
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २२ माचच, २०१६ / चैत्र २, १९३८ (शिे) 
  

(१) मुख् यमांत्री 

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण, खननिमच ि  िामगार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७१ 
------------------------------------- 

   
पुणे महानगर पररिहन महामांडळाने भरतीबाबत जाहहरात  

देऊन तरुणाांची फसिणिू िेल्याबाबत 
  

(१) *  ४०४२४   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर पररवहन महामींडळाच्या (पीएमपीएल) वाहक व चालक 
भरतीबाबत तपशील जाहीर करून ररझल्् नेशन या सींकेत स्थळावर जाहहरात 
देऊन हदनाींक ४ फेब्रवुारी ते २६ फेब्रवुारी, २०१५ या दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने 
रु. २५० व रु.५०० भरून घेऊन अनेक तरुणाींना फसवल्याचे ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार अश्या  
जाहहराती देऊन तरुणाींना फसवणाऱ्या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     हदनाींक १६.१.२०१६ रोजी  खो्ी जाहहरात हदल्याची बाब महामींडळाच्या 
ननदशशनास आल्यावर त्याच हदवशी प्रससध्दीपत्रकाद्वारे सदर बाब नागरीकाींच्या 
ननदशशनास आणनू देण्यात आली होती. 
     सदर जाहहरातीच्या अनषुींगाने कोणत्याही नागररकाने अजश भरल्याबाबत, 
फी जमा केल्याबाबत व त्याद्वारे फसवणकू झाल्याबाबत लेखी ककीं वा तोडी 
स्वरुपात तक्रारी पररवहन महामींडळाकड ेप्राप् त झालेल्या नाहीत. 
(२) या बाबत महामींडळाने तात्काळ सायबर क्राईम शाखा पोसलस आयुक् त 
कायाशलय पुणे शहर याींचेकड े तक्रार नोंदववण् यात आलेली आहे तसेच पोसलस 
ननररक्षक, स्वारगे् पोलीस स््ेशन याींनाही कळववले आहे. 
     याबाबत नागररकाींची फसवणकू होऊ नये म्हणनू पररवहन महामींडळामाफश त 
अशा प्रकारची कोणतीही भरती प्रक्रीया या कालावधीसाठी चालू नाही, असा 
खलुासा पे्रस नो्द्वारे हदनाींक १६.१.२०१६ रोजी करण्यात आला. सदरचा खलुासा 
हदनाींक १७.१.२०१६ रोजीच्या दै. लोकमत पुणे व हदनाींक १८.१.२०१६ रोजीच्या दै. 
पुण्यनगरी, पुणे या दोन वतशमान पत्रामध्ये प्रससध्द झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
ठाणे शहरातील लोिमान्यनगर पररसरातील मनतमांद  

तरुणीिर सामुहहि बलात्िार िेल्याबाबत 

(२) *  ४९७००   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिच), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील लोकमान्यनगर पररसरातील २२ वषाशच्या मनतमींद तरुणीला 
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दारु पाजनू ४ तरुणाींनी हदनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास एका 
्ेम्पोमध्ये सामुहहक बलात्कार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वतशकनगर पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदववण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोपीववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) वतशकनगर पोलीस स््ेशनचे हद्दीत हद. ८.१.२०१६ रोजी पाच आरोपीींनी 
सींगनमत करुन वपडीत मनतमींद मुलीच्या मींदबुध्दीचा गैरफायदा घेवून, नतला 
लग्नाचे असमष दाखवनू पळवून नेवून आरोपीच्या घरात व वपकअप ्ेम्पोमध्ये 
सामूहहक बलात्कार केला म्हणनू वतशकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजज       
नीं ०७/२०१६ भादींवव कलम ३६६, ३७६(ल), ३७६ (ड) प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. सवश आरोपीींना अ्क करण्यात आले असून, तपास सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई ि उपनगरात िाढती िाहनाांची सांख्या लक्षात  
घेऊन िाहनतळ उभारण्याबाबत 

  

(३) *  ४२३९२   प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.तिुाराम िाते (अणशुक्ती नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरात हदवसेंहदवस वाढती वाहनाींची सींख्या लक्षात घेऊन 
पाककिं गच्या जागेकररता पुरेशी वाढ करण्याकररता मुींबई महापासलकेने मोकळ्या 
जागाींबाबत सध्याच्या धोरणाचे कोणतही उल्लींघन न करता वाहनतळ 
उभारण्यासाठी  करावा तसेच पयाशयी जागाींचाही शोध घ्यावा असे आदेश 



4 

मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी नकुतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
महानगरपासलकेस हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशानुसार महानगरपासलकेने कोणती कायशवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सन २००९ मध्ये वाहनतळास शासनाने मींजूरी हदली होती, पींरत ुसहा 
वषाशचा अवधी लो्ूनही अपेक्षक्षत वाहनतळाचे बाींधकाम करण् यास ववकासक 
अपयशी ठरले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नवीन वाहनतळासाठी पुरेशा जागेत वाढ करणे व मींजुर 
वाहनतळाचे बाींधकाम पूणश करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  व प्रकरणाची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशी बाब नाही. 
     मा. मुींबई उच्च न्यायालयाकडील जनहहत याचचका क्र. ६२/२०१४ मध्ये 
बहृन् मुींबई क्षेत्रामधील पाककिं गच्या टबक् प्रश्नावर मा. उच्च न्यायालयाने उपजस्थत 
केलेल्या मुद्याींवर तसेच इतर अनुषींचगक मुद्यावर चचाश करुन सवशसमावेशक 
असा तोडगा काढणेबाब सींबींचधताींनी बैठक घेवून ननणशय घेणेचे मा. मुख्य सचचव 
याींना आदेश हदलेले होते. यासींदभाशत हदनाींक ४.३.२०१५ रोजी मा. मुख्य सचचव 
याींचेकड ेबैठक पार पाडलेली आहे. सदर बैठकीमध्ये मदैानाींच्या खाली वाहनतळ 
उपलब्ध होणेच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने याबाबतचे ववननयम 
बहृन्मुींबईची सुधाररत प्रारुप ववकास योजना शासनास मींजूरीसाठी सादर करताना 
अींतभूशत करण्याबाबत प्रस्ताव करावा असे ठरलेले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकडून सुधाररत प्रारुप ववकास योजना ननयींत्रण 
ननयमावलीसह पनुप्रससध्द होवून वैधाननक कायशवाही पूणश करुन शासनास 
मींजूरीसाठी सादर व्हावयाची आहे. 
(३) आजसमतीस ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(२४) अींतगशत बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेमाफश त ६१ हठकाणी सुमारे ४६३६६ वाहनाींचे साठी प्रस्ताव मींजूर 
केलेले आहेत. आजसमती पयिंत १३ वाहनतळाचे काम पूणश झाले असून (एकूण 
६८७२ पाकींग) पकैी ६ वाहनतळे महापासलकेस हस्ताींतरीत करण्यात आली असून 
सदर वाहनतळामध्ये एकूण ३०८१ पाकींग उपलब्ध झाली आहेत. 
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(४) पूणश झालेले तथावप बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस हस्ताींतरण न झालेले प्रकल्प 
लवकरच महानगरपासलकेस हस्ताींतर होणार आहेत. इतर प्रकल्पाींचे काम 
लवकरात लवकर पूणश होण्याच्या दृष्ीकोनातनू आवश्यक कायशवाही करण्याच्या 
सूचना आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना देणेत येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

----------------- 
उदगीर (श्ज.लातूर) शहरातील पाणीपुरिठा 

(४) *  ४४७३९   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (जज.लातूर) शहरास पुरवठा होणाऱ्या, बनशळेकी, भोकणी तलावातील 
साठा सींपल्यामुळे, उदगीर शहरासाठी देवजशन मध्यम प्रकल्पातनू पाणी पुरवठा 
योजनेद्वारे शहरास पाणी पुरवठा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवजशन मध्यम प्रकल्पात मुबलक पाणीसाठा असूनही उदगीर 
शहरास, ३ महहन् यातनू एकवेळा सुध्दा पासलका नागररकाींना पाणी पुरवठा करीत 
नसल्याचे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
प्रशासनाच्या ननदशशनास आणले असता जजल्हाचधकाऱ्याींनी उदगीर शहरास 
जूनपयशत पाणीपुरवठा होईल असा अहवाल हदला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देवजशन मध्यम प्रकल्पात मुबलक आणण असुनही पासलका 
प्रशासनाने नागररकाना पाणी पुरवठा करण्याऐवजी पाणी नसलेल्या नतरु 
प्रकल्पातील तात्पुरता पाणी पुरवठा योजनेसाठी साडबेारा को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव 
पाठवनू शासनाची हदशाभूल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पाणी ी्ंचाईकाळात नागरीकाींची व प्रशासनाची हदशाभूल करणा-या 
पासलका प्रशासनावर व नगराध्यक्षावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा  
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे खरे आहे. 
(२) सद्यजस्थतीत देवजशन धरणामध्ये १.१० द.ल.घ.मी. पाणीसाठा उपलब्ध आहे. 
धरणातील पाणी साठ्यातनू उदगीर शहरास सन २०१३ मध्ये घेण्यात आलेल्या 
तातडीच्या पाणी पुरवठा योजनेतनू ११ गावाींच्या पाणीपुरवठा योजनेसह पाणी 
पुरवठा केला जात आहे. 
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     सद्यजस्थतीत उदगीर शहरास ४० हदवसातनू एकवेळ पाणीपुरवठा केला 
जात आहे. 
     उदगीर शहरात  जून पयिंत पाणीपुरवठा होईल असा अहवाल हदला होता, हे 
खरे नसल्याचे जजल्हाचधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(३), (४) व (५) वर अ.क्र. २ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार देवजशन मध्यम 
प्रकल्पात मुबलक पाणी साठा नाही. तथावप, ी्ंचाई काळातील शासन 
ननकषाप्रमाणे उदगीर शहरास पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन लघु पा्बींधारे 
ववभागाच्या नतरु प्रकल्पावरुन दररोज ४.५० द.ल.घ.मी. ची तातडीची पाणी 
पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव हद. १७.११.२०१५ रोजी जजल्हाचधकारी व ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाद याींचेकड ेसादर करण्यात आला होता. त्यावेळी नतरु प्रकल्पात 
३.१० द.ल.घ.मी. इतका पाणी साठा उपलबध होता. 
     जजल्हाचधकारी, लातूर याींनी नतरु प्रकल्पातनू १.५ द.ल.घ.मी. पाणी 
आरक्षणास हद. ०७.१२.२०१५ रोजी मान्यता हदली होती. सद्यजस्थतीत नतरु 
प्रकल्पात ०.८ द.ल.घ.मी. एवढाच पाणी साठा सशल्लक आहे. सदचा पाणी साठा 
पुरेसा नसल्याने सींबींचधत यींत्रणेने अींदाजपत्रक ताींटत्रक मान्यता हदलेली नाही. 

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

  
अिोला येथील पोशलस गस्ती पथिाने िीज महावितरण िां पनीची  

तार चोरुन नेत असलेला रि जप्त िेल्याबाबत 
  

(५) *  ४८५२७   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील खदान पोसलस स््ेशनच्या गस्ती पथकाने वीज महाववतरण 
कीं पनीची सुमारे १२-१३ लाख रुपये ककमतीची अल्यसुमननयम तार चोरुन नेत 
असताींना एम.एच.-२० बी.्ी.-३५६३ क्रमाींकाचा ट्रक हदनाींक ४ फेब्रवुारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथसमक चौकशीमध्ये हस्तगत करण्यात आलेली तार 
महाववतरण कीं पनीची असून खरेदी करणारी ्ोळी औरींगाबाद येथील असल्याचे 
ननषपन्न झाले आहे,  हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
       अकोला येथील खदान पोलीस स््ेशनच्या गस्ती पथकाने नाकाबींदी 
चेंकीग दरम्यान रु. १२,१५,०००/- ककमतीची तार घेऊन जात असताना ट्रक 
क्रमाींक एम.एच.-२० बी.्ी.-३५६३ जप्त केला असून ५ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
(२) व (३) गुन््याचे अन्वेषण दरम्यान हस्तगत करण्यात आलेली तार ही 
महाववतरण कीं पनीची नसून केईसी इीं्रनॅशनल सलसम्ेड कीं पनीची असल्याचे 
ननषपन्न झालेले आहे. गुन््याींतील ३ आरोपी हे औरींगाबाद येथील असून २ 
आरोपी हे पजश्चम बींगाल येथील आहेत. अचधक तपासामध्ये याच सींदभाशत 
पोलीस स््ेशन जउळका, जज.वासशम येथे अप. क्र.१४/१६, भा.दीं.वव. कलम ३७९, 
३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे ननदशशनास आले. त्याअनुषींगाने 
पोलीस स््ेशन, खदान याींनी मूळ कागदपत्र पोलीस स््ेशन, जउळका, वासशम 
याींचे ताब्यात हदले असून पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िानिडी (पुणे) येथील सव्हे क्र.१५ आरक्षक्षत जागेिर 

 अनधधिृत इमारतीचे बाांधिामाबाबत 

(६) *  ४४४०६   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेिासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वानवडी (पुणे) येथील सव्हे क्र. १५ मध्ये न्यू कोहहनूर को.ऑप.हौ.सोसा. 
व कक्रसे्ं  इींडडया मेडडकल ट्रस्् या जागेवर हॉजस्प्लचे आरक्षण 
असल्याने तळ मजला व पहहला मजला महानगरपासलकेला देण्याबाबत 
झालेला करार, परींतु कोणत्याही कराराचे पालन न करता पाच मजल्याींचे 
बेकायदेशीर बाींधकाम करण्यात आल्याने सदर हॉजस्प्लवर कारवाई 
करण्याकररता आयुक्त श्री.कुणाल कुमार याींनी माहे एवप्रल-जून, २०१५ 
मध्ये नगरववकास ववभागाला पत्र पाठवून ववनींती केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाच मजल्याींचे बेकायदेशीर बाींधकाम पाडण्यात यावे असा 
न्यायालयाने आदेश देऊन सुध्दा नगरववकास ववभागाने बाींधकाम पाडण्यास 
स्थचगती देण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, सदर स्थचगती कोणी हदली व 
ती देणाऱ्या ववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, कराराप्रमाणे महानगरपासलकेला जागा देण्यात न येणे, पाच 
मजल्याींचे बाींधकाम अनचधकृतररत्या करणे, परवानगीपेक्षा दपु्प् खा्ाींचा 
दवाखाना सुरु करणे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे इ. अनेक 
ननयमाींचे उल्लींघन करुनही सींबचधत इनामदार हॉजस्प्लच्या व्यवस्थापना 
ववरोधात तसेच म.न.पा. आयुक्ताींच्या ववनींतीनुसार कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत व ववलींबास जबाबदार 
असणाऱ्या सींबींचधत अचधकारी व कमशचारी याींचे ववरोधात कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौजे वानवडी सवे नीं. १५ या जागेवर ववकास 
आराखड्यामधील हॉजस्प्लचे आरक्षण प्रस्ताववत असून अजशदारास ववकास 
ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये असलेली समावेशक आरक्षाणाच्या माध्यमातनू 
ववकासनाची तरतदचू्या अनुषींगाने २५%   बाींधीव क्षेत्र महानगर पासलकेस 
हस्ताींतरीत करण्याच्या अ्ीसह परवानगी हदलेली आहे. त्यानुसार जागेवर 
बाींधकाम करण्यात आलेले आहे. ववकासकाने वेळोवेळी सुधाररत नकाशे दाखल 
केले असता महानगर पासलकेने सदर जागा ताब्यात घेतलेली नव्हती तव्दतच 
सुधाररत परवानगी देण्याची ववहीत मुदतीत कायशवाही केली नव्हती. ववहीत 
मुदतीनींतर ववकासकाने मानीव परवानगी (Deem Approval) ववचारात घेऊन 
अनतररक्त मजले बाींधल्यावरुन महानगरपासलकेने अचधननयमाचे कलम ५३ अन्वये 
अनचधकृत बाींधकाम काढण्याची नो्ीस सींबींचधत ववकासकास हदली होती. 
(२) महानगरपासलकेने अचधननयमाचे कलम ५३ अन्वये अनचधकृत बाींधकाम 
काढण्याची हदलेल्या नो्ीस ववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात अजशदाराने याचचका 
(याचचका क्र. ७०४७/२०१४) दाखल केलेली होती. मा.उच्च न्यायालयाने      
हदनाींक ०६/०२/२०१५ रोजी अींतररम ननणशय देताना शासनाकड े केलेल्या अवपल 
अजाशबाबत ननणशय घेण्याचे नमूद केलेले आहे. यासींदभाशत न्यायालयीन 
आदेशावरुन शासनाक्ड ेदाखल केलेल्या अपील प्रकरणावर राज्यमींत्री  महोदयाींकड े
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हद. ३/३/२०१५ रोजी प्राथसमक सुनावणी होऊन कलम ५३ अन्वये हदलेल्या 
नो्ीसीला हद. १२/३/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये पढुील ननणशय होईपयिंत शासनातफे 
स्थचगती हदलेली आहे. 
(३) शासनाकड ेदाखल अपील प्रकरणी पुणे महानगरपासलकेचे अचधकारी व सवश 
सींबींचधताचे हद. २७/१०/२०१५  रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली असून सुनावणी 
दरम्यान सींबींचधताींचे ननवेदने व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या तरतदूी ववचारात 
घेऊन ननणशय  पाररत करण्यात येत असून स्थचगती उठववण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि शहरातील िकृ्षगणना अहिाल  

न्यायालयाला सादर िरण्याबाबत 
  

(७) *  ४९०९२   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक शहरातील अनेक रस् ते रुीं द झाले असले तरी अद्यापही अनेक झाड े
वाहतुकीला अडथळा ठरत असून ही झाड ेतोडण्यासाठी महानगरपासलकेने मा.उच्च 
न्यायालयात परवानगी माचगतली असता मा.न्यायालयाने माचगतलेल्या 
वकृ्षगणनेचा अहवाल महानगरपासलकेने दोन वषाशपासून सादर केलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात अनेक हठकाणी असलेली झाड ेवाहतुकीस अडथळा ठरत 
असल्याने अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तातडीने वकृ्षगणनेचा अहवाल न्यायालयाला सादर करुन रस्ते रुीं द 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहहत 
याचचकेमध्ये नासशक महानगरपासलकेने नासशक शहरातील वाहतकुीस अडथळा 
ठरणारी झाड ेतोडण्यास परवानगी देण्यासींदभाशत ससजव्हल ॲप्लीकेशन क्र.९६/२०१४ 
दाखल केले होते.  
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     सदर ससजव्हल ॲप्लीकेशनच्या अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालयाने      
हदनाींक ०८.०५.२०१५ रोजी आदेश पारीत करून, वकृ्षतोडीस परवानगी 
देण्यासींदभाशत ववववध अ्ी घातल्या असून त्यामध्ये वकृ्ष गणनेचे काम सुरु 
करण्याची अ् अींतभूशत आहे. 
     त्यानुसार महानगरपासलकेमाफश त वकृ्ष गणना करण्याची कायशवाही सुरु 
करण्यात आली आहे. 
(२)  झाड ेतोडण्यासींदभाशत मा.उच्च न्यायालयाने वकृ्ष गणनेचे काम सुरु करणे, 
पयाशयी वकृ्ष लागवड करणे, काही झाडाींचे पनुशरोपण करणे अशा अ्ी बींधनकारक 
केल्याने सदर झाड ेतोडता आली नाहीत. 
     सदर झाडाींमुळे अपघात होऊ नये याकरीता वकृ्षाींवर एएफपी (ॲल्यसुमनीयम 
बॅक्ड फ्लेक्झीबल वप्रस्मॅ्ीक) सश् लावले आहेत. तसेच वाहतुक सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने रस्त्याींमधील झाडाींजवळ डसेलने्र, हजाडश माकश र, इशारा फलक, सावधान 
फलक लावलेले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार काही हठकाणी ओ्े केलेले आहेत. 
(३) रस्ते रुीं दीकरणासाठी वाहतुकीस अडथळा ठरणारी झाड ेतोडणे आवश्यक आहे. 
यासींदभाशत  मा.उच्च न्यायालयाने घातलेल्या वकृ्षगणना व अन्य अ्ी/शतींची 
पुतशता करण्याबाबत महानगरपासलकेकडून कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

विद्याविहार येथील सोमॅय्या रस् टने एसआरए  
योजनेखाली िेलेल् या फसिणिूाबाबत 

(८) *  ४७४९९   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्याववहार येथील सोमय्या ट्रस््ने एसआरए योजनेखाली 
ववद्याववहारमधीलच कोट्यवधी रुपयाींची जसमन घेतल्याचे प्रकरण नकुतेच 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशवाजीनगर, राजावाडी रोड क्र.७, ववद्याववहार (पूवश) येथे 
असलेल्या या जागेवर राहणाऱ्या १४० झोपडीवासीयाींची ट्रस््ने मागील २५ 
वषाशपासून फसवणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून सोमय्या ट्रस््वर  कारवाई 
करण्याबाबत तसेच तेथे राहणाऱ्या १४० झोपडीवासीयाींना घरे देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
      मौजे घा्कोपर ककरोळ येथील न.भू.क्र. ४९०(पै), ४९०/१ ते ३९, ४९०/४९, 
४९१/१ ते ४, ४९२/१ ते ७७, ४९४(पै) या करमशी जेठाभाई सोमय्या ट्रस्् याींच्या 
मालकीच्या भूखींडावरील झोपडीधारकाचे पनुवशसन त्याींच्याच मालकीच्या न.भू.क्र. 
५०३ ई (पै) या भुखींडावर करण्यात येत आहे. सदरहू योजनेस            
हदनाींक ०१.११.१९९६ रोजी असे पत्र देण्यात आले असून योजनेतील इमारतीचे 
आराखड ेहदनाींक १७.०४.१९९७ रोजी मींजूर करण्यात आले होते. सदरहू योजनेतील 
१७६ सदननकाींसाठी हदनाींक २५.१०.२००५ रोजी पुणश भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे. 
(२) सदर योजनेतील मुळ रहहवाशाींनी फसवणकू केल्याप्रकरणी मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात कक्रसमनल रर् याचचका क्र. ७६३/२०१२ दाखल केली होती. त्यामध्ये 
मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने हद. २७.०६.२०१२ रोजी हदलेल्या आदेशानुसार  
याप्रकरणी गुन्हा रजजस््र क्रमाींक ७१/२०१२ भा.द.वव. सींहहतेच्या कलम ४०६, 
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
त्यानषुींगाने गुन््याचा तपास करुन पोलीस ववभागाने मा. ४७ वे न्यायालयात “बी 
समरी” मींजूरीकररता सादर केला आहे. 
(३) सदर योजनेचे पररसशष्-२ अपर जजल्हाचधकारी (पूवश उपनगरे) याींनी पाररत 
केले असून त्यामध्ये एकूण १५४ झोपडीधारकाींचा समावेश आहे. त्यापकैी ११० 
सदननकाींचा ताबा पात्र झोपडीधारकाींना देण्यात आला असून सशल्लक पात्र 
झोपडीधारकाींचे पनुवशसन त्याींच्या असहकायाशमुळे अद्याप होऊ शकलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील चेंबूर येथील अनधधिृत पाकििं ग हटविण्याबाबत 

