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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २३ माचच, २०१६ / चैत्र ३, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री  

 

याांच ेप्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण, खननिमच, िामगार मांत्री  
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११८ 
------------------------------------- 

  
राज्यातील नगरपररषदाांमधील नगराध् यक्षााांचे अधधिार िाूून ेे् यात ्यायाबाबत 

 (१) *  १६२१८   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३९५ 
ला हदनाांि २२ जलैु, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र नगरपदरअध नियमनयम, १९६५ कायधा नस्ततत् वात ् यानींतर 
राज्यातील सवव २२७ नगरपदरअधाींमयील नगराध् यक्षााींच  नियकार मागील काींही 
वअावत काढून घ ण् यात ्ल  ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, मुख्याियकारी याींची पध  मोठ्या प्रमाणात दरक् त ्ह त त् यामु   
नमतमहत् वाच् या कामाींना परवानगी ध ताींना नगराध् यक्षााींना स्या करण् याच  
नियकार नस यामु   नन क कवकास काम  प्रलींत त नसयाच  मनधर्वनास ्ल  
्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, त् यातच काही ठिकाणी एकाच मुख्याियकाऱ्याकड  तीन तीन 
नगरपदरअधाींचा भार ्ाकण् यात ्ला नसून तस च मुख्याियकाऱ्याींची पध  दरक् त 

नस यामु   त् याचा भार तहलसलधाराींकड  ्ाकण् यात य त ्ह , ह  ही खर  ्ह  
काय, 
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(४) नस यास, या ा त र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, त् यात काय 
मनधर्वनास ्ल , 
(५) नसयास, तद्नसुार उक् त पध  भरण् या ा त तस च नगराध् यक्षााींना पूववीपप्रमाण  
नियकार ध ण् या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
(२) नर्ी कोणतीही  ा  मनधर्वनास ्ल ली नाही. 
(३) होय. मुख्याियकाऱ्याच  पध दरक्त होत नसयास सधर पध भर पयतं या 
पधाचा नमतदरक्त भार र्क्यतो नजीकच्या मुख्याियकाऱ्याकड  ्णण काही 
कारणाततव त  र्क्य नस ल तर महसूल कवभागाकडील सक्षाम नियकाऱ्याकड  
ध ण्यात य तो. 
(४) चौकर्ीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५)  

 दरक्त पध  कवचारात घ ऊन २३ पदरकवक्षाायीन मुख्याियकाऱ्याींना ठधनाींक १ 
एकप्रल, २०१५ पासून मनयलमत मुख्याियकारी पधावर मनयकु्ती ध ण्यात 
्ली ्ह . 

 तस च मुख्याियकारी ग्-  या सींगावसािी १८५ पधाींची मागणी महाराषर 
लोकस वा ्योगाकड  करण्यात ्ल ली ्ह .  

 नगराध्यक्षााींना ध ण्यात ्ल ल  कोणत ही नियकार काढून घ तल ल  
नसयान  पूववीपप्रमाण  नियकार ध ण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

एस्रए योजनाधीन पात्र लाभधारिाांना दे्यात येणारी  
रुपये िीस हजाराची रक्िम िाूवि्याबाबत 

(२) *  १४९८४   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कवर् अत: मुीं ई व िाण  र्हरात महाराषर गहृमनमावण मींड ामार्व त 
झोपडपट्टी पुनववसन योजना (SRA) ग या नन क वअावपासून रा कवण्यात य त 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, सधर योजनेंतगवत सन १९९५ पासून पात्र लाभयारकाींना त्याींना 
घराच  ध खभालीसािी (Maintains) रक्कम रुपय  वीस हजार मात्र ध ण्यात य त 
्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सन १९९५ नींतरच्या २० वअावत वाढल ली महागाई, पाणीपट्टी कर, 
वीज कर व मालमत्ता कर इत्याधी करात झाल ली वाढ तस च १५ त  २० वा 
त्याप क्षााही नियक मजयाींच  इमारती  ाींयकामास ध ण्यात य णारी परवानगी, 
यामु   एस्रए योजनायीन पात्र लाभयारकाींना रुपय  वीस हजाराची रक्क्म 
नत्यींत नपुरी िरत नसयान  त्या रक्कम त तातडीन  वाढ करुन रुपय  ७० हजार 
इतकी करण्यात यावी नर्ी मागणी सीं ींियत सवव पात्र पुनववलसत झोपडपट्टी 
यारकाींकडून सन २००० पासून त  ्जतागायत मुख्याियकारी, झोपडपट्टी पनुववसन 
प्राियकरण, प्रयान सिचव, गहृमनमावण कवभाग, मींत्रालय व मा.गहृमनमावण मींत्री, 
याींच कड  मनव धनाद्वार  करण्यात ्ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय 
(४) नसयास, सधर मनव धनाच्या ननअुींगान  र्ासनततरावर कोणतीही कायववाही 
क ली नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  
्ह , ह  ही खर  ्ह  काय 
(५) नसयास, उक्त रक्कम वाढकवण्याची कायववाही न करण्याची कारण  काय व 
त्या ा तची सद्यस्तिती काय ्ह  ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१)  हृन्मुीं ई महानगरपाललका क्षा त्रात झोपडपट्टी पनुववसन 
योजना रा कवण्यासािी महाराषर प्राध लर्क व नगररचना नियमनयम, १९६६ 
नन्वय  झोपडपट्टी पुनववसन प्राियकरण ह  मनयोजन प्राियकरण नसून या 
प्राियकरणामार्व त  हृन्मुीं ई कवकास मनयींत्रण मनयमावली, १९९१ कवमनयम ३३(१०) 
नन्वय  व महाराषर झोपडपट्टी क्षा त्र (सु.मन.व पु) नियमनयम, १९७१ च्या 
तरतुधीनुसार झोपडपट्टी पुनववसन योजना रा कवण्यात य त ्ह त. 
     र्ासन नियसूचना गहृमनमावण कवभाग ठधनाींक ११ सप् े्ं र, २०१४ नन्वय  
झोपडपट्टी पुनववसन प्राियकरण, मुीं ई याींच्या कायवक्षा त्रात िाण  महानगरपाललका 
क्षा त्राचा समाव र् करण्यात ्ला ्ह . तत्पूववीप या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनकववकास 
योजना (SRD) रा कवण्यात य त होती. 
(२)  हृन्मुीं ई कवकास मनयींत्रण मनयमावली, १९९१ कवमनयम ३३(१०) पदरलर्ष्-४ 
च्या कलम ९.१ नुसार झोपडपट्टी पुनववसन योजन तील पुनववसन घ्कातील 
समाज कें द्र,  ालवाडीसह प्रत्य क पुनववसन सधमनक माग  प्रत्य की रु. २०,०००/- 
इतकी रक्कम कवकासकाकडून ्कारण्यात य त . 
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(३) झोपडपट्टी पनुववसन योजन तील पुनववसन सधमनकाींच्या ध खभाल धरुुततीसािी 
कवकासकाकडून ्कारण्यात य णाऱ्या सध्याच्या रक्कम मध्य  वाढ करावी नर्ा 
्र्याची मनव धन  प्राप्त झाली ्ह त. 
(४) व (५)  हृन्मुीं ई कवकास मनयींत्रण मनयमावली, १९९१ कवमनयम ३३(१०) 
पदरलर्ष्-४ च्या कलम ९.१ मध्य  र् र धल करण सींधभावतील प्रतताव झोपडपट्टी 
पुनववसन प्राियकरणाकडून नगर कवकास कवभागाकड  पािकवण्यात ्ला नसून 
सधरचा प्रततावाच्या ननुअींगान  कवभागाकडून कायववाही करण्यात य त ्ह . 
 

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

धगरणी िामगाराांना लमळालेयाया ेराांना ्िार्यात  
येणाऱ्या सेिाशुयाि/मालमत्ता िराबाबत 

(३) *  १४८५१   श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान  िगरणी कामगाराींसािी  ाींयल या इमारतीींमध्य  राहणाऱ्या िगरणी 
कामगाराींकडून प्रत्य की रुपय  ३५४०/- मालसक स वारु्क ्कार यामध्य  रुपय  
२०११/- मालमत्ता कर धरमहा वसूल क ला जात नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, िगरणी कामगार कपव ी लर्यापतत्रकायारक म्हणज च धादरद्र्य 
र अ खालील घ्क नसयान  कमीत कमी ककीं मतीत घर ध ण्याचा र्ासनाचा उपक्रम 
नसताना त्याींना ्कारण्यात ्ल ला स वारु्क भरण  नवघड जात नसून 
या ा त र्ासनाची हा स वारु्क कमी करण्या ा तची भुलमका काय ्ह , 
(३) नसयास, या ा त र्ासनान  काय कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िगरणी कामगाराींसािी  ाींयल या इमारतीींसािी 
महानगरपाललक मार्व त ककमान रु. ५३३/- त  रु. १६६८/- या धरम्यान मालमत्ता 
कर ्कारण्यात य त ्ह . मालमत्ता कर हा त्या मालमत्त च्या सधमनक नुसार व 
कवभागाच्या भाींडवली मुयायारीत करप्रणालीतील घ्काींवर नवलीं ून ्ह . 
सद्यस्तितीत मालमत्ता कराच्या ध यकाप्रतीच  नियधान म्हाडा  ोडव याींजकडून 
करण्यात य त . 
(२) व (३) सधर लमल कामगाराींच्या सहकारी सींतिा तिापन न झायान  म्हाडा 
प्राियकरण एकूण स वाकराची ्कारणी करीत ्ह . 
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     सद्य:स्तितीत िगरणी कामगाराींच्या योजन तील सधमनक पो्ी वसुल 
करण्यात य णार  स वारु्क, म्हाडाकडून कवकवय  ा ीींवर होणारा खचव व 
महानगरपाललक कडून प्राप्त झाल ली मालमत्ता कराची ध यक  याींची तुलनात्मक 
कववरणपत्र तयार करण्यात य त ्ह त. 
        सधर कववरणपत्र तयार झायानींतर र्रकाची रक्कम िगरणी 
कामगाराींच्या स वारु्कामध्य  समायोजीत करण्याच  ककीं वा त्या रक्कम चा सीं ींियत 
िगरणी कामगाराला परतावा करण्याच  गहृमनमावण कवभागामार्व त प्रतताकवत ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील झोपडपट्टयाांना मालमत्ता िर लाि्याचा  

महानगरपाललिेने ननणचय ेेतयायाबाबत 
 

(४) *  १५४३६ श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश 
िबनसाळे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजलभये, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.्नांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.राहुल 
नािेिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील झोपडयाींना माह  एकप्रल, २०१६ पासून मालमत्ता कर लावण्याचा 
मनणवय मुीं ई महानगरपाललक न  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान 
घ तला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, मालमत्ता कर घ तल या झोपडयाींना इतर सुकवया ध ऊन त्या 
झोपडया मनयलमत करण्यात य णार ्ह त काय, 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. तिाकप, मुीं ईतील झोपडपट्टटयाींवर 
भाींडवली मूयाऐवजी “िोक धरान ” मालमत्ता कराची ्कारणी ठधनाींक १.४.२०१६ 
पासून करण्याकदरता तस च “झोपडपट्टी” या सींज्ञ ची तपष् व्याख्या नींतभूवत 
करण्याकदरता मुीं ई महानगरपाललका नियमनयम, १८८८ मध्य  कलम १४०  ी चा 
नींतभावव करून सुयारणा करण्यासािी कवयी सलमती/महानगरपाललका याींच्या मींजुरी 
कदरता  हृन्मुीं ई प्रर्ासनामार्व त मसुधापत्र साधर करण्यात ्ल  ्ह . 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब ्ांबेडिर याांचे ा्ंतरराष्ट्रीय दजाचचे स्मारिाबाबत 

(५) *  १६२६३   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती 
चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२९५ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धाधर (मुीं ई) य िील इींध ूलमलच्या जाग वर भारतरत्न डॉ. ा ासाह   ी्ं  डकर 
याींच  ी्ंतरराषरीय धजावच  तमारक उभारण्याची कायववाही ग या नन क वअांपासून 
सुरु नसून या तमारकाच  भूलमपजून ठधनाींक ११ नोव्हें र, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.पींतप्रयानाींच्या हतत  सींपन्न झाल ल  नसून तमारकासािी मींजूर 
झाल या इींध ू लमलच्या जाग च  हतताींतरण कायध र्ीरदरत्या झाल ल  नाही, त्यामु   
तमारकाच्या  ाींयकामात प्रगती होत नसयाच  मनधर्वनास य त ्ह , ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, जाग च  हतताींतर करण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) तस च, उक्त ी्ंतरराषरीय तमारकाच्या कामासािी प्रत्यक्षाात ककती मनयी 
उपलब्य करण्यात ्ला ्ह ,  ाींयकामाची सद्य:स्तिती काय ्ह  व सधर काम 
ककती कालावयीमध्य  पूणव करण्यात य णार ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नर्ी  ा  नाही. 
     इींध ू लमलची जागा भारतरत्न डॉ. ा ासाह   ी्ं  डकर याींच्या प्रतताकवत 
तमारकासािी राषरीय वतत्रोद्योग महामींड ाकडून राज्य र्ासनास हतताींतर 
होण ची औपचादरकता  ाकी नसली तरी त्या ठिकाणी काम करण्याची पुणव 
परवानगी ध ण्यात ्ल ली ्ह . 
(२) जाग च्या हतताींतरणासींधभावत मा.वतत्रोद्योग मींत्री, भारत सरकार, नध्यक्षा 
तिा व््वतिापकीय सींचालक, राषरीय वतत्रोद्योग महामींड  व महाराषर सरकार 
यामध्य  तत्रपक्षाीय करार (MOU) ठधनाींक ५.४.२०१५ रोजी नवी ठधली य ि  
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झाल ला ्ह . सधर करारामयील खींड क्र.२.१ नुसार इींध ू लमल ६ ची जागा 
हतताींतरण होण सींधभावत राषरीय वतत्रोद्योग महामींड ास द्यावयाचा मो धला 
त्या ा त न्ी/र्तवीप नींमतम करण सािी मनयुक्त करण त ्ल या सलमतीन  
ठधनाींक २८.९.२०१५ रोजी साधर क ल या नहवालावर वतत्रोद्योग मींत्रालय, भारत 
सरकार याींच कडून राज्य र्ासनाच  नलभप्राय नप क्षक्षाल ल  होत . त्यावरील राज्य 
र्ासनाच  नलभप्राय वतत्रोद्योग मींत्रालय, भारत सरकार याींना ठधनाींक ९.३.२०१६ 
रोजीच् या पत्रान्वय  क कवण त ्ल ल  ्ह त. 
(३) प्रतताकवत तमारकाच  कवकासासािी र्ासनान  यापवूवीपच मुीं ई महानगर प्रध र् 
कवकास प्राियकरणाची कवर् अ मनयोजन प्राियकरण म्हणनू न मणकु क ल ली ्ह . 
प्राियकरणान  र्ासनाची मान्यता घ वून मनयुक्त क ल या सलागार याींनी 
प्रतताकवत तमारकाचा  हृत ्राखडा तयार करण ची कायववाही सुरू क ल ली ्ह . 
 हृत ्राखडा तयार झाल नींतर पुढील कायववाही होणार ्ह . 
     सवव सीं ींियत व्यक्ती ्णण सींतिा याींच्यार्ी चचाव करुन ्राखडा नींमतम 
करण्यासािी मा.मींत्री (सामास्जक न्याय) याींची एक सधतयीय सलमती गिीत 
करण्यात ्ली ्ह . सद्य:स्तितीत मनयी ा तचा मुद्दा नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात िेबल टािताना बेिायदेशीरपणे खोदाई िरुन अटी-शतींचे  
उयालांेन िरणाऱ्या िां पनयाांिर िारिाई िर्याबाबत 

(६) *  १५१०६   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५२१ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  र्हरात क  ल ्ाकताना   कायध र्ीरपण  खोधाई करुन न्ी व र्तींच  
उलींघन करणाऱ्या कीं पन्याींवर कारवाई करण्याच  ्ध र् महानगरपाललका 
प्रर्ासनान  ठधल  नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ च्या धसुऱ्या सप्ताहात 
मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 



8 

(२) नसयास, खोधाई करताना न्ी व र्तींच  उलींघन करणाऱ्या कीं पन्याीं ा त 
ककती तक्रारी ्या व ककती कीं पन्याींकवरुध्ध र्ासनान  कोणती कारवाई क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     म . दरलायन्स स्जओ इन्र्ोकॉम लल. याींना खोधाई िाीं कवण्या ा तच  ्ध र् 
ठधनाींक ११.१.२०१६ रोजी ध ण्यात ्ल ल  होत . 
(२) न्ी व र्तींच  पालन होत नसयाच्या ल खी तक्रारी पुण  महानगरपाललक स 
प्राप्त झाया नाहीत. 
     तिाकप, मनयलमत जागा पाहणीमध्य  कायावध र्ामयील न्ी व र्तींच  
उलींघन करणाऱ्या कीं पन्याींकवरुध्ध पुण  महानगरपाललक मार्व त कारवाई करण्यात 
य त . 
     कवनापरवानगी जाधा खोधकाम करणाऱ्या धोन कीं पन्याींकडून रुपय  
६९,४७,७४५/- इतका धींड वसूल करण्यात ्ल ला ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहराच्या वििास ्राखडयाला नागररिाांिडून होत असलेयाया विरोधाबाबत 

(७) *  १५५८८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  र्हराच्या जनु्या हद्दीच्या कवकास ्राखडयात (डीपी) र्ासनान  मनयुक्त 
क ल या तत्रसधतयीय सलमतीन  मोिया प्रमाणावर क ल ल   धल कायद्यातील 
तरतुधीनुसार नसयाच  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नसयास, तत्रसधतयीय सलमतीन  ३९० ्रक्षाण  कमी करुन ५०९ ्रक्षाण  
कायम ि वली ्ह त, यामु   र्हरातील नागरी सुकवयाींसािी उपलब्य नसल ल  
सुमार  साड  चारर्  ह क््र क्षा त्रावरील ्रक्षाण रद्द झाल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, पुण  र्हरातनू नागदरकाींचा कवकास ्राखडयाला मोिया प्रमाणात 
कवरोय होत नसून र्ासनान  हा कवकास ्राखडा रद्द करुन सींपूणव कवकास 
्राखडा नव्यान  करण्यासािी कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
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(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पणु  र्हराचा जुन्या हद्दीचा कवकास ्राखडा र्ासनास 
साधर करण्यासािी ्यकु्त, पुण  कवभाग, पुण  याींच  नध्यक्षात खाली तत्रसधतयीय 
सलमती मनयकु्त करण्यात ्ली होती. सलमतीन  कवकास ्राखडा साधर करताींना 
मनयोजनाच्या दृष्ीकोनातनू योरण ्खनू त्या योरणा नुसार ्वश्यक  धल 
्राखडयामध्य  करुन र्ासनाच्या मान्यत सािी साधर क ल ला ्ह . 
(२) भागर्: खर  ्ह . तत्रसधतयीय सलमतीन  कवकासयोजना ्राखडा साधर 
करताींना प्रतताकवत ्रक्षाणाीं ा त योरण ्खनू त्या योरणानुसार ्रक्षाण 
वग ण्याच  प्रतताकवत क ल  नसल  तरी र्ासनास साधर झाल या या कवकास 
्राखडयाची छाननी सींचालक नगर रचना याींच  ततरावर करण्यात य त नसून 
नहवाल प्राप्त झायानींतर र्ासनततरावर कवकास योजना छाननी सलमती याींच्या 
मार्व त सुद्धा छाननी करण्यात य णार ्ह . तद्नींतर र्ासन ततरावर नींमतम 
मनणवय होणार ्ह . 
(३) नर्ी  ा  सध्या कवचारायीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि शहर ्णण पररसरातील िाहतिु िोंडीबाबत 

(८) *  १४५९९   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६८४ ला हदनाांि २३ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क र्हर व पदरसरात उडडाणपलू नस्ततत्वात य वनूही वाहतकू कोंडीची 
समतया जैस  ि  नसयाच्या पाश्ववभुमीवर भारतीय राषरीय राजमागव प्राियकरण 
याींच्यामार्व त वाहतुक कोंडीचा न्यास करून उपाययोजना सूचकवण्यासािी 
वाहतुक तज्ञ सलागाराींची न मणकू करण्यात ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, वाहतकु तज्ञ, लोकप्रमतमनयी, वाहतकू पोलीस, भारतीय राषरीय 
राजमागव प्राियकरण याींनी व  ोव  ी क ल या सींयुक्त पाहणी वरुन सूचकवल या 
उपाययोजनाीं ा त कायववाही करण्यात ्ली ्ह  काय, तस च द्वारका सकव ल 
य िील वाहतकु कोंडी सोडकवण्यासािी ४ पधरी रोड  ाींयण  व वाहतकु   ्ाींची 
सुयारणा करण  या व नन्य उपाययोजनाींवर सुरु नसल ली कायववाही पुणव झाली 
्ह  काय, 
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(३) नसयास, गतका ात प्रश्न भाग (२)  प्रमाण  उपाय करूनही वाहतकु 
कोंडीच्या समतय त कोणताही सुयार झायाच  ठधसून ्ल ल  नाही, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, उडडाणपुलालगतच  गॅर ज स, गा  यारक, र् रीवाल  इ.च  नमतक्रमण 
व ननियकृत पाककंग समतयाही जैस  ि  नसून त्यात कोणताही सुयारणा नाही, ह  
ही खर  ्ह  काय, 
(५) नसयास, नालर्क र्हर व पदरसरातील वाहतकू समतय च  मनराकरण करण च  
दृष्ीन  िोस उपाययोजना न होण्याच  कारण काय व ही कायववाही क व्हापयतं 
होण  नप क्षक्षात ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) वाहतूक तज्ञ सलागाराींच्या लर्र्ारर्ीींची नींमल जावणी क यामु   इींठधरा 
नगर य िील वाहतूक समतया पूणवपण  सोडकवण्यात ्ली नसून गॅतियल 
कीं पनीजव ील प्रव र् मािगवका पूणव झायान  द्वारका सकव ल य िील वाहतूक कोंडी 
कमी झाल ली ्ढ ून ्ल ली ्ह . द्वारका सकव ल य िील वाहतकू कोंडी 
सोडकवण्याकरीता वाहतूक तज्ञ सलागार, लोकप्रमतमनयी, वाहतकू पोलीस याींनी 
सूचकवल या उपाययोजनाींची व्यवहायवता तपासून व सक्षाम प्राियकाऱ्याची मान्यता 
घ ऊन त्याींची नींमल जावणी करण्यात य णार ्ह . 
(३) ह  खर  नाही. 
     नालर्क र्हरातील उडडाणपूल सस्व्हवस रोड, लसग्नल यींत्रणा व वाहतकू तज्ञ 
सलागार याींनी सूचकवल या उपाययोजना यामु   र्हरातील वाहतकू कोंडीची 
समतया कमी होत ्ह . 
(४) उडडाणपुलालगतच  गॅर ज स, गा  यारक, र् रीवाल  इत्याधीींच  नमतक्रमण व 
ननियकृत पाककंग ा त त्याींना सी.्र.पी.सी. १४९ प्रमाण  नो्ीस ध ण्यात य ऊन 
त्याींच्यावर कायध र्ीर कारवाई करण्यात य त . 
(५) नालर्क र्हरातील वाहतूक कोंडी सोडकवण्याकरीता वाहतूक तज्ञ सलागार, 
लोकप्रमतमनयी, वाहतूक पोलीस याींनी सूचकवल या उपाययोजनाींची व्यवहायवता 
तपासून व सक्षाम प्राियकाऱ्याची मान्यता घ ऊन त्याींची नींमल जावणी करण्यात 
य णार ्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील लोिमानय हटळि रुग्णालयातील डॉक् टराांना ्हार पुरवि् याचे 
िां त्राट विषबाधेचा ्रोप असलेया या ठेिेदाराला दे् यात ्या याबाबत 

