्याींवर कारवाई करुन २१७९ र्कलो समठाई, 
११४२३ र्कलो खा्य पदाथश, १३७२० सल्र पेय व सरबते तसेच ६९२० र्कलो 
नासलेली र्ळे व भाजीपाला महापासलकेमार्श त नष् करण्यात आला. 
      अन्न सुरक्षा व मानके ननयम व ननयमन २०११ नुसार बर्श  उत्पादकाींवर 
कारवाई करण्याची बाब महानगरपासलकेमार्श त आयुक्त, अन्न व औषध प्रर्ासन 
याींच्या ननदर्शनास आणनू देण्यात आली आहे. 
       तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या हद्दीतील ११ बर्श  कारखान्याींपकैी 
अयोग्य नमुना आढळलेल्या ६ कारखानदाींरावर ख्ले दाखल करण्यात आले 
असून, १ कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. 
      ववववध उपहारगहेृ, र्ळाींचे रस बनवणारी दकुाने, उसाची रसवींती गहेृ, 
बर्ाशचे गोळे ववकणारी दकुाने इत्यादी आतथापनाींची ननयसमतपणे तपासणी 
करण्यात येत असून त्याींना ननरीक्षणाखाली ठेवण्यात येते. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रर्कया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