(९) *  ४९९४०   श्री.तुिाराम िाते (अणशुक्ती नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चेंबूर येथील गडकरी खाण, ववषणनूगर, वाशीनाका, आर.सी.मागश, 
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शींकरदेऊळ ते अींबापाडा, गव्हाणगाींव, माहूल गाींव, भारत पेट्रोसलयम समोरील 
पररसरात नेहमीच टँ्रकर आणण इतर अवजड वाहने रस्त्याींच्या दतुफाश मागाशवर 
अनचधकृतपणे उभी असल्याने प्रचींड वाहतकू कोंडी ननमाशण होऊन पादचाऱ्याना 
चालण्यास देखील अडचणी येत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत सन २०१४ च्या हहवाळी अचधवेशनात औचचत्याच्या 
मुद्दाव्दारे शासनाचे लक्ष वेधनूही अद्यापही कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनचधकृत पाककिं ग ह्ववण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अणशुक्ती नगर पररसरात ओ- एन.जी.सी. 
एच.पी.सी.एल. बी.पी.सी.एल. या तेल कीं पन्याींसह ्ा्ा पॉवर, पेप्सी आर.सी.एफ. 
व इतर ओद्योचगक वसाहती आहेत या कीं पन्याींची उत्पादने/माल वाहनात 
भरण्यासाठी कीं पन्याींच्या आवाराबाहेर प्रनतक्षते असतात. त्यामुळे प्रनतक्षते 
असणारी वाहने कीं पनीींच्या आसपासच्या रस्त्याींवर नींबर लागेपयिंत सभकाजी 
पा्ील रोड, एल.यु.गडकरी रोड, आर.सी.रोङ, जी.सी. चगडवाणी रोड, व्ही.एन.पुरव 
मागश व नागरी वस्त्याींमध्ये उभी राहतात. त्यामुळे वाहतूकीची कधी-कधी कोंडी 
ननमाशण होते. 
(२) हद. २४.१२.२०१४ रोजी ववधानसभेत या सींदभाशत मा. आमदार महोदयाींनी 
औचचत्याचा मुद्दा उपजस्थत केला होता. त्या अनुषींगाने कायशवाही करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) या पररसरातील बेकायदेशीरररत्या पाककिं ग केलेल्या वाहनाींवर मो्ार वाहन 
कायद्यानुसार व महाराषट्र पोलीस कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. 
महत्वाच्या उत्सवाच्या कालावधीत अवजड वाहने रस्त्यावरुन मागशक्रमाण करणार 
नाहीत, याकरीता पररसरातील सवश कीं पन्याींशी आगाऊ पत्रव्यवहार केला जातो. 
अवजड वाहनाींच्या पाककश गबाबत सवश सींबींचधत कीं पन्याींना आवश्यक ती कायशवाही 
करण्याबाबत सुचचत करण्यात आले आहे. तसेच रस्त्याींवर अनचधकृत पाककिं ग 
करुन नये याकरीता सावशजननक सींबोधन व्यवस्थेद्वारे (पी.ए. ससस््ीम) समज 
देण्यात आली आहे. 
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     वाहतकू पोलीस ववभागाकडून सदर पररसरात हद. १.१.२०१५ ते         
हद. २९.२.२०१६ या कालावधीत एकूण २,४८२ वाहनाींवर नो-पाककिं ग, डबल पाककीं ग 
व वाहतकूीस अडथळा इ. मो्ार वाहन कायद्याींतगशत कारवाई करण्यात आली 
आहे. तसेच सदर ववभागात १ पोलीस उपननरीक्षक ६ अींमलदार सतत गस्त 
करुन वाहन पाकश  होणार नाही व पादचाऱ्याींना कोणतीही अडचण ननमाशण होणार 
नाही याची खबरदारी घेतात. वाहतूकीस व पादचाऱ्याींना अडथळा ननमाशण 
करणाऱ्या वाहनाींवर के्रनच्या सहाय्याने कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िरळी िोळीिाडा (मुांबई) येथील जेट्टीचे ठेिेदाराने िाम न िरताच  

 अधधिाऱयाांच् या सांगनमताने देयिे मांजूर िरुन घेतल्याबाबत 

 (१०) *  ४४४८०   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वरळी कोळीवाडा (मुींबई) येथे सावशजननक बाींधकाम ववभागाने पतन 
असभयाींटत्रकी ववभागामाफश त सन २०१२ मध्ये मींजूर करण्यात आलेले सुमारे ८ 
को्ी २१ लाख रुपयाींचे जेट्टीचे बाींधकाम आजतागायत अपुणाशवस्थेत असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या अींनतम सप्ताहात वा त्या सुमारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जेट्टीचे बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम न 
करताच सींबींचधत अचधकाऱ्याींशी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींची देयके मींजूर करुन 
घेतली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे व त्यानसुार सींबींधीताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) वरळी कोळीवाडा (मुींबई) येथील जेट्टीचे बाींधकाम 
अद्याप अपूणश आहे ही बाब खरी आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
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(४) मजच्िमार सहकारी सोसायट्याींनी कामास ववरोध केल्याने जेट्टी बाींधकामास 
ववलींब झालेला आहे. तसेच जाळी ववणण्याचे शेड, बो् याड, जोडरस्ता , 
मागशदशशक खाींब इत्यादीींची जागा अद्यावप ननजश्चत होत नसल्यामुळे कामास 
ववलींब झालेला आहे. 

----------------- 
जळगाि महानगरपाशलिेच् या नगररचना विभागातील  

अधधिा-याांच्या ननलांबनाच्या ठरािाबाबत 

(११) *  ५०७५४   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपासलकेच् या नगररचना सहाय्यक सींचालक, नगररचना 
ववभागातील सहा अचधका-याींना ननलींटबत करुन तशा प्रकारचा महानगरपासलकेत 
हदनाींक २९ मे, २०१५ रोजी ठराव करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, या सहा अचधका-याींना ननलींटबत करण् याची कारणे काय आहेत व 
त् याींची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे व पढेु 
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःजस्थती काय 
आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) जळगाव शहर महानगरपासलकेतील नगररचना ववभागातील ६ अचधकाऱ्याींनी 
प्रशासनाची हदशाभुल केल्याच्या कारणास्तव त्याींना महानगरपासलकेने ननलींटबत 
केले असून, त्याींची ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
     सदर ६ अचधकाऱ्याींना महानगरपासलका सेवेतनू बडतफश  करण्याबाबत 
महासभेने ठराव क्र.२१४, हदनाींक २९.०४.२०१५ अन्वये ननणशय घेतला आहे.  सदर 
ठराव ववखींडीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे श्जल््यातील सात ते आठ शासिाय औद्योधगि प्रशशक्षण िें द्रात 
शशिणाऱया विद्यार्थयािंना मुलभूत ि शैक्षणणि सुविधा शमळण्याबाबत 

(१२) *  ४३३८३   श्री.ननतेश राणे (िणििली), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील सात ते आठ शासकीय औद्योचगक प्रसशक्षण कें द्रामध्ये 
(आय्ीआय) सशकणाऱ्या सुमारे सहा हजार ववद्यार्थयािंना  मुलभूत व शैक्षणणक 
सुववधा अभावी अनेक गींभीर समस्या सोसाव्या लागत असल्याबाबत मागील ३ 
वषाशपासून या ववद्यार्थयािंनी मा. उच्च व तींत्र सशक्षण सींचालनालय, प्रधान सचचव, 
उच्च व तींत्र सशक्षण आदीकड े लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रारी करुनही त्याकड े
शासनाचे दलुशक्ष झाले असल्याने सदरहू आय्ीआय बींद करण्याचा इशारा माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३ वषाशपासून ठाण्यातील सदरहू आय्ीआय मधील 
पायाभूत व शैक्षणणक सुववधा ववद्यार्थयािंना पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) ठाणे जजल््यातील औद्योचगक सींस्थातील अपऱु्या सुववधाींची त्रु् ी आता दरू 
करुन पायाभूत सुववधा पुरववण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबइचत मलनन: स्सारण प्रचालन प्रिल्प (एमएचडीपी) अांतगचत मलजल प्रकक्रया 

िें दे्र उभारण्याबरोबरच मलिाहहन्याांची क्षमता िाढविण्याबाबत 
  

(१३) *  ४०७०६   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश राणे 
(िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबइश मलनन: स्सारण प्रचालन प्रकल्प (एमएचडीपी) अींतगशत मुींबइश शहरात ७ 
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हठकाणी मलजल प्रकक्रया कें दे्र उभारण्याबरोबरच मलवाहहन्याींची क्षमता 
वाढववण्याचा ननणशय महानगरपासलकेने घेवनू मलजल १०० ्क्के शुध्द 
करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा ववचार करून या प्रकल्पाींसाठी सल्लागार म्हणनू 
मॅकडोनाल्ड आणण आरव्ही अॅडरसन याींची २००७ मध्ये ननयुक्ती करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मलनन:स्सारण प्रकल्पाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे व 
त्यासाठी प्रत्यक्षात ककती रक्कम खचश होणे अपेक्षक्षत होते, 
(३) असल्यास, मुींबइश शहराची २०२५ पयिंतची लोकसींख्या ववचाराींत घेवनू मुींबइश 
मलनन:स्सारण प्रचालन प्रकल्प कृती आराखडा करण्यात आला होता तो 
सल्लागाराींनीच चकुीचा तयार करून हदल्यामुळे आजपयिंत एकही प्रकक्रया कें द्र 
प्रत्यक्षात उभारलेले नाही, इतकेच नव्हेतर ७ वषाशत या प्रकल्पाींचा खचश तब्बल ५ 
हजार को्ीींवरून १२ हजार को्ीपयिंत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मलनन:स्सारण प्रकल्पाची कामे शीघ्र गतीने हाती घेवनू या 
मधील असलेले सवश गुणदोष ववनाववलींब दरू करून मलनन:स्सारण प्रकल्प 
लवकरात लवकर कायाशजन्वत होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई मलनन:सारण प्रकल्प ्प्पा-२ मधील प्राधान्य 
कामाींमध्ये अींतभूशत असलेली, मुींबई शहरात ७ हठकाणी मलजल प्रकक्रया कें द्राींची 
दजोन्नती तसेच इतर कामे यासाठी सन २००७ मध्ये मॉ् मॅकडोनाल्् आणण 
आर.व्ही. अँडरसन या सल्लागाराींची ननयुक्ती करण्यात आली होती हे खरे आहे. 
     सदर प्रकल्पात मलजल शुध्दीकरण प्रककयेमध्ये फक्त प्रदषुण मींडळाच्या 
तत्कालीन मानाींकनाची पतूशता करणे अपेक्षक्षत होते. सदर कामात मलजल १०० 
्क्के शुध्दीकरणाबाबतचे काम अींतभूशत नव्हते. 
(२) मुींबई मलननःसारण प्रकल् पातील प्राधान् य कामाचे स् वरूप खालीलप्रमाणे आहे- 

 कुलाबा, वरळी, बाींद्रा, मालाड, भाींडुप, वसोवा, घा्कोपर अशा सात 
हठकाणी अजस्तत् वात असलेल् या मलजल कें द्राची प्रदषुण मींडळाच् या 
तत् कासलन मानकनाींची दजोन् नती करणे. 
 



17 

 मलवाहहन्याींची क्षमता वाढववण् यासाठी मोठया आकाराच् या मलजल 
वाहहनी बोगदयाींची मालाड व वसोवा क्षेत्रामध् ये ननसमशती करणे. 

 एरींगळ येथील सागरी पातमुखाची ननसमशती करणे. 
 मुींबई शहरातील ववववध हठकाणाच् या मलजल उदींचन कें द्राचे नुतनीकरण 

व मजबतुीकरण करणे. 
   वरील कामाींचा अींदाजजत खचश सुमारे रू. ५४०० को्ी इतका आहे. 

(३)  आजपयिंत एकाही प्रकक्रया कें द्राचे प्रत् यक्षात सुरू झाले नाही ही वस्तजुस्थती 
जरी खरी असली तरी सदर प्रकक्रया कें द्राींचे काम सल् लागाराने तयार केलेल्या 
कृती आराखडयामुळे सुरू झाले नाही हे खरे नाही. 
      खालील कारणाींमुळे एकही प्रकक्रया कें द्राचे काम प्रत्यक्षात सुरु होऊ शकले 
नाही:- 

 जसमनीची उपलब् धतता 
 सीआरझेडच् या ननयमाींची पतूशता 
 मा. उच् च न् यायालयाची परवानगी 
 काींदळवन व वन खात् याची परवानगी 
 वेळोवेळी कें द्रीय पयाशवरण ननयमक मींडळाची बदलणारी मानके 

     सल् लागाराींनी २०२५ पयिंतची लोकसींख् या ववचारात घेवनू मुींबई मलननःसारण 
प्रचलन प्रकल्प कृती आराखडा केला होता. परींत,ु मुींबई महानगरपासलकेच् या पाणी 
पुरवठयाच् या बहृत आ आराखडयानुसार सन २०३१ पयिंतची वाढणारी लोकसींख् या व 
त् यानुसार वाढणारा पाणीपुरवठा याचा ववचार करण् यात आला आहे. त् या अनषुींगाने 
साींडपाण् यात होणारी सींभाव् य वाढ व करावी लागणारी प्रकक्रया व तसेच प्रदषुण 
मानकात होणारी सुधारणा या प्रमाणे सुधाररत प्रवाहानुसार सल् लागाराींकडून 
आराखडा तयार करून घेण् यात आला होता. 
      मुींबई म लननःसारण प्रकल् प प्राधान् य कामाींचा सन २००१ च् या ककीं मतीवर 
आधाररत खचश अींदाजे रू. १८५१ को्ी इतका होता. सद्य:जस्थतीत सदर कामाींचा 
खचश सुमारे रू. ५४०० को्ी इतका आहे. 
      कें द्रीय प्रदषुण ननयींत्रक मींडळ याींनी, समुद्रात सोडल् या जाणाऱ्या या 
साींडपाण् याबाबतची उच् च दजाशची मानके प्रस् तावली असून ती अींमलात आणणे 
बींधनकारक आहे. या सवश कारणाींमुळे कामाींच् या व् याप् तीमध् ये बदल व खचशवाढ 
अपेक्षक्षत आहे. 
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(४) व (५) पयाशवरण मींत्रालयाने सुचववल् याप्रमाणे, बहृत आ आराखडयामध् ये बदल 
करून ्प् प् या्प् प् यात सुचववलेली कामे ए कटत्रत करावयाची आहेत. त्यामुळे 
मलजल प्रकक्रया कें द्राची प्रस्ताववत कामे ्प्प्या्प्प्याने न करता शीघ्र गतीने 
होण्यासाठी त्याींचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. 
      तसेच, कमीत कमी जागेत बसण् यायोग् य अशा तींत्र्ानाचा वापर 
करण् याबाबत पयाशवरण मींत्रालयाने सुचववले आहे. कें द्रीय प्रदुषण ननयींत्रक मींडळाची 
मानके वेळोवेळी बदलली असून सन २०१५ मध् ये ती अत् यींत कठोर करण् यात 
आली आहेत आणण ती पाळणे बींधनकारक आहे. 
      याअनुषींगाने ७ पैकी ६ मलजल प्रकक्रया कें द्राच् या कामाींसाठी (मालाड 
व् यनतररक् त) नवीन सल् लागार नेमण् याची प्रकक्रया पूणश झालेली आहे. सदर ६ 
मलजल प्रकक्रया कें द्राींच्या कामाबाबतची सद्य:जस्थती खालीलप्रमाणे आहे:- 

  कुलाबा येथील मलननःसारण कें द्राच् या दजोन् नतीच् या कामासाठीच्या 
ननववदा मागववण् यात आल् या असून त् याींची िाननी सुरु आहे. 

  भाींडुप तसेच घा्कोपर येथील प्रस् ताववत मलननःसारण कें द्राच्या 
दजोन् नतीच्या कामासाठीच्या मसुदा ननववदा तयार झाल् या असून त् याींची 
िाननी सुरु आहे. 

  वरळी व वाींदे्र येथे जागेची उपलब् धतता कमी असली तरी याहठकाणी 
नवीन सीपीसीबी मानींकाप्रमाणे, जरूर वा्ल् यास बहुमजली मलजल 
प्रकक्रया कें द्र तयार करण् याववषयीची शक् यता व व् यवहायशता तपासण् याची 
कायशवाही सुरु आहे. 
 

  वसोवा येथे मसुदा ननववदा तयार करण्याचे काम लवकरच सुरु होणार 
आहे. 

        मालाड येथील सीआरझेड/वन खात्याींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रलींटबत 
असून मालाड प्रकक्रया कें द्रासाठी सल्लागाराींची नेमणकू लवकरच करण्यात येत 
आहे. 
 

----------------- 
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नाशशि महानगरपाशलिा क्षेत्रात साथीच्या रोगाचे  
रुगणाांमध् ये िाढ होत असल्याबाबत 

  

(१४) *  ४३४६२   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े
(अक्िलिोट), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापूर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक महानगरपासलका क्षेत्रात वातावरणात होत असलेल्या बदलामुळे 
साथीच्या रोगाींचे रुग्ण वाढले असून शहरातील महापासलकेच्या रुग्णालयात ४६ 
जणाींवर डेंग्यवूर उपचार सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर साथ आ्ोक्यात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     नासशक महानगरपासलका क्षेत्रात माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये डेंग्यू आजाराचे 
५४ रुग्ण आढळून आलेले आहेत. 
(२) सदर साथ आ्ोक्यात आणण्याबाबत महानगरपासलकेकडून खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येतात. 

  महानगरपासलकेच्या सवश रुग्णालये, दवाखाने, प्रसुतीगहेृ इ.हठकाणी सवश 
प्रकारचा साथरोग सींबींधीचा औषधसाठा उपलब्ध असून येणाऱ्या 
रुग्णाींवर त्वरीत औषधोपचार करण्यात येतो. 

  उदे्रकग्रस्त भागातील पडीक जागेतील ररकाम्या बा्ल्या, नारळाच्या 
करवींट्या, ्ायसश इ.साहहत्य ररकामे करुन आरोग्य सशक्षण देण्यात येते. 

  डासोत्पत्ती स्थानात गप्पी मासे/अबे् ्ाकण्यात येतात. 
  डेंग् यू ताप सदृष व्यक्तीींच्या पररसरात सवेक्षण करुन सींशनयत रुग्णाींचे 

रक्तजल नमुने घेवून सेंन््ीनल से्ं र, जजल्हा रुग्णालय, नासशक येथे 
पुढील तपासणीकरीता पाठववण्यात येतात. 
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  आरोग्य कमशचाऱ्याींमाफश त नागररकाींना आरोग्य सशक्षण देण्यात येते. 
  डेंग्यू व इतर साथीच्या रोगाींबाबत ववववध प्रससध्दी माध्यमाींव्दारे 

नागररकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात येते. 
 (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बािधन (ता.हिेली, श्ज.पुणे) येथील राम नदीच्या पात्रात ि पात्रालगत  
बाांधिाम व्यािसानयिाांिडून भराि टािला जात असल्याबाबत 

  

(१५) *  ३९९५०   श्री.शभमराि तापिार (खडििासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयातील हवेली येथील बावधन, राम नदीच्या पात्रात व पात्रालगत 
याभागातील बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून मोठ्या प्रमाणात राडारोडा व भराव 
्ाकला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीच्या पात्रालगत काही हठकाणी वॉल कीं पाऊीं ड ्ाकून नदीचा 
नैसचगशक प्रवाह अडववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राम नदीचे अजस्तत्व नाहीसे झाले असून, केवळ कागदोपत्री येथे 
नदी असल्याचे हदसत आहे. नदीच्या दोन्ही तीरावर बाींधण्यात आलेल्या 
ससमें्च्या सभींती आणण मोठ्या प्रमाणात ्ाकण्यात आलेल्या राडारोड्यामुळे नदीचे 
ओढ्यात रूपाींतर झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
       पुणे महानगरपासलका हद्दीतील भागातनू वाहणाऱ्या राम नदी पात्रालगत 
राडारोडा व भराव ्ाकल्याचे ननदशशनास आल्यास पणेु महानगरपासलकेमाफश त 
्ाकण्यात आलेला राडारोडा उचलण्यात येतो. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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       बावधन (खदुश) हे गाव पुणे महानगरपासलकेच्या हद्दीत येण्यापुवी सन.न. 
६, डड.एस.के. रानवारा या गहृप्रकल्पामध्ये रामनदी पात्रालगत सभींत बाींधण्यात 
आलेली आहे. 
       सदर सभींतीव्यनतररक्त पुणे महानगरपासलका हद्दीतील बावधन (ख.ु) 
येथील रामनदी पात्रालगत सींरक्षक सभींत आढळून येत नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) रामनदीच्या पात्रालगत होत असलेल्या बाींधकामाच्या अनषुींगाने मे.राषट्रीय 
हरीत लवाद, पुणे याींच्याकड ेयाचचका क्रमाींक ३९/२०१५ दाखल झालेली असून मे. 
राषट्रीय हरीत लवाद याींच्या आदेशानुसार राम नदीची पुररेषा ननजश्चतीचे काम 
पा्बींधारे ववभागामाफश त डडसेंबर, २०१५ रोजी पूणश झालेले असून, जलसींपदा 
ववभाग, जजल्हाचधकारी, पुणे भूसम असभलेख ववभाग, पुणे महानगरपासलका व पुणे 
महानगर प्रदेश क्षेत्र ववकास प्राचधकरण याींच्यामाफश त सींयुक्त सव्हेक्षण करण्यात 
आले आहे. 
       सव्हेक्षणानुसार ब्ल्य ुलाईन मध्ये आढळून येणारे बाींधकाम काढण्याची 
कायशवाही करण्यात येणार असून, सदर पुररेषा ननजश्चतीनसुार या पढेु ब्ल्य ुलाईन 
अींतगशत कोणतीही बाींधकाम परवानगी तसेच मोठी सींरक्षक सभींत/ससमा सभींत 
बाींधण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यात अांमली पदाथािंच्या तस् िरीसाठ  महहलाांचा  
िापर िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१६) *  ४४०७५   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात अींमली पदाथािंची तस् करी करण् यासाठी महहलाींचा सराशस वापर करुन 
यासाठी सोशल ने्वकींग साई्, खास साींकेनतक भोषेचा (कोड वडश) वापर केला 
जात असल्याची माहहती माहे डडसेंबर, २०१५ दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गत वषी अींमली पदाथश तस्करीच्या ५२० प्रकरणाींची नोंद झाल्याचे 
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 