(९) * १५६०३ श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, 
प्रा.जोगेनद्र ििाड े:  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील लोकमान्य ठ् क (सायन) रुग्णालयातील मनवासी डॉक््राींची 
प्रमतकार र्क्ती वाढकवण्यासािी त्याींना प्रििन युक्त पौष्ीक ्हार ध ण्याची 
योजना माह  जान वारी, २०१६ च्या धसुऱ्या ्िवडयापासून रा कवण्यात य त ्ह , 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, पोअण ्हार पुरकवण्याच  कीं त्रा् नन्नपूणाव कॅ्रीींग सस्व्हवस स 
याींना ध ण्यात ्याच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या धरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, म .नन् नपुणाव कॅ्दरींग सकववस स या कीं पनीच  कवअ ाय च  प्रकरण 
न् यायप्रकवष ् नसताना व सन २०१४ मध् य  नन् नपूणाव कॅ्दरींग सकववस स कीं पनीन  
पुरकवल  या ्हारातनू डॉक् ्राींना कवअ ाया झा याचा ्रोप नसतानासुध् धा याच 
कॅ्दरींग सकववस स कीं पनीला कीं त्रा् ध ण् याचा मनणवय मुीं ई महानगरपाललक मार्व त 
घ ण् यात ् यामु   डॉक् ्राींच् या ्रोग् याचा प्रश् न मनमावण झाला ्ह , ह  ही खर  
्ह  काय, 
(४) नस यास, कवअ ाय चा िपका नसल या कीं त्रा्धाराला पनु:श्च पौष्ीक ्हार 
पुरकवण्याच  कीं त्रा् ध ण्याची कारण  काय ्ह त र्ासनान  या प्रकरणी चौकर्ी क ली 
्ह  काय, 
(५) नस यास, चौकर्ीनुसार धोअीींवर काय कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) ह  खर  ्ह . 
(३) म .नन्नपुणाव कॅ्रीींग सकववस स या कीं पनीच  कवअ ाय च  प्रकरण न्यायप्रकवष् 
नसताना सधर कीं पनीस मनवासी वैद्यकीय नियकारी याींना पौष्ीक ्हार 
ध ण्या ा तच्या कामाच  कीं त्रा् ध ण्यात ्ल , ह  खर  ्ह , 
     तिाकप, सधर कीं त्रा्धारामार्व त पुरकवण्यात य त नसल ला पौष्ीक ्हार 
डॉक््राींच्या ्रोग्याच्या दृष्ीन  उत्तम धजावचा नसयान  ्जलमतीपयतं 
्रोग्याचा कोणताही प्रश्न मनमावण झाल ला नाही. 
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(४) ठधनाींक १५ ऑगत्, २०१४ रोजी म .नन्नपूणाव कॅ्रीींग सस्व्हवस स कीं पनीन  
पुरकवल या पौष्ीक ्हारातनू डॉक््राींना कवअ ाया झाल ली नसून, सधर कवअ ाया 
कीं त्रा्धारान  तवातींत्र्यठधनामनलमत्त गोड पधािव म्हणनू पौष्ीक ्हारात समाकवष् 
नसल या वा्प क ल या मतरींगा  र्ीमु   झाली होती. 
       सधर पौष्ीक ्हाराच  व  र्ीच  नमुन  र्ॉर न्सीक लॅ  व 
एर्.डी.ए.याींच्याकड  महानगरपाललक मार्व त  तपासणीसािी पािकवल  नसता, सधर 
कवअ ाया पौष्ीक ्हारातून झाल ली नसून मतरींगा  र्ीमु   झाली नसयाच  
र्ॉर न्सीक लॅ  व एर्.डी.ए.याींनी त्याींच्या नसयाच  र्ॉर न्सीक लॅ  व 
एर्.डी.ए.याींनी त्याींच्या नहवालात नमूध क ल  ्ह . 
       सन २०१६-१८ या धोन वअावच्या कालावयीकदरता मनवासी वदै्यकीय 
नियकारी याींना पौष्ीक ्हार ध ण्याकदरता मनकवधा मागकवण्यात ्या होत्या. 
      सधर मनकवधा कायवपध्धतीत म .नन्नपूणाव कॅ्दरवग सकववस स ह  लघुत्तम 
मनकवधाकार नसयामु   त्याींना महानगरपाललक मार्व त पुन:श्च पौष्ीक ्हार 
पुरकवण्याच  कीं त्रा् ध ण्यात ्ल  ्ह . 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

यितमाळ उपप्रादेलशि पररिहन िायाचलयाांतगचत सन २००७ मध्ये 
३८ रिच्या बोगस पालसांग िाू्यात ्यायाबाबत 

(१०) *  १५२५४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.अननल सोले, श्री.लमतेश 
भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमा  उपप्राध लर्क पदरवहन कायावलयाींतगवत सन २००७ मध्य  ३८ रकच्या 
 ोगस पालसींग करण्यात ्यान  त्याची चौकर्ी सी.्य.डी. मार्व त करण्यात 
य त नसून  पालसींग गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कारवाई झाली नसयाच   ठधनाींक ९ 
नोव्हें र २०१५ रोजी  वा त्यासुमारास मनधर्वनास ्ल  ्ह ,  ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणाचा तपास सींि गतीन  होत नसयान  त्याची चौकर्ी 
करण्या ा त र्ासनान  काय कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) यवतमा  उपप्राध लर्क पदरवहन कायावलय, 
यवतमा  य ि  ठधनाींक ४.२.२००६ पूववीप  नाव् कागधपत्राच्या ्यार  ३८ रकच  
 ोगस पालसींग करण्यात ्या ा तची तक्रार तत्काललन उपप्राध लर्क पदरवहन 
नियकारी, यवतमा  याींनी ठधयावरून ्रोपी नजमलखान उतमानखान याींच्या 
कवरुध्ध पोलीस त  ्र्न, यवतमा  र्हर य ि  नप.क्र.४५/२००६, भा.धीं.कव.कलम 
४२०,४६८,४७१,३४ नन्वय  गुन्हा नोंधकवण्यात ्ला ्ह . सधर प्रकरणाचा तपास 
सी.्य.डी.मार्व त करण्यात य त नसून तपासा धरम्यान एकुण ७ ्रोपीींना 
न्क करण्यात ्ली ्ह . 
        सधर प्रकरणी २१ रक जप्त करण्यात ्ल  नसून त्याींच  च सीस व 
इींस्जन क्रमाींका ा त रासायमनक कवश्ल अकाींकडून तपासणी करून नहवाल प्राप्त 
करण्यात ्ल  ्ह त. सधरच  प्रकरण ह  स्क्लत् तवरुपाच  नसून, गुन््याची 
व्याप्ती सींपूणव महाराषरात तिा नहमधा ाध, भावनगर (गुजरात), इींधोर, उज्जैन, 
खींडवा (मध्यप्रध र्) ्णण  ेंगलोर,    गाींव (कनाव् क) ्या ठिकाणापयतं ्ह . 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत त नसून नींमतम ्प्प्यात ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई शहरातील िोस् टल रोड प्रियापाबाबत 

(११) *  १४७५९   ्किच .अनांत गाडगीळ, अॅड.अननल परब, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश 
िबनसाळे, श्री.्नांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई र्हरातील वाहतकू कोंडी सोडकवण् यासािी नदरमन पॉट ् त  चारकोप 
पयतंच् या ३३ ककलोमी्रच् या कोत ्ल रोडला कें द्रीय पयाववरण मींत्रालयान  माह  
डडसें र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान परवानगी ठधली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, सधर प्रक पाच  त वरुप काय ्ह  व यास एकूण ककती खचव 
य णार ्ह  तस च हा प्रकप ककती कालावयीत पूणव करण् याच  मनयोजन ्ह , 
(३) तस च, या कोत ्ल रोडला मुीं ईतील ४० को ीवाडयातील नागदरकाींसह 
पयाववरण सींरक्षाकाींनी तीव्र कवरोय धर्वकवला ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(४) नसयास, या प्रकपामु   खार रु््ीची जींगल  ्णण ककना-याींवरील खडक, 
वा ू नष् होणार नसून त्याचा जवैकवकवयत वर गींभीर पदरणाम होणार नसून 
समुद्रातील भरावामु   मास मारी उध्धवतत होणार नसयान  मस्च्छमार कृती 
सलमतीन  मुीं ई महानगरपाललक कड  ऑगत्, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान ्पला 
मनअ य नोंधकवला नसयाच  जान वारी, २०१६  मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(५) नसयास, या प्रकरणी र्ासनान  उच्चततरीय चौकर्ी करून कोणती 
कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र र्ासन पयाववरण व वनमींत्रालयाकडील ठधनाींक 
३०.१२.२०१५ रोजीच्या नियसूचन नुसार ठधनाींक ६.१.२०११ रोजीच्या सी्रझ ड 
नियसूचन मयील तरतधूीींमध्य  सुयारणाींना मींजूरी ठधल ली ्ह . त्याननुअींगान  
कोत्ल रोडचा प्रतताव महाराषर कोत्ल झोन मॅन जमें् रिादर्ीकड  मींजूरीसािी 
 हृन्मुीं ई महानगरपाललक कडून साधर करण्यात ्ल ला ्ह . 
(२) प्रकपाच्या प्रारुप नहवालानुसार प्रकपाची ककीं मत रु.१२,००० को्ी नसून 
प्रकप सुरु झायानींतर ३ वअावमध्य  पूणव करण्याच  मनयोजन ्ह . 
(३) होय. 
(४) प्रश्नायीन कोत्ल रोडचा कवतततृ प्रारुप प्रकप नहवाल हा  हृन्मुीं ई 
महानगरपाललक न  महानगरपाललक च्या सींक त ति ावर जनत च्या 
सूचना/हरकतीसािी ठधनाींक २५ जनू, २०१५ रोजी उपलब्य क ल ला होता. त्यावर 
नणखल महाराषर मस्च्छमार कृती सलमतीन  कवरोय धर्वकवल ला ्ह . 
(५) सधर रतत्याच्या प्रारुप प्रकप नहवालामध्य  पयाववरणीय दृस्ष्कोनातून 
मूयमापन करण्यात ्ल ल  ्ह . पूणव प्रारुप प्रकप नहवालाच  
पुनकववलोकनासािी  हृन्मुीं ई महानगरपाललक न  सलागाराची न मणकू क ल ली 
्ह . या प्रकरणी प्राप्त झाल या तक्रारीींच  नवलोकन करण  व नागदरकाींच्या 
सूचना/हरकती कवचारात घ वनू प्रकपाच  पढुील तपर्ीलवार नींधाजपत्रक/्राखड  
 हृन्मुीं ई महानगरपाललक न  तयार करण  नलभप्र त ्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीच्या विद्यार्थयाांना दे्यात येणाऱ् या 
 लशष्ट्यितृ्ती िाटपात गैरव्यिहार झायायाबाबत 

(१२) *  १५८८५   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननसूुिचत जाती-जमातीच्या कवद्यार्थयावना ध ण्यात य णाऱ्या लर्षयवतृ्तीच्या 
वा्पात गैरव्यवहार होण्याची  ा  कवियमींड ात चचेला ्ली होती, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर गैरव्यवहाराची गींभीर धखल घ ऊन मा.मुख्यमींत्री महोधयाींनी 
याप्रकरणाच्या चौकर्ीसािी कवर् अ कृती धल न मण्याच  ्ध र् ठधल  होत , ह  ही 
खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, गहृ कवभागान  कवर् अ कृती धलाची तिापना करुन चौकर्ीच  
्ध र् क व्हा मनगवलमत करण्यात ्ल  होत , 
(४) कवर् अ कृती धलामार्व त सधर गैरव्यवहाराची चौकर्ी क व्हा पूणव करण्यात 
्ली ्ह , 
(५) सधर प्रकरणाची नद्यापही कवर् अ कृती धलामार्व त चौकर्ी झाली नसयास 
चौकर्ीच्या कामकाजात हलगजवीपपणा करणाऱ्या नियकाऱ्याींवर काय कारवाई क ली 
वा करण्यात य त ्ह  
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) ह  खर  ्ह . 
(३), (४) व (५) सामास्जक न्याय व ्ठधवासी कवकास कवभागामार्व त ध ण्यात 
य णाऱ्या लर्षयवतृ्ती प्रकरणामध्य  झाल या गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्याकदरता 
श्री.क .व्यींक  ्र्म, नपर पोलीस महासींचालक (प्रलर्क्षाण), मुीं ई याींच्या 
नध्यक्षात खाली कवर् अ चौकर्ी पिक (्ातकर्ोसव) ची तिापना ठधनाींक १५.१.२०१६ 
च्या र्ासन मनणवयान्वय  करण्यात ्ली ्ह . सधर कवर् अ चौकर्ी पिकास 
चौकर्ी पुणव करण्यासािी ६० ठधवसाींचा कालावयी ध ण्यात ्ला ्ह . कवर् अ 
चौकर्ी पिकामार्व त सधर प्रकरणाची चौकर्ी सुरु ्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील औद्योधगि प्रलशक्षाण सांस्थाांसाठी बनािट ननरीक्षाण  
अहिाल देऊन यांत्रसामुग्री खरेदी िेयायाबाबत 

(१३) *  १४९३५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योिगक प्रलर्क्षाण सींति च्या नस्ततत्वात नसल या 
तुकडयाींसािी  नाव् मनरीक्षाण नहवाल ध ऊन कोट्यवयी रुपयाींच्या यींत्रसामुग्री 
खर धीत नमनयलमतता झाली नसून यातील ३४ ्क्क  यींत्रसामुग्री कवनावापर पडून 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, प्रलर्क्षाण सींचालक श्री.ज .व्ही.भुताींग  याींच्या कालावयीमध्य  ही 
नमनयलमतता झाली त्याींच्याकडून ल खा व स वाकवअयक कायवभार काढून घ तल ला 
नसूनही त्याींच्याकड च पनु्हा ठधनाींक १४ ऑगत्, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास हा 
नमतदरक्त कायवभार सोपकवण्यात ्ला, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त गैरव्यवहाराींची चौकर्ी करण्यासािी र्ासनान  ठधनाींक ४ 
डडसें र २०१४ रोजी वा त्यासुमारास चौकर्ी सलमतीची न मणकू क ली ्ह , ह  ही 
खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, उक्त चौकर्ी सलमतीचा नहवाल र्ासनास प्राप्त झाला ्ह  काय, 
(५) नसयास, सधर चौकर्ी नहवालातील मनषकअावनुसार सीं ींियताींवर ज ा धारी 
मनस्श्चत करून कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील औद्योिगक प्रलर्क्षाण सींति च्या नस्ततत्वात 
नसल या तकुडयाींसािी  नाव् मनदरक्षाण नहवाल ठधल ला ्ह . ही  ा  खरी 
नाही. तिाकप, तुकडयाींना सींलग्नता प्राप्त नसयान  काही प्रमाणात यींत्रसामुग्री 
कवनावापर पडून ्ह , ही  ा  खरी ्ह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ह  खर  नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील िोळीिाडयाांचे सांरक्षाण िर्याबाबत 

(१४) *  १५१२५   श्री.िवपल पाटील, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१३७२२ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वर ी (मुीं ई) य िील को ीवाडयातील सुमार  ३.५ एकर भाग झोपडपट्टी 
पुनववसन प्राियकरणान  (एस्रए) झोपडपट्टी घोअीत क ला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, वर ी गावातील सीएस.क्र. ९९१ व इतर भुखींडावरील   त् 
 सतिानकासािी (सी्ूमयील) (सी्रझ ड-२ क्षा त्रातील डीपी रोडच्या समुद्राकडील 
 ाजुस  ीईएस्ीसािी १०० ्क्क  ्रक्षक्षात नसल ला) भुखींडावर चालू नसल ल  
 ाींयकाम व इतर कामास त्वरीत काम ींध/तििगती ध ण्यात यावी ्णण प्रतताकवत 
झोपडपट्टी पनुववसन योजना रद्द ातल करण्या ा त वर ी को ीवाडा ओनसव 
कम्यमुन्ी व लर् नर सहकारी सींतिा मयाव. या सींति न  र्ासनाकड  पत्र व्यवहार 
क ला ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) तस च, मुीं ईतील को ीवाडयाींच  पारींपादरक हक्क सुरक्षक्षात करण्या ा त मा. 
मुख्यमींत्री याींनी वसोवा य ि  जाहीर क ल या मनणवयाच  तवरुप काय ्ह ,    
(४) को ीवाडयाींची मालकी ्णण कवकास या ा त वर ी को ीवाडयान  ठधल ल  
पुराव  लक्षाात घ ऊन त्याींना कायध र्ीर सींरक्षाण ध ण्या ा त र्ासनाच  योरण काय 
्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ह  खर  नाही. 
(२) वर ी को ीवाडा ओनसव कम्युमन्ी व र् नर सहकारी गहृमनमावण सींतिा 
मयाव. याींनी ठधनाींक २६.११.२०१५ व ८.१.२०१६ रोजीच्या मनव धनान्वय  या 
लम कतीवरील म .तपाकव  ड व्हलपसव या कवकासकाकडून रा कवण्यात य णाऱ्या 
श्री.लसध्धीसागर सहकारी गहृमनमावण सींति च्या झोपडपट्टी पुनववसन योजन च्या 
कामास तििगती ध ण्यात यावी, नर्ी कवनींती क ली ्ह . 
(३) मुीं ईच्या प्रतताकवत कवकास ्राखडयात सवव को ीवाड  त्याींच  नावासह 
सींरक्षक्षात क ल  जातील नर्ी घोअणा मा.मुख्यमींत्री महोधयाींनी ठधनाींक ८.१.२०१६ 
रोजी क ली ्ह . 
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(४) नगरकवकास कवभागाकडून ठधनाींक ८.१२.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वय   हृन्मुीं ई 
क्षा त्राच्या पनुवप्रलसध्ध प्रारूप कवकास योजन मध्य  को ीवाड  तस च ्ठधवासी 
पाडयाींच्या हद्दी त नचूक धर्वकवण्याची धक्षाता घ ण्यात यावी, नर्ा सुचना ्युक्त, 
 हृन्मुीं ई महानगरपाललका याींना ध ण्यात ्या ्ह त. तस च  हृन्मुीं ई कवकास 
मनयींत्रण मनयमावलीमध्य  ठधनाींक ८.५.२०१२ रोजीच्या नियसूचन न्वय  र् र धल 
मींजूर होऊन गाविाण पनुकववकासाच्या तरतधुी को ीवाडयानाही लागू करण्यात 
्ल ल  ्ह त. 
(५)  हृन्मुीं ई क्षा त्रार्ी सुयादरत प्रारुप कवकास योजना पुनवप्रलसध्धीसािी ठधनाींक 
३१.५.२०१६ पयतं मुधतवाढ ध ण्यात ्ल ली ्ह . 