22 

(३) असल्यास, अींमली पदाथािंच्या तस्करी प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     अींमली पदाथाशच्या तस्करीबाबत महहला आरोपीींववरोधात एकूण ५९ गुन्हे 
दाखल झालेले असून एकूण ६३ महहलाींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
     सन २०१५ मध्ये एकूण २४४ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. 
(३) अींमली पदाथाशच्या व्यापारावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी मुींबई शहर, नवी मुींबई, 
ठाणे शहर, नासशक, नागपूर, औरींगाबाद येथे अींमली पदाथश ववरोधी कक्ष स्थापन 
करण्यात आलेला आहे. अींमली पदाथश Online होणऱ्या व्यापारावर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी व त्यास प्रनतबींध घालण्यासाठी शासन स्तरावरुन पोलीस 
महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई व सींबींचधत अचधकारी याींना सुचना देण्यात 
आलेल् या आहेत. अींमली पदाथािंच्या Internet  ककीं वा सोशल समडीयावरुन 
होणाऱ्या गैरव्यापारावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जजल््यात सायबर 
क्राईम लॅब स्थापन करणे प्रस्ताववत असून त्यादृष्ीने शासनस्तरावर कायशवाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मैत्री सहिारी गहृननमाचण सांस्था मयाच. िालीना - साांताकू्रझ ( पूिच), मुांबई  

या सांस् थेच् या सदस्याांची पात्रता ननश्श्चत िरण् याबाबत 
 

(१७) *  ५०८१५   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पश्श्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कालीना - साींताकू्रझ (पवूश), मुींबई येथील मैत्री सहकारी गहृननमाशण सींस्था 
मयाश. मधील मींजूर ८४ सदस्याींपकैी काही सदस्याींची पात्रता  अद्यापही महाराषट्र 
गहृननमाशण व क्षेत्रववकास प्राचधकरणाने ननजश्चत केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननणशयामध्ये "ज्या अचधकारी/कमशचारी याींची ककमान 
५ वषश सेवा झालेली आहे अशा अचधकारी/कमशचारी याला पात्र ठरववता येईल" 
असा स्पष् उल्लेख असताींना अचधकारी/कमशचारी असा भेदभाव करून सदर 
शासन ननणशयाच्या तरतदुीींचा भींग करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुख्य अचधकारी, मुींबई मींडळ याींच्या हद. २२.०९.२०१० 
च्या पत्रान्वये सदर ८४ व्यक्तीींपैकी ६७ व्यक्तीींनी मुींबई मींडळाकड ेअजश सादर 
केले असून केवळ ५७ सभासदाींच्या अजाशसोबत ववहीत कागदपत्र ेअसल्याने सदर 
५७ सभासद पात्र होत आहेत असे शासनास कळववण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
मरशशिणी ताांडा अहमदपूर नगरपररर्देच् या हह त समाविष्ट् ट िरण् याबाबत 

(१८) *  ५०७९९   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदपुर तालुक्यातील मरसशवणी ताींडा गाींव नगरपररषद ककीं वा ग्रामपींचायत 
अशा कुठल् याही हहद्दत नसल्याने नागरी सुववधेपासून ताींडा वींचचत झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मरसशवणी ताींडा अहमदपूर नगरपररषदेच् या हहद्दत समाववष ् 
करण् याचा पररपूणश प्रस् ताव ववभागीय आयकु् त, औरींगाबाद याींच् याकडून शासनास 
प्राप् त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व प्रकरणाची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मरसशवणी ताींडा हे गाव नगर पररषद ककीं वा 
ग्रामपींचायत यापकैी कुठल्याही हद्दीत नाही, ही वस्तचुथती आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
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    मरसशवणी ताींडा गाव अहमदपूर नगरपररषदेमध्ये समाववष् करण्याच्या 
प्राप्त प्रस्तावाबाबत स्वयींस्पष् व पररपूणश प्रस्ताव सादर करणे बाबत 
जजल्हाचधकारी, लातूर याींना सुचचत करण्यात आले आहे याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर ननयमानुसार सशघ्रतेने यथोचचत कायशवाही करण्यात येईल.  

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

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) शहरातील अनेि रस्त्यािरील 
 खड्ड ेिायमस्िरुपी दरुुस्त िरण्याबाबत 

(१९) *  ४२१६५   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) शहरातील अनेक रस्त्याींवर मोठेमोठे खड्ड ेपडले असून 
सावशजननक बाींधकाम ववभागाने डाींबरी रस्त्यावरील खड्ड े कायमस्वरुपी दरुुस्त 
करण्याऐवजी तात्पुरती दरुुस्ती केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या सुमारास 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींसाठी शासनाकडून समळालेला २२ को्ी रुपये ननधी 
पडून असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले तसेच हा ननधी शहरातील रस्त्याींसाठी वापरण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पींढरपूर शहरातील ५ प्रमुख रस्ते सावशजननक बाींधकाम 
ववभागाच्या कायशक्षेत्रात असून ते सवश रस्ते वाहतुकीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्यात 
आले आहेत. 
      इतर रस्ते नगरपररषदेच्या कायशक्षेत्रात असून त्यावरील खड्ड ेबजुवनू ते 
वाहतूकीसाठी सुजस्थतीत करण्यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) सुवणश जयींती नगरोत्थान महासभयान (राज्यस्तर) अींतगशत पींढरपूर 
शहरातील वेगवेगळे ८ रस्ते करण्यासाठी ५२.६८ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव शासनाने 
मींजूर केला असून त्यापैकी रु.२२.३८ को्ी रुपये ननधी नगरपररषदेस ववतरीत 
करण्यात आला आहे. 
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      सदर प्रकल्पाचे काम तातडीने पूणश करण्याच्या सूचना पींढरपूर 
नगरपररषदेस देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
राज् यात विडी िामगार िल्याण मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(२०) *  ५०१६१   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात सोलापूरसह सुमारे ५ लाख ववडी कामगार आहेत व त्यात ६० 
हजार महहला ववडी वळण्याचे काम करीत असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महहला कारखान्यातनू कच्चा माल घेऊन घरी बसून ववडी 
बनववत असल्याने शासन त्याींना कामगाराींचा दजाश देत नाही, त्यामुळे त्याींना 
कुठल्याही शासकीय योजनाींचा लाभ समळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महहलाींना कामगाराींचा दजाश व ववडी कामगाराींना शासनाच्या 
ववववध योजनाींचा लाभ समळण्यासाठी शासनाने ववडी कामगार कल्याण मींडळ 
स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे अींशत: खरे आहे. राज्यात सोलापूरसह सुमारे ५ लाख 
ववडी कामगार आहेत हे खरे नाही. तथावप, महाराषट्र राज्यामध्ये एकूण ३४० 
ववडी आस्थापनामध्ये ६,४९४ कारखाना कामगार तर ६९,२३९ घरखेप ववडी 
कामगार असे एकूण ७५,७३३ एवढे ववडी  कामगार कायशरत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. ववडी व ससगार कामगार अचधननयम, १९६६ च्या कलम २ 
(एफ) नुसार, घरखेप काम करणाऱ्या कामगाराींचा कामगार या व्याख्येत समावेश 
आहे. घरी ववडी बनववत असलेल्या कामगाराींना ८ कामगार कायद्याींच्या तरतूदी 
लागू आहेत. यानुसार ववडी कामगाराींच् या हहताचे सींरक्षण या कायद्याद्वारे होते. 
तसेच असींघ्ीत कामगाराींसाठीची शासनाची जनश्री ववमा योजना ववडी 
कामगाराींना देखील लागू आहे. ववडी कामगाराींसाठी केवळ स् वतींत्र अशा 
कल् याणकारी योजना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. 
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(३) असींघह्त कामगार सामाजजक सुरक्षा अचधननयम २००८ अनुसार असींघह्त 
कामगाराींसाठी महाराषट्र असींघह्त कामगार सामाजजक सुरक्षा मींडळ स्थापन 
करण्याबाबतची कायशवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. सदर मींडळामध्ये सवश 
असींघह्त कामगाराींचा समावेश असणार आहे. ववडी कामगाराींसाठी स्वतींत्र असे 
कल्याणकारी मींडळ स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाचगणी येथील (श्ज.सातारा) दाांडघेर टोलनाक्यािर ठेिेदाराांिडून 
बेिायदेशीरररत्या टोल िसुली होत असल्याबाबत 

(२१) *  ४३४५२   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाचगणी येथील (जज.सातारा) दाींडघेर ्ोलनाक्यावर ठेकेदाराींकडून 
सहलीकररता येणाऱ्या प्रत्येक ववद्यार्थयािंकडून २ रुपयाींऐवजी २० रुपयाींचा ्ोल 
बेकायदेशीर वसुल करीत असल्याची बाब शासनाच्या तसेच जजल्हा प्रशासनाच्या 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ्ोल ठेकेदाराच्या ववरुध्द पाचगणीच्या नगराध्यक्ष तसेच 
सामाजजक कायशकत्यािंनी मा.मुख्यमींत्री व जजल्हाचधकारी सातारा, याींच्याकड े      
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सींबींचधत ठेकेदारावर शासनाने कोणती तातडीची कारवाई 
केली आहे, असल्यास, कारवाईचे स्वरुप काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय.  
     सदर बाब पाचगणी चगररस् थान नगरपररषदेच् या ननदशशनास आली आहे.  
(२) व (३) याबाबत प्राप् त तक्रारीच् या अनुषींगाने नगरपररषदेने ठेकेदारास नो्ीस 
बजावली असून त् यावर ननयमानुसार कारवाई करण् यात येत आहे.  
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाही.  

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

मुांबईतील मानखदुच शशिाजी नगर, एम/पूिच विभागातील रहहिाशाांना  
गैस्रो, डेंगू, मलेररया, टॉयफाईड, ि इतर  

विर्ाणूांची लागण झाल्याबाबत 
  

(२२) *  ३९८२१   श्री.अब ू आजमी (मानखदूच शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मानखदुश सशवाजी नगर, एम/पवूश ववभागातील रहहवाशाींना 
गैस्ट्रो, डेंगू, मलेररया, ्ॉयफाईड व इतर ववषाणूींची लागण झाल्याने रुग्णसींख्या 
वाढीस लागल्याची बाब स्थाननक सींस्थेने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान शासनाच्या आरोग्य ववभागाच्या ननदशशनास आणली आहे, हे खरे आहे 
काय,    
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना तातडीने कायाशजन्वत 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त पढुीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येतात :- 
जलजन्य आजारासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रनतबींधात्मक उपाययोजना 

  एम/पवूश ववभागातील वदै्यकीय आरोग्य अचधकाऱ्याींच्या कायाशलयामाफश त 
वपण्याच्या पाण्याींचे दैनींहदन सवेक्षण करण्यात येते. 

  अयोग्य पाण्याच्या नमुनला आढळलेल्या व जलजन्य आजाराच्या रुग्र्ण 
आढळलेल्या पररसराचे सवेक्षण करण्यात येते. 
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  सवेक्षण आढळलेल्या रुग्णाींमध्ये शुषकीकरण ्ाळण्याकरीता 
जलसींजजवनीचे वा्प करण्यात येते. 

  आवश्यकतेनुसार रुग्णाींना जवळच्या दवाखाना/रुग्णालयात पढुील 
उपचारासाठी सींदसभशत करण्यात येते. 

  पाणी उकळून व गाळून वपण्याबाबत जनजागतृी करण्यात येते. 
  पाण्याच्या अनतररक्त शुध्दीकरणासाठी क्लोरीन गोळ्याींचे वा्प 

करण्यात येते. 
  कननषठ अन्वेषक (अन्ननाशक) व अनु्ापन ववभाग याींच्यामाफश त 

सींयुक्त कारवाई करुन ववभागातील पदपथावरील उघड े अन्नपदाथश, 
जास्त वपकलेली फळे, धूळ व माश्या बसलेले अन्नपदाथश व 
सरबतासारखी पेये नष् करण्यात येतात. 

डेंगय ु
     डेंग्यु आजाराच्या प्रनतबींध व ननयुींत्रणासाठी सन २०१५ मध्ये खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आल्या :- 

  कक्कननयींत्रण ववभागातफे डास प्रनतबींधक उपाययोजना व उच्चभु्र 
वस्तीत ववशेष उपाययोजना 

  प्रसशक्षण व जनजागतृी 
  हाऊससींग सोसाय्ीज व कामाच्या हठकाणी ववशेष उपाययोजना 
  दैनींहदन तापाच्या रुग्णाींचे व डेंग्यु सहवाससताचे सवेक्षण 
  खाजगी वदै्यकीय व्यवसायीकाबरोबर समन्वय 

मलेररया 
      मलेररया आजाराच्या ननयींत्रणासाठी खालील प्रमाणे पाच सुत्री  कायशक्रम 
राबववण्यात येत आहे :- 

 डास प्रनतबींधक उपाययोजना 
 त्वरीत ननदान व समूळ उपचार 
 मायक्रोमॅवपींग आणण मायक्रोप्लॅननींग 
 मनपाच्या व इतर खात्याींशी समन्वय 
 प्रसशक्षण व जनजागतृी 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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निी मुांबई महानगरपाशलिा पररसरातील झोपडपट्टी  
मधील शाळाांमध्ये सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(२३) *  ४८४२८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपासलका हद्दीतील झोपडपट्टी पररसरातील २२०० ववद्याथी 
असलेल्या तीन शाळाींना स्वतींत्र इमारत नसल्यामुळे या शाळेतील ववद्यार्थयािंना 
पत्र्याची शेड, समाजमींहदर व झोपडपट्टी मध्ये सशक्षण घ्यावे लागत असल्याचे 
माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलकेच्या मालमत्ता ववभागाने शाळेच्या स्वतींत्र 
इमारतीच्या जागेसाठी  एमआयडीसीकड े भूखींड समळावा म्हणनू मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींत गाडगेबाबा नागरी स्वच्िता असभयानामध्ये दोन वेळा 
पुरस्कार समळालेल्या नवी मुींबई महानगरपासलका पररसरातील झोपडपट्टी मधील 
शाळाींमध्ये मोठ्याप्रमाणात घाणीचे साम्राज्य पसरल्यामुळे ववद्यार्थयािंच्या व 
सशक्षकाींच्या आरोग्यावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शाळाींना स्वतींत्र इमारत 
समळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
      या शाळा पररसरात स्वच्िता राखण्याच्या दृष्ीने नवी मुींबई 
महानगरपासलकेकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतात.        
(४) व (५) महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या अखत्यारीतील ह्.ह्.सी. 
औद्योचगक क्षेत्र, यादवनगर, ऐरोली येथील भुखींड प्राथसमक शाळेकरीता नवी 
मुींबई महानगरपासलकेस ववनामुल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत महापौर, नवी मुींबई 
महानगरपासलका याींनी केलेल्या ववनींतीच्या अनषुींगाने उक्त बाब महाराषट्र 
औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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पाम बीच मागे - िाशी टोलनािा - िाशी - िोपरखरैणे – घनसोली  
- रबाळे - ऐरोली - हदघा या पयिंतच्या निीन रस्त्याचे  

िाम एमएमआरडीएमाफच त िरण्याबाबत 

(२४) *  ४०१५४   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिच) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई शहराची वाढती लोकसींख्या व हदवसेंहदवस वाढणारी वाहतूक कोंडी 
यावर उपाययोजना म्हणनू पाम बीच मागे - वाशी ्ोलनाका - वाशी - 
कोपरखरैणे - घनसोली - रबाळे - ऐरोली - हदघा या पयिंतच्या नवीन रस्त्याचे 
काम एमएमआरडीएमाफश त करण्याबाबत नवी मुींबई महानगरपासलकेने व स्थाननक 
खासदाराींनी एमएमआरडीचे अनतररक्त आयुक्त याींना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान त्याींची भे् घेऊन ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव नवी मुींबई महानगरपासलकेने यापूवी सन २०१४ ला 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कोणता ननणशय घेण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्न भाग १ मध्ये नमुद केलेल्या रस्त्याच्या मागणी 
सींदभाशत मा.लोकसभा सदस्याींचे पत्र मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाकड े
प्राप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर रस्त्याबाबतचा प्रस्ताव नवी मुींबई महानगरपासलकेकडून मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाकड े प्राप्त झाल्यावर पढुील कायशवाही 
प्राचधकरणाकडून अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
सोलापूर महानगरपाशलिेची शमळित िराची  

िोट्यिधीची थिबािा असल्याबाबत 
  

(२५) *  ५००८५   श्री.सुभार् देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील एस. आर. पी. कॅम्प, एम. आय. डी. सी, रेल्वे ववभाग, 
ग्रामीण पोलीस तसेच शहरातील ककत्येक सशक्षण सींस्था व मान्यवर व्यक्ती 
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याींचेकड े मनपा, सोलापूर याींची समळकत कर तसेच इतर कराींची कोट्यावधीची 
थकबाकी असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर थकबाकी वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
ककीं वा उपाय योजना केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, तसेच सोलापूर महानगरपासलका आचथशक सींक्ात असून देखील 
इतकी थकबाकी असतानाही सींबींचधत थकबाकीदार तसेच वसुली करण्यास ववलींब 
करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) व (३) सोलापूर महानगरपासलकेकडून थकबाकी वसूल करण् याबाबत सींबींचधत 
थकबाकीदार समळकतदाराींना जप् ती नो्ीस देणे, समळकतीची अ्कावणी करणे, 
पाणी पुरवठा खींडीत करणे यास् वरुपाची कारवाई केलेली आहे. तसेच यापुढे 
थकबाकीदाराींच् या समळकतीचे जाहहर सललाव करणेबाबतची कायशवाही करण् यात 
येत आहे.  
      थकीत मालमत् ता कराच् या वसूलीमध् ये हदरींगाई करणा-या 
अचधकारी/कमशचा-याींवर पढुीलप्रमाणे कारवाई केली आहेः-  
       १) इष ्ाींकानुसार वसूली केली नसलेल् या ६० कमशचा-याींच् या वेतनवाढी 
रोखण् यात आल् या आहेत.   
        २)  ३ वसुली कमशचा-याींवर ननलींबनाची कारवाई करण् यात आली आहे.  
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाही.  

----------------- 
जळगाि महानगरपाशलिेतील बालिाडयाांच् या पोर्ण  

आहाराच्या ननविदा प्रकक्रयेबाबत 

(२६) *  ४२९९९   श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पश्श्चम), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपासलकेच्या बालवाडयाींचा पोषण आहाराच्या ननववदा 
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प्रकक्रयेबाबत मा. पालकमींत्री याींनी पत्र देवनू मागील सहा महहन् यापासून थाींबवनू 
ठेवली असल् याने येथील ३३ बालवाड्याींमधील सुमारे १६०१ ववद्याथी आहारापासून 
वींचचत असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननववदा प्रकक्रयेबाबत ननणशय घेवनू येथील बालवाड्याींमधील 
ववद्यार्थ यािंना पोषण आहार उपलब् ध करुन देण् याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       जळगाव महानगरपासलकेच्या बालवाडयाींचा पोषण आहाराच्या ननववदा 
प्रकक्रयेबाबत मा.पालकमींत्री महोदय याींना प्राप्त झालेल्या तक्रारीसींदभाशतील पत्र 
महानगरपासलकेस प्राप्त झाल्यानींतर त्याअनुषींगाने व  इतर २ तक्रारीच्या 
अनषुींगाने महानगरपासलकेमाफश त चौकशी करण्यात आली. 
     चौकशीअींती यामध्ये कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे आढळून 
आल्यानींतर पुवीच्या ननववदा धारकास हदनाींक १३.१०.२०१५ रोजी कायाशदेश देण्यात 
आला असून, ववद्यार्थयािंना पोषण आहार सुरू करण्यात आला आहे.  व तो 
आजतागायत सुरू आहे. 
        तथावप, महानगरपासलकेच्या बालवाड्यातील सुमारे १६०० ववद्यार्थयािंना 
हद.१.७.२०१५ ते १३.१०.२०१५ या कालावधीत पोषण आहार पुरववण्यात आला 
नाही, ही वस्तजुस्थती असून याबाबत सींबींचधत अचधकारी/कमशचारी याींचेवर 
जबाबदारी ननजश्चत करुन त्याींचेववरुध्द सशस्तभींग ववषयक कारवाई करण्याबाबत 
महानगरपासलकेस ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(२) ववद्यार्थयािंना पोषण आहार देण्यासींदभाशतील ननववदा प्रकक्रयेबाबत जळगाव 
महानगरपासलकेने कायशवाही करून, पोषण आहार सुरू केला आहे. 
(३)   प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील इन्फोसेस िां पनीच्या आिारात महहलेिर झालेला बलात्िार 
  

(२७) *  ४९६४३   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील इन्फोसेस कीं पनीच्या आवारातील कॅन््ीींनमध्ये रोखपालाचे काम 
करणाऱ्या २५ वषीय वववाहीत महहलेवर कीं पनीच्या स्वच्ितागहृात बलात्कार करुन 
त्याचे भ्रमणदरूध्वनीवर फो्ो काढून सोशल समडीयावर ्ाकण्याची धमकी 
हदल्याची बाब हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व इतक्या मोठ्या कीं पनीमध्ये महहला कमशचाऱ्याींची सुरक्षा धोक्यात 
आल्याप्रकरणी कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) कफयाशदी महहला हद. २७.१२.२०१५ रोजी इन्फोससस कीं पनीचे इमारत क्र. १२ 
मधील लेडीज वॉशरुममध्ये गेल् या असता, आरोपी क्र. १ याने कफयाशदी महहलेवर 
बलात्कार केला व आरोपी क्र. २ याने त्याचेकडील मोबाईलद्वारे अजश्लल फो्ो 
काढून कोणास साींचगतले तर फो्ो पेपरमध्ये देईन अशी धमकी हदली असे 
हदलेल् या कफयाशदीवरुन हहींगजवडी पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ३९६/२०१५ भा.दीं.वव. 
कलम ३७६, ५०६, ३४ माहहती तींत्र्ान कायदा कलम ३७(ए) प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून, दोन्ही आरोपीींना हद २८.१२.२०१५ रोजी अ्क करण्यात 
आले आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. वेळोवेळी बैठका घेवनू कीं पनीतील महहला 
कमशचाऱ्याींचे सुरक्षीततेबाबत उपाय योजना करण्यासींदभाशत व्यवस्थापनास सूचना 
हदलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अमरािती शहरासह श्जल् ्यातील नागररिाांची लाइफ लाइन  
ओररएन्टल रेडशलांक्स प्रा. शल.िां पनीने िेलेली फसिणिू 

  

(२८) *  ४८९६५   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पूिच), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अमरावती शहरासह जजल् ्यातील नागररकाींना सदस्य बनवनू लोखो रुपयाींची 
फसवणकू केल्याप्रकरणी लाइफ लाइन ओररएन््ल टे्रडसलींक्स प्रा.सल. कीं पनीच्या २ 
ससननअर मॅनेजर याींना आचथशक गुन्हे शाखेने नागपूर येथनू  हदनाींक १५ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी अ्क करुन त्याींच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या पुणे, गोंहदया, नागपूर व नासशक इत्यादी 
हठकाणच्या कायाशलयातून कागदपत्र ेव रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीसाींचा तपास पूणश झाला आहे काय, असल्यास 
त्यामध्ये काय आढळून आले व त् यानुसार कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कीं पनीच्या पुणे, गोंहदया, नागपूर नासशक इत्यादी हठकाणच्या 
कायाशलयातनू कागदपत्र ेव रोख रक्कम जप् त करण्यात आलेली नाही. 
(३) हदनाींक १५.१२.२०१५ रोजी कफयाशदीने केलेल्या तक्रारीवरुन अमरावती येथील 
पोलीस स््ेशन कोतवाली येथे नागररकाींची लाखो रुपयाची फसवणकू 
केल्याप्रकरणी लाइफ लाइन ओररएन््ल टे्रडसलींक्स प्रा.सल. कीं पनीच्या अध्यक्ष 
सींचालक व २ पदाचधकारी याींचेववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याींना 
अ्क करण्यात आली आहे. उवशररत ९ आरोपीींनी अ्कपूवश जामीन प्राप्त केला 
आहे. सदर आरोपीींववरुध्द पोलीस स््ेशन सस्ी कोतवाली येथे अप. क्र. 
४०३/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ४२०,४६७,४६८,४७१,१२० सह कलम ४,५,५ (ए), ५(बी), 
५(सी), ५, ६(२) हद. प्राईज ची् ॲक््, १९७८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
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     सदर कीं पनी दरमहा वेतन कसमशन देऊन ववमा काढते असे आसमष 
दाखवनू अमरावती शहरातील ग्रामीण भागातील असशक्षक्षत महहला व परुुषाींकडुन 
पैसे गोळा करुन नागररकाींची फसवणकू केल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे. 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींटबत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपाशलिेच्या शशक्षण मांडळातील एलसीडी  
टीव्ही िाटपात गैरव् यिहार झाल्याबाबत 

  

(२९) *  ४२५२४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपासलकेच्या सशक्षण मींडळातील एलसीडी ्ीव्ही वा्पात 
गैरव् यवहार झाल् याची चौकशी करण् याचा ननणशय मींडळाने घेतला असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर चौकशीत काय ननष पन् न झाले आहे व त् यानुसार दोषीींवर 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
      पुणे महानगरपासलकेकड े प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने आयुक्त, पुणे 
महानगरपासलका, पुणे याींनी प्राथसमक शाळाींत ्ी.व्ही. वा्पातील कचथत 
गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्याचे आदेश हदले आहेत. 
(२) आयुक्त, पुणे महानगरपासलका, पुणे याींच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी 
ससमती नेमण्यात आली असून, सद्य:जस्थतीत चौकशी सुरु आहे. 
      चौकशीतील ननषकषाशनसुार योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोरेगाि (प) मुांबई उपनगरातील पत्रािाला चाळीच् या पनुविचिासाच् या 
 िामात झालेल् या गैरव् यिहाराची चौिशी िरण् याबाबत 

  

(३०) *  ४०२४२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हात्र े
(शभिांडी पिूच), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  गोरेगाव (प) मुींबई उपनगरातील पत्रावाला चाळीतील ६७२ घरे सन २००८ 
मध् ये पनुववशकासाच्या नावाखाली तोडण्यात आली असून सात वषाशचा कालावधी 
लो्ला तरी अद्यापही या चाळीचा पनुववशकास झाला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुनववशकासासाठी ववकासकासोबत केलेल्या करारानुसार म्हाडाला 
समळणारा हहस्सा, भाडकेरुीं चे गाळे, पुनवशसनाचे गाळे व ववकासकाला समळणारा 
हहस्सा याबाबत उल्लेख होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकासकाने अद्यापही येथील रहहवाशाींना घरे हदलेली नाहीत 
कराराप्रमाणे म्हाडाचा हहस्सा म्हाडास पुणशपणे समळाला नाही असे असतानाही 
ववकासकाने आपल्या हहस्साची जागा सबसलज करुन दसुऱ्या ववकासकाला 
ववकली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी झालेल्या गैरव् यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश 
मा.गहृननमाशण राज्यमींत्री याींनी हदनाींक ३ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त् या सुमारास 
देऊन १५ हदवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश हदले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, एक सदस्यीय चौकशी ससमतीने सादर केलेल्या अहवालातील 
ननषकषाशचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, व त्यानुसार सींबींचधत ववकासकावर 
कोणती कारवाई केली आहे तसेच रहहवाश्याींना तातडीने इमारतीत जागा 
देण्याच्या अनषुींगाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) सींयकु्त पनुववशकास योजनेंतगशत गोरेगाव येथील पत्राचाळ 
वसाहतीचा पनुववशकास सुरु आहे व अद्याप पुनवशसनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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       सींस्था, ववकासक व म्हाडा याींचेमध्ये टत्रपक्षीय करारनामा करण्यात 
आला असून त्यामध्ये भाडकेरु, ववकासक व पनुवशसनाचे गाळे म्हाडाला उपलब्ध 
होणार आहेत. 
(३) सींयुक्त पुनववशकास योजनेंतगशत पुनवशसनाचे काम पूणश झालेले नसून 
प्रगतीपथावर आहे आणण म्हाडा हहस्स्याींचे काम सुरु असून अद्याप पूणश झालेले 
नाही. 
     उपरोक्त योजनेतील जसमनीचा भाडपेट्टा झालेला नाही. सींपूणश मालकी 
म्हाडाची आहे कररता उपरोक्त ववक्री हहस्सा अन्य ववकासकास सबसलज      
(उप भाडपेट्टा) करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) होय, हे खरे आहे. 
      प्रधान सचचव (गहृननमाशण) याींनी त्याींच्या स्तरावर म्हाडा अचधकाऱ्याींशी 
बैठक घेण्यात आली असून योजनेतील आवश्यक माहहती सादर करण्याची सूचना 
त्या बैठकीत देण्यात आली. सदरहू प्रकरणी अींतीम ननषकषश काढण्यास काही 
कालावधी लागणार असल्याने मा.राज्यमींत्री (गहृननमाशण) याींचेकडून अहवाल सादर 
करण्याकररता १ महहन्याचा कालावधी वाढवण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
पुणे येथे धचटफां डाच्या माध्यमातनू धधर िुरीज धचटफां ड इांडडया शल.  

याांनी अनेि गुांतिणिूदाराांची फसिणिू िेल्याबाबत 
  

(३१) *  ४३२०९   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे चच्फीं डाच्या माध्यमातनू अनेक गुींतवणकूदाराींना असमष दाखवनू 
तब्बल २ को्ी ८६ लाख ५७ हजाराींची फसवणकू केल्याने चधर कुरीज चच्फीं ड 
इींडडया सल. सींघवी नगर, औींधच्या सींचालकाींना चतु:श्रृींगी पोसलस ठाण्यात    
हदनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केल्याचे ननदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच गुींतवणकूदाराींची रक्कम परत समळण्याबाबत शासन स्तरावरुन 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पुणे येथील चधर कुरीज चच्फीं ड इींडडया सल.व 
चधर कुरीज सजव्हशसेस नावाचे चच्फीं ड ऑफीस औध, पुणे येथे चालू करुन 
गुींतवणकूदाराींना चच्फीं डमध्ये गुींतवणकु केल्यास चाींगल्या परताव्याचे आसमष 
दाखवनू त्याींचा ववश्वास सींपादन करुन त्याींच्याकडून सभशी स्वरुपात, कफक्स 
डडपेॉणझ् स्वरुपात रकमा स्वीकारुन कफयाशदी व गुींतवणकूदाराींची रोख          
रु. ३,८१,५५,७६०/- ची फसवणकू केल्याचे ननदशशनास आले असून सदर प्रकरणी 
कफयाशदाने हदलेल्या कफयाशदीवरुन चतु:श्रुींगी पोलीस स््ेशन, पुणे येथे        
हदनाींक ६.१२.२०१५ रोजी गु.र. नीं ३९२/२०१५ भाीं.दीं.वव. कलम ४२०,४०६,३४ व 
महाराष ट्र ठेवीदाराींच् या हहत सींबधाचे सरींक्षण अचधननयम कलम ३ व ४ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकूण ७ आरोपीींपैकी २ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. सातही आरोंपीववरुध्द मा.प्रथमवगश न्यायदींडाचधकारी , पुणे 
याींचे न्यायालयात दोषारोपपात्र दाखल करण्यात आले असून सदरचा गुन्हा 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

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

अिोला येथील किडनी तस्िरी प्रिरणाच्या चौिशीबाबत 
  

(३२) *  ४१५९३   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पूिच), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ननदशशनास आलेल्या ककडनी तस्करी 
प्रकरणातील ककडनी प्रत्यारोपणाच्या काही शस्त्रकक्रया औरींगाबाद, नागपूर व 
साींगली जजल्हयातील नामाींकीत हॉस्पी्लमध्ये करण्यात आल्याचे तसेच ककडनी 
तस्कराींचे आींतरराषट्रीय ्ोळी सोबत सींबींध असल्याचे चौकशीत आढळून आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर प्रकरणी अकोला शहरातील खदान पोलीस स््ेशनच्या      
अचधका-याींनी बनाव् दस्तऐवज करणाऱ्या आरोपीस अ्क करुन            
हदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१६ पयिंत पोलीस कोठडी देण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर ककडनी तस्करी प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अकोला येथे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये उघडकीस 
आलेल्या ककडनी तस्करी प्रकरणातील प्रत्यारोपणाच्या काही शस्त्रक्रीया 
औरींगाबाद, पुणे जजल््यातील नामाींककत हॉस्पी्लमध्ये करण्यात आल्याचे 
तपासात ननषपन्न झाले आहे. ककडनी तस्कराचे आींतरराषट्रीय ्ोळी सोबत सींबींध 
असल्याचे चौकशीत काय आढळून आले नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यासींदभाशत सखोल चोकशी करण्यात आली असून अकोला जजल््यात दोन 
गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापेकी पोलीस स््ेशन डाबकी रोड, अकोला 
अप.क्र. १३४/१५, भा.दीं.वव. कलम ३७०,४१७,४१९,४२०,४६८,४७१,३४ सह कलम 
महाराष ट्र सावकारी अचधननयम २०१४ कलम ३९,४५,४६ गुन््याींमध्ये ७ 
आरोपीववरुध्द दोषारोप पत्र ववशेष न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
     तसेच पोसलस स््ेशन जनेु शहर येथील अप. क्र. १७६/१५, भा.दीं.वव.    
कलम ४१७,४२०,४६५,४६८,४७१,३७० चा गुन्हा पोलीस अचधक्षक, राज्य गुन्हे 
अन्वेषण ववभाग, अमरावती याींचेकड ेवगश करण्यात आला असून गुन्हा तपासावर 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

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

ननगडिेाडी (श्ज.िोल् हापूर) पररसरात गॅस शसशलांडरचा स्फोट  
होऊन नऊ जण गांभीर जखमी झाल्याबाबत 

  

(३३) *  ४६२९६   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननगडवेाडी (जज.कोल् हापरू) पररसरात माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शवे्च्या 
आठवडयात गॅस सससलींडरचा स्फो् होऊन नऊ जण गींभीर जखमी झाले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्वयींपाकाच्या गॅसचा वापर ररक्षा, मारुती कार, व्हॅन व इतर 
वाहनाींत मोठया प्रमाणात होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अनचधकृतररत्या गॅस भरणा करणा-या से्ं रवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
       प्रश्नात नमुद घ्ना हद.२४/१२/१५ रोजी घडली त्यात ८ लोक गींभीर 
जखमी झाले व रुपये ३,६२,०००/- चे नुकसान झालेल्याबाबत ३ आरोपीववरुध्द 
गाींधी नगर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ११०/१५ जीवनावश्यक वस्तचुा अचधननयम 
१९५५ कलम ३, ७ सह भा.दीं.वव. कलम ३०८, ३३८, २८६, ४२७, ३४ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) कोल्हापूर जजल््यामध्ये ररक्षा, मारुती कार, व्हॅन व इतर वाहनात 
बेकायदेशीर स्वयींपाकाचा गॅस भरत असताना आढळून आलेबाबत सन २०१५ 
मध्ये ८ गुन्हे दाखल करुन तपासाअींती गुन्हे न्यायप्रववषठ करण्यात आलेले 
आहेत. 
       सन २०१६ माहे फेब्रवुारी अखेर अशा प्रकारचे दोन गुन्हे दाखल करुन १ 
गुन््यात आरोपीींववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून १ गुन््याचा 
तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेली नाही. 

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

पुणे शशक्षण मांडळाने स्िेटर खरेदीत िेलेल्या निुसानीबाबत 
  

(३४) *  ४९३४०   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे सशक्षण मींडळाने पहहली ते सातवीच्या ववद्यार्थयािंसाठी माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या स्वे्र खरेदीत पासलकेचे सुमारे ३२ लाख रुपयाींचे 
नुकसान झाल्याचे माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर स्वे्र खरेदीस 
जबबादार असणाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपासलका याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद श्जल््यातील शसद्धाथच उद्यानाच्या प्राणी सांग्रहालयातील  

रॉयल बेंगॉल टायगरचा सांशयास्पद मतृ्य ू

(३५) *  ४२१५५   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल््यातील ससद्धाथश उद्यानाच्या प्राणी सींग्रहालयातील १८ वषीय 
रॉयल बेंगॉल ्ायगरचा सींशयास्पद मतृ्य ूझाल्याचे हदनाींक २० जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार उक् त प्रकरणातील 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वाघाचा सींशयास्पद मतृ्य ूझाला हे खरे नाही. 
     तथावप ससध्दाथश उद्यानातील प्राणी सींग्रहालयातील एका वाघाचा मतृ्य ू
झाला आहे व प्रथमदशशनी वाघाचा मतृ्यू हा वधृ्दापकाळाने झाल्याचा ननषकषश 
पशुसींवधशन ववकास ववभागाच्या अचधकाऱ्याींनी काढला आहे. 
(२) व (३) मतृ वाघाचे शवववच्िेदन पशुसींवधशन ववकास ववभागाच्या अचधकाऱ्याींनी 
वन ववभागाच्या अचधकाऱ्याींच्या समक्ष करण्यात आले आहे व मतृ वाघाच्या 
शरीरातील अवयवाचे नमुने पशुसींवधशन ववभागाच्या रोग अन्वेषण प्रयोग शाळेकड े
तपासणीसाठी पाठववण्यात आले आहेत. 
(४) सद्य:जस्थतीत कायशवाहीची प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िें द्र सरिारच्या ‘अमतृ’ योजनेबाबत 

(३६) *  ३९७४६   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.सुननल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
राजा), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारच्या ‘अमतृ’ योजनेअींतगशत या शहरी भागासाठी असलेल्या 
योजनेत ननवडलेल्या राज्यातील ४३ शहराींमध्ये पाणीपुरवठा योजनाींना सौर उजेचा 
आधार समळणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतील शहराींना पाणीपुरवठा प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  अींशत: खरे आहे. 
कें द्र शासनाच्या अमतृ असभयानाींतगशत ४३ शहराींपकैी सन २०१५-१६ च्या कृती 
आराखडयात २१ शहराींच्या पाणीपुरवठा योजनाींना मान्यता प्राप्त झाली आहे.  
सदर २१ प्रकल्पापकैी ६ योजनाींमध्ये सौर उजेच्या प्रस्तावाींचा समावेश आहे. 
(२) या योजनेत समाववष् पाणीपुरवठा योजनाींचे प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील चेंबूर िसाहत जीिन सांग्राम नगर येथे  
िधृ्देचा गळा धचरुन िेलेली हत्या 

  

(३७) *  ४३७०७   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.श्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चेंबूर वसाहत जीवन सींग्राम नगर येथे भाड्याच् या घरात राहणा-या 
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७० वषीय वधृ्द महहलेचा अमली पदाथाशच्या व्यसनासाठी ३२ वषीय तरुणाने गळा 
चचरुन हत्या केल्याचे हदनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
       सदर प्रकरणी एका आरोपीस अ्क करण्यात आली असून 
त्याच्याववरुध्द आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबूर येथे गु.र.क्र. ३२०/२०१५ भा.दीं.वव. 
कलम ३०२ ४५२ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
       न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

टाटा रुग णालयामध् ये ििच रोगािर उपचार घेण् यासाठ  येणा-या  
रुग णाांच्या ननिा-याची व् यिस् था िरण्याबाबत 

  

(३८) *  ४०००७   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अडॅ.आशशर् शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती 
मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील परेल ववभागातील ्ा्ा रुग् णालयामध् ये ककश रोगावर उपचार 
घेण् यासाठी आजारी वडीलासोबत आलेल् या ३ वषाशच् या मुलीचा थींडीच् या 
कडाक् यामुळे मतृ् यू झाल् याचे हदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यासुमारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपचारासाठी आलेले सदर कु्ुींब हे अधशउघड्या झोपडीमध् ये राहत 
असल् याने या मुलीचा मतृ् यू झाल् याचे ननष पन् न झाले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रुग् णालयामध् ये दाखल होण् याकररता अशा अनेक रुग् णाींना 
रुग् णालयाच् या बाहेर हदवसेंहदवस राहून प्रनतक्षा करावी लागत असल्याने 
रुग्णालयावरील हा रुग्णाींचा भार कमी करण्यासाठी तसेच रुग्णाींवर वेळीच उपचार 
होण्यासाठी ककश ग्रस्त रुग्णाींसाठी मुींबई उपनगरात मोक्याच्या हठकाणी अनतररक्त 
रुग्णालय उभारण्यासींदभाशत तसेच, ्ा्ा रुग् णालयामध् ये ककश रोगावर उपचार 
घेण् यासाठी येणा-या परींतू ननवारा नसलेल्या रुग् णाींच्या नातेवाईकाींच्या ननवा-याची 
व् यवस् था करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
       बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या मतृ्य ूनोंदणीनुसार, हद. ६ जानेवारी, २०१५ 
रोजी ्ा्ा रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी आजारी वडडलाींसोबत आलेल्या ३ 
वषािंच्या मुलीचा थींडीच्या कडाक्यामुळे मतृ्यू झाल्याची नोंद नाही. 
       तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या मतृ्य ू नोंदणीनुसार, हद. ६ 
जानेवारी, २०१५ रोजी जुनी बीडीडी चाळ नीं. १, महात्मा फुले रोड, दादर येथील 
पाच वषािंखालील लहान मुलीच्या मतृ्यूची नोंद झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ककश रोग ननवारणासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या नायर रुग्णालय येथे 
७५ खा्ाींचा रेडडएशन ऑन्कॉलॉजी ववभाग कायशरत आहे. तसेच सायन रुग्णालय 
येथे ककश रोग रुग्णाींसाठी बा्यरोग ववभाग व उपचार (ककमोथरॅॅपी)  पध्दती 
कायशरत आहे. 
     यासशवाय भाींडुप येथे सुपर स्पेशासल्ी रुग्णालय उभारण्यासींदभाशत 
महापासलकेमाफश त प्रकक्रया सुरु आहे. या रुग्णालयात इतर ववशेष उपचाराींसमवेत 
ककश रोगग्रस्त रुग्णाींवर उपचाराींची सुववधा उपलब्ध असेल. 
     ्ा्ा रुग्णालयामध्ये ककश रोगावर उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या परींतु ननवारा 
नसलेल्या रुग्णाींच्या नातेवाईकाींच्या ननवाऱ्याची व्यवस्था करण्याची तरतदू 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकड े नसली तरी काही अशासकीय सींस्था याबाबत 
पुढाकार घेतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबई येथील मररन सेंटर या खाजगी सांस्थेचा िारभाराबाबत 
  

(३९) *  ४६१३७   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.अश्जत पिार (बारामती), 
श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येथील मररन से्ं र ही इमारत बेकायदेशीर असल्याची तक्रार प्रहार 
ववद्याथी सींघ्नेने माहे जुलै, २०१५ मध्ये केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याच इमारतीत मररन से्ं र या सींस्थेतफे मागील अनेक वषश 
जहाजाींवर काम करु इजच्िणाऱ्या उमेदवाराींना ए.के. ४७ आणण एस.एल.आर 
सारख्या कायदयाने बींदी असलेल्या शस्त्रअस्त्राचे प्रसशक्षण व बोगस प्रमाणपत्र 
हदले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या इमारतीकरीता बाींधकाम व भोगव्ा प्रमाणपत्र नसल्याने या 
बेकायदेशीर ठरलेल्या या इमारतीवर कारवाई करण्यास नवी मुींबई महापासलका व 
ससडको याींच्याकडून ्ाळा्ाळ केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बेकायदेशीर इमारतीवर महाराषट्र प्रादेसशक आणण नगररचना 
कायदा १९६६ नुसार मररन से्ं र आणण क्लब मालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल 
करणेबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
      एके-४७ व एस.एल.आर. यासारख्या कायद्याने बींदी असलेल्या शस्त्रास्त्राींचे 
प्रसशक्षण घेतल्याचे बोगस प्रमाणपत्र उमेदवाराींना देऊन फसवणकू केल्याबाबत 
कळींबोली पोलीस स्थानकात सींबींचधताींववरोधात भारतीय दींड ववधानाच्या कलम 
४२० खाली गुन्हा दाखल केला असून सद्य:जस्थतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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      नवी मुींबई महानगरपासलकेने या अनचधकृत बाींधकामाववरुध्द महाराषट्र 
प्रादेसशक व नगररचना अचधननयम, १९६६  च्या कलम  ५३(१) अींतगशत नो्ीस 
बजावली आहे. मात्र अनचधकृत बाींधकामधारकाने हदवाणी न्यायालय, कननषठ 
स्तर, वाशी येथे दाखल केलेल्या हदवाणी दाव्याच्या अनुषींगाने मा.न्यायालयाने या 
बाींधकामावरील कारवाईस मनाई आदेश पाररत केला आहे. 
(४) व (५) या अनचधकृत इमारतीच्या बाबतीत नवी मुींबई महानगरपासलकेने 
पुढीलप्रमाणे कारवाई केली आहे :- 

  महाराषट्र प्रादेसशक व नगररचना अचधननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) 
अींतगशत हद. १५/०८/२००६ रोजी नो्ीस बजावली. 