----------------- 
बहृनमुांबई महानगरपाललिेच्या सफाई िमचचा-याांच्या चौक्याांच्या दरुिस्थेबाबत 

(१५) *  १४६७९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हृन्मुीं ई महानगरपाललक च्या सर्ाई कमवचा-याींच्या चौक्याींवर र्ौचालय, 
्राम करण्याची खोली, मठहला कामगाराींसािी तवतींत्र खोली, कपण्याच  तवच्छ 
पाणी इत्याधी सुकवया उपलब्य करुन ध ण्याच  ्ध र् मा.उच्च न्यायालयान  सन 
२००७ मध्य  महापाललक ला ठधल  नसतानाही या चौक्याींची धरुवतिा नसयाच  
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सर्ाई कामगाराींच्या एकूण कामगाराींमध्य  ५० ्क्क  मठहला 
कमवचारी नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, मयया का ात लोखींडी कीं  ्नरमध्य  सधर चौक्या उभारण्यात 
्या परींत,ु सधरच  कीं  ्नरही गींजनू ग ल  नसयाची  ा  मनधर्वनास ्ली ्ह , 
ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, भया पहा  ् या चौक्याींवर हज री लावून मुीं ईला सुींधर  नकवण्याच  
काम करणा-या सर्ाई कमवचा-याींना मु लक नर्ा सुकवया ध ण्यासािी र्ासनान  
महापाललका प्रर्ासनाला ्ध र् ध ण्या ा त काय कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हृन्मुीं ई महानगरपाललक च्या सर्ाई कमवचाऱ्याींच्या 
चौक्याींची धरुावतिा झाली नसयाच  मनधर्वनास ्ल ल  नाही. 
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(२) सर्ाई कामगाराींमध्य  मठहला कामगाराींच  सरासरी प्रमाण २३ ्क्क  इतक  
्ह . 
(३) होय, ह  खर  ्ह . 
     तिाकप गींजल या लोखींडी कीं  ्नर चौक्याींच्या धरुूततीच  काम करण्यासािीच  
×«ü¾ÖÖÙÂÖÛú कीं त्रा् ठधनाींक २३.५.२०१४ त  ठधनाींक २२.५.२०१६ या कालावयीकरीता 
महानगरपाललक मार्व त कीं त्रा्धाराला ध ण्यात ्ल  ्ह . 
     महानगरपाललक च्या एकूण १०८ चौक्याींच्या धरुूततीच  काम पूणव झाल  
नसून उववदरत चौक्याींच्या धरुूततीच  काम सुरू ्ह . 
(४) मा.उच्च न्यायालयाच्य ्ध र्ानुसार मुीं ई महानगरपाललक मार्व त सर्ाई 
कामगाराींसािी सुकवया नसल या २४० कीं  ्नर हज री चौक्या व सवव कवभागात 
पक्क्या  ाींयकामाच्या चौक्या उभारण्यात ्या ्ह त. 
     सधर सवव चौक्याींमध्य  मठहला व पुरूअ कामगाराींसािी तवतींत्र खोया, 
लॉकसव व तवच्छ कपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्य करुन ध ण्यात ्ली ्ह . 
     तस च या चौक्याींची व  ोव  ी डागडुजी व ध खभाल महापाललक मार्व त 
करण्यात य त . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डॉ.नरेंद्र दाभोळिर ि िॉ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत 

(१६) *  १५३४८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींयश्रध्धा मनमुवलन सलमतीच  नध्ववयू ठधवींगत डॉ.नरेंद्र धाभो कर तस च 
कॉ.गोकवींध पानसर  याींच्या हत्य चा तपास पूणव झाला ्ह  काय, 
(२) तस च, कॉ.गोकवींध पानसर  व डॉ.नरेंद्र धाभो कर याींची व यारवाड य िील 
ज्य षि कवचारवींत डॉ.एम.एम.कल ुगवीप याींची हत्या एकाच कपततुलान  क ली 
नसयाचा नहवाल न्यायवदै्यक प्रयोगर्ा  न  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्याधरम्यान ठधला नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, त्यानुअींगान  चौकर्ी करण्यात ्ली ्ह  काय, 
(४) नद्याप, तपास पूणव झाला नसयास कवलीं ाची कारण  काय ्ह त व तपासा 
सींधभावतील सद्य:स्तिती काय ्ह  ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) डॉ.नरेंद्र धाभो कर याींच्या 
हत्य सींधभावत ड क्कन पोलीस त  ्र्न, पुण  य ि  गु.र.न.१५४/२०१३, भा.धीं.कव.कलम 
३०२,३४ र्तत्र कायधा कलम ३(२५) नन्वय  गुन्हा धाखल करण्यात ्ला ्ह . 
       मा.उच्च न्यायालयाच्या ्ध र्ानुसार डॉ.नरेंद्र धाभो कर याींच्या हत्य चा 
तपास सी. ी.्य.कड  हतताींतदरत करण्यात ्ला ्ह . 
      कॉ.गोकवींध पानसर  याींच्या हत्य सींधभावत राजारामपुरी पोलीस िाण , 
कोहापूर य ि  गु.र.क्र. ३९/२०१५, भा.धीं.कव. कलम ३०२, ३०७, ३४, र्तत्र कायधा 
कलम ३(२५) नन्वय  गुन्हा धाखल करण्यात ्ला ्ह . सधर गुन््याच्या 
ननअुींगान  एका ्रोपीस न्क करण्यात ्ली नसून त्याींच्याकवरुध्ध 
मा.न्यायालयामध्य  धोअारोप पत्र पािकवण्यात ्ल  ्ह . सधर प्रकरण 
न्यायप्रकवषि ्ह . गुन््याचा पढुील तपास सुरु ्ह . 
       सी.्य.डी. कनाव् क याींनी प्रा.कल ुगवीप याींच्या हत्य च्या तपासाच्या 
ननअुींगान  मा.न्यायालयाच्या ्ध र्ान  राजारामपुरी पोलीस िाण , कोहापूर 
गु.रस्ज.क्र.९/२०१५ (कॉ.पानसर  हत्या प्रकरण) मयील जप्त दरकाम्या गोळ्या व 
 ुल ् तपासणीसािी हतताींतदरत करण्यात ्या होत्या. न्याय सहा्यक 
वैज्ञामनक प्रयोगर्ा ा महाराषर व  ेंगलोर याींच्या नहवालामध्य  तर्ावत 
नसयान  मा.उच्च न्यायालय, मुीं ई याींनी सधर तीनही प्रकरणामयील जप्त 
दरकाम्या पुींगळ्या व  ुल ्ची कें द्रीय न्यायवैज्ञामनक प्रयोगर्ा  कडून तपासणी 
करून घ ण्या ा त ्ध लर्त क ल  ्ह . त्याननुअींगान  राजारामपुरी पोलीस 
िाण कडील जप्त मुद्द  माल सी. ी.्य.कड  हतताींतरीत करण्यात ्ला ्ह . 
 
 

----------------- 
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िसई-विरार महापाललिेचे अनतररक्त ्युक्त याांना गैरव्यिहाराांच्या  
्रोपाखाली ननलांिबत िेयायाबाबत 

(१७) *  १५७७८   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७३६ ला हदनाांि २५ माचच, २०१५ 
रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 

(१) वसई-कवरार महापाललक च  प्रभारी ्यकु्त व नमतदरक्त ्यकु्त श्री.गोकवींध 
रािोड याींना कवकवय गैरव्यवहाराींच्या ्रोपाखाली नगरकवकास कवभागान  मनलींत त 
क याची घोअणा माह  नोव्हें र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान क ली, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सन २००८ त  २०१० या कालावयीत कयाण-डोंत वली 
महानगरपाललक च  ्युक्त म्हणनू तस च कवकवय पधाींवर काम करीत नसताना 
त्याींनी क ल या कवकवय गैरव्यवहार प्रकरणी लोकप्रमतमनयीींनी कयाण  ाजारप ि 
पोलीस िाण्यात धाखल क ल ल  गुन्ह  या सवव प्रकरणाची चौकर्ी करुन त्याींच  
मनलीं न करण्यात ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, श्री.गोकवींध रािोड याींच्याकवरोयात गैरव्यवहार प्रकरणी करण्यात 
्ल ल  ्रोप व त्या प्रकरणी करण्यात ्ल या चौकर्ी मयील प्रमुख मनषकअव 
कोणत , त्याींनी ककती को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार क याच  चौकर्ीत मनषपन्न झाल  
्ह , 
(४) नसयास, सधर प्रकरणी त्याींच कवरुध्ध र्ौजधारी कारवाई करण्यात य णार 
्ह  काय, तस च भकवषयात त  स वामनवतृ्त झायावर सधरहू गैरव्यवहार प्रकरणी 
त्याींच कडून करण्यात य णारी वसुली कोणत्या मागावन  करण्यात य णार ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालयाच  ्ध र्, नाींगनुर  
सलमतीचा नहवाल व नीं रनाि नगरपदरअध तील नमनयलमतत सींधभावत श्री.गोकवींध 
रािोड याींच्याकवरुध्ध कवभागीय चौकर्ी सुरु करण्याचा र्ासनान  मनणवय घ तला 
नसून त्याकदरता त्याींना ठधनाींक ३० नोव्हें र, २०१५ रोजी मनलींत त करण्यात 
्ल  ्ह . 
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(३) व (४) यासींधभावत स्जहाियकारी िाण  व कवभागीय ्युक्त, कोकण कवभाग 
याींच्याकडून माठहती व धोअारोपाींकवअयी कागधपत्र  प्राप्त करुन घ ण्यात य त ्ह . 
यानुसार मनयमाप्रमाण  कवठहत प्रकक्रय च  पालन करुन लर्ततभींगाकवअयक पुढील 
कारवाई करण्यात य ईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

हदेा (निी मुांबई) येथील ेरे ननयलमत िरणेबाबत 

(१८) *  १४७१९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.विक्रम िाळे, श्री.्नांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुीं ई य िील ठधघावासीयाींची घर  मनयलमत करण्याची  ा  र्ासनाच्या 
कवचारायीन ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर कवचारायीन  ा ीवरील र्ासनाचा मनणवय पूणव झाला ्ह  काय, 
(३) नसयास, त्यानुसार र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ननियकृत  ाींयकाम  मनयलमत 
करण  ा तच  र्ासनाच  योरण कवयी व न्याय कवभागाच  सयान  तयार करण्यात 
य त ्ह  व मा.उच्च न्यायालयाच  सहमतीनींतर त  जाहीर करण्यात य ईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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युपीएससीच्या मुलाखतीसाठी हदयालीत येणाऱ्या विद्यार्थयाांची  
महाराष्ट्र सदनात राह्याची सोय िर्याबाबत 

(१९) *  १६२०५   प्रा.जोगेनद्र ििाड,े श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठध ली य ि  मनवासाची सोय नस यान  युपीएससीद्वार  ्योस्जत करण् यात 
्ल  या सहायक कमाींडी्ं  पधाच् या मुलाखतीकदरता महाराषरातनू ग ल  या ३५ त  
४० कवद्यार्थ यानंा कागधपत्र  साींक्षााककत करण् याकदरता तस च महाराष र सधनात 
राहण् याची परवानगी नाकारण् यात ् याची घ्ना माह  जान वारी, २०१६ च् या 
धसु-या ्िवडयात मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, युपीएससीच् या सवव प्रकारच् या पदरक्षााींच् या मुलाखतीसािी ठध लीत 
य णा-या प्रत् य क कवद्यार्थ याचंी नाममात्र धरात राहण् याची व् यवत िा महाराषर 
सधनात करण  ्वश् यक ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, मनयमाींच  कारण  धाखवून मनवासाची व् यवत िा न करणा-या 
महाराष र सधनातील नियकारी व कमवचा-याींकवरुध् ध र्ासनान  कोणती कारवाई 
क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(४) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. मात्र नर्ा ्र्याच  वतृ्त 
वतवमानपत्रामध्य  प्रलसद्ध झाल  होत  व त्यानअुींगान  सधर वतृ्त वततसु्तितीवर 
्यारीत नसयाचा खलुासा सीं ींियत वतवमानपत्राकड  करण्यात ्ला ्ह . 
(२) सींघ लोकस वा ्योगामार्व त घ ण्यात य णाऱ्या कवकवय भारतीय नागरी 
स व तील पदरक्षााींमध्य  उत्तीणव झाल या व मुलाखतीसािी नवी ठधली य ि  य णाऱ्या 
कवद्यार्थयांना जनु  महाराषर सधन य ि  रुपय  ५०/- प्रमत पलींग प्रमत ठधवस तर 
नवीन महाराषर सधन य ि  रुपय  ५००/- प्रमत पलींग प्रमत ठधवस या सवलतीच्या 
धरान  मनवासाची व्यवतिा क ली जात . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गेिराई (जज.बीड) शहरातील झोपडपट्टीधारिाांचे 
अनतक्रमण ननयमािुल िर्याबाबत 

(२०) *  १६०६२   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८३४ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग वराई (स्ज. ीड) र्हरातील नमतक्रमण यारक १२६२ कु्ूीं  सन १९८० पासून 
नगरपाललक कड  भुईभाड  व इतर कर रकम चा भरणा करत ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र्हरातील नमतक्रमण यारक १२६२ कु्ूीं  सन १९८० पासून कर 
भरत नसतील तर त् याींना सन १९९५ पवूवीपच  रठहवार्ी नस याच  पुराव  व 
प्रमाणपत्र नगरपदरअध न  का ठधल  नाही, 
(३) नसयास, उक् त प्रकरणी यापवूवीप न मल  या नप् पर स्ज हाियकारी व 
नललकड च न मल  या उपकवभागीय नियकारी सलमतीन  नमतक्रमण मनयमाकुल 
करण् यासािी कोणती कायववाही क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(४) र्हरातील नमतक्रमणयारकाींनी भरल  या कराच् या रकम चा कवमनयोग 
नगरपाललक न  कोणकोणत् या कामासािी क ला ्ह , 
(५) झोपडपट्टी हक् क सींघअव सलमतीन  तहलसलधारामार्व त साधर क ल या पुराव् या ा त 
र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) र्ासन मनणवय महसूल व वन कवभाग, ठधनाींक ०४.०४.२००२ मयील 
तरतूधीनुसार सीं ींियत नमतक्रमण  ही ठधनाींक ०१.०१.१९९५ पवूवीपच  नसया ा त 
स   पुरावा साधर करण्याची व लसध्ध करण्याची ज ा धारी नमतक्रमण यारकाची 
्ह . नर्ा प्रकार  स   पुरावा साधर क ल ल  पात्र एकूण ४७६ नमतक्रमण यारक 
पात्र नसयाच  प्रमाणपत्र नगरपदरअध न  ठधयाच  स्जहाियकारी, याींनी नमूध क ल  ्ह . 
(३) प्रतततु प्रकरणी उपकवभागीय नियकारी याींच्या नध्यक्षात खाली गिीत क ल या 
सलमतीन  एकूण २२१ नमतक्रमण  मनयमानुकुल करण   ा तचा प्रतताव 
स्जहाियकारी,  ीड याींना साधर क ल ला ्ह . 
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(४) नर्ा प्रकार  प्राप्त झाल ली रक्कम ही नगरपदरअध र्ीं डात जमा करण्यात 
्ली नसून त्याचा कवमनयोग नगरपदरअध च्या कवकवय कामाींसािी करण्यात 
्ल ला ्ह . 
(५) व (६) तहलसल कायावलय ग वराई याींच कड  नमतक्रमण  मनयलमत करण  ा त 
झोपडपट्टी हक्क सींघअव सलमती मार्व त प्राप्त झाल या मनव धनाींची छानणी करुन 
पुढील कायववाही सुरु नसयाच  स्जहाियकारी याींनी क कवल  ्ह . 

----------------- 
िोथरुड (जज.पुणे) येथील पररसरात गाद्याांच्या  

िारखानयात लागलेयाया ्गीबाबत 
(२१) *  १५८०८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.्नांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  र्हरातील कोिरुड पदरसरात नसल या डाव्या भुसारी कॉलनीतील 
गाद्याींच्या कारखान्यात माह  डडसें र, २०१५ च्या मतसऱ्या सप्ताहात ्ग लागून 
चार जणाींचा मतृ्यू झायाची घ्ना मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर ्गीची र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
     ठधनाींक १६.१२.२०१५ रोजी लमको गोड मॅर ्स (डावी भुसारी कॉलनी, 
कोिरुड, पुण ) या कारखान्यामध्य  ्ग लागून ४ कामगाराींचा मतृ्यू झाला व २ 
कामगार जखमी झाल . 
(२) सधर घ्न ची चौकर्ी औद्योिगक सुरक्षाा व ्रोग्य सींचालनालय, पुण  व 
पोलीस कवभाग याींनी क ल ली ्ह . 
     चौकर्ीत नस  ्ढ ून ्ल  की, सधर कारखान्यात र्ोमच्या गाद्या 
 नकवण्यात य त होत्या. घ्न च्या ठधवर्ी कारखान्यात एक लोखींडी रॅक 
 नकवण्यासािी व डीींगच  काम सुरू होत . व डीींगची ठिणगी कारखान्यातील 
्सपास ि वल या र्ोम र्ीट्स व कापडावर पडयामु   ्ग लागली व इतरत्र 
र् डमध्य  पसरली. ्गीमु   सींपूणव कारखाना भतमसात झाला. त्यामु   त्या 
कारखान्यात काम करीत नसल या ४ कामगाराींचा भाजून मतृ्यू झाला व २ 
कामगार जखमी झाल . 



26 

     सधर घ्न  ा त पोलीसाींनी भा.धीं.कव.कलम ३०४ (२), ३३८, ३३७, २८६, ३४ 
नींतगवत गुन्हा नोंधकवल ला ्ह . तस च सधर कारखाना   कायध र्ीरदरत्या कवना 
परवाना चालू होता. सधर घ्न मध्य  महाराषर कारखान  मनयम, १९६३ च्या ५ 
भींगा ा त एकूण ५ र्ौजधारी ख्ल  मा.न्यायधींडाियकारी, पुण  याींच्या 
न्यायालयात ठधनाींक २६.२.२०१६ रोजी धाखल करण्यात ्ल  ्ह त. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील पाललिा क्षाेत्रात महहलाांसाठी स्िच्छतागहेृ उपलब्ध िरून देणेबाबत 

(२२) *  १५६९५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयांत पाटील, श्री.जगननाथ लशांदे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाललका क्षा त्रात मठहलाींसािी तवच्छतागहृ  उपलब्य करून ध ण  ा त 
मा.उच्च न्यायालयान  ्ध र् ठधल  ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र्ासनान  मठहलाींसािी गधीच् या व साववजमनक ठिकाणी 
त वच् छतागहृ   ाींयण् या ा त राज् यातील सवव त िामनक त वराज् य सींत िाींना नललकड च 
्ध र् ठधल ल  ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, त् यासािी त िामनक त वराज् य सींत िाकदरता ्युक् त निवा 
नमतदरक् त ्युक् त याींच् या नध् यक्षात खाली एक सलमती गिीत करण् यात य णार 
्ह , ह  ही खर  ्ह  काय,  
(४) नस यास, त् यानुसार सलमती गिीत करण् यात ्ली ्ह  काय, 
(५) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय ह  खर  ्ह . 
     मा.मुीं ई उच्च न्यायालयान  जनठहत यािचका क्र.९८/२०११ मध्य  राज्यातील 
महानगरपाललका क्षा त्रात मठहलाींना तवच्छतागहृाींची सुकवया उपलब्य करुन 
ध ण्या ा त ्ध र् ठधल ल  ्ह त. 
(२) होय, ह  खर  ्ह . 
     महानगरपाललका क्षा त्रात मठहलाींसािी पुर र्ी तवच्छतागहृ  प्रायान्यान  
 ाींयण्या ा त राज्यातील सवव महानगरपाललकाींना सुचना ध ण्यात ्या ्ह त. 
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(३) र्ौचालय उभारण्यासािी जागा मनस्श्चत करुन त्या ा त व्यापक योजना 
तयार करण्या ा त तस च र्ौचालयाच्या व्यवतिापन व ध खभालीींसािी 
महानगरपाललक च्या ्युक्त/नमतदरक्त ्यकु्त याींच्या नध्यक्षात खाली सलमती 
तिापन करण्या ा त जनठहत यािचका क्र.९८/२०११ मध्य  मा.उच्च न्यायालयान  
्ध लर्त क ल ल  ्ह . 
(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त ्ध र्ानुसार  हृन्मुीं ई, िाण , नवी मुीं ई, 
नागपूर, चींद्रपूर, नकोला, नमरावती, यु  , नालर्क, औरींगा ाध, वसई-कवरार 
इ.महानगरपाललकाींनी नर्ी सलमती गिीत क ली ्ह . तर उववदरत 
महानगरपाललकाींमध्य  या ा तची कायववाही सुरू ्ह . 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

बीड शहरातील अनेि परिाना नसलेयाया दिुानातनू िमी प्रतीच्या  
खादयपदाथाांची विक्री होत असयायाबाबत 

(२३) *  १६१६८   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ीड र्हरातील गयाींमध्य  परवाना नसल ली नन क धकुान  नसून त्या 
धकुानाींतील खाधयपधािव नॉन िँड ड नसयामु   मुलाींच  ्रोग्य योक्यात य त 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, ह  नॉन िँड ड खाद्यपधािव सधरील धकुानधार जाततीत जातत नर्ा 
लम ण्याकदरता कवक्रीसािी धकुानात ि वतात, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, या धकुानाींतून होणाऱ्या खाधयपधािव कवक्री सींधभावत नन्न व 
औअय प्रर्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) व (४) धकुानातनू कवक्री होणाऱ्या खाद्यपधािाचं्या धजाववर मनयींत्रण 
ि वण्याच्या उद्द र्ान  धकुानाींची व  ोव  ी तपासणी करण्यात य त  व नन्न पधािांच  
नमुन  तपासणीसािी घ तल  जातात नस  स्जहाियकारी याींनी नमूध क ल  ्ह . 
 