  सदर इमारतीच्या ननषकासनासाठी ववभाग अचधकारी, वाशी याींच्याकडून 
हद. १५/१०/२०१५ रोजी २४ तास मुदतीचे पत्र देण्यात आले. 

  मररन से्ं र आणण क्लबच्या मालकावर महाराषट्र प्रादेसशक व 
नगररचना अचधननयम, १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ अन्वये वाशी 
पोलीस स्थानकात हद. १३/०१/२०१६ रोजी फौजदारी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 

     तथावप सदर बाींधकामावरील कारवाईस सद्य:जस्थतीत न्यायालयाने मनाई 
आदेश जारी केला आहे. 

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

िोल्हापूर येथील लाईन बझार िचरा प्रकक्रया िें द्राला लागलेल् या 
 आगीमुळे नागररिाांचे आरोगय धोक्यात आल्याबाबत 

  

(४०) *  ५१६५५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोल्हापूर येथील लाईन बझार कचरा प्रकक्रया कें द्राला आग लागल्याने 
पररसरामध्ये प्रचींड धुरामुळे नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे हदनाींक १२ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबत सद्य:जस्थती काय     
आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कोल्हापूर महानगरपासलका क्षेत्रातील लाईन बझार जवळील कचरा प्रकक्रया 
केद्रात ्ाकण्यात आलेल्या कचऱ्याला हद. १२/२/२०१६ रोजी लागलेल्या आगीबाबत 
तातडीने उपाययोजना करुन कोल्हापूर महानगरपासलकेने त्याच हदवशी आग 
आ्ोक्यात आणली. त्यामुळे नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याची बाब 
ननदशशनास आली नाही. 
(२) आगीमुळे वा धुरामुळे नागरीकाींच्या आरोग्यास ववघातक पररजस्थती ननमाशण 
होऊ नये म्हणनू याहठकाणी एक वॉ्र पे्रशर पींप व २ पाणी ्ँकर कायम स्वरुपी 
उपलब्ध करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

मुांबईसह एमएमआरडीए प्राधधिरणातील क्षेत्रात बबल्डराांिडून ग्राहिाांची फसिणिू 
टाळण्यासाठ  गहृननमाचण प्राधधिरण स्थापन िरण्याबाबत 

(४१) *  ४४९८१   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) मुींबईसह एमएमआरडीए प्राचधकरणातील क्षेत्रात टबल्डराींकडून ग्राहकाींची 
मोठ्या प्रमाणात फसवणकू होत आहे, प्रकल्पाची जाहहरात करतील त्याप्रमाणे 
ग्राहकाींना सुववधा, कापे् क्षेत्रानुसार घराची ववक्री, तसेच वेळेत प्रकल्प पूणश करुन 
ग्राहाकाींना घर देतात की नाही यावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी गहृननमाशण प्राचधकरण 
स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान घोषणा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने गहृननमाशण प्राचधकरण स्थापन 
करण्यासाठी काही कालमयाशदा ननजश्चत केली आहे काय, असल्यास गहृननमाशण 
प्राचधकरण कधी पासून अमींलात येणार आहे, त्याचा तपसशल काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषट्र गहृननमाशण (ननयमन व ववकास) अचधननयम, २०१२ अन्वये 
महाराषट्र गहृननमाशण ननयामक प्राचधकरणाची स्थापना करण्याच्या दृष्ीने 
महाराषट्र गहृननमाशण (ननयमन व ववकास) (सवशसाधारण) ननयम अींनतम करण्यात 
आले असून त्याची अचधसुचना काढण्यात येत आहे. यानींतर गहृननमाशण ननयामक 
प्राचधकरणाची स्थापना करण्याच्या दृष्ीने कायशवाही करण्यात येईल. 
 

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

साांगली शहरात शळेीपालन व्यिसायाच्या नािाखाली िोट्यिधी  
रुपयाांची फसिणिू िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२) *  ५१००३   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली शहरात शळेीपालन व्यवसायाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयाींची 
फसवणकू करणा-या कीं पनीववरुध् द गुींतवणकूदाराींच् या फोरमने व गुींतवणकूदाराींनी 
माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त्या दरम्यान साींगली पोलीसात तक्रारी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त् यानुसार कीं पनीववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत 
आहे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जागतृी ॲग्रो फुड्स शेळीपालन सींस्थेने कबुल केल्या 
प्रमाणे रक्कम हदली नाही म्हणनू सदर कीं पनी ववरुध्द फसवणकु केल्याबाबत 
एका गुींतवणकुदाराने हदलेल्या कफयाशदीवरून हद. ०९/०३/२०१६ रोजी ववश्रामबाग  
पोलीस ठाणे, साींगली येथे गु.र.नीं. ३६/२०१६, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ३४ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल आहे. 
(२) जागतृी ॲग्रो फुड्स व शेळीपालन सींस्थेने सन २०१४ मध्ये जाहहरात हदली 
होती. त्यानुसार शेळीपालन योजनेत रु. ५,०००/- ची गुींतवणकु केल्यास १४ 
महहन्यानींतर रु. ४,०००/- प्रमाणे ७० महहण्यापयिंत रु. २०,०००/- परतावा समळेल 
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अशा योजनेमध्ये कफयाशदीने जुलै, १५ मध्ये परतावा घेण्यासाठी नमूद कीं पनीचे 
कायाशलयात गेले असता, सदर कायाशलयाला कुलुप लावलेले होते. त्यानींतर पसेै 
परत समळतील याची वा् पाहत शेव्ी त्याींनी वर नमूद कफयाशद केली आहे. 
दाखल गुन््यातील आरोपीींचा शोध घेण्यात येत असून गुन््याचा तपास सुरु 
आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्य सुरक्षा महामांडळामध्ये नोिरीचे आशमर् दाखिनू  
तरुणाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(४३) *  ४०४७५   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.ननतेश राणे 
(िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बॄहन्मुींबइश व ठाणे सुरक्षारक्षक मींडळाच्या नवी मुींबइश मधील सानपाडा येथील 
मुख्य कायाशलयातून सुरक्षा महामींडळामध्ये नोकरी देण्याचे आसमष दाखवनू 
फसवणकू करणारे रॅके् कायशरत असून २५ ते ४० तरुणाींची अींदाजे १२ ते २० 
लाखापयिंत फसवणकू केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तरुणाींना खो्ी ननयुक्ती पत्र े देवनू शासकीय, 
ननमशासकीय कायाशलयामध्ये सुरक्षसेाठी तनैात करून ५ महहने काम केल्यानींतर 
बोडाशने ही ननयुक्ती पत्र ेव सवश कागदपत्र ेबोगस असल्याचे साींचगतले असल्याने 
सदर तरुण सानपाडा पोलीस स््ेशनमध्ये गेले असता पोलीसाींनी तक्रार नोंदवून 
घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बोगस भरती प्रकक्रयेमध्ये सुरक्षा मींडळाचे अचधकारी 
असल्याचा सींशय येत असून याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीववरुध्द कोणती 
कारवाई केली तसेच फसवणकू झालेल्या तरुणाींचे पसेै परत समळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सुरक्षा रक्षक मींडळ, मुींबई व ठाणे याींचे 
सानपाडा, नवी मुींबई येथील मुख्य कायाशलयात सुरक्षा रक्षक म्हणनू काम 
करणाऱ्या इसमाने ९ तरुणाींना सुरक्षारक्षकाींचे नोकरी देतो म्हणनू त्याींच्याकडून 
एकुण रक्कम रु. ४,३०,०००/- स्वीकारले व सुरक्षा रक्षक मींडळ व बहृन्मुींबई ठाणे 
जजल्हा याींचे नावे बनाव् ननयकु्ती पत्र, तयार करुन सुरक्षा रक्षक कायाशलय, 
नानाव्ी रुग्णालय, ववलेपाले (प.) मुींबई येथे सादर करुन नमुद नऊ इसमाींना 
कामास ठेवनू त्याींची फसवणकु केल्यामुळे हद.०५/०१/२०१६ रोजी साींताकु्रझ पोलीस 
ठाणे, मुींबई येथे गुन्हा नोंद क्र.१०/२०१६, कलम - ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ 
अन्वये नोंद करण्यात आला आहे. 
       तसेच हद.१३/०२/२०१५, रोजी ओसशवरा पोलीस ठाणे, मुींबई येथे राज्य 
सुरक्षा मींडळा मध्ये सुरक्षारक्षक या पदावर नोकरीस लावतो, असे साींगुन 
महाराषट्र राज्य, सुरक्षा मींडळ आणण जनरल कामगार युननयनचे (रजजस््र) 
मुख्यत्यारपत्र असलेले बनाव् ननयुक्तीपत्र तयार करुन त्यावर बनाव् स्वाक्षरी 
करुन कफयाशदी व इतर साक्षीदाराींकडून रोख रक्कम रु. ४८,०००/- (अठे्ठचाळीस 
हजार रुपये), घेऊन माहे २०१४ ते हद.१३/०२/१५, या कालावधीत फसवणकु 
केल्याबाबत गुन्हा नोंद क्र.५७/२०१५, कलम ४२०, ४६७, ४७१, ३४ भा.दीं.वव. 
अन्वये दाखल करण्यात आलेला आहे. 
       सदर तरुण सानपाडा पो.स् े्.मध्ये गेले असता पोलीसाींनी तक्रार नोंदवनु 
घेतली नाही, हे खरे नाही. नमुद फसवणकुीचा प्रकार इतरत्र घडलेले असल्याने 
सींबींधीत तक्रारदाराींना सींबींधीत पोलीस ठाणेस दाद मागणेबाबत            
हदनाींक २२.१२.२०१५ रोजी समजपत्र देण्यात आलेले होते. 
(३) व (४) ओसशवारा पो.स््े. येथे दाखल उपरोक्त गुन््यात तीन आरोपीींना 
अ्क करण्यात आलेली असून सदर प्रकरणी न्यायालयात हद.१९/१०/२०१५ रोजी 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून सदरचा गुन्हा 
न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर आणण उपनगरातील ३४ अश्गनशमन िें द्रात िायचरत जिान आणण 
अधधिाऱयाांना िमी दजाचचे साहहत्य पुरविले जात असल्याबाबत 

  

(४४) *  ४२३४१   अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर आणण उपनगरातील ३४ अजग्नशमन कें द्रात कायशरत असलेल्या 
सुमारे ३ हजार जवानाींना आणण अचधकाऱ्याींना कमी अजग्नववरोधी सु्, गैरसोयीचे 
हेल्मे्, कमी प्रतीच्या चामड्याचे वापर केलेले ग्लोव्हज आणण वजनदार बू्  
घालुन आगीशी मुकाबला करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, टब्र ्न व जमशनीतील कीं पन्याींची उत्पादने दाखवनू प्रत्यक्षात चीनी 
बनाव्ीच्या वस्तू व कमी दजाशचे सुरक्षा साधने वापरुन अजग्न शमन जवानाींना 
काम करावे लागत असल्याने त्याींच्या जीवाला धोका असल्याचे लक्षात घेता 
शासनाने कोणती आवश्यक कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.        
(२) सन २०१० मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त अजग्नशमन दलातील 
जवानाींकररता पसशनल प्रो्ेक््ीव्ह इजक्वपमें् (पी.पी.ई.) सींच खरेदी करण्यात आले 
होते. 
    सदर पसशनल प्रो्ेक््ीव्ह इजक्वपमें् (पी.पी.ई.) सींच हे आींतरराषट्रीय 
मानकावर आधारीत होते व ते शासन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून तपासून 
घेण्यात आलेले होते. त्यामुळे, अजग्नशमन जवानाींना काम करताना या सुरक्षा 
साधनाींमुळे कोणत्याही प्रकारचा धोका झालेला नाही. 
      त्याचप्रमाणे, अजग्नशमन दलातील सवश जवानाींना नवीन सुरक्षा साधने 
(पी.पी.ई.) देण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त कायशवाही सुरु असून 
सदर साधने त्याींना लवकरच देण्यात येतील.          
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



52 

िाांदे्र (पूिच) येथील गाांधी नगरात आरक्षक्षत भूखांडािर  
एमआयजी क्लबने बाांधिाम िेल्याबाबत 

(४५) *  ४६२०२   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब सानप 
(नाशशि पिूच) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबई वाींदे्र-कुलाश सींकुलातील सशक्षण सींस्था असल्याचे भासवनू मुींबई कक्रके् 
असोससएशन ररके्रएशन से्ं र, या सींस्थेने बेकायदा मींजूरी समळववलेल्या १३ 
एकरच्या भूखींडावर अ्ीींचा व शतीचा सराशस भींग करुन व्यापारी वापर केला 
असल्याने, सदरहू भुखींडाचा करार त्वरीत रद्द करुन भूखींड ताब्यात घेण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री, मुख्य सचचव, आयुक्त, बमुृींमपा याींचेकड े
ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम.आय.जी कक्रके् क्लबला प्राचधकरणाच्या ठरावाने हदलेल्या 
ककीं मतीबाबत मुींबई लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून सुरु असलेली उघड 
चौकशी पुणश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत, त्यानसुार सशक्षणासाठी राखीव 
असलेल्या भूखींडाचा गैरवापर तसेच भूखींड हस्ताींतरण करारातील अ्ीींचे उल्लींघन 
केले असल्याने, सदरहू भूखींड त्वरीत ताब्यात घेण्याच्या दृष्ीने शासनातफे 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. मुींबई कक्रके् असोससएशन याींना मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राचधकरणा माफश त ववतरीत करण्यात आलेला वाींदे्र-कुलाश सींकुलातील 
भूखींड हा “मनोरींजनाच्या मदैानासाठी” आरक्षक्षत भूखींड असून त्याींना इनडोअर 
कक्रके् ॲकेडमी या प्रयोजनाथश ववतरीत करण्यात आला आहे. एमसीए याींचेद्वारे 
त्याींना ववतरीत केलेल्या भूखींडाचा व्यावसायीक वापर होत असल्याबाबत तसेच, 
इतर अ्ी व शतीचा भींग झाल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यासींदभाशत 
प्राचधकरणाने या आधीच कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असून सदर प्रकरणी 
ववधी त्/सल्लागाराचे मत प्राप्त करुन पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणामाफश त एमआयजी कक्रके् क्लबला 
कोणताही भूखींड ववतरीत करण्यात आला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेच्या बी िाडच येथील अधधिाऱयाांच्या  
सांगनमताने वििासिाांनी बनािट िागदपत्राच्या  

आधारे सदननिाांचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

(४६) *  ३९८०७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेच्या “बी” वाडश येथील अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
ववकासकाींनी २०२/२१२ नागदेवी जस्ट्र्, ५१, ८७ आणण ५५ ममनवडा, १४ 
चावलगल्ली झकेररया जस्ट्र्, ३५ आणण ३७ ननशानपाडा, ११ केशवजी नाईक रोड, 
७५ मोहमद अली रोड, ९२ नागदेवी रोड यासह बी वाडाशमध्ये ववना परवानगीने 
शेकडो इमारतीचे अवैधररत्या बाींधकाम करण्यात येत असून लाखो करोडो 
रूपयाींनी एका एका सदननकेची ववक्री करून सामान्य जनतेची फसवणकू करीत 
असल्याचे हदनाींक २४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची महानगरपासलकेच्या आयुक्तासह उपआयुक्त 
याींच्याकड े लोकप्रनतननधीींनी हदींनाक २८ जुलै, २०१५ आणण हदींनाक १४ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी लेखी स्वरूपात तक्रार हदल्याींनतर सुध्दा अद्यापही कोणत्याही 
प्रकारची अचधकाऱ्यासह ववकासकावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळूल आले आहे, त्यानुसार दोषी अचधकाऱ्याींसह ववकासकावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोकप्रनतननधीींच्या हद. २८.०७.२०१५ व १४.१२.२०१५ 
रोजीच्या पत्राींद्वारे सदर बाब ननदशशनास आली  हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त “बी” वाडश येथील अनचधकृत बाींधकामाींवर 
करण्यात आलेल्या कायशवाहीचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे :- 

 २०२/२१२, नागदेवी स्ट्री् 
      सदर प्रकरणाबाबत मुींबई महापासलका अचधननयमाच्या कलम ३५४(अ) 
अन्वये नो्ीस देऊन हद. ०५.०९.२०१५ व हद.२८.१०.२०१५ रोजी ननषकासन 
कारवाई करण्यात आली आहे. ननषकासनाची कारवाई केल्यानींतर सुध्दा बाींधकाम 
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सुरु असल्याचे आढळून आल्याने हद. १९.११.२०१५ व हद.१९.१२.२०१५ रोजी 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली व सदर अनचधकृत बाींधकामाच्या पींचनामा 
करुन सींबींचधताींववरुध्द हद. ०२.१२.२०१५ रोजी महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व 
नगररचना अचधननयम, ५२/४३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात  आला आहे. 
पक्षकाराने सादर केलेले नकाशे महापासलकेच्या इमारत प्रस्ताव ववभागाकड े
तपासणीसाठी पाठववण्यात आले आहेत. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ असून 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 

 ५१, मेमनवाडा 
      सदर प्रकरणी मुींबई महापासलका अचधननयमाच्या कलम ३५४(अ) 
अन्वये हद.२३.१०.२०१५ रोजी नो्ीस देऊन हद. २७.११.२०१५ रोजी 
अींनतम आदेश हदला आहे तसेच महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व 
नगररचना अचधननयम, ५२/४३ नसुार गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ असून या न्यायप्रववषठ असून 
मा. न्यायालयाच्या आदेशानसुार पढुील काशवाही करण्यात येईल. 

 ८७, मेमनवाडा 
      सदर प्रकरणाबाबत हद. २३.१२.२०१५ रोजी मुींबई महापासलका 
अचधननयमाच्या कलम ३५४(अ) अन्वये नो्ीस हदली आहे. पक्षकाराने 
म्हाडा प्राचधकरणाकडून दरुुस्तीचे काम चालू असल्याचे कागदपत्र सादर 
केले आहेत. सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ असून मा.न्यायालयाच्या 
ओदशानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 

 ५५, मेमनवाडा 
      सदर इमारत ही म्हाडा उपक्रकरप्राप्त इमारत असून म्हाडा 
प्राचधकरणाकडून दरुुस्तीचे काम सुरु आहे सदर हठकाणी अनचधकृत 
बाींधकाम सुरु असल्याचे आढळून आले नाही. 

 १११, जकेररया स्ट्री् चावल गल्ली 
      सदर प्रकरणी मुींबई महापासलका अचधननयमच्या कलम ३५४(अ) 
अन्वये हद. ३१.१०.२०१५ आणण २७.११.२०१५ रोजी नो्ीस देऊन हद. 
२७.११.२०१५ रोजी महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व नगररचना 
अचधननयम, ५२/४३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
हद. ०२.१२.२०१५ रोजी महापासलकेमाफश त ननषकासनाची कायशवाही 
करण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत हद. ०४.२.०२.२०१६ रोजी सदर 
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बाींधकामातील १० व्या मजल्यावर ननषकासनाची कायशवाही करण्यात 
आली आहे. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ असून मा.न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 

 ३५,३७ ननशानपाडा 
      सदर प्रकरणी मुींबई महापासलका अचधननयमाच्या कलम ३५४(अ) 
अन्वये हद. ३१.१०.२०१५ रोजी नो्ीस देऊन हद. ०१.१२.२०१५ रोजी 
महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व नगररचना अचधननयम, ५२/४३ नुसार 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी महापासलका 
कायद्यानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 

 ११, केशवजी नाईक रोड 
       सदर प्रकरणी मुींबई महापासलका अचधननयमाच्या कलम 
३५४(अ) अन्वये हद. १६.०९.२०१५ रोजी नो्ीस देऊन हद. ०९.१०.२०१५, 
२६.१०.२०१५ आणण २७.१०.२०१५ रोजी महापासलकेमाफश त ननषकासन 
कायशवाही करण्यात आली. त्यानींतरही बाींधकाम सुरु असल्याने 
महापासलकेमाफश त महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व नगररचना 
अचधननयम, ५२/४३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सद्य:जस्थतीत हद. ०४.०२.२०१६ रोजी सदर बाींधकामातील ९ व्या व १० 
व्या मजल्यावर महापासलकेमाफश त ननषकासन कारवाई करण्यात आली 
आहे. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् असून मा.न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार व महापासलका कायद्यानुसार पढुील कायशवाही करण्यात 
येईल. 

 ७५, मोहम्मद अली रोड 
     सदर इमारतीत कोणतेही अनचधकृत बाींधकाम केले असल्याचे व 
सुरु असल्याचे आढळून आले नाही. 

 ९२, नागदेवी स्ट्री् 
       सदर हठकाणी ६ व्या मजल्याचा अधाश भाग व ्ेरेस 
फ्लोअरवर अनचधकृत बाींधकाम सुरु असल्याचे आढळून आल्याने 
महापासलकेमाफश त सींबींचधताींना हद. ०६.०९.२०१६ रोजी ३५४ (अ) ची 
नो्ीस देऊन हद. १०.१२.२०१४ रोजी ननषकासन कारवाई करण्यात 
आली. तथावप, हद. ३०.१२.२०१५ रोजी तक्रार असल्यावर सदर हठकाणी 
ननरीक्षण करताना पुवाश ननषकाससत भागाचे पूनननमाशण करत असल्याचे 
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आढळून आले. त्यामुळे सींबींचधताींना हद. १५.०१.२०१६ रोजी मुींबई 
महापासलका अचधननयम, ३५१ ची नो्ीस देण्यात आली आहे. याबाबत 
महापासलका कायद्यानुसार पढुील कारवाई करण्यारत येईल. 