----------------- 
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राज्य पोलीस दलात पोलीस लशपाई ि अधधिा-याांची ररक्त पदे असयायाबाबत 
(२४) *  १५०१५   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कायधा व सुव्यवति चा प्रश्न मनमावण झाल ला नसताना राज्य पोलीस 
धलात १२ हजाराच्यावर पोलीस लर्पाई ्णण नियका-याींची दरक्त पध  नसयाची 
माठहती माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  
खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, ठधवसेंठधवस गुन्ह गारीच  प्रमाण वाढत नसताना नप-ुया 
मनुषय  ानभावी कायधा व सुव्यवतिा राखण्यासािी पोललसाींवर ताण य त ्ह , 
ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून दरक्त पध  भरण्या ा त 
कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) सधरची पध  भरण्या ा त कायववाही सुरु ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या जी-साऊथ िायाचलयात िर्यात ्लेयाया  
नोिरभरतीत झालेयाया गैरव्यिहाराबाबत 

(२५) *  १६०३२   श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश िबनसाळे, 
श्री.्नांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगरपाललक च्या जी-साऊि कायावलयात करण्यात ्ल या 
नोकरभरतीत गैरव्यवहार झायाच  माह  जान वारी, २०१६ च्या पठहया सप्ताहात 
मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
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(३) नसयास, चौकर्ीत काय मनधर्वनास ्ल  व तद्नसुार सधर गैरव्यवहारास 
ज ा धार नसणाऱ्या नियकारी/कमवचारी याींच वर र्ासनान  कोणती कारवाई क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) होय, सधर प्रकरणी पोलीस खात्याच्या गुन्ह  नन्व अण कवभागामार्व त चौकर्ी 
सुरू ्ह . 
(३) पोलीस खात्याच्या गुन्ह  नन्व अण कवभागाकडून ४ सींर्यीत कमवचाऱ्याींना 
न्क करण्यात ्ली होती. तस च या ा तची पढुील चौकर्ी पोलीस खात्याच्या 
गुन्ह  नन्व अण कवभागामार्व त सुरू ्ह . 
      हृन्मुीं ई महानगरपाललक मार्व त सधर ४ कमवचाऱ्याींना महापाललका 
स व मयनू मनलींत त करण्यात ्ल  ्ह . तस च सधर कमवचाऱ्याींकवरुद्ध 
महानगरपाललक मार्व त कवभागीय चौकर्ी सुरू करण्यात ्ली ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
देिनार (मुांबई) जिळील ६ एिरचा भूखांड शासिीय ठरिून झोपडपट्टी 

पुनविचिास प्राधधिरणाने खाजगी वििासिाला हदयायाबाबत 
(२६) *  १५३४१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश 
िबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२७०९ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ध वनार (मुीं ई) जव ील सुमार  ६ एकरचा भूखींड मोहम्मध युसूर् रत्न  
िचरन्स एड सोसाय्ीला ठधल ला नसताना सधरचा भूखींड र्ासकीय िरवून 
झोपडपट्टी पनुकववकास प्राियकरणान  तो खाजगी कवकासकाला ठधला नसयाच  
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, झोपडपट्टी पनुकववकास प्राियकरणान  स्जहाियकारी, मुीं ई उपनगर 
याींच कड  सधरच्या भूखींडावर झोपडपट्टी पुनववसन योजना रा कवण्यासािी ना हरकत 
प्रमाणपत्र ध ण्याकवअयी कवनींती क ली होती, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, िचरन्स एड सोसाय्ीन  ना हरकत प्रमाणपत्र ठधयालर्वाय 
झोपडपट्टी पनुववसन योजन स परवानगी ध णाऱ्या नियका-याींवर र्ासनान  कोणतीही 
कारवाई क ल ली नाही, ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(४) नसयास, सधर प्रकरणाची र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) िचरन्स एड सोसाय्ीच्या जलमनीवरील 
झोपडपट्टी पनुववसन योजन स र्ासकीय जमीन समजून ठधनाींक २४.९.२०१३ रोजी 
्र्यपत्र ठधल  ्ह .  हृन्मुीं ई कवकास मनयींत्रण मनयमावली १९९१ कवमनयम 
३३(१०) पदरलर्ष्-४ च्या कलम २.८ मध्य  झोपडपट्टी पनुववसन योजन स मींजूरी 
ठधयानींतर जलमनीची मालकी नसणाऱ्या र्ासकीय सींति च  नाहरकत प्रमाणपत्र 
घ ण्याची तरतधू ्ह . त्यास ननुसरुन झोपडपट्टी पनुववसन प्राियकरणान  ठधनाींक 
४.१०.२०१३ च्या पत्रान्वय  स्जहाियकारी, मुीं ई उपनगर स्जहा याींना नाहरकत 
प्रमाणपत्र ध ण्याची कवनींती क ली ्ह . 
(३) व (४) या योजन सींधभावत मा.मुीं ई उच्च न्यायालयात जनठहत यािचका 
क्र.१२०/२०१४ धाखल करण्यात ्ली नसून त्यामध्य  मा.मुीं ई उच्च न्यायालयान  
ठधनाींक ३.७.२०१४ रोजी मुख्य कायवकारी नियकारी, झोपडपट्टी पनुववसन 
प्राियकरण याींना काम िाीं कवण्याच  नींतदरम ्ध र् ठधल ल  ्ह त. त्यास 
ननुसरुन झोपडपट्टी पनुववसन प्राियकरणान  ठधनाींक १७.७.२०१४ रोजी कवकासक 
म ससव. न्लाींठ्क कन्तरक्र्न कीं पनी याींना काम िाीं कवण्याच  ्ध र् ठधल ल  
्ह त. सद्य:स्तितीत प्रकरण न्यायप्रकवष् ्ह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
माहहम (मुांबई) येथील नयानगर झोपडपट्टीला लागलेयाया ्गीच्या दुे चटनेबाबत 

(२७) *  १५४४२   अॅड.अननल परब, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.्नांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माठहम (मुीं ई) य िील नयानगर झोपडपट्टीत ठधनाींक ४ जान वारी, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास ्ग लागून मोठ्या प्रमाणात झोपडया ज ायाची धघुव् ना 
घडली, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी करून धघुव् नाग्रतताींना र्ासनान  
कोणती ्ििवक मधत ठधली व त् याींच् या पनुववसना ा त काय कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२)  हृन्मुीं ई महानगरपाललक मार्व त करण्यात ्ल या चौकर्ीमध्य , सधर ्ग 
सधोअ कवद्यतु प्रणालीमु   लागयाच  ्ढ ून ्ल . 
      सधर झोपडपट्टी ही र्ासकीय जलमनीवर नसयाकारणान  झोपडपट्टी 
यारकाींच  पनुववसन निवा नुकसानाची ्ििवक मधत ध ण्या ा तची कायववाही 
स्जहाियकारी, मुीं ई र्हर याींच्याकडून मनयमानुसार करण्यात य त ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्रत्येि जजयाहयात िौशयाय वििास िें द्र उभार्याबाबत 

(२८) *  १६१३१   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्यातील प्रत्य क स्जहयात कौर्य कवकास कें द्र उभारण्यात 
य णार नसयाची घोअणा मा.कें द्रीय नगर कवकास मींत्री, भारत सरकार याींनी 
मुीं ईत क ली नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त घोअण नुसार र्ासनान  प्रत्य क स्जहयात कौर्य कवकास 
कें द्र उभारण्या ा त कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.कें द्रीय नगर कवकास मींत्री याींनी महाराषर 
राज्यातील प्रत्य क स्ज्यात कौर्य कवकास कें द्र उभारण्या ा त मुीं ईत घोअणा 
क या ा तच  कें द्र सरकारकडून कोणत ही मनधेर्/कागधपत्र  प्राप्त झाल ली नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाांूरििडा तालुक्यातील (जज.यितमाळ) लोिसांख्येच्या  
ननिषानुसार पोललसाांची पदे भर्याबाबत 

(२९) *  १५७४९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.्नांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा तालुक्यात (स्ज.यवतमा ) सुमार  धीड लाख नागदरक नसताना 
त्याींच्या सुरक्षा कदरता क व  ८२ पोलीस कायवरत ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, सधर तालुक्यासािी लोकसींख्य च  मनकअ यरुन पोललसाींच्या 
मनयुक्त्या करण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) राज्य पोलीस धलामध्य  पाच ्प्प्यामध्य  एकूण ६१४९४ पध  मनमावण 
करण्या ा त तत्वत: मनणवय घ ण्यात ्ला ्ह . त्याींतगवत पठहया ्प्प्यामध्य  
पोलीस नियकारी व कमवचारी याींची कवकवय सींवगावतील १२०४३ पध  मनमावण 
करण्यास मींजुरी ठधली ्ह . पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुीं ई याींनी 
पधमनलमवतीच्या धसुऱ्या ्प्प्यासािी पोलीस नियकारी व कमवचारी याींची कवकवय 
सींवगावतील १२५४९ पध  नव्यान  मनमावण करण्याचा प्रतताव र्ासनास साधर क ला 
्ह . सधर प्रततावामध्य  पाींढरकवडा पोलीस िाण्याच  कवभाजन करुन मोहधा 
पोलीस िाण  मनमावण करण्याची  ा  नींतभुवत ्ह . सधर प्रतताव र्ासनाच्या 
कवचारायीन ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सागिाडी (िाांहदिली पजश्चम) येथील ्हदिासी बाांधिाांिर  
होत असलेयाया अनयायाबाबत 

(३०) *  १४९२५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सागवाडी (काींठधवली पस्श्चम) कवभागातील ्ठधवासी  ाींयवाींवर मामतोरा 
र्ाींऊड र्नकडून होत नसल या नन्याया ा त ठधनाींक ६ जान वारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मालवणी पोलीस िाण्यावर मोचाव काढण्यात ्ला होता, ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, मालवणी पोलीस तिानकाच्या जाग त भूमाकर्या राजरोसपण  
नमतक्रमण करीत नसयाच  पोलीस नियकाऱ्याींच्या मनधर्वनास ्णनू ध खील 
यावर कोणतीच कारवाई होत नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(३) नसयास, सागवाडी (काींठधवली पस्श्चम) य िील ्ठधवासीींनी राहती जागा 
खाली करण्यासािी सुरक्षाा रक्षाकाच्या व र्ात भाडोत्री गुींडाींकडून ्ठधवासीींना 
मारहाण करण्यात य त , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(४) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून ्ठधवासीींना सींरक्षाण 
ध ण्यासािी कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठध.६ जान वारी, २०१६ रोजी ्ठधवासीींमार्व त काढण्यात 
्ल ला मोचाव नपर पोलीस ्युक्त, उत्तर प्राध लर्क कवभाग, समतानगर, 
काींठधवली पूवव, मुीं ई याींच  कायावलयावर काढण्यात ्ल ला होता. 
(२) मालवणी पो.त  ् ., मुीं ई नींतगवत य णाऱ्या र्ासकीय जाग वर नमतक्रमण 
करण्या ा त प्राप्त तक्रारीींच्या ननअुींगान  सन २०१५ मध्य  सात तर सन २०१६ 
मध्य  धोन गुन्ह  धाखल नसून सीं ींियताींवर व  ोव  ी कायववाही करण्यात ्ल ली 
्ह . 
(३) सागवाडी (काींठधवली प.) मुीं ई य ि  एकूण ४० त  ५० ्ठधवासी कु्ूींत य सव्हे 
क्र.४, ठहतसा क्र.३ सी.्ी.सव्हे क्र.१०९३ या जाग वर राहत नसून त्या ठिकाणी 
त्याींच्या कच्च्या झोपडया ्ह त. नमूध जाग च्या हक्कावरुन त्या ठिकाणी 
राहणार  ्ठधवासी लोक व सधर जाग च  मालक याींच्यामध्य  वाध चालू ्ह त. 
     सधर वाधाच्या ननुअींगान  काींठधवली पोलीस त  ्र्न य ि  नधखलपात्र 
गु.नो.क्र.२६१/१५ भा.धीं.कव. कलम ५०६, ठध.३१.०१.२०१५ नधखलपात्र गु.नो.क्र.२९५/१५ 
भा.धीं.कव. कलम ५०४ ठध.०४.०२.२०१५, नधखलपात्र गु.नो.क्र.१२३५/१५ भाीं.ध.कव. 
कलम ५०४ ठध.२९.०४.२०१५ नन्वय  गुन्ह  धाखल ्ह त. 
     तस च सागवाडी य िील एका मठहला रठहवार्ी याींनी ठधल या तक्रारीच्या 
ननअुींगान  काींठधवली पोलीस त  ्र्न य ि  गु.र.क्र.२०९/१५ भाीं.ध.कव.सीं. कलम ३२४, 
३५४, ५०४, ३४ नन्वय  गुन्हा नोंध करण्यात ्ल ला नसून सधर गुन््यात धोन 
्रोपीींना न्क करण्यात ्ल ली ्ह . 
(४) सागवाडी (काींठधवली प.) मुीं ई कवभागातील ्ठधवासी ्णण ममतोरा 
र्ाऊीं ड र्न याींच्यामध्य  पवूवीपपासून जाग च्या मालकीसीं ींयी वाध चालू ्ह . 
सधर ा त मा.उच्च न्यायालय, मा.सत्र न्यायालय, ठधींडोर्ी या ठिकाणी धोन्ही 
पक्षााींनी एकम काींकवरोयात धाव  धाखल क ल ल  ्ह त. 
     नमूध चालू नसल या जाग च्या वाधा सींधभावतील प्रकरण ह  न्यायप्रकवष् 
्ह . तस च सधर प्रकरण ह  मा.मींत्री (महसूल) याींच कड  सुनावणीसािी धाखल ्ह . 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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



34 

राज्यातील सुरक्षाा रक्षाि मांडळाच्या गणिेश िापड  
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार झायायाबाबत 

(३१) *  १४६५१   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.महादेि जानिर :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुरक्षाा रक्षाक मींड ाच्या गणव र् कापड खर धीमध्य  गैरव्यवहार 
झाला नसून ऐनव  ी कीं पनी  धलून ि ् कीं पनी ऐवजी धलालाींमार्व त कपडयाींची 
खर धी नियक ककीं मत लावनू करण्यात ्याच  ठधनाींक १० जान वारी, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर व्यवहारात सुरक्षाा मींड ाच  नध्यक्षा, श्री.ठधलीप पवार याींनी 
गैरव्यवहार क यान  त्याींची चौकर्ी करण्यात यावी नर्ी मागणी सुरक्षाा रक्षाक 
कामगार यमुनयनच  सरिच्णीस श्री.नर्ोक पा्ील याींनी माह  जान वारी, २०१६ 
मध्य  वा त्याधरम्यान मा.कामगार मींत्री याींच्याकड  क ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करुन कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) नर्ा ्र्याच्या  ातम्या ्पल महानींगर, धैमनक 
पुढारी व सींध्याका  या तिामनक वतृ्तपत्राींत प्रलसद्ध झाल या ्ह त, ह  खर  ्ह . 
(२) सुरक्षाा रक्षाक मींड ,  हृन्मुीं ई व िाण  नींतगवत नन क प्रकारच्या झाल या 
गैरव्यवहाराींची चौकर्ी करण्या ा तच  मनव धन सुरक्षाा रक्षाक कामगार युमनयनन  
ठधनाींक ७/१/२०१६ व ८/१/२०१६ रोजी ठधल  ्ह , ह  खर  ्ह . 
(३) मींड ाच्या नोंठधत सुरक्षाा रक्षाकाींकरीता गणव र्ाच  कापड खर धी करण्याच्या 
प्रकक्रय त तपयाव मनमावण होवनू मार्क ककीं मतीत गुणवत्तापुणव कापडाची खर धी 
करता यावी, याकरीता मींड ान  सधर क ल या प्रततावास ननुसरुन र्ासनान  
ठधनाींक ४/६/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वय  म . र मींड लललम  ्ड, म .मर्तलाल इींडतरीज व 
म .एस.कुमासव लल., या तीन कीं पन्या नालमकाप्रकवष् क या होत्या. या कीं पन्याींनी 
मागणीकत्यावस कापडाचा पुरविा ि ् न करता त्याींच्या नियकृत कवक्र त्याींमार्व तच 
करण्याच  कीं पन्याींच  योरण नसयाच  मींड ास क कवल  होत . त्यानुसार कीं पनीन  
मनयावरीत क ल या नियकृत कवक्र त्याींकडून मींड ान  कापडाच  धर मागकवल  नसता, 
सारख्याच गुणवत्त च्या कापडाींच्या धराींच्या प्राप्त झाल या मनकवधाींपैकी 
म .मर्तलाल इींडतरीज या कीं पनीच्या कापडाच  धर सवावत कमी नसयामु   
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त्याींच्या नियकृत कवक्र त्यामार्व त मींड ान  कापडाची खर धी क ली नसयाच  
्ढ ून ्ल  ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सेिाननितृ्त अधधिारी ि िमचचारी याांना िां त्राटी पध्दतीने  

शासन सेिेत ेे्याचा ननणचय ेेतयायाबाबत 
(३२) *  १५६१०   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.्नांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाच  स वामनवतृ्त नियकारी व कमवचारी याींना काही कवलर्ष् कामाींसािी 
कीं त्रा्ी पध्धतीन  कामावर घ ण्याचा मनणवय र्ासनान  ठधनाींक ७ जान वारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास घ तला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, स वामनवतृ्त नियकारी व कमवचाऱ्याींना कीं त्रा्ी पध्धतीन  कामावर 
घ तयामु   सुलर्क्षक्षात   रोजगाराींच्या सींख्य त वाढ होणार ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, यावर र्ासनान  कोणती उपाययोजना क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, प्रर्ासकीय कवभागाच्या ्वश्यकत नुसार 
कवअयमनहाय पॅनल तयार करुन त्यामध्य  स वामनवतृ्त र्ासकीय नियकारी/ 
कमवचारी याींच् या स वा करार पद्धतीन  घ ण्या ा तचा मनणवय र्ासनान  ठध.८.१.२०१६ 
रोजी  घ तला ्ह . 
(२) ह  खर  नाही. 
    कीं त्रा्ी पद्धतीन  न मण्यात य णार  मनवतृ्त नियकारी व कमवचारी याींना 
मनयलमत पधावर मनयकु्ती ध ण्यात य णार नसून कववक्षक्षात तवरूपाच्या कामासािी 
्णण नप कालावयीसािी नर्ा मनयुक्त्या करण्यात य णार ्ह त. नर्ा 
मनयुक्त्या क यानींतर भूसींपाधन व इतर कारणाींमु   रखडल ल  राषरीय महामागव, 
लसींचन इत्याधी प्रकप तातडीन  मागवीप लागतील. पयावयान  ्ििवक कवकासातून 
रोजगाराच्या नियक सींयी उपलब्य होतील. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मानखदुच (मुांबई) येथे स्िच्छ भारत योजनेंतगचत िां त्राटदाराने  
शौचालय बाांधिामात गैरव्यिहार िेयायाबाबत 

(३३) *  १६०२६   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानखधुव (मुीं ई) य ि  तवच्छ भारत योजनेंतगवत कीं त्रा्धारान  र्ौचालय 
 ाींयकामात गैरव्यवहार क  याच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, उक् त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नस यास, चौकर्ीत काय मनधर्वनास ्ल  व तद्नुसार र्ौचालयाच् या 
कामात महापाललक ची र्सवणकू करणा-या कीं त्रा्धारावर र्ासनान  कोणती 
कारवाई क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(४) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, नर्ा ्र्याची  ातमी धैमनक वतवमान पत्रात 
प्रलसध्ध झाली होती. 
        मानखधुव य ि   ाींयण्यात ्ल ल  र्ौचालय ह  महानगरपाललक च्या 
मानकाप्रमाण   ाींयण्यात ्ल ल  ्ह . 
        र्ौचालयाच्या मलकुीं डाच  भरुन वाहणार  पाणी जाण्यासािी र्ौचालयाची 
जोडणी ज् या पजवन्य जलवाठहनीला क ली ्ह  मतची क्षामता पुर र्ी नसयामु   
सधरच  र्ौचालय तात्पुरत   ींध करण्यात ्ल  ्ह . 
        सधर ठिकाणी महानगरपाललक मार्व त मलमन:सारण वाठहनी ्ाकण्याचा 
प्रतताव नसून, सधर मलमन:सारण वाठहनीच  काम पूणव झायानींतर र्ौचालय सुरु 
करण्यात य ईल. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सुरक्षाा रक्षाि मांडळ बहृनमुांबई ि ठाणे याांनी सुरक्षाा रक्षािाांना  
पुरवि्यात येणाऱ्या स् िेटर खरेदीत गैरव्यिहार िेयायाबाबत 

(३४) *  १६०७३   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हृन् मुीं ई व िाण  स्ज ्यासािी नसल  या सुरक्षाा रक्षाक मींड ातील सुरक्षाा 
रक्षाकाींना पुरकवण् यात य णा-या त व ्र खर धीत गैरव्यवहार झा याची 
 ा  मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नस यास, र्ासनान  कोणतीही मनकवधा न मागकवता लुिययाना य िील म . 
मॉन् ्ो कालो रॅ्र्न ठध. या कीं पनीची मनवड क ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, मनकवधा पद्धतीचा नवलीं  न करण् याच  कारण काय ्ह त, 
(४) नस यास, सधर कीं पनीची मनवड करताना धर मनस्श्चत करताना कोणत  
मनकअ लावण् यात ्ल , 
(५) नस यास, र्ासनान  कीं पनीच  नियकृत कवक्र त  याींना खर धी ऑडवरवरती १००% 
रक् कम नधा क ली, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(६) नस यास, कीं पनीस ि ् रक् कम नधा करण् यात ्ली नाही, ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(७) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) नर्ा ्र्याची  ातमी ठध.७/१/२०१६ रोजीच्या ्पलीं 
महानगर या तिामनक वतृ्तपत्रात प्रलसध्ध झाली होती, ह  खर  ्ह . 
(२) व (३) म . मॉन्  ् कालो रॅ्र्न लल., लुिययाना कीं पनी उच्च धजावच  तव ्र 
उत्पाधन करणारी नग्र सर कीं पनी नसून त्याींचा “माँ  ् कालो” हा िँड नामाींककत 
्ह . त्यामु   सुरक्षाा रक्षाक मींड ,  हृन्मुीं ई व िाण  याींनी या कीं पनीर्ी 
पत्रव्यवहार करुन र्ासनास साधर क ल या नहवालावरुन उक्त कीं पनीच्या तव ्रच  
प्रकार, त्याींचा धजाव व इतर तस च पुरविा करण्याच्या न्ी व र्तवीप याींचा 
सारासार कवचार करुन या कीं पनीच्या “माँ्   कालो” या िँडच्या ५ प्रकाराींपैकी 
्वश्यकत नसुार कोणत्याही एका प्रकारच  तव ्र खर धी करण्या ा त र्ासनान  
ठध.२६/१२/२०१३ रोजीच्या र्ासन मनणवयान्वय  मनणवय घ तला. तस च कीं पनीन  
तव ्र खर धीसािी त्याींच्या एकम व नियकृत कवतरकाची न मणकु करुन 
त्याींच मार्व तच खर धी करण्याच  क कवयामु   िँड मनस्श्चतीसािी कीं पनी व कवक्र ता 
मनस्श्चत करण्याकामी मनकवधा व प्रकक्रय चा नवलीं  करण्याची ्वश्यकता भासली 
नाही. 
(४) नोंठधत सुरक्षाा रक्षाकाींना तव ्र पुरकवण्याकामी कोणताही िँड मनस्श्चत 
करण्यात ्ल ला नव्हता. त्यामु   सुरक्षाा रक्षाकाींना पुरकवण्यात य णाऱ्या तव ्सवची 
गुणवत्ता चाींगया प्रतीची नसण  ्वश्यक नसयान  सुरक्षाा रक्षाक मींड , 
 हृन्मुीं ई व िाण  याींनी “माँ  ् कालो” या प्रलसध्ध िँडच  तव ्र घ ण्या ा त ि ् 
कीं पनीर्ीच पत्रव्यवहार करून लोकरीच्या प्रमाणानसुार तव ्रचा प्रकार व 
त्यानुसार त्याींच  कीं पनीन  मनस्श्चत क ल ल  धर इ. ्वश्यक तपलर्ल मागवनू तसा 
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प्रतताव र्ासनास साधर क ला होता. व त्यानुसार र्ासनान  या कीं पनीच्या ५ 
प्रकारच्या तव ्सवमयनू त्या त्या ठिकाणची भौगोललक पदरस्तिती कवचारात घ वनू 
त्या त्या मींड ान  गरज नसुार कोणत्याही एका प्रकारच्या तव ्सवची खर धी 
करण्यास मान्यता ठधल ली ्ह . 
(५) व (६) उक्त कीं पनीन  त्याींच्या योरणानुसार व न्ी/ र्तवीपनुसार मालाचा 
पुरविा करण्यापवूवीप १००% रक्कम ्गाऊ ध ण्या ा त तस च तव ्र खर धीच  
्ध र् त्याींच्या एकम व नियकृत कवक्र त्याच्या नाींव  काढण्या ा त मींड ास 
क कवल  होत . तिाकप, सुरक्षाा रक्षाक मींड   हृन्मुीं ई व िाण  याींनी तव ्र खर धी 
कामी कीं पनीच्या नियकृत कवक्र त्यास कोणतीही ्गाव ू रक्कम नधा न करता 
कीं पनीन  मनयुक्त क ल या एकम व नियकृत कवक्र त्यास त्यान  क ल या मालाच्या 
पुरवठ्यानुसार ४ हप्त्याींत रक्कम नधा क ल ली ्ह , ह  खर  ्ह . 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील िेगिेगळ्या भागात चुिीचे टीडी्र हदयायाचा ्रोपाबाबत 

 

(३५) *  १५६१५   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगा ाध र्हरातील व गव गळ्या भागात चुकीच  ्ीडी्र ठधयाचा ्रोप 
मागील काही ठधवसाींपासून महापाललक मध्य  होत नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ 
मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नसयास, सीं ींियत नगररचना कवभागात नन क नियकारी व कमवचारी 
मागील धहा त  पींयरा वअावपासून नसून र्ाजलपुरा, गण र् कॉलनी या कवभागात 
धोन ठिकाणी ्णण नार गाींव या एका ठिकाणी मागणीप क्षाा धपु्प् ्ीडी्र 
ठधयाचा ्रोप ्ह  या ा त र्ासनान  चौकर्ी करुन कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) प्राप्त तक्रारीींची महानगरपाललक च  ततरावर र्हमनर्ा करण्याींत ्ली नसून 
ठ्डी्र मींजूर करताना नमनयलमतता झाली नसयाच  मनधर्वनास ्ल ल  ्ह , 
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त्यामु   औरींगा ाध महानगरपाललक मार्व त, औरींगा ाध महानगरपाललक च्या   
नगर रचना कवभागातील सहायक सींचालक, नगर रचना, उपनलभयींता व र्ाखा 
नलभयींता याींच  कवरुध्ध कवभागीय चौकर्ी सुरु करण्यात ्ली ्ह .  या 
चौकर्ीतील मनषकअावप्रमाण  ्वश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना र्ासन 
ततरावरुन महानगरपाललक स ध ण्यात य तील. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
झोपडपट्टी पनुिचसन योजनाांच्या प्रस्तािात भू-सिेक्षाण अहिाल विविध 

 विभागाांना सादर िर्याचे बांधनिारि िर्यात ्यायाबाबत 

(३६) *  १५८३४   श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.्नांद ठािूर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनववसन योजनाींसािी नव्यान  साधर क या जाणाऱ्या प्रततावात 
यापढु  भू-सव्हेक्षाण माठहती नहवाल नलभयाींतत्रकी कवभागासह नगर भूमापन 
कवकास तस च माठहती तींत्रज्ञान कवभागालाही साधर करण्याच   ींयनकारक 
करण्याचा मनणवय र्ासनान  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान घ तला 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, ज्या कवकासकाींनी उक्त प्रतताव र्ासनाकड  ठधल  नाही त्याींच्यावर 
कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) झोपडपट्टी पनुववसन प्राियकरणान  ठधनाींक २८.१२.२०१५ 
रोजीच्या पदरपत्रकान्वय  प्राियकरणाकड  नव्यान  प्रतताकवत झोपडपट्टी पनुववसन 
योजन च्या  ा्य हद्दीचा ग्लो ल पोणझर्मनींग लसत्ीम/इल क्रॉमनक ्ो्ल त  ्र्न 
(GPS/ETS) ्यादरत सवे करून कवठहत नमुन्यातील ्वश्यक माठहती 
सी.डी.च्या तवरुपात तीन सींचामध्य  नलभयाींतत्रकी कवभागास साधर करण्याची 
तरतुध क ली ्ह . सधर तीन सींच नलभयाींतत्रकी कवभाग, माठहती व तींत्रज्ञान 
कवभाग व नगर भूमापन कवभाग याींना उपलब्य करून ध ण्यात य णार ्ह त. 
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(२) उपरोक्त पदरपत्रकातील तरतुधीनुसार माठहती साधर क यालर्वाय झोपडपट्टी 
पुनववसन प्राियकरणामार्व त नवीन योजना तवीकारण्यात य णार नाहीत. त्यामु   
कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

पांूरपूर येथील अनतक्रमणे ननष्ट्िालसत िर् याबाबत 

(३७) *  १५४८५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) तालुक् यात यात्रा ्ली की नगरपाललका, पोललसाींकडून 
नमतक्रमण ह्वल  जात  व यात्रा सींपली की पनु् हा नमतक्रमण करणा-याींवर धलुवक्षा 
क ल  जात नस यान  व् यापा-याींमयनू सींताप व् यक् त क ला जात नस याच  माह  
जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नस यास, र्हरी भागात नागदरकाींना चालण् यासािी ज  पधपि तयार 
करण् यात ्ल  ्ह त, त् यावरील नमतक्रमण  पुन् हा वाढली नस याच  मनधर्वनास 
्ल , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, सधरील व् यापा-याींना कायमच  धकुान िा्ण् यासािी व नमतक्रमण 
मनषकालसत करण् या ा त र्ासनान  काय कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
      र्हरातील नमतक्रमण काढण्यासािी यात्र व्यमतदरक्त इतर कालावयीत 
मनयलमतपण  नमतक्रमण मनमुवलनाची कारवाई क ली जात . 
     त्याकरीता नगरपदरअध ची तवतींत्र यींत्रणा कायवरत ्ह . काही ठिकाणी 
पधपिाच्या मागील  ाजूस नसल या व्यापाऱ्याींकडून नमतक्रमण क ल  जात  व त  
व  ोव  ी नगरपदरअध च्या यींत्रण मार्व त ह्कवल  जात . 
      यात्रा कालावयीमध्य   ाह र गावाहून ्ल ल  व्यापारी पधपिावर नमतक्रमण 
करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याींच ही नमतक्रमण ह्कवण्याची कारवाई 
नगरपदरअध कडून व  ोव  ी करण्यात य त . 



41 

(३) नगरपदरअध मार्व त कायमतवरूपी धकुानाींसािी व्यापारी सींकुल  उभारण्यात 
्ली ्ह त. याव्यमतदरक्त होणाऱ्या नमतक्रमणाकवरोयात मनमुवलनाची कारवाई 
करण्यात य त . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील पी .डीमेलो या दतुफाच मागाचिर वििासिाांिडून रात्रीच्या  

िेळी डिेिजचे रि ररिामे िेले जात असयायाबाबत 

(३८) *  १५८९७   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.्नांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील पी.डीम लो या धतुर्ाव मागाववर कवकासकाींकडून रात्रीच्या व  ी 
ड तिजच  रक दरकाम  क ल  जात नसयाची  ा  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नसयास, चौकर्ीच्या ननअुींगान  ड तिज ्ाकणाऱ्या ककती गुन्ह गाराींना न्क 
क ली व त्याींच्याकवरुध्ध कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पदरमींड  १ मयील पोलीस िाण चा 
नलभल ख तपासला नसता नर्ा कोणत्याही तवरुपाची तक्रार प्राप्त झाली नाही. 
तस च या प्रकारचा गुन्हा नोंध नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
साांताकु्रझ (पूिच), मुांबई येथील प्रभात िॉलनी पररसरात  

दवुषत पाणीपुरिठा होत असयायाबाबत 
(३९) *  १५३७२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) साींताकु्रझ (पूवव), मुीं ई य िील प्रभात कॉलनी पदरसरात न ातनू ककड लमिश्रत 
पाणी य त नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  
्ह , ह  खर  ्ह  काय 
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(२) नसयास, उक्त कारणाततव य िील रठहवार्ाींच  ्रोग्य योक्यात ्ल  नसून 
त्याींना ्ँकरन  पाणी मागकवण्याची व   य ऊ नय  याकरीता र्ासनान  कोणती 
कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  साींताकु्रझ (पवूव) प्रभात कॉलनी पदरसरातील रोड नीं. 
१, रोड नीं. ६ व रोड नीं. ९ वरील काही ठिकाणाींवरुन धकुअत पाण्याच्या तक्रारी 
जान वारी, २०१६ मध्य   हृन्मुीं ई महानगरपाललक स प्राप्त झाया होत्या. परींतु 
न ातनू ककड लमिश्रत पाण्यासीं ींयी कुिलीही तक्रार महापाललक स प्राप्त झाली 
नाही. 
(२) साींताकु्रझ (पवूव) प्रभात कॉलनी य िील धकुअत पाण्याच  मनराकरण 
करण्याकदरता  हृन्मुीं ई महानगरपाललक मार्व त पढुीलप्रमाण  कायववाही करण्यात 
्ली वा य त ्ह :- 

 साींताकु्रझ (पूवव) प्रभात कॉलनी पदरसरातील रोड नीं. १, रोड नीं. ६ व रोड 
नीं. ९ वरील काही ठिकाणाींवरुन धकुअत पाण्याची तक्रार प्राप्त 
झायानींतर, चार ठिकाणी त्वरीत फ्ललर्ींग चालू करण्यात ्ल . तस च 
प्रभात कॉलनी पदरसरात रोड नीं. १ य ि  ३०० मीमी व १५० मीमी 
व्यासाच्या जलवाठहनीवर साऊीं डीींग घ ण्यात ्ल  व चार ठिकाणच्या 
जलवाठहन्याींवरील ग त्या तात्का   ींध करण्यात ्या. 

 साींताकु्रझ  स ड पो य िील १५० मीमी व्यासाची पजवन्य जलवाठहनी 
जव ून जाणारी ८० मी्र लाीं ीची जलवाठहनी  धलून नवीन ्ाकण्यात 
्ली. 

 न हरु रोड व पस्श्चम द्रतुगती मागव जींक्र्न य ि  हॉ  ्ल ककनाराजव  २५० 
मीमी, ३०० मीमी व ४५० मीमी व्यासाच्या जलवाठहनीवर झडपा 
 सकवण्याच  काम प्रतताकवल  नसून वाहतकू पोलीस कवभागाकडून 
परवानगी लम ताच सधर काम तातडीन  पूणव करण्यात य ईल. 
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 सधर पदरसरात  नारसी तवी् मा व् (न हरु रोड) त  स वानगर (चोपडा 
त डीींग) रोड नीं. १ व रोड नीं. ९ या ठिकाणी १५० मीमी व्यासाची (८०० 
मी्र) व ३०० मीमी व्यासाची (४५० मी्र) नवीन जलवाठहनी ्ाकण्याच  
काम मींजूर झाल  ्ह . 

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

मुांबई महापाललिेच्या िाही शाळाांमधील अजग्नशमन यांत्राची  
मुदत सांपुष्ट्टात ्यायाबाबत 

(४०) *  १५५९६   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११६८४ ला हदनाांि 
९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महापाललक च्या काही र्ा ाींमयील नस्ग्नर्मन यींत्राची मुधत सींपषु्ात 
्ली नसूनही महापाललक च्या लर्क्षाण कवभाग ्णण मुख्याध्यापकाींच  त्याकड  
धलुवक्षा होत नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, कवद्यार्थयांच्या सुरक्षा चा प्रश्न लक्षाात घ ऊन सीं ींियत प्रर्ासनान  
महापाललका र्ा ाींमध्य  यींत्राची मुधत सींपयानींतर माह  जान वारी, २०१४ मध्य  
पुनभवरण करण्यात ्ल , परींतू काही महापाललका र्ा ाींमयील यींत्राची मुधत माह  
जान वारी ्णण जनू, २०१५ मध्य  सींपषु्ात ्ली नसूनही त्याींच  पनुभवरण व 
 धलण  ्वश्यक नसुनही त  करण्यात य त नसयान  कवद्यार्थयांच  जीवन 
योक्यात ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, चौकर्ीच्या 
ननअुींगान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
     सन २००६-२००७ मध्य  ४९२ र्ा ाींमध्य  ३५८७ नस्ग्नर्मन यींत्र   हृन्मुीं ई 
महानगरपाललक मार्व त  सकवण्यात ्ली. 
     हृन्मुीं ई महानगरपाललक च्या र्ा ाींमयील नस्ग्नर्मन यींत्राींची पनुभवरणी सन 
२०१३-२०१४ मध्य  ्वश्यकत नसुार करण्यात ्ली. 
     सन २०१४-२०१५ मध्य  ३५० नवीन नस्ग्नर्मन यींत्र  खर धी करुन 
कायावस्न्वत करण्यात ्ली. 
    सन २०१५-२०१६ मध्य  २००० नवीन नस्ग्नर्मन यींत्र  खर धी करण्याची तस च 
नस्ग्नर्मन यींत्राची पनुभवरणी ा तची प्रकक्रया महानगरपाललक मार्व त सुरु ्ह . 
     कवद्यार्थयाचं  जीवन योक्यात न य ण्या ा त सींपूणवत: धक्षाता 
महानगरपाललक मार्व त घ ण्यात य त . 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

दत् तिाू (ता.लशराळा, जज.साांगली) येथे बनािट  
नोटाांचा िारखाना ननदशचनास ्यायाबाबत 

(४१) *  १५४२१   श्री.्नांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धत् तवाढ (ता.लर्रा ा, स्ज.साींगली) य िील  नाव् नो्ाींचा कारखाना त िामनक 
गुन्ह  नन् व अण कवभागाच् या पिकान  उद्ध्वतत क ला नसून या  नाव् नो्ाींच् या 
रॅक ्मध्य  ी्ंतरराज् य ्ो ी कायवरत नस याची र्क् यता पोलीस सुत्राींकडून 
वतवकवण्यात य त नस याच  माह  जान वारी, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नस यास, या सींधभावत र्ासनान  चौकर्ी करुन सीं ींियताींवर कोणती कायववाही 
क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(३)  नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूध घ्ना माह  जुलै, २०१५ धरम्यानची 
्ह . प्रकरणी महात्मा गाींयी चौक पोलीस िाण , लमरज य ि  गु.र.नीं.९/२०१५ 
भा.धीं.कव. कलम ४८९(न), ४८९( ), ४८९(क), ४८९(ड), ३४ प्रमाण  गुन्हा नोंध ्ह . 
सधर गुन्ृयात ११ ्रोपीींच  ी्ंतरराज्य ्ो ीर्ी सीं ींय मनषपन्न झाल ल  नाही. 
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(२) धाखल गुन््याच्या तपासात ११ ्रोपीींना न्क करण्यात ्ली. 
्रोपीकडून एक हजार रुपयाच्या ३४३५ नो्ा जप्त करण्यात ्या ्ह त. न्क 

११ ्रोपीकवरुद्ध स   पुरावा उपलब्य झायान  त्याींच कवरुद्ध प्रिमवगव न्यायालयात 

धोअारोपपत्र धाखल करण्यात ्ल  नसून सधरचा गुन्हा न्यायप्रकवष् ्ह . 
(३) कवलीं  झाल ला नाही. 

----------------- 
भाईंदर येथील जनुा खाडीपलु रेयािे प्रशासनाने ननष्ट्िालसत  

िर्याचा ेेतलेयाया ननणचयाबाबत 
(४२) *  १५८०४   श्री.्नांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भाट धर य िील जनुा खाडी पुल मोडून ्ाकण्याचा मनणवय र व  प्रर्ासनान  
घ तयान  सधर पुलावरुन जाणाऱ्या वीज व जलवाठहन्या याींना योका पोहचनू वीज 
व पाणी पुरविा खींडीत होण्याची र्क्यता मनमावण झाली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नसयास, चौकर्ीच  मनषकअव काय ्ह त व त्याननअुींगान  पाच   ्ावरील 
नागदरकाींसािी नसल या वीज वाठहन्या व जलवाठहन्याना योका पोहचवू नय  
म्हणनू र्ासनान  कोणती उपाययोजना क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) र व  प्रर्ासनान  भाट धरच्या खाडीवरील जनुा 
पुल तोडण्याचा मनणवय घ तला ्ह . तिाकप या जनु्या खाडी पुलावरुन जाणाऱ्या 
कवद्युत वाठहन्या व जलवाठहन्या नद्याप खींडीत करण्यात ्ल या नाहीत. 
     या पुलाऐवजी भाट धर खाडीवरील भाट धर त  नायगाव या नवीन र व  
पुलावरुन जलवाठहन्या व कवद्यतु वाठहन्या ्ाकण्याच्या दृष्ीन  र व  
प्रर्ासनामार्व त त  ्म वॉ्र डडतरीब्युर्न रन्ड इन्रातरक्चर कीं पनी प्रा.लल. ्णण 
महाकवतरण याींच्याकडून प्रतताव मागकवण्यात ्याच  मुख्य पुल नलभयींता, 
पस्श्चम र व , मुीं ई याींनी क कवल  ्ह . 
(३) व (४) नवीन र व  पुलावरुन जलवाठहन्या व कवद्यतु वाठहन्या 
्ाकण्या ा तच्या प्रततावासींधभावत त  ्म वॉ्र डडतरीब्यरु्न रन्ड इन्रातरक्चर 
कीं पनी प्रा.लल. ्णण महाकवतरण या प्राियकरणाींच्या नियकाऱ्याींसमव त ठधनाींक 
१७/३/२०१६ रोजी  ैिक ्योस्जत करण्यात ्याच  मुख्य पुल नलभयींता, 
पस्श्चम र व , मुीं ई याींनी क कवल  ्ह . 

----------------- 
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ियायाण-डोंिबिली महानगरपाललिेच्या वििास ्राखडयातील ्रक्षक्षात  
भूखांडािर ्यसोलेशन रुग्णालय वििलसत िर्याबाबत 

(४३) *  १६६६९   श्री.जगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कयाण-डोंत वली महानगरपाललक च्या कवकास ्राखडयातील ्रक्षक्षात 
भूखींडावर (्रक्षाण क्र. २८- ्यसोल र्न रुग्णालय) तवाईन फ्य ू सारख्या 
सींसगवजन्य रोगाींच्या तपासणीसािी प्रयोगर्ा ा व १०० खा्ाींच  रुग्णालय 
उभारण्यात याव  नर्ा ्र्याच्या मागणीच  एक मनव धन लोकप्रमतमनयीींनी ठधनाींक 
२४ र् िुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.साववजमनक ्रोग्य मींत्री, मा. 
पालकमींत्री िाण  स्जहा व नन्य सीं ींियत नियका-याींना साधर क ल ल  ्ह , ह  खर  
्ह  काय, 
(२) नसयास, िाण , कयाण, मुर ाड व र्हापूर या चार तालुक्याींना मध्यवतवीप 
नसल ल  ह  ठिकाण नसून तस च मुीं ई-नालर्क रतत्याला ही जागा खपूच जव  
नसून मुीं ईच्या रुग्णालयावरील ताणही कमी करण्यास मधत होण्याची र्क्यता 
नसयाच  सधरहू मनव धनात लोकप्रमतमनयीींनी तपष् क ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(३) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, ह  खर  ्ह , 
(३) कयाण-डोंत वली महानगरपाललका क्षा त्रातील स क््र क्र.७ च्या भागर्ः मींजूर 
कवकास योजन त मौज  माींडा-ठ््वा ा य िील ्रक्षाण क्र.२८ ह  ्यसोल र्न 
रुग्णालयाकरीता ्रक्षक्षात ्ह . या जाग वर ्यसोल र्न रुग्णालय, 
नमतकवर् अोपचार रुग्णालय (Super Speciality Hospital) ्णण १०० कवद्यािवीप 
क्षामत च  वदै्यकीय महाकवद्यालय उभारण्याच्या प्रततावास कयाण-डोंत वली 
महानगरपाललक च्या महासभ न  ठध.२०/०२/२०१६ रोजी मान्यता ठधली ्ह . 
त्यानुसार पुढील कायववाही करण्यात य त नसयाच  ्युक्त, कयाण-डोंत वली 
महानगरपाललका याींनी क कवल  ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सांत सेिालाल महाराज याांच्या जयांतीननलमत्त  
सािचजननि सुट्टी जाहीर िर्याबाबत 

 

(४४) *  १६६८३   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ींजारा समाजाच  ्राध्य धैवत सींत स वालाल महाराज याींच्या जयींतीमनलमत्त 
धरवअवीप १५ र् िुवारी ला र्ासनान  साववजमनक सुट्टी जाहीर करावी नर्ा ्र्याच  
मनव धन कवकवय सींघ्नाींनी र्ासनास ठधयाच  माह  जान वारी, २०१५ मध्य  वा त्या 
धरम्यान मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सवव यमावच  ्राध्यधैवत महापरुुअ जयींती ्णण सन उत्सवाला 
साववजमनक सुट्टी ठधली जात  मात्र  ींजारा समाजाच  ्राध्यधैवत सींत स वालाल 
जयींतीला सुट्टी ठधली जात नाही, कवर् अ म्हणज  त लींगाना र्ासनान  सींत स वालाल 
महाराज जयींतीला साववजमनक सुट्टी जाहीर क ली नसताना महाराषरात सुट्टी जाहीर 
न करण्याच  कारण काय ्ह त, 
(३) याच पाश्ववभूमीवर महाराषर र्ासन सुट्टी जाहीर करणार ्ह  काय, 
(४) या  ा तीत र्ासनाच  योरण काय ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भारतीय  ींजारा क्राींती धल या सींघ्न च  मनव धन 
जान वारी, २०१६ मध्य  प्राप्त झाल  ्ह . 
(२), (३) व (४) र्ासकीय सुट्टया ध ण्या ा तच  सववसायारण योरण कवचारात घ ता 
धरवअवीप ज्या सण/प्रसींगामनलमत्त साववजमनक सुट्टया जाहीर क या जातात 
त्याव्यमतदरक्त नन्य सण/प्रसींगामनलमत्त साववजमनक सुट्टी जाहीर करण  ककीं वा 
त्यामध्य   धल करण  प्रर्ासकीयदृष्या व्यवहायव नाही. त्यामु   सींत स वालाल 
महाराज याींच्या द्दल र्ासनास नत्यींत ्धर नसून ध खील त्याींच  जयींतीमनलमत्त 
साववजमनक सुट्टी ध ता य ण  र्क्य नाही. 
 