(३) व (४) ८७ मेमनवाडा, १११ झकेररया मजस्जद स्ट्री् या अनचधकृत बाींधकाम 
प्रकरणाबाबत महानगरपासलकेमाफश त खात्याींतगशत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात 
आले आहेत. 
     तथावप, वरील सवश प्रकरणी सववस्तर चौकशी करुन अहवाल सादर 
करण्याच्या सुचना आयकु्त, बहृन्मुींबई महापासलका याींना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
िसई (श्ज.पालघर) येथील भोंदबूाबाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४७) *  ५१२५१   श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्रीमती मेधा 
िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) भुईगाव (ता.वसई, जज.पालघर) येथील आसशवाशद प्राथशना कें द्रातील भोंदबूाबा 
फादर स्याबेजस्तयन माह श्न याने कॅन्सर, एड्स, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, ननकामी 
झालेले दोन्ही मूत्रवपींड आणण अनेक असाध्य दधुशर रोग पूणशपणे बरे करण्याचा 
दावा करून लोकाींकडून पसेै घेऊन त्याींची फसवणकू केली असून या बाबा 
ववरोधात श्री.हदप्तेश पा्ील (रा.नालासोपारा) याींनी हदनाींक ३० जानेवारी, २०१६ 
रोजी हदलेल्या तक्रारीनुसार वसई गाव पोसलस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार भोंदबूाबावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, सदर प्रकरणी आरोपीींववरुध्द वसई पो.स््े. 
येथे गु.र.क्र. ०४/२०१६ जादु् ोणा ववरोधी कायदा-२०१३ चे कलम ०३ सह अनुसुची 
२ व ५ तसेच मादक पदाथश व जादवुवषयी तरतदुी (आक्षेपाहश जाहहराती कायदा 
१९५४) कलम ५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
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       सदर गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असून एका 
आरोपीस अ्कपूवश जामीन मींजुर केलेला आहे. सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुण्यातील घरेलू िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(४८) *  ४२३३२   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात घरेलू कामगाराींना देण्यात येणा-या सवश योजना बींद करण्यात 
आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुण्यामध्ये घरेलू कामगाराींना पेन्शन समळावे, कामगार 
कायद्याप्रमाणे फायदे देण्यात यावे, नोंदणी झालेल्या महहलाींना पींचावन्न 
वषाशनींतर दहा हजार रुपये एकरकमी सन्मान धन समळावे, कामगाराींच्या मुलाींना 
समळणारी जनश्री ववमा योजना सुरु करावी अशा ववववध घरेलू योजना पनु्हा सुरु 
कराव्यात या मागणीसाठी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान आींदोलन 
केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग-२ बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. महाराषट्र घरेलू कामगार मींडळातफे नोंहदत 
घरेलू कामगाराींकररता प्रसुती लाभ योजना, अींत्यववधी सहाय्य योजना, सन्मान 
धन योजना व यशवींतराव चव्हाण ववद्यापीठामाफश त चालववण्यात येणारे पदवी व 
पदववका अ्यासक्रम इ. योजना राबववण्यात येत आहेत. तसेच जनश्री ववमा 
योजना लागू करण्यासाठी आचथशक वषश २०१५-१६ नोंहदत व नोंदणीचे नतुणीकरण 
केलेल्या पात्र घरेलू कामगाराींची यादी भारतीय आयुववशमा महामींडळास सादर 
करण्यात आली आहे. 
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(२) हे खरे आहे. महाराषट्र राज्य घर कामगार ससमतीने ववकास आयकु्त 
(असींघ्ीत कामगार) याींना हद. ४.१.२०१६ रोजी घरेलू कामगाराींच्या ववववध 
मागण्यासींदभाशत ननवेदन सादर केले आहे. 
(३) घरेलू कामगाराींच्या उक्त ननवेदनातील मागण्याींनुसार घरेलु कामगार कल्याण 
मींडळा अींतगशत प्रसुती लाभ योजना, अींत्यववधी सहाय्य योजना, सन्मान धन 
योजना व यशवींतराव चव्हाण ववद्यापीठामाफश त चालववण्यात येणारे पदवी व 
पदववका अ्यासक्रम इ. योजना राबववण्यात येत आहेत, तसेच नोंदीत घरेलू 
कामगाराींसाठी ववववध नवीन योजनाींचे प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर श्जल््यातील अिैध बॉक्साईट उत्खननाबाबत 

(४९) *  ४१०२२   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुश्जत शमणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय खननिमच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यामध्ये अवधै बॉक्साई् उत्खनन केले जात असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवैध बॉक्साई् उत्खननाबाबत जजल्हाचधकारी, कोल्हापूर 
याींनी ससमती गठीत केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गठीत केलेल्या ससमतीने अवधै बॉक्साई् उत्खनन     
करणा-या कीं पन्याकडून ननयम व अ्ीचा भींग झाल्याबाबतचा अहवाल हदला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अवैध बॉक्साई् उत्खनन करणा-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१३ च्या प्रथम (अथशसींकल्पीय) अचधवेशनातील ववधानसभा ताराींककत 
प्रश्न क्र. १०३२५६ च्या अनषुींगाने मा. उपाध्यक्ष, ववधानसभा याींच्या सूचनेनुसार 
कोल्हापूर जजल््यातील खाणकाम सींबींचधत ववभागाच्या अचधकारी व पदाचधकारी 
याींची बैठक घेण्यात येऊन बठैककत झालेल्या ननणशयानुसार जजल्हास्तरीय ससमती 
गहठत करण्यात आली होती. 
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(३) जजल्हा खननकमश अचधकारी, कोल्हापूर याींच्या अहवालानुसार जजल्हास्तरीय 
ससमतीने केस स््डी म्हणनू जजल््यातील दोन खाणीींची पाहणी केली. तसेच 
जजल्हयातील मागील ५ वषाशत कायशरत असलेल्या ८ खाणीींची मोजणी व शासन 
जमा केलेल्या स्वासमत्वधनाचा ताळमेळ घेण्यात आला. ८ खाणीपकैी केवळ २ 
खाणपट्टआयाींमध्ये त्रु् ी आढळून आली. 
(४) आढळून आलेल्या त्रु् ीबाबत सींबींचधताींववरुध्द ननयमानुसार कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि येथील शसडिो िसाहतीत राहणाऱया रमेश दळिी याांच्या घरात  

पेरोलचे गोळे टािून िुटूांबाला श्जिांत जाळण्यात आल्याबाबत 
  

(५०) *  ४३९३७   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.श्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथील ससडको वसाहतीत राहणाऱ्या रमेश दळवी याींच्या घरात 
पेट्रोलचे गोळे ्ाकून सदर कु्ूींबाला जजवींत जाळल् याचे हदनाींक १ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सदर घ्नेस जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नात नमूद श्री.दळवी याींचे आचथशक नकुसान करण्याच्या हेतूने त्याींचे 
घराचे इलेजक्ट्रक सम्र व बाहेर उभी केलेली २ मो्ार सायकल व स्कु्ी या 
वाहनावर ज्वलनसशल पदाथश ्ाकून वाहनाचे नुकसान केल्याबाबत अींबड पोलीस 
स््ेशन येथे गुरनीं १/२०१६ भादींवव ४३५, ४३६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
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(२) प्रकरणी एकूण ४ आरोपीींपैकी २ ववधी सींघवषशत बालके असून त्याींनी प्रश्नात 
नमूद व्यजक्तचे आचथशक नकुसान केल्याचे ननषपन्न झाले आहे. गुन््यातील सवश 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेली नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िुलाबा येथील ताजमहाल हॉटेल पदपथािर  

अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(५१) *  ४२६४५   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पूिच), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाबा येथील प्रनतजषठत ताजमहाल हॉ्ेल पदपथावर बेकायदा 
बाींधकाम केल्याप्रकरणी मुींबई महापासलकेने ठोठावलेल्या सात को्ी रुपयाींचा दींड 
भरण्याबाबत सात वषाशपासून ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे तसेच अजग्नप्रनतबींधक 
ननयमाींचे पालन न करता ववमानतळावरील पींचताराींककत हॉ्ेलाींनी बेसमें् मध्ये 
स्पा, जीम व व्यापारी सींकुले सुरु केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदा बाींधकामे उभारणाऱ्या आणण अजग्नप्रनतबींधक उपायाींकड े
दलुशक्ष करणाऱ्या हॉ्ेलववरुध्द नगरववकास ववभागाकड े अनेक तक्रारी आल्या 
होत्या नगरववकास ववभागाच्या सुचनेनुसार मुींबई महापासलकेने हॉ्ेलाींची तपासणी 
करुन कारवाई करण्यात सुरुवात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील कुलाबा येथील ताजमहल हॉ्ेल तसेच ववमानतळावरील 
पींचताराींककत हॉ्ेलववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील कुलाबा येथील ताजमहाल हॉ्ेलच्या 
पदपथावर बेकायदा बाींधकाम केल्याप्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
ठोठावलेला दींड ताजमहाल हॉ्ेलने अद्यावप भरणा केलेला नाही ही बाब खरी 
आहे. 
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       तसेच, अजग्नप्रनतबींधक ननयामाींचे पालन न करता ववमानतळावरील 
पींचताराींककत हॉ्ेलाींनी बेसमें्मध्ये स्पा व जीम सुरु केल्याचे ननदशशनास आले हे 
खरे आहे. परींत,ु व्यापारी सींकुले सुरु केल्याचे कुठेही ननदशशनास आले नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हॉ्ेल ताजमहाल पॅलेस सभोवताली रस्ते पदपथावर सुरक्षेच्या दृष्ीकोनातून 
ठेवण्यात आलेल्या बॅरीकेड्स व कुीं ड्याींसाठी आकारण्यात आलेले शुल्क भरणा 
करुन घेण्यासाठी व पदपथ पादचाऱ्याींच्या रहदारीकररता खलुा करण्याबाबत मे. 
ताजमहाल हॉ्ेल याींना महापासलकेमाफश त वेळोवेळी लेखी कळववण्यात आले आहे. 
     सदर बाब सींवेदनशील असल्याने महापासलका आयकु्त व पोलीस आयकु्त, 
मुींबई याींच्यामाफश त सींयकु्त पाहणी करुन सदर हठकाणी काय सुरक्षा व्यवस्था 
ठेवावी ककीं वा काढून ्ाकावी याबाबत ननणशय घेण्यात येईल 
     हॉ्ेल द लीला, सहार, ललीत, गॅ्रण्ड मराठा, हयात, हॉ्ेल ली मेरेडडयन या 
पींचताराींककत हॉ्ेल सींदभाशत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेमाफश त चौकशी करण्यात आली होती. 
     सदर चौकशीमध्ये ६ हॉ्ेल्सपकैी हॉ्ेल ली मरेडडयन (हहल्न) 
बेसमें्मध्ये हॉ्ेलने, महापासलकेने मींजूर केलेल्या आराखड्यातील ननदेसशत 
वापरात बदल करुन सलून, स््ाफ कॅन््ीन आणण कायाशलय सुरु केले असल्याचे 
ननदशशनास आल्या मुळे महापासलकेमाफश त सदर हॉ्ेल आस्थापनावर महाराषट्र 
प्रादेसशक नगररचना अचधननयम १९६६ च्या कलम ५३(१) नुसार कायशवाही 
करण्यात आली होती. 
      तथावप, तद्नींतर सदर हॉ्ेलच्या बेसमें्मधील सदर वापर महापासलकेने 
पूवीच ननयसमत केला असल्याचे आढळून आल् यामुळे या प्रकरणी पढुील कायशवाही 
करण्यात आली नाही. 
      ववमानतळाच्या पररसरातील पींचताराींककत हॉ्ेलची तपासणी करुन 
महाराषट्र आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अचधननयम २००६ अींतगशत 
नो्ीस बजावण्यात आल्या होत्या. त् यानुसार सींबींचधत पाच हॉ्ेल्सनी मुींबई 
अजग्नशमन दलाने हदलेल्या नो्ीशीच्या अनषुींगाने अजग्न सुरक्षेसींदभाशत सरकार 
मान्यताप्राप्त सींस्थेकडून इमारतीमधील अजग्नसुरक्षा यींत्रणा सुजस्थतीत असल्याचे 
प्रमाणपत्र (बी-फॉमश) सादर केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रेिांडी (श्ज.शसांधदुगुच) येथील जांगल भागात ग्रामसेिि सुननल पािरा  
याांचा मतृदेह गळफास लािलेल्या अिस्थेत आढळल्याबाबत 

  

(५२) *  ४३३६५   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेवींडी (जज.ससींधदुगुश) येथील जींगल भागात हदनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ग्रामसेवक श्री. सुननल पावरा याींचा मतृदेह गळफास लावलेल्या 
अवस्थेत आढळून आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसूार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी जींगलात पुरुष जातीचे पे्रत गळफास लावलेल्या जस्थतीत 
आढळून आल्याचे समळालेल्या खबरीवरुन मालवण पोलीस ठाणे येथे आकजस्मत 
मतृ्यू. रजज. नींबर ५९/२०१५ कक्र.प्रो.को. कलम १७४ प्रमाणे दाखल केले आहे. 
मयताची ओळख प्ववली असता मयत हा श्री. सुननल पावरा असल्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. 
       वैद्यककय अचधकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मालवण याींनी मयताचे 
मरणाबाबत सींशय व्यक्त केल्याने मालवण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
रजज.क्र.८५/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींटबत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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



63 

ठाणे महानगरपाशलिा ह ीतील खाडीकिनाऱयािर डबे्रीज टािून नैसधगचि  
िनस्पती नष्ट्ट िरून झालेल्या अनाधधिृत बाांधिामाबबत 

  

(५३) *  ४१७८३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पूिच) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपासलका हद्दीतील कळवा, खारेगाव, पातलीपाडा, बालकुम व 
साकेत या पररसरातील खाडी ककनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात डबे्रीज ्ाकून नैसचगशक 
वनस्पती नष् केली जात असल्याने व भराव करून अनाचधकृत बाींधकामे उभी 
राहत असल्याचे ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ठाणे खाडी 
ककनाऱ्यावर डबे्रीज ्ाकून नसैचगशक वनस्पती नष् करणाऱ्या ववकासकावर अथवा 
नागररकाींवर तसेच महानगरपासलकेचे सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ठाणे महानगरपासलका हद्दीतील कळवा, खारेगाव, 
पातलीपाडा, बाळकुम, साकेत या पररसरातील खाडी ककनाऱ्यालगत भराव होत 
असल्याचे ननदशशनास आले असून सदर हठकाणी अनाचधकृत बाींधकामे उभी राहत 
असल्याचे ननदशशनास आले नाही. 
(२) सदर हठकाणी डबे्रीज ्ाकून नैसचगशक वनस्पती नष् करणाऱ्या व्यक्तीींववरुध्द 
तहससल कायाशलय, ठाणे याींच्यामाफश त सींबींचधत पोलीस स््ेशन मध्ये पयाशवरण 
सींरक्षण अचधननयम, १९८६ अींतगशत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्य शासनाच्या सेिेतील जात िैधता प्रमाणपत्र शसध् द न िरु शिलेल् या 
 िोळी समाजाच्या िमचचा-याांना सेिेतून िाढून टािण् याबाबत 

  

(५४) *  ४४००१   श्री.रवि राणा (बडनेरा), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्रा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जमाती, अनसूुचचत जाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती इतर 
मागासवगीय व ववशेष मागास प्रवगश अचधननयम २००० अन्वये जे कमशचारी 
अनुसूचचत जमातीचे प्रमाणपत्र अवधै ठरल्यानींतर ते ज्या मागास प्रवगाशचे आहेत 
त्या मागास प्रवगाशचे जात प्रमाणपत्र व जात वधैता प्रमाणपत्र सादर करु शकत 
नाहीत अशा कमशचाऱ्याींच्या सेवेस सींरक्षण अनदेुय नाही, अशी तरतदू असतानाही 
कोळी समाजातील ज्या कमशचाऱ्याींनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले नाही अशा २० हजार कमशचाऱ्याींच्या सेवामुक्तीला शासनाने        
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थचगती हदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, २० हजार अनुसूचचत जमातीच्या कमशचाऱ्याींनी बनाव् जातीची 
प्रमाणपत्र ेसादर करुन शासकीय सेवेत नोकरी करुन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
न करता खऱ्या अनुसूचचत जमातीच्या उमेदवाराींना शासकीय सेवेपासून वींचचत 
ठेवले अशा कमशचाऱ्याींच्या कायद्यानुसार होणाऱ्या सेवामुक्तीला स्थचगती देण्याची 
सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ज्या अनसूुचचत जमातीच्या कमशचाऱ्याींनी जात वैधता ससध्द केली 
नाही अशा कमशचाऱ्याींनी आपल्याकडील अनुसूचचत जमातीच्या जातीची प्रमाणपत्र े
ज्या अचधकाऱ्याींने हदली त्याींचेकड ेजमा केली आहेत काय, 
(४) असल्यास, सदर बनाव् जात प्रमाणपत्राच्या आधारे पुन्हा अवधैररत्या 
शासनाची फसवणकू करण्यात येवू नये म्हणनू कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) हद. १५.६.१९९५ नींतर अनुसूचचत 
जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या सेवेत ननयुक्त झालेल्या 
कमशचाऱ्याींच्या सेवेस सींरक्षण देण्याबाबतच्या मागणीचा ववचार करण्यासाठी     
हद. ४.३.२०११ च्या शासन ननणशयान्वये तत्कालीन मा. मींत्री (महसूल) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गहठत केलेल्या मींत्रीग्ाच्या अहवालासींदभाशत शासनाचा पढुील 
ननणशय होईपयिंत, हदनाींक १५.६.१९९५ नींतर हदनाींक १७.१०.२००१ पयिंत, या 
कालावधीत अनुसूचचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत ननयुक्त 
झालेल्या ज्या कमशचाऱ्याींचे जात प्रमाण अवैध ठरले आहे ककीं वा ज्या कमशचाऱ्याींनी 
जात वधैता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केलेले नाही. अशा कमशचाऱ्याींना शासन 
सेवेतनू ननलींटबत करण्यात येऊ नये अथवा त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ 
नये असा ननणशय हद. २१.१०.२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये घेण्यात आला 
आहे. 
     हदनाींक १५.६.१९९५ नींतर अनुसूचचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे 
शासन सेवेत लागलेल्या कमशचाऱ्याींचे अनसूुचचत जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
अवैध ठरल्यास त्याींच्या सेवेत सींरक्षण देण्याबाबत शासनाकड े ननवेदने हदली 
होती. तसेच ववधीमींडळाच्या अचधवेशनात अताराींककत प्रश्न, लक्षवेधी सूचना 
उपजस्थत करुन सदर प्रश्नाबाबत शासनाकड े पाठपुरावा केला होता. त्यास 
अनुसरुन हद. ४.३.२०११ च्या शासन ननणशयान्वये तत्कालीन मा. मींत्री (महसूल) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रीग्ाची स्थापना करण्यात आली, सदर मींत्रीग्ाने 
केलेल्या सशफारशीींच्या अहवालासींदभाशत शासनाचा पढुील ननणशय होईपयिंत, 
उपरोक्त ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण (श्ज.ठाणे) येथील आधारिाडी डश्म्पांग ग्राउां डला आग  
लागण्याचे सत्र सुरू असल्याबाबत 

(५५) *  ४५६५७   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.सुभार् भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) येथील आधारवाडी डजम्पींग ग्राउीं डला आग लागण्याचे सत्र 
सुरूच असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आधारवाडी डजम्पींग ग्राउीं डवर प्रनतहदन ५५० ्न कचरा ्ाकला 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डींजम्पींग ग्राउीं डची क्षमता सींपनूही याहठकाणी कचरा ्ाकला 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रशासनाच्या दलुशक्षतेमुळे कचरा क्षमतेपेक्षा जास्त होऊन सवशत्र 
दगुिंधी पसरून रोगराई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आधारवाडी डजम्पींग ग्राउीं डमुळे नागररकाींना होणारा त्रास दरू 
करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतः खरे आहे, 
     कल्याण-डोंटबवली महानगरपासलका क्षेत्रात ननमाशण होणारा दैनींहदन कचरा 
सद्यजस्थतीत आधारवाडी येथील एकमेव क्षपेण भूमीवर ्ाकण्यात येतो. गेल्या 
अनेक वषाशपासून या हठकाणी कचरा ्ाकण्यात येत असल्याने या कच-यामधनू 
समथेन वायूची ननसमशती होऊन क्वचचत प्रसींगी नैसचगशकररत्या आग लागते. मात्र 
महानगरपासलकेकडून तातडीने आग ववझववण्यात येते. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे, 
(४) हे खरे नाही, 
     आधारवाडी येथील क्षपेण भूमीचे महानगरपासलकेकडून दैनींहदन व्यवस्थापन 
करण्यात येत असून बुलडोझर व जे.सी.बी. यींत्राच्या मदतीने कच-याचे 
सपा्ीकरण करण्यात येते. 
     या क्षपेण भूमीवर ्ाकल्या जाणा-या कच-याची दगुिंधी पसरू नये, 
याकरीता महानगरपासलकेकडून ननयसमतपणे दगुिंधी नाशकाींची फवारणी करण्यात 
येते. 
(५) व (६) आधारवाडी क्षेपण भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बींद करण्याकरीता 
महानगरपासलकेकडून ई-ननववदा मागवून ननववदा जस्वकृती पत्र देण्यात आले 
असून त्यानसुार पढुील कायशवाही करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-
डोंटबवली महानगरपासलका याींनी कळववले आहे. 
      स्वच्ि भारत असभयानाींतगशत शहरातील कच-याचे वगीकरण करुन 
ववकें द्रीकरण पद्धतीने कच-यावर शास्त्रोक्त प्रकक्रया करण्याबाबत शासनाने 
हदलेल्या ननदेशाींस अनुसरुन महानगरपासलकेकडून नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन 
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व हाताळणी) ननयम, २००० नसुार पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत:- 

  शहरातील कच-याचे सुका व ओला कचरा असे वगीकरण करणे 
बींधनकारक करण्यात आले आहे. 