----------------- 
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पोलीस मोटार पररिहन विभागाच्या िायचशाळाांमध्ये पोलीस िाहनाांसाठी  
हदयाली मेड स्पेअरपाटच खरेदी िरुन गैरव्यिहार िेयायाबाबत 

(४५) *  १६७१२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २००८ त  २०११ या तीन वअावच्या कालावयीत पोलीस मो्ार पदरवहन 
कवभागाच्या औरींगा ाध, नागपूर, िाण , पुण  य िील कायवर्ा ाींमध्य  पोलीस 
वाहनाींसािी ठधली म ड तप नरपा व् खर धी करुन ११ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार 
प्रकरणी नप्पर पोलीस नयीक्षाक याींनी माह  सप् े्ं र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान 
पोलीस महासींचालकाींना चौकर्ी नहवाल साधर क ला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर नहवालाच्या ननअुींगान  पोलीस महासींचालकाींनी सधर 
गैरव्यवहाराची खलुी चौकर्ी करण्याच  ्ध र् लाचलुचपत प्रमत ींयक कवभागाला 
माह  सप् े्ं र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान ठधल  ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, याप्रकरणी लाचलुचपत प्रमत ींयक कवभागान  क ल या चौकर्ीच  
मनषकअव काय ्ह त त्यानुसार सधर गैरव्यवहारास ज ा धार नसणाऱ्या सीं ींियत 
पोलीस नियकारी व कमवचाऱ्याींवर कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही 
(२) व (३) पोलीस महासींचालक कायावलयान  ठधनाींक २४.०८.२०१५ च्या पत्रान्वय  
महासींचालक, लाचलुचपत प्रमत ींयक कवभाग, मुीं ई याींना सधर गैरव्यवहाराची 
सखोल चौकर्ी करण्याच  मनधेर् ठधल  नसता त्याींनी सधर प्रकरणातील ्क्षा प ह  
प्रर्ासकीय तवरुपाच  नसयान  चौकर्ीच्या मनषकअावमध्य  भ्रष्ाचार प्रमत ींयक 
कायद्याींतगवत गुन्हा झायास व चौकर्ी नियकारी याींनी कर्यावध ठधयास सधर 
गुन््याचा पढुील तपास लाचलुचपत प्रमत ींयक कवभागाकड  वगव करण्यात य ईल 
नस  नमूध क ल  ्ह . त्यानुअींगान  पोलीस महासींचालक याींनी सधर प्रकरणाची 
चौकर्ी लाचलुचपत प्रमत ींयक कवभागामार्व त होण  ा त र्ासनाच  ्ध र् ध ण्याची 
कवनींती क ली नसून, सधर  ा  र्ासन ततरावर कवचारायीन ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
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पुणे येथील पूिच व्यािसानयि अशासिीय अनदुाननत ताांित्रि माध्यलमि 
विभागामधील अनतररक्त िमचचा-याांचे िेतन ननयलमत ि  

ऑनलाईन प्रणालीने िर्याबाबत 

(४६) *  १६७३३   श्री.दत्तात्रय सािांत :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  कवभागातील पूवव व्यावसामयक नर्ासकीय ननुधामनत ताींतत्रक माध्यलमक 
कवभागामयील नमतदरक्त कमवचा-याींच  व तन सुमार  ३ मठहन्यापासून झाल ल  नाही, 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, मा.उच्च न्यायालय, मुीं ई याींनी नमतदरक्त कमवचा-याींच  व तन ह  
कोणत्याही पदरस्तितीत िाीं वू नय त नस  तपष् ्ध र् ठधल ल  नसताना सुद्धा या 
कमवचा-याींच  व तन िाीं वण्यात ्ली ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर कमवचा-याींच  व तन ह  मनयलमत व ऑनलाईन प्रणालीन  
करण्यासािी र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२), (३) व (४) र्ासन पदरपत्रक क्र. स वािव-२०१५/प्र.क्र.२७३/्तिा-१, ठधनाींक 
३०.११.२०१५ नुसार र्क्त माह  नोव्हें र, २०१५ प ड इन डडसें र, २०१५ च  
नर्ासकीय ननधुामनत सींतिामयील कमवचाऱ्याींच  व तन ध यक  ऑर्लाईन पध्धतीन  
तयार करुन कोअागारात साधर करण्यासािी मान्यता ध ण्यात ्ली होती व माह  
डडसें र, २०१५ प ड इन जान वारी, २०१६ च  व तन ध यक  ह  ऑनलाईन पध्धतीन  
स वािव प्रणाली मध्य च तयार करुन कोअागारात साधर करण  ्वश्यक होत . 
तिाकप सधर नमतदरक्त पधाींना नियसींख्य पध  म्हणनू कवत्त कवभागाची मान्यता 
घ ण  ्वश्यक होत . सधर मान्यता प्राप्त झाली नसून त्यानुसार सधर नमतदरक्त 
पधाींच  व तन काढण  ा त र्ासन पत्र क्र. व्हीओसी-२०१५/प्र.क्र.१७४/व्यलर्-४, 
ठधनाींक २२.२.२०१६ च्या पत्रान्वय  सींचालक (व्यवसाय लर्क्षाण), मुीं ई याींना सूचना 
ध ण्यात ्या ्ह त. 
 

----------------- 
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राज्यातील नागररिाांची फसिणिू िरणाऱ्या बोगस  
िां पनयाांिर िारिाई िर्याबाबत 

(४७) *  १७८२३   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सी ी्यन  ५५ हजार को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी पसव (सध्याची 
पी.ए.सी.एल.) कीं पनीचा म्होरक्या मनमवललसींग भाींगू ्णण त्याच्या तीन 
सािीधाराींना नकुत च न्क क ल  पण पसवच्याच नावाखाली राज्यातील लोकाींची 
सुमार  १० हजार को्ी रुपयाींची र्सवणकू करणार  गाविी मनमवललसींग भाींगू 
(एजी्ं ) नजनूही मोका् कर्रत नसयाची माठहती माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ली, ह  खर  ्ह  काय,  
(२) नसयास, सन १९९५ पासून ्ज नख र ्ििवक क्षा त्रातील नर्ा नन क 
 ोगस कीं पन्याींनी लोकाींना र्सकवल  नसून त्यात सींचयनी, सींजीवनी, र्ाींतीधतू, 
कपवकृ्षा, कामय न,ू मनसगव र्ॉर ्, पसव ग्रीन, ननुभव प्लाँ  ्र्न, सुमान मो  ्स, 
कपतरु गोडन र्ॉर त्, सुरभी, सुवणवभूमी र्ॉर त् इत्याधीींचा समाव र् ्ह , ह  
ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून राज्यातील 
नागदरकाींची र्सवणकू करणाऱ्या कीं पन्याींवर कोणती कारवाई क ली वा करण्यात 
य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पसव (सध्याची पी.ए.सी.एल.) कीं पनीन  
गुींतवणकूधाराींची र्सवणकू क या ा त राज्यात पुण  र्हर / कोहापूर / सातारा / 
 ीड / गोंठधया या ठिकाणी प्रत्य की एक याप्रमाण  एकूण पाच गुन्ह  धाखल 
्ह त. सातारा य िील (र्ाहुपुरी पो.त  ् .गु.र.क्र.६३/२०१४ ) गुन््याच्या ननअुींगान  
सी ी्यन  पकडल ल  ४ ्रोपी याींचा ता ा लम ण्याकदरता मुख्य न्याय 
धींडाियकारी, सातारा याींच कडून रान्सर्र वारीं् घ वून िचर् म रोपोली्ीन मॅस्जत  ्् 
को व्, नीं.१४६ तीस हजारी को व्, ठधली कड  ठधनाींक २०.०२.२०१६ रोजी दरपो व् 
साधर क ला ्ह . 
(२) सींचयणी, सींजीवनी, र्ाींतीधतू, कपवकृ्षा, कामय न,ू मनसगव र्ॉर त्, पसव 
ग्रीन, ननुभव प्लाी्ं  र्न ट, सुमन मो  ्स ट, या कीं पन्यानी र्सवणकू क या ा त 
राज्यात कवकवय ठिकाणी ३३ गुन्ह  धाखल ्ह त. तस च कपतरु गोडन र्ॉर त्, 
सुरभी, सुवणवभूमी र्ॉर त् या कीं पन्या ा त राज्यात गुन्ह  धाखल नाहीत, 
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     कपवकृ्षा माकेठ्ींग कीं पनी कवरुध्ध राज्यातील धाखल २९ गुन््याींचा तपास 
राज्य गुन्ह  नन्व अन कवभागाकडून करण्यात य त ्ह . 
(३) राज्यातील पस तस च उपरोक्त कीं पन्याच्या नावाखाली नागरीकाींना 
र्सकवणाऱ्याींवर उपरोक्त प्रमाण  गुन्ह  धाखल करुन कायध र्ीर कायववाही करण्यात 
्ल ली ्ह . सधर गुन््याींचा तपास चालू ्ह . 
     कवकवय खाजगी कीं पन्यामार्व त पॉन्झी/  ोगस तकीम द्वार  राज्यातील 
जनत ची / गुींतवणकूधाराींची ्ििवक र्सवणकू िाीं कवण्याकदरता व ्ििवक गुन्ह  
होऊ नय त याकदरता त्यास प्रमत ींय म्हणनू जनत मध्य  जनजागतृी करण्यासािी 
खाजगी एर्.एम. तस च क  ल, ठ्व्हीद्वार  जाठहरात तस च रोडवरील जाठहरात 
र्लक व धैमनक वतृ्तपत्रामयील जाठहरातीद्वार  मुीं ईसह राज्यात जनजागतृी 
करण्यासािी पोलीस घ्काींकडून राज्यात पॉन्झी/  ोगस कीं पन्याकवरुध्ध मोठ्या 
प्रमाणात जनजागतृी करण्यात य त ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दरडकिनही (ता.िम्हपुरी, जज.चांद्रपूर) येथील जज.प.उच्च प्राथलमि शाळेतील 

मुख्याध्यापिास शालेय पोषण ्हाराप्रिरणी मारहाण िेयायाबाबत 
(४८) *  १७९४४   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.नामध व  गमार , मुख्याध्यापक, स्ज.प. उच्च प्रािलमक र्ा ा, धरडककन्ही 
(ता.िम्हपुरी, स्ज.चींद्रपूर) याींना र्ाल य पोअण ्हाराप्रकरणी गैर नजवधाराींनी 
मारहाण क याची तक्रार ठधनाींक २१ जान वारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
पोलीस त  ्र्न िम्हपुरी य ि  धाखल क ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या प्रकरणी धाखल तक्रारीच्या ्यारावर चौकर्ी करून कारवाई 
करण्याची मागणी नागपुर कवभागाच्या लर्क्षाक ्मधाराींनी र्ासनाकड  ठधनाींक  
२७ जान वारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पत्र पािवून क ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. ह  खर  ्ह . 
(३)  सधर प्रकरणी िम्हपुरी पोलीस िाण  य ि  नप.क्र. ३६/२०१६ भा.धीं.कव.सीं 
कलम १४३, १४७, १४९, ४४८, ३५३, ३३२, १८६, ५०४, ५०६ प्रमाण  गुन्हा नोंध 
क ला ्ह . यातील ७ ्रोपीींना न्क क ली नसून त्याींना मा. न्यायालयान  
जामीन मींजुर क ल ला ्ह . सद्य:स्तितीत तपास सुरु ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राजुरा (जज.चांद्रपूर) येथील िेस्टनच िोल लललमटेड िां पनीने नैसधगचि नायायाचा 

प्रिाह बदलयायाने शेतिऱ्याांचे नुिसान झायायाबाबत 
(४९) *  १८१८२   श्री.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार, 
श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०८९ ला हदनाांि ९ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय खननिमच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राजुरा (स्ज.चींद्रपूर) य िील व त्नव कोल लललम  ्डन  नसैिगवक नायाचा प्रवाह 
 धलवनू को सा उत्खननानींतर मनघाल ल  मातीच  ठढगार  नायाच्या ककनाऱ्याींवर 
्ाकयान  सधर पदरसरातील र् तकऱ्याींच  मोठ्या प्रमाणात नकुसान झायाच  
ठधनाींक १० ऑक््ो र, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर नवदै्य ठढगार  उभ  क यान  सीं ींियत व कोली कीं पनीवर 
र्ासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) प्रततुत प्रकरणी माह  जून-जलैु, २०१५ च्या धरम्यान 
व त्नव कोलकर्ड लललम  ्ड (ता.राजुरा, स्ज.चींद्रपूर) या कीं पनीन  को सा 
उत्खननानींतर मनघाल ल  मातीच  ठढगार  गोवारी नायाच्या ककनाऱ्यावर ्ाकयान  
गोवारी नायाचा प्रवाह  धलल  नसयाची  ा  मनधर्वनास ्ली ्ह . 
(२) प्रतततु कवअयी म .व त्नव कोलकर्ड लललम  ्ड (ता.राजुरा, स्ज.चींद्रपूर) या 
कीं पनीन  ठधल या नहवालात को सा उत्खननानींतर मनघाल ल  मातीच  ठढगार  
गोवारी नायाच् या ककनाऱ्याींवर ्ाकयान  कपकाींच  कोणत ही नुकसान झाल ल  
नसयाच  नमूध क ल  ्ह . 
     तिाकप, सधर  प्रकरणी कृअी नियकारी राजूरा याींनी जुलै २०१५ धरम्यान 
सींयुक्त मौका पहाणी क ली नसता पुराच्या पाण्यामु   कपकाींच  नकुसान झाल  
नसयाच  मनधर्वनास ्याचा नहवाल उपकवभागीय नियकारी याींना साधर क ला 
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होता त्यास ननुसुरुन उपकवभागीय नियकारी, राजुरा याींनी ठधनाींक ०२.११.२०१५ 
च  पत्रान्वय  महाप्र ींयक व कोलल  लारपूर क्षा त्र याींना ज्या र् तकऱ्याींच  नुकसान 
झाल ल  ्ह  नर्ा सवव र् तकऱ्याींना व कोलल प्र ींयकाींनी कपकाींच्या नकुसानीपो्ी 
भरपाई द्यावी व नायाची ध खभाल व धरुुतती मनयलमतपण  करुन भकवषयात 
नर्ा प्रकारची घ्ना घडणार नाही, नर्ी धक्षाता घ ण  ा त सूचना ठधल या 
्ह त. 
     प्रतततु कवअयी धोन्ही नहवालात तर्ावत नसयान  स्जहाियकारी चींद्रपूर 
याींना पुनश्च: तपासणी करुन नहवाल ध वनू त  व त्नव कोलकर्ड लललम  ्ड 
याींच्याकड  पािपुरावा करण  ा त मनधेर् ध ण्यात ्ल  होत . याप्रकरणी वदरषि 
उपसींचालक, प्राध लर्क कायावलय, चींद्रपूर, तहलसलधार, राजुरा, स  एरीया मॅन जर 
व कोलल याींनी ठधनाींक १/१२/२०१५ रोजी सधर क्षा त्राची पुन्हा पहाणी क ली. 
नमतवषृ्ी झायास सधर क्षा त्रात Backwater य ऊन पुरपदरस्तिती मनमावण होत  
ही वततसु्तिती नसयाच  मनरीक्षाण सधर चमुन  नोंधकवल  नसयाच  सींचालक, 
भुकवज्ञान व खमनकमव, नागपरू याींनी क कवल  ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
धुळे जजया्यात बनािट मद्य ननलमचती िारखानयात झालेयाया स्फोटाबाबत 

(५०) *  १८१९२   श्रीमती जस्मता िाे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लर्रूड-यामणगाव (स्ज.य ु ) पदरसरात  ोरी नधीच  पात्रात नवीन वअावच्या 
सुरुवातीस  नाव् रीतीन  ्यान्गो पींच (tango punch) ही ध र्ी धारू मनमावण 
करण्याच्या कारखान्यावर पोललसाींनी याड ्ाकली नसता त ि  रसायनाींचा तर्ो् 
होऊन एक पोलीस गींभीर जखमी तर इतर पोलीस कमवचारी भाजल  ग ल  
नसयाच  मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करुन कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, सधरची घ्ना ठध.३०/१२/२०१५ रोजी घडली 
नसून घ्न तील गींभीर जखमी झाल ल  पो.ह .कॉ.ठध. ०४/०१/२०१६ रोजी 
औअयोपचार घ ताींना मयत झाल . 
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(२) प्रकरणी य ु  पोलीस िाण  य ि  गुरनीं ३१६/२०१५ भाधींकवक ३२८, ४२०, ३३७, 
३३८, २०१, ३४ सह मुीं ई धारु ींधी कायधा कलम ६५(न)( )(क)(ड)(ई) प्रमाण  
गुन्हा धाखल नसून त्यामध्य  पढु  भा.धीं.कव.कलम ३०४(२) वाढवण्यात ्ल . 
     गुन््याच्या तपासात ४ ्रोपी मनषपन्न झाल  नसून सवव ्रोपीींना न्क 
करुन पोलीस कत्डी घ तली सद्य:स्तितीत सधरच  ्रोपी मॅस्जतर ड कत्डी 
दरमाींड मध्य  ्ह त. गुन््यात वापरल ली सवव सामुग्री जप्त करण्यात ्ली नसून 
स्तपरी्च  नमुन  क मीकल ननलायझर, नालर्क याींच कड  तपासणीसािी पािकवल  
्ह त. गुन््याचा तपास सुरु ्ह . 
(३) कवलीं  झाल ला नाही. 

----------------- 
त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) येथील िच-याच्या समस्येबाबत 

(५१) *  १८३६९   श्री.चांद्रिाांत रेिुांशी, श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यीं क श्वर (स्ज.नालर्क) य ि  मागील नन क वअापंासून नसल या कचराकुीं डया 
लसींहति कुीं भम  ा कालावयीत ह्कवण्यात ्या व घी्ं ागाडयात क रकचरा जमा 
करण्याच  तत्व नवलींत ल  परींत,ु मागील काही ठधवसापासून घीं्ागाडया  ींध 
करण्यात ्यान  व कचरा ्ाकण्यास जागा नसयान  त्र्यीं क श्वर य िील कचरा 
जमा करण्याच  काम िाीं ल  नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, कचरा ्ाकण्यास जागाच नसयान  घी्ं ा गाडीच  सींकलन िाीं ल  
नसयान  नागदरक हत ल झाल  ्ह त, जमा झाल या कचऱ्याच  कवह वा् 
लावण्याची मोिी समतया सीं ींियत नगरपाललक समोर ्ह  यामु   नागदरकाींच  
्रोग्य योक्यात ्ल  नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
     “त्र्यीं क श्वर नगरपदरअध कचरा कुडी मुक्त र्हर” या सींकपन तून 
त्र्यीं क श्वर र्हरातील कचरा कुीं डया या लसींहतिापूववीप एका वअाव्यी  ींध करण्यात 
्या ही  ा  खरी ्ह . 
      तिाकप, घीं्ा गाडया  ींध क ल या नसून घराघरातनू घी्ं ा गाडयामार्व त 
कचरा सींकलन करण्यात य तो व नर्ा प्रकार  जमा झाल ला कचरा हा 
नगरपदरअध च्या मालकीच्या लस.स.क्र. १३०७ या जाग वर जमा क ला जातो नस  
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स्जहाियकारी याींनी नमूध क ल  ्ह . 
(२) ह  खर  नाही. कारण कचऱ्याची धगुयंी य ऊ नय  यासािी त्यास कचर ्ाकल  
जात  तस च नागदरकाींच  ्रोग्य योक्यात य ऊ नय  म्हणनू योग्य ती धक्षाता 
घ ण्यात य त  नस  ध खील स्जहाियकारी याींनी नमूध क ल  ्ह . 
(३) व (४) त्र्यीं क श्वर र्हरातील घराघरातनू सींकलीत करण्यात ्ल ला कचरा 
सध्या नगरपदरअध च्या मालकीच्या लस.स.क्र. १३०७ या जाग वर जमा क ला जातो. 
सधरहू जागा नपुरी नसून नवीन जाग चा र्ोय घ ण्याच  काम प्रगती पिावर 
नसयाच  स्जहाियकारी, नालर्क याींनी नमूध क ल  ्ह . 
     नगरपदरअध क्षा त्रातील कचऱ्याच  तवच्छ भारत नलभयानाींतगवत वगवीपकरण 
करुन त्याची कवकें द्रीत पध्धतीन  र्ातत्रोक्त प्रकक्रया करुन कवह वा् 
लावण्या ा तचा प्रतताव तयार करुन र्ासनास साधर करण्या ा त स्जहाियकारी, 
नालर्क याींना मनधेर् ध ण्यात ्ल  ्ह त. 

----------------- 
राज्यातील िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील ×«ü»ÖõÖß व्यािसानयि 

अभ्यासक्रम ांतर्गत िायचरत शिक्षकेतर िमचचाऱ्याांना  
िालबध्द पदोननती लमळ्याबाबत 

(५२) *  १८६४०   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कमनषि महाकवद्यालयातील ×«ü»ÖõÖß व्यावसामयक न्यास 
क्रमाींतगवत ठधनाींक १ ऑक््ो र, १९९४ रोजीपासून कायवरत लर्क्षाक त्तर 
कमवचाऱ्याींना काल ध्ध पधोन्नती लम ण्या ा त नन क वअावपासून मागणी होत 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, कमनषि महाकवद्यालयाींतगवत इयत्ता ११ वी व १२ वी ला सींलग्न 
(जोडून) नसल  या वैकपीक कवअय म्हणनू  -याच ठिकाणी ×«ü»ÖõÖß न्यासक्रम 
हा सन १९७८ पासून रा कवण्यात य त ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, ×«ü»ÖõÖß व्यावसामयक न्यासक्रमातींगवत कायवरत 
लर्क्षाक/मनधेर्क/शिक्षकेतर कमवचारी याींना माध्यलमक ककीं वा कमनषि 
महाकवद्यालयातील कायवरत लर्क्षाक/लर्क्षाक तर कमवचाऱ्याींप्रमाण  र्ासन मनणवय, 
उच्च व तींत्रलर्क्षाण कवभाग क्र.एन.सी.जी./१७९४/१८०९/(२९७६)/कव.लर्. ४ ठधनाींक 
२३ माचव, १९९८ नुसार काल ध्ध पधोन्नती (वदरषि श्र णी) मींजूर करण्यात ्या 
होत्या, ह  खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, काल ध्ध पधोन्नतीचा लाभ ठधनाींक १/१०/१९९४ पासून ध ण्यास 
र्ासनान  योरण मनस्श्चत क ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(५) नसयास, उक्त प्रकरणी नन काींना त्याचा लाभ लम ाला नाही, ह  ही खर  
्ह  काय, 
(६) नसयास, ठधनाींक २३ माचव, १९९८ नुसार उपलब्य पधोन्नती (वदरषि श्र णी) 
मींजूर करण्यात य तील काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) नाही, राज्यातील खाजगी र्ा  तील लर्क्षाक तर कमवचाऱ्याींना र्ाल य 
लर्क्षाण कवभागाचा र्ा.मन.क्र.एसएसएन-२६९५/५५०/मलर्-२, ठधनाींक ३०.४.१९९८ 
नन्वय  काल ध्ध पधोन्नती लागू करण्यात ्ली ्ह . त्यानुसार 
उ.व.तीं.लर्.कवभागाचा र्ा.मन.क्र. ठ्एसए-१००२/(२७३७)/व्यलर्-४, ठधनाींक १२.७.२००४ 
नन्वय  राज्यातील नर्ासकीय तींत्र माध्यलमक र्ा  तील लर्क्षाक/लर्क्षाक तर व +२ 
ततरावरील नर्ासकीय ननधुानीत ×«ü»ÖõÖß व ककमान कौर्यावर ्यारीत 
व्यवसाय न्यासक्रमातील लर्क्षाक तर कमवचाऱ्याींना ठधनाींक १.६.२००४ पासून 
काल ध्ध पधोन्नती योजना लागू क ली ्ह . 
(५) नर्ासकीय ननुधामनत सींति तील कमवचाऱ्याींना (वगव-क व वगव-ड) १२ वअावच्या 
मनयलमत स व नींतर त्याींच्या पधोन्नती साख ीतील पधोन्नतीसािी पध नस्ततत्वात 
नाही नर्ा सवव कमवचाऱ्याींना काल ध्ध वेतनशे्रणी ध य करण्यात ्ल ली ्ह . 
सधर योजना ही ठधनाींक १.६.२००४ पासून नींमलात ्ली नसयामु   त्या 
ठधनाींकापासून सधर कमवचाऱ्याींना या योजन चा लाभ ध ण्यात ्ला ्ह . ६ व्या 
व तन ्योगानसुार सुयारीत व तनश्र णी उ.व.तीं.लर्.कवभागाच  ठधनाींक २७.८.२००९ 
च्या र्ासन मनणवयामध्ये नमूध क ल ली सुयारीत व तनश्र णी लागू क ल ली नसून 
सधर र्ासन मनणवयामध्य  लर्क्षाक तर कमवचाऱ्याींना काल ध्ध पधोन्नती ध ताना 
कोणती व तनश्र णी व ग्र ड व तन द्याव  या ा तचा उल ख क ल ला नसयामु   
काल ध्ध पधोन्नती मींजूर करण्यास नडचण मनमावण झाल ली ्ह . सधर  ा  
र्ासनाच्या कवचारायीन ्ह . 
(६) सामान्य प्रर्ासन कवभागाच  ठधनाींक ८.६.१९९५ व र्ाल य लर्क्षाण कवभागाच  
ठधनाींक ३०.४.९८ च्या र्ासन मनणवयाच्या ्यार  उच्च व तींत्र लर्क्षाण कव.चा 
ठधनाींक १२.७.२००४ च्या र्ा.मन.नन्वय  काल ध्ध पधोन्नती योजना लागू क ल ली ्ह . 

 
----------------- 
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िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील विविध भागातील  
अिैध व्यिसायाांना पायबांद ेाल्याबाबत 

(५३) *  १८८३१   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क मनुरी (स्ज.ठहींगोली) तालुक्यातील कवकवय भागाींमध्य  चालता  ोलता 
म्का, मो ाईल म्का, नवैय गु्खा, नवैय धारुकवक्री इ. नवयै व्यवसाय 
मोिया प्रमाणात वाढल  नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र्ासनान  चौकर्ी करून य िील नवयै व्यवसायाींना पाय ींध 
घालण्या ा त कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
(२) प्रश्नात नमूध क याप्रमाण  ठहींगोली पोलीस धलाकडून क मनुरी तालुक्यात 
चोरुन लपनू चालणाऱ्या नवयै यींद्याची माठहती काढून व  ोव  ी नवयै यींद्यावर 
कारवाई करण्यात ्ल ली ्ह . जान वारी, २०१६ मध्य  जगुाराच्या ४ क स स मध्य  
४ ्रोपीींना न्क करण्यात ्ली नसून धारु ींधीच्या ९ क स स धाखल करण्यात 
्ल या ्ह त व यामध्य  एकूण ९ ्रोपीींना न्क करण्यात ्ल ली ्ह . 
तस च गुन्ह गार तडीपार/हद्दपारीच्या ६ क स स करण्यात ्या ्ह त. तस च सधर 
नवैय यींद्यास ् ा घालण्यात नसमिव नसणाऱ्या २ त ् जमाधारास पोलीस 
मुख्यालय य ि  सींलग्न करण्यात ्ल  नसून त्याची खात्यानींतगवत चौकर्ी चालू ्ह . 
(३) कवलीं  झाल ला नाही. 

----------------- 
राज्यातील नयायाधधशाांची ररक्त पदे भर्याबाबत 

(५४) *  १६२०७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्रीमती जस्मता िाे, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१३०४२ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात न् यायाियर्ाींची १७९ नकवन पध  प्रत ताकवत करण् यात ्ली ्ह त, ह  
खर  ्ह  काय, 
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(२) नस यास, सधर प्रत ताकवत पध  भरण् या ा त र्ासनान  काय कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नस यास, त् याकदरता ककती मनयीची तरतधू करण् यात ्ली ्ह , 
(४) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) न्यायायीर्ाींची १७९ पध  भरण्या ा तची कायववाही पढुीलप्रमाण  ्ह :- 

१. वरील पधाींपैकी स्जहा न्यायाियर्ाींची ३२ पध  भरल ली ्ह त. 
२. ठधवाणी न्यायायीर् वदरषि ततर या सींवगावत तयार नसल या 

मनवडसूचीतनू उच्च न्यायालयाच्या ततरावर ३५ पध  भरण्यासािी 
कायववाही सुरु ्ह . 

३. महाराषर लोकस वा ्योगान  ठधवाणी न्यायायीर् कमनषि ततर या २२७ 
पधाींचा मनकाल जाहीर क ल ला ्ह . सधर २२७ पधाींमध्य  उपरोक्त १७९ 
पधाींमयील ११२ पधाींचा समाव र् ्ह . 

(३) सधर न्यायायीर्ाींच्या पधाींसािी रुपय  ४८,२३,७९,०००/- ्वतवीप खचव व रुपय  
१७,७३,०००/- ननावतवीप खचावपैकी कवत्तीय वअव सन २०१४-१५ सािी रुपय  
४३,२७,०००/-्वतवीप व रुपय  ३६,००,०००/- ननावतवीप तरतधू करण्यात ्ली होती. 
तस च कवत्तीय वअव सन २०१५-१६ सािी सींपूणव ्वतवीप तरतधू व उववदरत ननावतवीप 
तरतूध करण्यात ्ली ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील छत्रपती लशिाजी महाराज ा्ंतरराष्ट्रीय विमानतळ  

पररसरातील झोपडयाांच्या पनुिचसनाबाबत 
(५५) *  १४६८५   श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील छत्रपती लर्वाजी महाराज ी्ंतरराषरीय कवमानत  पदरसरात सुमार  
७०-८० हजार झोपडया नसून कवमानत ाच्या सुरक्षक्षातत सािी ्वश्यक जाग वरील 
झोपडया ह्कवण्यात य णार नसून त्याींच  तिलाींतर करण्यात य णार नसयाच  
माह  जान वारी, २०१६ च्या पठहया ्िवडयात मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  
्ह  काय, 
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(२) नसयास, मा.मुख्यमींत्री याींनी कवमानत ासह सींरक्षाण, र व , ्यकुववमा 
महामींड  इत्याधी कें द्र र्ासनाच्या कवकवय कवभागाच्या जलमनीवर झोपडपट्टी 
पुनववसन योजना रा कवण्याच  जाहीर करुनही साींताकु्रझ य िील कवमानत ाजव ील 
इींठधरानगर, न हरुनगर पदरसरातील झोपडपट्टी पुनववसन योजना प्रलींत त नसयाच  
माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या धरम्यान मनधर्वनास ्ल , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर जाग वरील झोपडपट्याींच्या पनुववसना ा त व त्या कामास 
गती ध ण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, त्याच  िोडक्यात तवरुप काय ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कवमानत ाच्या नियसूिचत जाग वर तवतींत्र झोपडपट्टी 
पुनववसन योजना रा कवण स कें द्र र्ासनाच्या हवाई वाहतुक मींत्रालयाची तत्वत: 
मान्यता ्ह . त्यास ननुसरुन कवमानत  नियसूिचत क्षा त्राच्या कवकास मनयींत्रण 
मनयमावलीमध्य  तवतींत्र कवमनयम नींतभूवत करण चा मनणवय र्ासनान  घ तल ला 
्ह . त्यानुसार कवमानत  नियसूिचत क्षा त्रामध्य  व त्या  ाह रही 
झोपडपट्टीयारकाींच  पुनववसन प्रतताकवत ्ह . प्रतताकवत कवमनयमा ा त वयैामनक 
कायववाही पूणव झाल ली नसून नींमतम मनणवय सींकस्पत ्ह . कवमानत  
नियसूिचत क्षा त्रामध्य  जाततीत जातत झोपडपट्टीयारकाींच  पुनववसन होईल या ा त 
र्ासन प्रयत्नर्ील ्ह . 
(२) त  (५) प्रतततु प्रकरणी जुहू एनरपो व्च  कवमानत  प्राियकरणाच  क्षा त्र मींजूर 
कवकास योजन मध्य  कवकवय ्रक्षाणाखाली प्रतताकवत ्ह . सधर ठिकाणी 
कवमानत  प्राियकरणाचा कवमानत  कवकासाचा प्रतताव ्ह . त्याकदरता मींजूर 
कवकास ्राखडयामध्य  र् र धल करावा. नर्ी कवमानत  प्राियकरणाची कवनींती 
्ह . कवमानत  प्राियकरणाच्या कवनींतीस ननुसरुन र्ासनान  मींजूर कवकास 
्राखडयामध्य  महाराषर प्राध लर्क व नगर रचना नियमनयम, १९६६ च  कलम 
३७ (१न न ) नन्वय  र् र धल करण चा मनणवय घ तल ला ्ह . सधर मनणवय घ ताना 
र्ासनान  कवमानत  प्राियकरणाच्या इींठधरानगर व न हरुनगर या झोपडपट्टयाींच्या 
पुनववसनासािी भूखींड राखीव ि वण्याची धक्षाता घ तल ली ्ह . मींजूर कवकास 
्राखडयामयील प्रतताकवत र् र धलावर नागदरकाींच्या सूचना/हरकती मागकवण त 
य त नसून या ा त वैयामनक  कायववाही पूणव झायानींतर र्ासनाकडून नींमतम 
मनणवय सींकस्पत ्ह . 

----------------- 
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ठाणे मेरो प्रियापाबाबत 

(५६) *  १५०००   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८८८ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाण  म रो प्रकपाचा ठधली म रो र ल महामींड ाकडून माह  जान वारी, २०१६ 
पयतं प्राप्त होणारा सुयारीत सुसाध्यता नहवाल र्ासनास प्राप्त झाला ्ह  
काय, 
(२) नसयास, क व्हा व सधरहू नहवालाच  तवरुप काय ्ह , 
(३) तस च या प्रकपाच  कामास प्रत्यक्षाात क व्हापासून सुरुवात करण्यात य णार 
्ह  व त्या ा तची सद्यस्तिती काय ्ह  ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     वडा ा-घा्कोपर-िाण  (तीन हात नाका)- कासारवडवली म रो मागावचा 
सुयादरत सुसाध्यता न्यास नहवाल ठधली म रो र ल महामींड ाकडून माचव, 
२०१६ नख रपयतं प्राप्त होण  नप क्षक्षात ्ह . सधर नहवाल प्राप्त झायानींतर 
्वश्यक त्या मींजूरीसह सधर प्रकपाची लवकरात लवकर नींमल जावणी 
करण्याच्या दृष्ीन  मुीं ई महानगर प्रध र् कवकास प्राियकरणाच्या ततरावर 
कायववाही करण्याच  मनयोस्जत ्ह . 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िाांहदिली (मुांबई) येथील नागरी समस्याांिड ेदलुचक्षा होत असयायाबाबत 

(५७) *  १५४६१   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काींठधवली (मुीं ई) य िील नागरी समतयाींकड  मुीं ई महानगरपाललका वाहतकू 
कवभाग ्णण लोकप्रमतमनयी सातत्यान  धलुवक्षा करीत नसयाच  माह  जान वारी, 
२०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त कारणाततव नागदरकाींची गैरसोय धरु करण्या ा त र्ासनान  
कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर लोहमागच पोलीस दलात उपअधधक्षािाांसह पोललसाांची  

२५ टक्िे पदे ररक्त असयायाबाबत 

(५८) *  १६१८८   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर लोहमागव पोलीस धलात उपनियक्षाकाींसह पोललसाींची २५ ्क्क  पध  
दरक्त ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर दरक्त पध  ि वण्याची कारण  काय ्ह त, 
(३) तस च, सधर पध  भरण  ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात 
य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
    नागपूर लोहमागव पोलीस धलात उप नयीक्षाकाींसह पोलीसाींची १२९९ पध  मींजूर 
नसुन त्यापकैी १२३६ पध  भरल ली ्ह . त्यामु   दरक्त पधाींची ्क्क वारी ५ ्क्क  ्ह . 
(२) पधोन्नती,  धली व स वामनवतृ्ती इत्याठध प्रर्ासकीय कारणाींमु   सधर पध  
दरक्त ्ह त. 
(३) सधर पध  भरण्या ा त प्रर्ासकीय कायववाही सुरु ्ह . 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील सािचजननि िाहतिु व्यिस्थेची क्षामता िाूवि्याबाबत  

नेम्यात ्लेयाया सलमत्याांबाबत 

(५९) *  १६८२०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील साववजमनक वाहतूक व्यवति ची क्षामता कर्ी वाढकवण्यात य ईल 
याचा न्यास करण्यासािी तज्ञाींच्या धोन सलमत्या न मण्यात ्या ्ह त, ह  
खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, उक्त सलमत्याींची रचना व कायवकक्षाा काय ्ह त, 
(३) नसयास, उक्त सलमत्याींच  नहवाल प्राप्त झाल , त्याींच  तवरुप काय ्ह  व 
त्यावर र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुीं ई, मुीं ई उपनगर  व पदरसरातील वाहतूक 
व्यवतिा नियकाियक सक्षाम करण  ्णण सववसीं ींियत सींतिाींमध्य  समन्वय 
राखनू वाहतूक कवअयक ्वाहनाींचा एकतत्रत व परतपर योजना व उपक्रमाद्वार  
मुका ला करण्याच्यादृष्ीन  मा. मुख्य सिचव याींच्या नध्यक्षात खाली एकककृत 
मुीं ई महानगर पदरवहन प्राियकरण ठधनाींक १२ र् िुवारी, २००८ च्या र्ासन 
मनणवयान्वय  तिापन करण्यात ्ल  ्ह . 
   मुीं ईतील वाहतुकीचा सवांिगण र्ातत्रोक्त न्यास करुन त्यावरील 
उपाययोजना सुचकवण्यासािी सववसमाव र्क चलनलर्लता ्राखडा  नकवण्यासािी 
 हृन्मुीं ई महानगरपाललक न  म ससव लल नसोलसए्स ट साऊि ्लर्या प्रा.लल. या 
सलागाराची न मणकू क ली ्ह . 
(३) व (४) एकककृत मुीं ई महानगर पदरवहन प्राियकरणाकडून व  ोव  ी  िैका 
घ ऊन सीं ींियत सींतिा/तिामनक तवराज्य सींतिा याींना वाहतुक कवअयक लर्र्ारसी 
करण्यात य तात. तस च  हृन्मु ई महानगरपाललक न  मनयकु्त क ल या म ससव लल 
नसोलसए्स ट साऊि ्लर्या प्रा.लल. या सलागाराचा नींमतम नहवाल नद्याप 
महापाललक कड  प्राप्त व्हावयाचा ्ह .  

----------------- 
लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) येथील ननिृष्ट्ट दजाचचे साहहत्य िापरुन 

िेलेले अनधधिृत बाांधिाम पाडून टाि्याबाबत 
(६०) *  १५६८७   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाट धर (स्ज.िाण ) य िील धक्षा नागदरकाींनी ्युक्त महानगरपाललका 
याींच कड  लमरा-भाट धर रोड, मह र् इींडतरीयल इत  ््, नर्ोका त यर  ारच्या माग  
श्री.रवी क . जनै याींनी ५००० चौ.रू््ाींच  मनकृष् धजावच  साठहत्य वापरुन क ल ल  
ननियकृत  ाींयकाम पाडून ्ाकण्या ा त ठधनाींक १५ डडसें र, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ल खी मागणी क ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, ठधनाींक ३ डडसें र, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास महापाललका 
नियकाऱ्याींनी त  ननियकृत  ाींयकाम पाडून ्ाकयानींतर श्री.रवी क .जनै याींनी 
पुन्हा त्याच ठिकाणी  ाींयकाम सुरु क याप्रकरणी एम्र्ीपी कायद्याींतगवत 
त्याींच्यावर कारवाई करावी नर्ी मागणी क ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) तद्नुसार, श्री.रवी क .जनै याींच कवरोयात धींडात्मक व एम्र्ीपी 
कायद्याींतगवत कोणती कारवाई क ली ्ह , 
(४) तस च, भकवषयात या ठिकाणी   कायध र्ीर  ाींयकाम होऊ नय  म्हणनू कोणती 
कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, ह  खर  ्ह , 
(३) व (४) सधर प्रकरणी लमरा-भाट धर महानगरपाललक कडून सीं ींियत 
कवकासकाकवरुद्ध महाराषर प्राध लर्क व नगररचना नियमनयमाींतगवत र्ौजधारी 
गुन्हा धाखल करण्यात ्ला नसून त्याींच्याकवरुद्ध कायध र्ीर प्रकक्रय चा नवलीं  
करुन पढुील कारवाई प्रतताकवत करण्यात ्ली ्ह . 
       र्हरात ननियकृत  ाींयकाम  होऊ नय त या दृष्ीन  लमरा-भाट धर 
महानगरपाललक कडून धक्षाता घ ण्यात य त . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिेच्या ेनिचरा व्यिस्थापन विभागात िॉडच ननहाय 

ननधी िाटप ि िचऱ्याचे योग्यप्रिारे िगीिरण िर्याबाबत 
(६१) *  १५१००   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुण  महानगरपाललक च्या घनकचरा व्यवतिापन कवभागाकडील सन २०१५-१६ 
च्या नींधाजपत्रकीय भाींडवली तरतधुीींमयनू सवव क्षा त्र कायावलयाकडील झाडण 
हद्दीतील काम  ्ऊ्सोलसगं करण्याकदरता रक्कम रुपय  ९,७७,५०,०००/- 
वगवीपकरणाव्धार  तरतूध उपलब्य करून ध ण्यात ्याच  माह  जान वारी, २०१६ च्या 
धसुऱ्या ्िवडयात मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 

(२) नसयास, ्ऊ्सोलसगं करण्याकदरता करण्यात ्ल ली तरतधू वॉडव मनहाय 
ठधल या तरतुधीनुसार होत नसयाच  व कचऱ्याच  वगवीपकरणही योग्यप्रकार  क ल  
जात नसयान  र्ासनान  योग्यप्रकार  वॉडव मनहाय मनयी वा्प व कचऱ्याच  
योग्यप्रकार  वगवीपकरण करण्याकदरता र्ासनान  काय कायववाही क ली वा करण्यात 
य त ्ह , 
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(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) ्उ्सोलसगं करण्याकदरता क्षा त्रीय कायावलयमनहाय तरतधू करण्यात य त . 

 सन २०१५-१६ मयील ्उ्सोलसगं करण्याकदरता रुपय  २१,८५,४०,०००/- 
इतकी तरतधू उपलब्य ्ह . 

 या व्यमतदरक्त सवव क्षा त्रीय कायावलयाकदरता रुपय  ९,७७,५०,०००/- 
वगवीपकरणाद्वार  (पनुकववमनयोजनाद्वार ) उपलब्य करून ध ण्यास मान्यता 
प्राप्त झाली नसून, सधर मनयीच  क्षा त्रीय कायावलयमनहाय  वा्प करण्यात 
्ल  ्ह . 

 कचऱ्याच  योग्यप्रकार  वगवीपकरण करण्याकदरता, २३०० कचरा व चकाींमार्व त 
सुका  व ओला कचरा नागदरकाींच्या घरोघरी जावनू सींकललत करण्यात 
य तो. 
 

 वगवीपकृत कचरा सींकललत  करण्यासािी कचरा व चकाींची सींख्या वाढकवण  
्वश्यक नसयान  मुख्य सभा िराव क्र. २५७, ठधनाींक २४.८.२०१५ 
नन्वय  त्यास मान्यता घ ण्यात ्ली ्ह . त्यानुसार पढुील कायववाही सुरु 
नसून, डडसें र, २०१६ नख र १००% लम कतीमयील वगवीपकृत कचरा 
सींकलन करण्याच  पुण  महानगरपाललक न  मनयोजन क ल  ्ह . 