  कचरा वेचणा-या कामगाराींच्या स्वयींसेवी सींघ्नाींची प्रभागननहाय 
नेमणकू करण्यात आली असून त्याींच्याकडून जनजागतृी व सवेक्षणाच्या 
कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. 

  नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महानगरपासलकेकडून सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यानुषींगाने पुढील 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 

  महानगरपासलका क्षेत्रात एकूण १३ हठकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास 
महानगरपासलकेच्या महासभेची मान्यता समळाली आहे. त्यापैकी मौजे 
उींबड े व मौजे नतसगाव येथे बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी ननववदा 
प्रकक्रया पुणश करुन पढुील कायशवाही महानगरपासलकेमाफश त करण्यात येत 
आहे. 

  महानगरपासलका क्षेत्रातील घनकच-यावर प्रकक्रया व कच-याची ववल्हेवा् 
लावण्यासाठी मौजे उींबड,े बारावे व माींडा येथे शास्त्रोक्त भरावभूमी 
उभारण्याबाबत कल्याण-डोंटबवली महानगरपासलकेकडून कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 

        उपरोक्त उपाययोजनाींमुळे शहरातील कच-याचे वगीकरण होवून 
घनकचरा प्रकक्रयेचे ववकें द्रीकरण होणार आहे. 

----------------- 
पुणे शहरातील अनधधिृत जाहहरात फलिे, फ्लेक्स,  

बॅनर याांचेिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५६) *  ४१०६५   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.शभमराि तापिार 
(खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील अनचधकृत होडडिंग, जाहहरात फलक, फ्लेक्स, बॅनर याींच्यावर 
कारवाई करण्यात अपयश आल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा 
अवमान केल्याची नो्ीस पणेु महानगरपासलकेला बजावली असल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच पुणे शहरातील बसथाींबे, सावशजननक हठकाणे, स्वच्ितागहेृ, झाड,े 
ववववध इमारती या हठकाणी अनचधकृत जाहहरातीींचे होडीग लावण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नदी, कॅनॉल व हररत पट्टा, या हठकाणी महानगरपासलका, सावशजननक 
बाींधकाम ववभाग, अथवा जलसींपदा ववभाग याींच्या मालकीच्या जागेवर अनचधकृत 
होडडिंग लावण्यात आले तसेच ज्या जागेवर न्यायालयाचे जैसे थे आदेश असताना 
देखील अनचधकृत होडींगसाठी परवानगी हदल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अनचधकृत होडींग सींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       परींत ु मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २६.११.२०१५ च्या आदेशान्वये, 
स्वतींत्र तक्रार ननवारण कक्ष स्थापन करणे, कारवाई केल्यानींतर त्याचे फो्ो 
महानगरपासलकेच्या वेबसाई्वर प्रससध्द करणे, तक्रार ननवारण सुववधेबाबत प्रसार 
माध्यमामध्ये व्यापक प्रससध्दी देणे, अशा स्वरुपाच्या काही मुद्याींबाबत पतूशता 
करण्याचे ननदेश हदले होते. त्यानुषींगाने केलेल्या कायशवाहीचा अहवाल पुणे 
महानगरपासलकेने हदनाींक ७.१.२०१६ च्या प्रनत्ापत्राद्वारे मा.उच्च न्यायालयास 
सादर केला. तथावप, उक्त आदेशातील काही मुद्दयाींची पूतशता झालेली नसल्या 
कारणाने मा.उच्च न्यायालयाकडून अवमान नो्ीस बजावण्यात आलेली होती, ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
       मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशातील ननदेशाच्या अनषुींगाने उवशररत 
मुद्दयाींबाबतचा पूतशता अहवाल पुणे महानगरपासलकेने हदनाींक ८.२.२०१६ च्या 
प्रनत्ापत्राद्वारे मा.उच्च न्यायालयास सादर केला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
      मात्र, महानगरपासलकेकडून त्यावर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उदगीर( श्ज.लातूर) येथील नगरपाशलिेत नगराध् यक्षाांच् या  
सांगनमताने गैरव् यिहार झाल्याबाबत 

  

(५७) *  ५०६९३   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-    
(१) उदगीर (जज.लातूर) येथील नगरपासलकेत नगराध् यक्षाींच् या सींगनमताने अनेक 
कामामध् ये गैरव् यवहार करुन शासनाच् या को्यावधी रुपयाचा भ्रष ्ाचार 
झाल् याकारणावरुन तात् काळ चौकशी करण् याचे ननदेश नगर ववकास ववभागाने माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान जजल् हाचधकारी, लातूर याींना हदले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी अहवाल जजल् हाचधकारी, लातूर याींनी 
शासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१५ च्या हहवाळी अचधवेशनात महाराषट्र 
ववधानसभा ननयम १०५ अन्वये हदलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चचेच्या वेळी 
शासनातफे हदलेया आश्वासनास अनुलक्षून जजल्हाचधकारी, लातूर याींचे कडून 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शशिशाही पुनिचसन प्रिल्प मयाचहदत िागदपत्राांच्या  

स्िॅननांगच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(५८) *  ४४४२०   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) सशवशाही पनुवशसन प्रकल्प मयाशहदत कागदपत्राींच्या स्कॅननींगच्या कामात 
गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार एका वररषठ अचधका-याने व्यवस्थापकीय 
सींचालकाींकड े करुनही व्यवस्थापकीय सींचालकाींनी त्या तक्रारीची दखल न घेता 
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कागदपत्राींच्या स्कॅननींगचे काम हदलेल्या हहत इीं्रप्रायझेस या कीं पनीला काम न 
करता लाखो रुपयाींचे टबल अदा केल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये कागदपत्राींचे स्कॅननींग करण्याकरीता मींत्रालय दर 
सुचीनुसार ३६ पैसे असा दर ननजश्चत केला असतानाही कीं पनीने हहत 
इीं्रप्रायझेसला रूपये १. ९० पैसे दराने ननववदा मींजुर करुन ननवड करण्यापूवीच 
सींबींचधत कीं पनीला रूपये २ लाख ४५ हजार देण्यात आल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सींबींचधत वररषठ अचधका-याींने तक्रारीत नमूद केलेल्या प्रमुख बाबी 
कोणत्या आहेत, 
(४)  तसेच, एसपीपीएल कीं पनीचे व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी या प्रकरणाची 
चौकशी न करता, मींत्रालय दर सुची नसुार दर न ठरवता, एसआरए ने हदलेल्या 
दरानुसार सशवशाही कीं पनीने दर हदल्याचे मान्य करुन तक्रारदाराच्या तक्रारीकड े
हेततू: दलुशक्ष करुन गैरव्यवहाराचे समथशन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवश प्रकरणाींची चौकशी करुन सींबींचधत कीं त्रा्दाराला काम 
पूणश होण्याआधी देण्यात आलेल्या रकमे इतके काम त्याींचेकडून करुन घेण्यात 
आले आहे काय, 
(६) असल् यास, सदर प्रकरणी जबाबदार असलेल्या सींबींधीत अचधकाऱ्याींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. तक्रारकताश अचधकारी याींनी केलेल्या 
तक्रारीची दखल घेऊन बहृन्मुींबईतील अन्य शासकीय-ननमशासकीय 
कायाशलयाींकडून स्कॅननींगच्या दराबाबत सशवशाही पुनवशसन प्रकल्प मयाशहदतने 
हद.१६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये माहहती मागववली आहे. तसेच मे. हहत 
इीं्रप्रायझेस याींनी केलेल्या कामाची खात्री करुनच देयके प्रदान केली आहेत. 
(२)  सींचालक, माहहती व तींत्र्ान याींचे हद. ०८.०५.२०१२ चे दर करारानुसार : 
(अ) मींत्रालयातील कामासाठी स्कॅननींगचे दर खालीलप्रमाणे होते. 
  i) A४ - ३६ पैसे 
  ii) A३/A-२ - ७२ पैसे 
  iii) A१/Ao - १४४ पैसे 
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(ब) मींत्रालयाबाहेरील कायाशलयासाठी स्कॅननींगचे दर खालीलप्रमाणे होते. 
  i) A४ - ७२ पैसे 
  ii) A३/A-२ - १४४ पैसे 
  iii) A१/Ao - २८८ पैसे 
     तथावप क्षटेत्रय कायाशलयात ७२ पैसे प्रनत प्रत या दराने काम करुन 
घेण्याच्या दर करारामुळे अडचण येत असल्याने, माहहती व तींत्र्ान 
सींचालनालयाने मींत्रालयाबाहेरील कायाशलयाींसाठीचे दर कराराचे आदेश          
हद. ०७.०९.२०१२ च्या आदेशान्वये रद्द केले. पररणामी, मींत्रालयाबाहेरील/ क्षटेत्रय 
कायाशलयाींसाठी हद. ०७.०९.२०१२ पासून दर करार अजस्तत्वात नसल्यामुळे खलु्या 
स्पधाशत्मक ननववदा मागवून कायशवाही करणे अपेक्षक्षत होते. 
       झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचधकरणाने वरील पाश्वशभूमीवर     हद. 
३०.०४.२०१३ रोजी दै. टबझनेस स््ॅन्डडश आणण दै.पणु्य नगरी आणण हद. 
१६.०५.२०१३ रोजी दै. एसशयन ऐज आणण दै.मुींबई माणसू या दैननकात जाहहरात 
देऊन व झोपडपट्टी पुनवशसन प्राचधकरणाच्या वेबसाई्वर देणखल ननववदा माहहती 
उपलब्ध करुन,  A४, A३, A२, A१, A० या सवश आकाराच्या कागदपत्राींचे 
स्कॅननींग कामाकरीता ननववदा मागववल्या. त्या सींदभाशत प्राप्त झालेल्या ५ 
ननववदाींपैकी रु.१.९० हया न्यूनतम दराची A४, A३, A२, A१, A० या सवश 
आकाराच्या कागदाींचे स्कॅननींगसाठी दर हद. २९/०५/२०१४ रोजी जस्वकृत केली 
होती. 
      मुख्य कायशकारी अचधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचधकरण याींचेकड े
सहव्यवस्थापकीय सींचालक, सशवशाही पनुवशसन प्रकल्प मयाशहदत या पदाचा 
कायशभार असल्याने त्याींनी या अचधकारात सशवशाही पनुवशसन प्रकल्प मयाशहदतचे 
स्कॅननींगचे काम करण्यास मान्यता हद. ०५.०६.२०१४ रोजी हदलेली आहे. 
     न्यनुतम दर सादर केलेल्या मे.हहत इीं्रप्रायझेस सींस्थेस स्कॅननींगचे काम 
सुरु करण्यास साींगण्यात आले. त्यानुसार प्रत्यक्ष काम झाल्यावरच त्यावेळी 
केवळ झालेल्या कामाचेच रु. ७३,८७८/- चे देयक अदा करण्यात आले. 
(३) सशवशाही पनुवशसन प्रकल्प मयाशहदतचे तत्का.तक्रारकताश अचधकाऱ्याच्या 
ह्प्पणीत अ) स्कॅननींगसाठी मान्यता ब) कायाशदेश देण्यापवुीच बील पेमेंन्् क) 
स्कॅननींग म्हणनू समाववष् असलेल्या बाबीींवर अनतरीक्त खचश केवळ मींत्रालयातील 
कामासाठी असलेल्या दर कराराच्या तुलनेत जादा दर व प्रदान करणे व सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींचा कायशभार काढून घेणे, इत्यादी प्रमुख बाबी होत्या. 
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(४) (५) व (६) व्यवस्थापकीय सींचालक,सशपपु्र, याींनी तक्रारकताश अचधकाऱ्याच्या 
ह्प्पणीची दखल घेत त्याींच्या मुद्दयाची पडताळणी करण्याचे आदेश हद.३१ 
ऑगस््, २०१५ रोजी हदलेले होते. त्या अनषुींगाने बहृन्मुींबईतील अशा अन्य 
कोणत्या तत्सम स्कॅननींगचे काम असलेल्या शासकीय-ननमशासकीय कायाशलयाने/ 
मींडळ/ महामींडळाने यापेक्षा कमी दराने प्रत्यक्ष करुन घेतले आहे काय, त्याची 
माहहती  हद. १६ नोव्हेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये मागववली आहे. त्याचे 
तपासणीतनू जादा दराने प्रदान झाल्याचा ननषकषश आल्यास, सींबींचधत जबाबदार 
अचधकाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल सींचालक मींडळास सादर 
करण्यात येईल. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि येथील त्र्यांबिेश्िर देिस्थानाने शसांहस्थ िुां भमेयायाच्या 
 िामात गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(५९) *  ४३५१०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े
(अक्िलिोट), श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापूर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब ूआजमी (मानखदूच शशिाजीनगर) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथील ससींहस्थ कुीं भमेळयात त्र्यींबकेश्वर देवस्थानाने कोणत्याही 
कामाची ननववदा न काढता लाखो रुपयाींची कामे केली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे ही देवस्थानच्या ववश्वस्ताींनी हदलेल्या तोंडी आदेशावर 
केली असल्याने आता लाखो रुपयाींची थकीत देयके समोर येत असल् याने या 
कामात मोठा आचथशक गैरव्यवहार झाला असून उक्त कामाींची चौकशी व्हावी अशी 
मागणी येथील ग्रामस्थाींनी व देवस्थाींनच्या ववश्वस्त श्रीमती लसलता सशींदे याींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त् यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) यासींदभाशत त्र्यींबकेश्वर देवस्थानाच्या ववश्वस्ताींचा 
खलुासा घेण्यात आला आहे. ससींहस्थ कुीं भमेळ्यादरम्यान केलेल्या कामाच्या 
ननववदा काढण्यात आलेल्या आहेत, परींतु अपवादात्मक पररजस्थती ननववदा न 
काढता कामकाज केले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा खलुासा 
सींबींचधत ववश्वस्ताींनी हदला आहे. 
(२) त्र्यींबकेश्वर देवस्थानच्या ववश्वस्ताींच्या खलुाश्यानुसार अशा प्रकारची कोणतीही 
तक्रार सदरील देवस्थानच्या ववरोधात करण्यात आलेली नाही. 
(३) तक्रार प्राप्त न झाल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील बाांधिाम व्यािसानयि सुरज परमार याांच्या  
आत्महत्येसांदभाचत सांबांधीताांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(६०) *  ५०८०३   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील बाींधकाम व् यावसानयक सुरज परमार आत्महत्या प्रकरणी ठाणे 
महापासलकेच्या चार नगरसेवकाींना माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अ्केत असणारा नजजब मुल्ला याच्या बँक 
खात्यावरुन कोट्यावधी रुपयाींची उलाढाल झाल्याचे तसेच सदर आरोपी हा इतर 
काही भागीदाराींसोबत कन्सल् ी्ंसी फमश चालववत असल्याचे ही ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, नजजब मुल्लाच्या भागीदाराींची सुरज परमार आत्महत्या प्रकरणी 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीतनु काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार 
पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच याप्रकरणाचे गाींभीयश लक्षात घेवनू शासन याप्रकरणाची चौकशी 
सी.बी.आय. कड ेसोपववणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) अ्केतील नमुद आरोपी हा कन्सल् ी्ंसी फमश चालवीत नसून त्याचा इतर 
भागीदाराींसोबत भागीदारीत बाींधकाम व्यवसाय आहे. सदर आरोपीच्या बॅंक 
खात्याींची माहहती बॅंकाींकडून प्राप्त झाली असून त्याचे ववश्लेषण करण्याचे काम 
चालू आहे. 
(३) सदर प्रकरणी अ्क आरोपी ववरुद्ध मा. ववशेष जजल्हा व सत्र न्यायालय, 
ठाणे येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सदर गुन््याची व्याप्ती 
मोठ्या प्रमाणावर असल्याने पढुील  तपासासाठी “ववशेष तपास पथक” स्थापन 
करण्यात आले आहे. आरोपीींच्या आचथशक व व्यावसायीक व्यवहाराींचा ववशषे 
तपास पथकाकडून तपास सुरु आहे. 
(४)  सदर प्रकरणाचा तपास ववशेष तपास पथकामाफश त नन:पक्षपाती व 
कोणत्याही दडपण अगर हस्तक्षेपासशवाय चालू असल्याने सदर तपास सी.बी.आय 
कड ेहस्ताींतररत करण्याचे प्रस्ताववत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड श्जल््यातील नागररिाांच्या आरोगयाला घाति असलेले  

अनधधिृत मोबाईल टॉिर तातडीने हटविण्याबाबत 

(६१) *  ४८४३०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यात रूग्णालय, शाळा व रहदारी रस्ता तसेच इमारतीींवर 
उभारण्यात आलेले अनेक कीं पन्याींचे अनचधकृत मोबाईल ्ॉवर काढून ्ाकण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा दरम्यान 
जजल्हाचधकारी, रायगड याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मोबाईल ्ॉवसश मधनू ननघणाऱ्या रेडीयेशनमुळे ववशेषतः 
गरोदर महहला व हृदयववकार, मेंदचू्या रक्तप्रवाहात अडथळे, रक्तदाब वाढणे 
अशा अनेक रोगाींच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्याला घातक असलेले अनचधकृत मोबाईल 
्ॉवर ह्ववण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, कारवाईचे स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) या सींदभाशत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) व (४) अनचधकृतपणे उभारण्यात आलेल्या मोबाईल ्ॉवर ववरुध्द महाराषट्र 
जसमन महसूल अचधननयम १९६६ व महाराषट्र प्रादेसशक व नगर रचना 
अचधननयम १९६६ मधील तरतूदीनुसार ननयोजन प्राचधकाऱ्याच्या कायशकक्षते 
दींडननय कारवाई सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

---------------- 
मुांबईच्या पिूच किनारपट्टीिरील भाऊचा धक्िा ते नेरुळ, रेिस आणण  

माांडिा जलिाहतिूाच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(६२) *  ४०१५५   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील वाशी रेल्वे स्थानक ते कोपरखरैणे मागाशवर होणा-या वाहतकू 
कोंडीला पयाशय म्हणनू रोपवे च्या प्रस्तावाला ससडकोने मान्यता हदली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईच्या पवूश ककनारपट्टीवर भाऊचा धक्का ते नेरुळ, रेवस आणण 
माींडवा अशा जलवाहतुकीच्या प्रस्तावास सन २०१३ मध्ये मींजूरी देण्यात आली 
असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या अींनतम सप्ताहात ननदशशनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जलवाहतूकीमुळे प्रवाशाींचा वेळ आणण उपनगरीय रेल्वेवर 
येत असलेल्या प्रवाशाींचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मुींबई दक्षक्षण ककना-यावर मुींबई- नवी मुींबईला जोडणा-या सागरी 
वाहतूकीचा मागश खलुा करण्यात आल्यामुळे मुींबईतील भाऊचा धक्का येथे मुींबई 
पो श् ट्रस््, नेरुळ येथे ससडको, माींडवा येथे मेरी्ाईम बोडश अशा जेट्टी बाींधण्याचा 
आराखडाही शासनाने तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकल्प ककती कालावधीत पुणश करण्याचे ननयोजन आहे व 
त्यासाठीच्या ननववदा मागवनू कोणत्या कीं पनीला कामे देण्यात आली आहेत वा 
याबाबतच्या कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) माींडवा येथील प्रकल्पासाठी एकूण १३५.२९ को्ी इतका खचश अपेक्षक्षत आहे. 
सद्यजस्थतीत सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर असून ननववदा 
ननजश्चतीनींतर प्रकल्प पूणश होण्यासाठी दोन वषाशचा कालावधी अपेक्षक्षत आहे.  
 
      तसेच, नेरुळ येथील प्रवासी जलवाहतूक ्समशनलच्या ववकासाकररता     
ई-ननववदा मागववण्याची तक्रार प्रकक्रया ससडकोद्वारे सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धानोरा (ता.श्जांतूर, श्ज.परभणी) येथील बौध्द समाजािर 
 घालण्यात आलेला बहहष्ट्िार 

  

(६३) *  ४०२४४   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर 
उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धानोरा (ता.जजींतूर, जज.परभणी) येथील गायरान जसमनीवर बौध्दाींनी 
बुध्दववहार बाींधण्याचे ठरववले असताींना सदर जागेवर ३३ केव्ही उपकें द्र 
उभारण्याचा ठराव गावातील काही लोकाींनी वीज ववतरण कीं पनीस सादर केला 
असून सदर ठरावाला बौध्दाींनी ववरोध केल्याने गत तीन महहन्यापासून त्याींचेवर 
बहहषकार ्ाकून रोजगार, पाणी तसेच ककराणा माल बींद करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत अनुसूचचत जाती, जमाती आयोगाच्या अध्यक्ष माजी 
न्यायमुती सी.एल. थुल याींनी हदनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी उक्त हठकाणी भे् 
हदली त्यावेळी उपजस्थत जजल्हा पोलीस प्रमुख व जजल्हाचधकारी याींनी याप्रकरणी 
तातडीने लक्ष घालून बौध्दाींना रोजगार, पाणी तसेच ककराणा माल पुरववण्याबाबत 
तसेच सींबींचधताींवर कारवाई करण्यास साींचगतले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. धानोरा (ता.जजींतुर, जज.परभणी) येथील बौध् द 
समाजाच्या लोकाींवर बहहषकार ्ाकण्याची घ्ना घडली आहे. परींतु गत तीन 
महहन्यापासून बहहषकार घातलेला नसून फक्त एक हदवसाचा बहहषकार ्ाकला 
होता. 
(२) होय. 
(३) होय. सदर प्रकरणी हद. २१/११/२०१५ ते हद. ०२/१२/२०१५ पावेतो आरोपी 
याींनी गैरकायद्याची मींडळी जमवनू बौध्द समाजाचे स्मशानभुमीस जमीन देऊ 
नये व सदर हठकाणी ३३ के.व्ही. उपकें द्र उभारण्यासाठी ठराव घेतला त् यास 
दसलत समाज ववरोध करीत असल् यामुळे सामुहहकररत् या दसलत समाजाच्या 
दैनेंहदन व्यवहारावर बहहषकार ्ाकला असे चौकशीत आढळून आल्याने सदर 
प्रकरणी हद. ०२/१२/२०१५ रोजी १९.५० वा कफयाशदीच्या तक्रारीवरुन बामणी पोलीस 
ठाणे येथे गु.र.क्र. ६७/१५ कलम ३(१) (१०) आजाजअप्रका, ७(१) (ड) नाहसका, 
१४३,१४९,१५३(अ) १२०(ब), ३२३, ५०४,५०६ भा.दीं.वव. प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून एकूण ३९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून पढुील 
तपास उप ववभागीय पोलीस अचधकारी, जजींतुर, जज.परभणी हे करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
साांगली , शमरज ि िुपिाड महानगरपाशलिेने महासभेमध्ये  

बेिायदेशीरपणे कक्रडाांगणािरील आरक्षण उठविल्याबाबत 
  

(६४) *  ४६८६७   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, समरज व कुपवाड महानगरपासलकेने महासभेमध्ये ऐनवेळच्या 
ठरावाद्वारे बेकायदेशीरपणे गुींठेवारीमधील साींगली येथील कोल्हापूर रोडवरील   
सव्हे नीं. ५३५ मधील १६० नींबरचे १० एकरावरील कक्रडाींगणाचे आरक्षण 
उठववल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपासलकेच्या नगररचना ववभागातून सींबींधीत आरक्षणाची 
फाईल गहाळ करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
सद्य:जस्थतीत महानगरपासलकेने फक्त आ.क्र.१६९ - “खेळाचे मदैान” क्षेत्र २०,३०० 
चौमी. पैकी स.क्र. ५३८ या जागेमधील गुींठेवारीखालील सुमारे ५० % क्षेत्र 
आरक्षणातनू वगळून गुींठेवारी ननयसमतीकरण करणेस हद. १९/१२/२०१५ रोजीच्या 
महसभा क्र.०७ मधील ऐनवेळेचा ठराव क्र. १३९ अन्वये मान्यता हदली आहे. 
तथावप, जागेवरील कक्रडाींगणाचे आरक्षण उठववण्यात आलेले नाही व ते अद्यापही 
कायम आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आरक्षण कायम असल्याने दोषीींवर कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) हे लागू नाही. 

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

सटाणा (श्ज.नाशशि) येथे सोन्याचे दाधगने पळविणाऱया सराईत  
गुन्हेगाराांना पोशलसाांनी सोडून हदल्याबाबत 

  

(६५) *  ४३७१४   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्ाणा (जज.नासशक) येथे सोन्याच्या दाचगन्याना पॅासलश करुन देण्याच्या 
बहाण्याने घरात घसूुन सोन्याचे दाचगने पळववणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगाराींना 
स्ाणा पोसलसाींनी सोडून हदल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसु-या सप्ताहात 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यस, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशी काय आढळून आले व तद्नसुार सराईत गुन्हेगाराींना 
सोडून देणाऱ्या पोसलसाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर घ्ना हद.११/०१/२०१६ रोजी घडलेली आहे. त्या हदवशी कोणीही सदर 
घ्नेबाबत पोलीस स््ेशनला तक्रार न हदल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
नव्हता परींतु हद.०४/०३/२०१६ रोजी श्री.अरुण कृषणा सोनवणे याींनी हदलेल्या 
कफयाशदीवरुन स्ाणा पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ४५/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ३४ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन गुन्हेगाराचा शोध घेण्याकामी वेगळे पथक तयार 
करण्यात आलेले आहे. सदर गुन््याचा तपास चालु आहे. तसेच पोलीस ननरीक्षक 
पी.्ी. पा्ील स्ाणा पोलीस ठाणे याींनी आरोपीताीं ववरुध्द गुन्हा दाखल न 
करता आरोपीताींना सोडून हदल्यामुळे त्याींचेववरुध्द क्र आ.शा./कअ-
९/२३२/प्रा.चौ./२०९७/२०१६, हद.१०/०३/२०१६ अन्वये कतशव्यात हलगजीपणा व 
कसुरी केल्यामुळे प्राथसमक चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

मालाड (पिूच) येथील रश्मी िुां ज इमारत महानगरपाशलिेने  
३५४ ची नोटीस बजािनू पाडल्याबाबत 

  

(६६) *  ४०४७६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील मालाड (पूवश) येथील रश्मी कुीं ज इमारत राहण्यास धोकादायक 
असल्याचे साींगून महानगरपासलकेने ३५४ ची नो्ीस बजावून सदर इमारत पाडली 
आहे, तसेच, ववकासकाने पनुववशकासाचा प्रस्ताव मूळ भाडकेरुीं ना लपवून सादर 
केला असल्याचे ही ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशनला केलेल्या तक्रारीमुळे ववकासक 
भाडकेरुीं ना वारींवार धमक् या देत आहेत अशा तक्रारी पोलीस स््ेशनला 
रहहवाशाींनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३)  असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  तसेच मूळ भाडकेरूीं ना हक्काचे घर समळणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मालाड (पवूश) येथील दफ्तरी मागाशवरील “रश्मी कुीं ज” 
नावाने ओळखली जाणारी इमारत ही अत्यींत धोकादायक पररजस्थतीत 
असल्यामुळे सदर इमारत ररकामी करुन ननषकाससत करण्याकररता इमारतीचे 
मालक तसेच इमारतीतील सवश रहहवाश्याींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त 
हद.२५.०४.२०१३ रोजी मुींबई महानगरपासलका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३५४ 
अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली होती. 
       तथावप, इमारत मालक व रहहवाशी याींना नो्ीस बजावनूही त्याींनी 
स्वत:हून इमारत ररकामी व ननषकाससत न केल्यामुळे, सदर इमारत कोसळून 
रहहवाशी तसेच आसपासच्या लोकाींची जीववतहानी होण्याची शक्यता 
्ाळण्याकररता महापासलकेमाफश त सदर इमारत हद. ६, ७ व ८ जून, २०१३ रोजी 
ननषकाससत करण्यात आली. 
       सदर ननषकाससत केलेल्या इमारतीच्या भूभागावर सींबींचधत ववकासकाने 
सादर केलेल्या रहहवाशी इमारतीच्या पनुबािंधणीच्या प्रस्तावामध्ये मूळ भाडकेरुीं च्या 
पुनवशसनाचा अींतभाशव केला नव्हता हे खरे आहे. 
(२) सदरची इमारत पाडण्यापूवी ववकासकाने भाडकेरुींना धमकी हदली असल्याचे 
बाब खरी आहे. 
(३) सदर प्रकरणी हदींडोशी पोलीस स््ेशनमाफश त सींबींचधत ववकासकावर आणण 
सींबींचधताींवर गुन्हा दाखल करण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) व (५) सदर ननषकाससत केलेल्या इमारतीच्या भूभागावर सींबींचधत ववकासकाने 
सादर केलेल्या रहहवाशी इमारतीच्या प्रस्तावास महानगरपासलकेमाफश त 
नामींजूरीच्या शथीचे प्रमाणपत्र (आय.ओ.डी.) हदनाींक १२.०५.२०१४ रोजी देण्यात 
आले व तद् नींतर आरींभ प्रमाणपत्र हदनाींक १६.०७.२०१४ रोजी देण्यात आले. 
       ववकासकाने बाींधकामास सुरुवात केल्यानींतर सदर जागेवरील मूळ 
भाडकेरुींमाफश त तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे महापासलकेमाफश त मुींबई महानगरपासलका 
अचधननयम, १८८८ च्या कलम ३५४-ए अन्वये हद.२१.०८.२०१४ रोजी बाींधकामास 
स्थचगती आदेश देण्यात आले. 
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       तद्नींतर महापासलकेच्या इमारत प्रस्ताव ववभागामाफश त वास्तुववशारद 
याींना हद. २६.०२.२०१५ च्या पत्रान्वये जसमनीचे मालक व मूळ भाडकेरु 
याींच्यामधील करारनामा सादर करण्यास साींचगतले. 
       तसेच, सदर भूभाग सींरक्षण खात्याच्या कें द्रीय आयुध आगार 
(सी.ओ.डी.) मालाड पासून ५०० मी्रच्या पररकक्षते येत असल्याने शासनाच्या 
ननदेशाप्रमाणे कें द्रीय आयुध आगार (सी.ओ.डी.) मालाड याींच्याकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्रदेखील सादर करण्यास साींचगतले आहे. 
       तथावप, सदर कागदपत्र े सादर न केल्याने जोत्यापुढील बाींधकामास 
परवानगी देण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपालीिेच्या ए िाडच मधील अधधिाऱयाांच्या सांगनमताने वििासिाांनी 

बनािट िागदपत्राच्या आधारे सदननिाांची विक्रा िेल्याबाबत 
  

(६७) *  ३९८०८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेच्या “ए” वाडश मधील अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
ववकासकाींनी कुलाबा माके् राजवाडी रस्ता, ६१/६३ राजवाडी रस्ता, ५९ मोरबोन 
रोड, ६१, ६३ राजवाडी जस्ट्र्, यासह ए वाडाशमध्ये ववना परवानगीने इमारतीचे 
अवैधररत्या बाींधकाम करण्यात येत असून लाखो, करोडो रूपयाींनी प्रत् येक 
सदननकेची ववक्री करून सामान्य जनतेची फसवणकू करीत असल्याचे हदनाींक २४ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची महानगरपासलकेच्या आयुक्तासह उपआयुक्त 
याींच्याकड ेसव्हे नींबर सहीत सववस्तर लोकप्रनतननधीींनी हदींनाक २८/७/२०१५ आणण 
हदींनाक १४/१२/२०१५ रोजी लेखीस्वरूपात तक्रार हदल्यानींतरही अद्याप कोणत्याही 
प्रकारची अचधकाऱ्यासह ववकासकावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषी अचधकाऱ्यावर व ववकासकावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोकप्रनतननधीींच्या हद. २८.०७.२०१५ व १४.१२.२०१५ 
च्या पत्रान्वये सदर बाब ननदशशनास आली हे खरे आहे.          
(२) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त हदनाींक २०.१०.२०१४ रोजी 
पाहणी करण्यात आली असता, राजवाडकर मागश, कुलाबा माके् येथील शननदेव 
टबल्डीींग ६१/६३ या उपकरप्राप्त इमारतीच् या ननष कासनाचे काम चालू असल् याचे 
आढळून आले. 
       सदर इमारतीच् या अनचधकृत ननष कासनाबाबत हदनाींक २१.१०.२०१४ रोजी 
मालक/भोगव्ाधारक व ठेकेदार याींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त मुींबई 
महापासलका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) अन्वये नो्ीस बजावून 
इमारतीचे ननष कासन व पनुबािंधकाम थाींबववण् यात आले. हदनाींक ०९.१२.२०१४ 
रोजी सदर बाींधकाम पुन् हा चालू झाल् याचे ननदशशनास आल् यानींतर सींबींचधत 
बाींधकाम त् वररत थाींबवून स् थ ाननक पोसलस स् े्शनला हदनाींक ०९.१२.२०१४ अन् वये 
अवगत करण् यात आले.  
      सदर नो्ीशीच् या ववरोधात पक्षकाराने मा. नगर हदवाणी न्यायालयात 
दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये मा. न्यायालयाने हद. १५.०१.२०१५ पयिंत “जैसे थे” 
पररजस्थती (Status Quo) ठेवण्याबाबत हद. १६.१२.२०१४ रोजी आदेश हदले. 
      तसेच, पक्षकाराने न् यायालयाच् या “जैसे थे” पररजस्थती ठेवण्याच्या 
आदेशाववरुद्ध जाऊन सदर हठकाणी अनचधकृत बाींधकाम चालू ठेवल् याकारणाने 
महाराष ट्र प्रादेसशक व नगररचना अचधननयम १९६६ कलम ५२(४३) अन् वये 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त हदनाींक २३.१२.२०१४ रोजी प्रथम खबर अहवाल 
दाखल करुन स् थाननक पोसलस अचधकाऱ्याींसमवेत पींचनामा करण् यात आला. 
पींचनामादरम् यान सदर इमारतीच्या तळमजल् यासह एकूण दोन मजल् याींचे पूणश व 
नतसरा मजला अधशव् बाींधकाम झाल् याच् या जस्थतीत हदसून आले.  
         मा. न्यायालयाचे “जैसे थे” पररजस्थती ठेवण्याच्या आदेशाचे पक्षकाराने 
उल्लींघन करुन, अनचधकृत बाींधकाम केल् याकारणाने मा. न् यायालयात 
न् यायालयीन आदेशाचे अवमान केल् याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त दावा 
दाखल करण् यात आला आहे.    
        तसेच, सदर इमारतीच्या मालक / भोगव्ाधारक याींना नो्ीस बजावनू 
सदर बाींधकाम थाींबववण् यात आले. सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ असून मा. 
न्यायालयाच्या आदेशानूसार पुढील योग् य ती कायशवाही करण् यात येईल. 
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      स् थाननक पोसलस व बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त समवेत सदर 
इमारतीत पुन् हा पींचनामा करुन हदनाींक ०५.११.२०१५ रोजी सदर इमारत सील बींद 
करण् यात आली.           
       प्रस्ततु प्रकरणी केलेल्या कायशवाहीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींना 
हदनाींक ११.०१.२०१६ व हदनाींक २५.०१.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये महापासलकेमाफश त 
अवगत करण्यात आले आहे. 
(३) कायशकारी असभयींता, ए वॉडश, मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरशचना याींनी 
राजवाडकर स्ट्री्, कुलाबा येथील इमारत क्र. ६१/६३ ही तळमजला + १ असताींना 
मेससश ए.्ी. कॉपोरेशन या ठेकेदाराने इमारतीचे मालक व म्हाडाचे अचधकारी 
याींच्याशी सींगनमत करुन इमारत पूणशपणे जसमनदोस्त केली आणण ववनापरवाना 
तळमजला + ४ मजले अशी नवीन इमारत उभी केली असल्याची तक्रार कुलाबा 
पोलीस स््ेशन येथे हदली होती. सदर तक्रारीनुसार कुलाबा पोलीस ठाणे येथे हद. 
२२.१२.२०१४ रोजी भारतीय दींड ववधानाच्या सींबींचधत कलमानुसार गुन्हा नोंद 
केलेला आहे. 
     सदर गुन््याच्या तपासामध्ये आतापयशत इमारतीचे मालक, २ ठेकेदार 
तसेच म्हाडाचे कायशकारी असभयींता व सेवाननवतृ्त असभयींता याींना अ्क करण्यात 
आली आहे. सध्या सवश आरोपी जासमनावर मुक्त आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरात सराचस गोमाांस विक्रा सुरु असल्याबाबत 

  

(६८) *  ५०९०६   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील पा्ील इस््े् झोपडपट्टीमध्ये सराशस गोमाींस ववक्री सुरु असून 
सदर हठकाणी कायशकत्यािंसह पोसलसाींनी हदनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१५ च्या दरम्यान 
धाड ्ाकली असता पोलीस व कायशकत्यािंना मारहाण व दगडफेक करून जखमी 
करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गोमाींस बींदी असूनही शहरात सुमारे ८० हठकाणी िुप्या 
पद्धतीने गोमाींस ववक्री व जनावराींची वाहतकू झाल्याच्या तक्रारी पोसलसाींना प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणाींसींदभाशत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. सदर घ्नेत १ स्थाननक 
नागरीक जखमी झाला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. पणेु शहर पोलीस आयुक्त कायशक्षेत्रात िुप्या पध्दतीने 
गोमाींस ववक्रीबाबत सन २०१५ मध्ये तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
       जनावराींच्या िुप्या पध्दतीने वाहतुकीबाबत सन २०१३ मध्ये १२ तक्रारी, 
सन २०१४ मध्ये ११ तक्रारी, सन २०१५ मध्ये २८ तक्रारी व सन २०१६ मध्ये १० 
तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) िुप्या पध्दतीने गोमाींस ववक्री व जनावराींच्या वाहतुकीच्या तक्रारी प्राप्त 
झाल्यानींतर तात् काळ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या 
घ्ना घडू नयेत म्हणनू योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना सींबींचधताींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
       दगडफेकीच्या दोन तक्रारीींच्या अनषुींगाने पोलीस स््ेशन खडकी येथे 
गु.र.क्र. ३१९/२०१५ भा.दीं.वव. कलम १४३, १४७, १४९, ३३६ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस 
स््ेशन खडकी येथे गु.र.क्र. ३१८/२०१५ भा.दीं.वव. १४३, १४७, १४९, ३२४, ४५२, 
३५२, ३२३, ४२७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ९ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर ख्ला न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सेलु जिळगा ( ता.रेणापूर श्ज.लातूर) येथील लातूर पोशलस  
अधधक्षि िायाचलयात आत् महत् येचा िेलेला प्रयत् न 

  

(६९) *  ५०८०७   श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सेलु जवळगा (ता. रेणापूर, जज.लातूर) येथील शेतकरी कु्ूींबातील ३ जणाींनी 
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रेणापूर पोसलसाींनी तक्रारीकड ेदलुशक्ष केल् यामुळे हदनाींक २८ जानेवारी, २०१६ रोजी 
वा त्या सुमारास लातूर पोसलस अचधक्षक कायाशलयात ववष प्राशन करुन 
आत् महत् येचा प्रयत् न केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हद. २८.०१.२०१६ रोजी पोलीस अचधक्षक, लातुर याींच्या कायाशलयाच्या गे्वर 
३ जणाींनी त्याींच्या सेलु जवळगा, ता. रेणापूर येथील त्याींच्या शेतात असलेला 
गोठा काढल्याबाबतच्या तक्रारीची दखल पोलीस स््ेशन रेणापूर याींचामाफश त 
घेण्यात येत नसल्याच्या कारणाने ववष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्या 
सींदभाशत सदर नतघाींववरुद्ध गु. र. नीं. ४२/१६ कलम ३०९, ३४ भादवव. प्रमाणे 
सशवाजी नगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तपासात 
आत्महत्येचा प्रयत्न करणा-या आरोपीींचा गोठा हा गावातील दसु-या एका 
महहलेच्या मालकीच्या शतेीत असल्याने त्या महहलेने कायदेसशर फी भरुन पोलीस 
सींरक्षणामध्ये काढुन ्ाकलेला आहे. सदरचा गोठा हा आरोपीींच्या शेतात 
नसल्याचे तपासात ननषपन्न झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाशलिेच्या सफाई िामगाराांचा झालेला मतृ्य ू

  

(७०) *  ४०२४८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१)  मुींबई महानगरपासलकेच्या कचरा गाडीवर काम करणाऱ्या सफाई कामगाराचा 
हदनाींक ८ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान अपघाती मतृ्यू झाला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेच्या कीं त्रा्ी सफाई कामगाराींच्या प्रश्नाबाबत 
मुींबई महानगरपासलकेचे अनतररक्त आयुक्त हे बेकफकीर वतृ्तीने वागत असून, 
सफाई कामगाराींनी आपल्या मागण्याींकड े प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, मतृ 
कामगाराचा मतृदेह पासलका मुख्यालयात आणला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पासलका, सफाई कामगाराींच्या आरोग्याकड े दलुशक्ष करत असून, 
कामगाराींना हॅण्ड ग्लोव्हज, मास्क, गमबू्, साबण, ्ॉवेल, आरोग्य सुववधा 
वषाशनुवषे मागणी करुनही अद्यापही पुरववण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय 
आढळून आले व मतृ कामगाराच्या कु्ूींबाला कोणती नुकसान भरपाई हदली 
तसेच सफाई कामगाराींच्या मागण्या मान्य करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) सफाई कामगाराींनी मतृ कामगाराचा मतृदेह पासलका मुख्यालयात आणला 
होता हे खरे आहे. 
     बहृन्मुींबई महानगरपासलकेचे अनतररक्त आयकु्त कीं त्रा्ी कामगाराींच्या 
प्रश्नाींबाबत नेहमीच जागरुक असतात. 
      तसेच, कीं त्रा्ी कामगाराींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त सुरक्षा साधने 
पुरववण्यात येतात.          
(३) हे खरे नाही. 
           बहृन्मुींबई महानगरपासलका सफाई कामगाराींच्या आरोग्याकड ेदलुशक्ष 
करीत नसून, सफाई कामगाराींना हॅण्ड ग्लोव्हज, मास्क, गमबू् , साबण, ्ॉवेल 
इत्यादी सुरक्षा साधने महापासलकेमाफश त वेळोवेळी पुरववली जातात. 
(४) मतृ कामगाराींच्या कु्ुींटबयाींनी मो्र वाहन कायदा १९८८ अींतगशत तसेच 
कामगार भववषय ननवाशह अचधननयम १९५२ व कामगार राज्य ववमा योजना १९४८ 
अींतगशत नकुसान भरपाईसाठी सींबींचधत प्राचधकरणाकड ेअजश केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
तुमसर (श्ज.भांडारा) पररसरात असलेल्या युननडरेीडेंट िारखान्यातील  

१०० िामगाराांना बडतफच  िेल्याबाबत 

(७१) *  ४७३५६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर (जज भींडारा) पररसरात असलेल्या युननडरेीडे्ं  कारखान्यात मागील २५ 
वषाशपासून वाहनाींचे सु्े भाग  तयार करण्याचे काम सुरू असून या कारखान्यात 
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१०० रोजींदारी कामगार मागील दहा वषाशपासून कायशरत असून त्याींनी कामगार 
सींघ्ना स्थापन करताच कारखाना व्यवस्थापनाने काही महहन्यापासून त्रास देणे 
सुरू केले असताींना सुध्दा कामगार काम करीत असल्याचे बघनू अचानकपणे १०० 
कामगाराींना कीं पनी व्यवस्थापनाने माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
बडतफश  केले असल्याची माहहती हदनाींक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक १६ जानेवारी २०१६ रोजी काही कामगार कारखान्यात 
काम करण्यासाठी आले असता तेथील अचधकाऱ्याींनी अवाशच्य सशववगाळ करून 
जीवे मारण्याची धमकी सींबचधत कामगाराींना हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, कामगाराींच्या हहतासाठी व कामगाराींवर उपासमारीची पाळी येवू 
नये यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत तक्रार दाखल झालेली नाही. 
(३) हदनाींक २९/०१/२०१६ च्या लोकमत हॅलो भींडारा मध्ये प्रससध्द झालेल्या वरील 
ववषयाींककत बातमीच्या अनुषींगाने अपर कामगार आयुक्त, नागपुर याींनी मध्यस्थी 
करुन कामगार सींघ्ना आणण व्यवस्थापन याींची सींयुक्त बठैक           
हदनाींक २९/०१/२०१६ रोजी बोलाववली असता व्यवस्थापनाने सींघ्नेच्या 
पदाचधकाऱ्याींच्या उपजस्थतीत कामगाराींना बडतफे अथवा बींद केले नाही तसेच 
कामगाराींना बींद करणार नाही याची हमी हदली. 

----------------- 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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