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

डोंगरगाि पररसरात इांद्रायणी नदीची हायफ्लड लेिल मािच  िेयायाने  
२००० हेक्टर ननिासी क्षाेत्र बाधीत झायायाबाबत 

(६२) *  १५६३५   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पीएम्रडीएमध्य  डोंगरगाव पदरसरात मा.न्यायालयाच्या ्ध र्ाप्रमाण  
जलसपींधा कवभागान  इींद्रायणी नधीची हायफ्लड ल वल (एचएर्एल) माकव  करुन 
ठधली, त्यामु   सुमार  २००० ह क््र मनवासी क्षा त्र  ायीत झाल  ्ह , ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, त्या पदरसरातील कवकास खुी्ं ला ्ह  व कवकास होत नसयामु   
पीएम्रडीएच  ्ििवक नकुसान होणार ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(३) नस यास, सधर प्रकरणी र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  नींर्त: खर  ्ह , यािचका क्र. ५२१५/२००८ वर 
मा.उच्च न्यायालय याींनी ठधल या ठधनाींक ०१.१२.२००९ रोजीच्या मनकाल पत्रास 
ननुसरुन जलसींपधा खात्यान  ठधनाींक ११.१२.२०१४ रोजी डोंगरगाव पदरसरासािी 
मनअ यक (मन ी) व मनयींत्रक (लाल) पुरर अा ्खण्याच  काम पूणव क ल  ्ह . मात्र, 
त्या योग  त्या पदरसरातील सुमार  २००० ह क््र एवढ  मनवासी क्षा त्र  ाियत झाल  ह  
खर  नसून डोंगरगाव या गावातील सुमार  १३० ह क््र एवढ  मनवासी क्षा त्र  ाियत 
झाल  ्ह . तस च डोंगरगाव पदरसरातील स क््र एनओ्र मयील लोणाव ा  त  
कामर् त पयतं इींद्रायणीच्या नधीच्या कािाजव ील मौज  वरसोली, सधापुर, 
वाकसाई, म वली, कालाव या गावातील नींधाज  ६७० ह . मनवासी क्षा त्र नस  एकूण 
८०० ह . क्षा त्र पुरर अ मध्य  समाकवष् होत ्ह . 
(२) प्राध लर्क योजन करीता लागू नसल या प्रमाणणत कवकास मनयींत्रण ्णण 
प्रोत्साहन मनयमावली नुसार मन ी पुरर अा व नधीचा काि या क्षा त्रामध्य  
कोणत्याही तवरुपाची  ाींयकाम परवानगी ननुज्ञ य नाही. त्यामु   पुण  महानगर 
प्रध र् क्षा त्र कवकास प्राियकरणाच  ्ििवक नकुसान होण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबई येथील मुिे गािातील शेतिऱ्याांची ेरे ननष्ट्िावषत िेयायाबाबत 

(६३) *  १४७९३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश िबनसाळे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुीं ई य िील मुव  गावातील र् तकऱ्याींनी गरज पो्ी  ाींयण्यात ्ल ली 
घर  लसडको प्राियकरणान  माह  जान वारी, २०१६ च्या धसुऱ्या सप्ताहात मनषकालसत 
क ली ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र् तकऱ्याींना सींपाठधत जलमनीचा मो धला ध ण्यात ्ला नाही, ह  
ही खर  ्ह  काय, 
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(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) च्या लसडको प्राियकरणान  जान वारी, २०१६ च्या 
धसुऱ्या सप्ताहामध्य  घणसोली नोडमयील मौज  त वली य िील स क््र क्र.२२,  
सवे क्र.२९, ३३, ३४, ४५, ५१ व ५३ य िील ननियकृत  ाींयकामावर मनषकासनाची 
कारवाई क ल ली ्ह . सधर ननियकृत  ाींयकामास महाराषर प्राध लर्क व नगर 
मनयोजन नियमनयम, १९६६ नींतगवत नो्ीसा  जावण्यात ्ल या होत्या, 
तिाकप, घणसोली नोडमध्य  मौज  मुव  गाव ्ढ ून य त नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मा.उच्च नयायालयाचे स्ितांत्र खांडपीठ स्थापन िर्याबाबत 

(६४) *  १४५९८   डॉ.अपिूच हहरे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२७७९ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्यात नालर्कसह कवकवय भागातनू मुीं ई उच्च न्यायालयाच  खींडपीि 
तिापन होण्या ा त सातत्यान  मागणी होत नसयान  यामागणीच्या ननुअींगान  
मा.मुख्य न्यायमुतींनी गिीत क ल या मा.मुीं ई उच्च न्यायालयातील तीन 
न्यायमुतींच्या सलमतीचा नहवाल र्ासनास प्राप्त झाला ्ह  काय, 
(२) नसयास, प्रतततु नहवालाच  ननअुींगान  कोणता मनणवय घ ण्यात ्ला व 
उक्त मनणवयानुसार काय कायववाही करण्यात ्ली ्ह ,  
(३) मा.उच्च न्यायालयाच  नवीन खींडपीि तिापन करण  ही  ा  कें द्र र्ासनाच  
नखत्यारीतील नसयान  नालर्क व नन्य ठिकाणी मा.उच्च न्यायालयाच  खींडपीि 
तिापन करण्याची मनकड कवचारात घ ता र्ासनाकडून कोणत  कवर् अ प्रयत्न वा 
कें द्र ततरावर पािपुरावा करण्यात ्ला वा य त ्ह , 
(४) कोहापुर य ि  मा. उच्च न्यायालयाच  खींडपीि निवा सकी्  ेंच सुरु 
करण्यात याव , यासािी राज्य र्ासनान  मान्यता ठधली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(५) नसयास, राज्य र्ासनान  कोहापुर य ि  खींडपीि निवा सकी्  ेंच 
होण्याकदरता मा. उच्च न्यायालयाकड  प्रतताव साधर क ला ्ह  काय, 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्य पनुवरचना नियमनयम, १९५६ च्या कलम 
५१(२) मयील तरतधुीनुसार सीं ींियत राज्याच  मा.राज्यपाल व सीं ींियत उच्च 
न्यायालयाच  मा.मुख्य न्यायमूतवीप याींच्यार्ी कवचार कवमनमय करुन एखाद्या 
ठिकाणी उच्च न्यायालयाच  नवीन खींडपीि तिापन करण्या ा तच  ्ध र् 
मा.राषरपती महोधयाींमार्व त मनगवलमत क ल  जातात. राज्यातील कवकवय भागातनू 
मुीं ई उच्च न्यायालयाच  खींडपीि तिापन होण्या ा त सातत्यान  मागणी होत 
नसयान  या मागणीच्या ननुअींगान  मा.मुख्य न्यायमुतींनी मुीं ई उच्च 
न्यायालयातील तीन न्यायमूतवीपची सलमती गिीत क ली ्ह . या सलमतीचा 
नहवाल नद्याकप नप्राप्त ्ह . 
(३), (४) व (५) राज्यात उच्च न्यायालयाच  नवीन खींडपीि तिापन करण्यास 
 राचसा कालावयी लागू र्कतो, ही  ा  कवचारात घ वून प्रलींत त ख्याींची 
सींख्या, मुीं ई र्हरापासूनच  नींतर व लोकसींख्या या मनकअाींवर कोहापूर य ि  
मुीं ई उच्च न्यायालयाच  कर्रत  खींडपीि (सककव ्  ेंच) तिापन करण्यास मान्यता 
ध ण्यात यावी तस च पुण  य ि ही मुीं ई उच्च न्यायालयाच  कर्रत  खींडपीि (सककव ् 
 ेंच) तिापन करण्या ा त सकारात्मक कवचार करण्यात यावा नर्ी लर्र्ारस 
मा.मुख्य न्यायमूतवीप उच्च न्यायालय, मुीं ई याींना र्ासनान  क ली ्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
राज्यातील िाहतिू पोलीसाांच्या सुरक्षक्षाततेबाबत 

(६५) *  १५६२२   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वाहतकू पोलीसाींच्या सुरक्षक्षातत चा प्रश्न मनमावण झाला नसून सन 
२०१६ च्या सुरुवातीलाच मा्ुींगा वाहतुक कवभागाच  मनतीन पर  नाका ींधीसािी 
नसताना धचुाकीतवारान  ठधल या यडक त उपचाराधरम्यान त्याींचा मतृ्यू झायाच  
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करुन धोअीकपींतावर काय कारवाई 
क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) तस च, राज्यातील वाहतूक पोलीसाींच्या सुरक्षक्षातत च्या दृष्ीन  र्ासनान  
कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) या घ्न  ा त पोलीसाींनी क ल या चौकर्ीमध्य  कवनापरवाना वाहन 
चालकवणाऱ्या धचुाकी तवारान  मनषका जीपण  व भरयाव व गान  धचुाकी चालवनू 
पोलीस नींमलधारास जोरधार यडक ठधयामु   सधर नपघात घडयाच  मनषपन्न 
झाल  ्ह . या प्रकरणी मा्ुींगा पोलीस िाण्यात गु.र.क्र. ३/२०१६, भा.धीं.कव.सीं. 
कलम २७९, ३३८, ३०४(न) सह मो.वा.का. कलम ३, १८१, १७७ नन्वय  गुन्हा 
धाखल क ला ्ह . ्रोपीस न्क करण्यात ्ल ली ्ह . सधर प्रकरणी धोअारोप 
पत्र साधर करण्याची कायववाही सुरू ्ह . 
(३) राज्यातील वाहतकू पोलीसाींच्या सुरक्षक्षातत च्या दृष्ीन  पढुीलप्रमाण  
उपाययोजना करण्यात य तात:- 

१. नाका ींधीच्या व  ी उपलब्य नसल ल   ॅरीक डस मनयलमतपण  वापरण  व 
सायींका ी नींयार पडयावर कतवव्यावर नसताना नाका ींधीच्या व  ी 
लाईन  ॅ् न व दरप्ल क््र जॅक ् वापरण्याच्या सूचना ध ण्यात ्ल या 
्ह त. 

२. वाहतूक पोलीस नियकारी/नींमलधार कतवव्यावर नसताना वाहनचालक 
हुज्जत घालत नसयास त्याच्यार्ी वाध न करता, त्याींच्याकवरुद्ध 
न्यायालय मो्ार वाहन कायद्याींतगवत धोअारोपपत्र धाखल करण्याच्या 
सूचना ध ण्यात ्ल या ्ह त. 

३.  गधीच्या ठिकाणी वाहतूक पोलीस कतवव्य करताना एक कमवचारी न 
न मता धोन कमवचाऱ्याींची न मणकू करण्यात य ऊन सींपकावकरीता 
वॉकी्ॉकी ध ण्यात य त . तस च कायधा व सुव्यवति च्या व  ी ककीं वा 
मनयोस्जत कायवक्रमाव  ी वाहतकू पोलीसाींसो त खाकी गणव र्ातील 
लािीयारी नींमलधाराींची ध खील न मणकू करण्यात य त . 

४. वाहतूक पोलीस नियकार/नींमलधार याींना कतवव्यावर नसताना तवत:ची 
का जी कर्ी घ्यावी या ा त सूचना/मागवधर्वन करण्यात य त . 

५. वाहतूक पोलीसाींच  उज णी प्रलर्क्षाण घ ऊन पोलीस नींमलधार 
र्ादररीकदृषट्या सक्षाम राहतील याकड  कवर् अ लक्षा ठधल  जात . 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बहृनमुांबई महानगरपाललिेच्या नायर रुग् णालयातील  
एक्स-रे विभागातील ररक्त पदे भर्याबाबत 

(६६) *  १६२१९   प्रा.जोगेनद्र ििाड,े श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हृन्मुीं ई महानगरपाललक च्या नायर रुग् णालयातील एक्स-र  कवभागाची 
व्यवतिा त क् होत नसून पुर र्ा तींत्रज्ञाींनभावी काही मठहन् यापासून रकववारी व 
रात्रपा ीत एक् स-र  सुकवया  ींध ि वण् यात ् यान  रुग् णाींची गैरसोय होत 
नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  
खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या रुग्णालयातील एक्स-र  कवभागातील जव पास ४१ तींत्रज्ञाींची 
दरक्त पध  ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त दरक्त पध  भरुन हा कवभाग २४ तास सुरु ि वण्या ा त 
र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
      हृन्मुीं ई महानगरपाललक च्या नायर रुग्णालयामयील क्षा-ककरण तींत्रज्ञाींची 
२० पध  दरक्त ्ह त ही वततुस्तिती ्ह . तिाकप रुग्णाींची गैरसोय होऊ नय  
म्हणनू या रुग्णालयातील उपलब्य कमवचारी वगावकडून क्षा-ककरण कवभागासो त 
सी.्ी. तकॅन कवभागाच्या स वा २४ तास सुरु ि वण्यात य तात. तस च 
एम.्र.्य. कवभाग रात्री ८ वाज पयतं सुरु ि वला जातो. 
(३) क ईएम, सायन व नायर या प्रमुख रुग्णालयातील क्षा-ककरण तींत्रज्ञाींची दरक्त 
पध  सुयादरत नहवत नुसार भरण्यासािी भरती प्रकक्रया पूणव करण्यात ्ली ्ह . 
     सधर भरती प्रकक्रय मयनू मनवड क ल या ३५ उम धवाराींपैकी, २३ उम धवाराींना 
महानगरपाललक मार्व त न मणकू पत्र  ध ण्यात य त ्ह त. 
    तिाकप, सधरहू मनवडीधरम्यान सुयादरत नहवत  ा त ्क्षा प नसया कारणान  
तधिव तत्वावर यािचका नसल या क्षा-ककरण तींत्रज्ञाींनी न्यायालयात यािचका 
धाखल क ली ्ह . 
     सध्या सधर प्रकरण न्यायप्रकवष् नसून मा.न्यायालयाच्या ्ध र्ानुसार 
महानगरपाललक मार्व त पढुील कायववाही करण्यात य ईल. 
     तस च पधोन्नतीन  भरण्यात य णाऱ्या २१ उम धवाराींच्या न मणकूीची कायववाही 
महानगरपाललक मार्व त प्रगतीपिावर ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरातील महालक्ष्मी रेसिोसचच्या जागेिर  
जागनति दजाचचे थीम पािच  उभार्याबाबत 

(६७) *  १४७६६   ्किच .अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई र्हरातील महालक्ष्मी र सकोसवच्या जाग वर जागमतक धजावच  व 
पयव् काींच  ्कअवण िरणार  िीम पाकव  उभारण्यासािी एका राजकीय पक्षााच्या 
पधाियका-याींनी मा.मुख्यमींत्री याींची भ ् घ वनू मनव धनाद्वार  मागणी क ली 
नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या धरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  
खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर मागणीवर र्ासनान  कोणता मनणवय घ तला वा घ ण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, मुीं ई र्हरातील महालक्ष्मी र सकोसवच्या जाग वर 
एका राजकीय पक्षाान  िीम पाकव  उभारण्याची ्णण धसुऱ्या एका राजकीय पक्षाान  
वॉर म मोरीयल (यदु्ध तमारक) उभारण्याची मागणी क ली ्ह . 
(२) व (३) सधर मागण्याींच्या ननुअींगान  तपासणी करुन मनयमानसुार योग्य ती 
कायववाही करण्यात य ईल. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेने स्िच्छ भारत अलभयान योजनेंतगचत  
सािचजननि शौचालये बाांध्याच्या ेेतलेयाया ननणचयाबाबत 

(६८) *  १५९३१   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगरपाललक न  तवच्छ भारत नलभयान योजनेंतगवत साववजमनक 
र्ौचालय   ाींयण्याचा मनणवय घ तला ्ह  काय, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधरच  काम पणूव करण्यासािी मनकवधा काढण्यात ्या ्ह त काय, 
(३) नसयास, तीन प क्षाा कमी कीं त्रा्धार नसयास पुन्हा मनकवधा 
मागकवण्यासािी तरतधू नसताींनाही ३ प क्षाा कमी मनकवधा य ऊनही कीं त्रा्धाराींना 
काम  ठधली ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, सधरच्या कामाच  कीं त्रा् ध ताना एका कीं त्रा्धाराला धोनप क्षाा 
नियक काम  न ध ण्याची न् नसूनही नन क कीं त्रा्धाराींना चार त  पाच काम  
ध ण्यात ्ली ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(५) नसयास, पदरमींड  मनहाय मनकवधा न मागकवता कवभागमनहाय मनकवधा 
मागवण्याची कारण  काय ्ह त, 
(६) या सींपूणव प्रकरणामध्य  नमनयलमतता झाली नसून कीं त्रा्धाराींना जाणीवपूववक 
महानगरपाललक ची लु्मार करण्याची सींयी ध ण्यात ्याचा ्क्षा प घ तला जात 
नसयान  या सींपूणव प्रकक्रय ची र्ासन चौकर्ी करणार ्ह  काय ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय, ह  खर  ्ह . 
(५) तवच्छ भारत नलभयानाींतगवत “हागणधारी मुक्त” मुीं ई करण्याच्या मोठहम स 
गती लम ावी म्हणनू पदरमींड  मनहाय मनकवधाींऐवजी कवभागमनहाय मनकवधा 
 हृन्मुीं ई महानगरपाललक मार्व त मागकवण्यात ्या होत्या. 
     एका कवभागात एक कीं त्रा्धार न मण्यात ्यान  र्ौचालय   ाींयण्याच  काम 
सुकर व गमतमान होईल यासािी हा  धल करण्यात ्ला. 
(६) सधर प्रकरणाची तपासणी करुन त्या ा तचा नहवाल र्ासनास साधर 
करण्याच्या सूचना ्युक्त,  हृन्मुीं ई महानगरपाललका याींना ध ण्यात ्ल या ्ह त. 

----------------- 
पोलीस अधधिाऱ्याने पत्रिाराला िेलेयाया अमानुष 

मारहाण प्रिरणी िारिाई िर्याबाबत 

(६९) *  १४९५३   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क य ि  पालकमींत्र्याींच्या कवरोयात ठधनाींक २१ नोव्हें र, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास झाल या र् तकरी मोचावच्या व  ी पोलीस उपायुक्ताींनी पत्रकाराींना 
  धम मारहाण क याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस त  ्र्नमध्य  तक्रार धाखल 
झाल ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय,  
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी ठधनाींक २१ नोव्हें र, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
तक्रार धाखल करूनही ठधनाींक २५ नोव्हें र, २०१५ पयतं गुन्हा धाखल क ल ला 
नव्हता, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, वदरषि पोलीस नियकाऱ्यान  पत्रकाराला क ल या नमानअु 
मारहाणी ा त गुन्हा धाखल करून त्याींच्यावर कारवाई करण्याकदरता ठधनाींक २३ 
व २४ नोव्हें र २०१५ रोजी कवकवय माध्यम  व तवयींस वी सींघ्नाींनी मोचे, यरण , 
रातता रोको इ. ी्ंधोलन  करून र्ासनाच  लक्षा व यल , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(४) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. ह  खर  ्ह . 
(२) उक्त प्रकरणी प्राप्त तक्रार नजाववरुन ठध. २२.११.२०१५ रोजी सधर घ्न ची 
सकवततर चौकर्ी करण्याच  पोलीस उप ्युक्त नालर्क र्हर, मुख्यालय याींना 
्ध र्ीत करण्यात ्ल . त्याप्रकरणी त्याींनी सकवततर चौकर्ी क ली ्ह . 
(३) होय. ह  खर  ्ह . 
(४) उपरोक्त प्रकरणी करण्यात ्ल या तपासाव  ी मारहाण करण्यात ्याच  
नमुध क ल ल  पत्रकार तस च घ्न च्याव  ी उपस्तित पत्रकार, राजकीय पढुारी व 
 ींधो ततासािी उपस्तित पोलीस नियकारी व कमवचा-याींच  ज ा  नोंधकवण्यात 
्ल . सधर घ्न  ा त माठहत नसयास क कवण  ा त वतृ्तपत्रातनु धोन व  ा 
जाठहर मनव धन करण्यात ्ल . एकीं धर चौकर्ीत नोंधकवल ल  जवा , उपलब्य 
छायािचत्र , स्व्हडीओ स्क्लप तस च, मारहाण करण्यात ्याच  नमुध करण्यात 
्ल ल  पत्रकार याींच  वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील नलभप्रायावरुन पोलीस 
उपायुक्त याींनी निवा इतर पोलीस नियकारी वा कमवचारी याींनी ी्ंधोलनकत्यानंा 
रोखण्यासािी लािीचाजव क याच  निवा लािी उगारयाच  मनषपण झाल ल  नाही. 
तस च, मारहाण करण्यात ्याच  नमुध करण्यात ्ल ल  पत्रकार याींना कोणीही 
मारहाण क याच  मनषपण झाल ल  नाही. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मूल (जज.चांद्रपूर) नगरपररषद क्षाेत्रातील बेिायदेशीर  
ले-्ऊटची चौिशी िर्याबाबत 

(७०) *  १७७०७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३८७९ 
ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल (स्ज.चींद्रपूर) न.प. क्षा त्रात सन २००५ त  २०१५ या कालावयीत ५८ 
खाजगी ल -्ऊ् यारकाींना ननियकृत   कायध र्ीर मींजूरी ध ण्यात ्ली, ह  खर  
्ह  काय, 
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(२) नस यास, सधर   कायध र्ीर ल -्ऊ्ची चौकर्ी करण्या ा त सिचव, नगर 
कवकास कवभाग याींना ठधनाींक १८ एकप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
स्जहाियकारी, चींद्रपूर याींना ठधनाींक १ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ल खी 
पत्र ध वनू ही कायववाही क ली नाही, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २००५ त  २०१५ या कालावयीत मनयमाींच  पालन 
न करुन परवानगी ठधया ग याच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , 
(२) या प्रकरणी कोणतीही कायववाही क ल ली नाही, ह  खर  नाही. 
(३) या सींधभावत लोकप्रमतमनयीींनी ठधल या तक्रार नजावच्या ननअुींगान  
स्जहाियकारी, चींद्रपूर याींना नहवाल ध ण्या ा त ठधनाींक ०३/०६/२०१५ च्या र्ासन 
पत्रान्वय  क कवण्यात ्ल  होत . त्यानुसार स्जहा प्रर्ासन नियकारी, चींद्रपूर व 
नगर रचनाकार, चींद्रपूर या ×«üÃÖ¤üÃµÖßµÖ सलमतीन  ्पला नहवाल स्जहाियकारी 
याींना साधर क ला. यानअुींगान  स्जहाियकारी  याींनी ठधनाींक ०४/०२/२०१६ व 
ठधनाींक ०६/०२/२०१६ रोजी मूल य ि  व्यक्तीर्: भ ् ठधली. स्जहाियकारी, चींद्रपूर 
ह  कायववाहीचा नींमतम नहवाल र्ासनास साधर करणार ्ह त, त्यानुसार धोअी 
व्यक्तीींवर मनयमाप्रमाण  कारवाई करण्यात य ईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील गुनहेगारीला ्ळा ेाल्याबाबत 

(७१) *  १५७७९   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.्नांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, 
श्री.माणणिराि ठािरे, ्किच .अनांत गाडगीळ, श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.्नांदराि पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हररलसांग 
राठोड, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खनुाचा प्रयत्न,  लात्कार, धरोडा, ठधवसा घरर्ोडी, चोरी, धींगा ्णण 
धखुापत या गुन्हयाींमध्य  वाढ होत नसयाचा नहवाल पोलीस महासींचालक 
कायावलयान  तयार क ला नसयान  ठधनाींक २६ डडसें र, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, पुण  य ि  सन २०१४ च्या तुलन त २०१५ मध्य   लात्काराच्या 
घ्नाींमध्य  वाढ झाली ्ह  सन २०१४ मध्य  १९८  लात्काराच  गून्ह  घडल  होत  
सन २०१५ मध्य  सींख्या वाढून २६४  लात्काराच  गुन्ह  धाखल झाल  ्ह त, 
यालर्वाय कवनयभींगाच्या व खनुाच्या घ्नाींमध्य  वाढ झाली नसयाच  माह  
जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या धरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर गुन्हयाींना ् ा घालण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही 
क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
     राज्यातील सवव घ्काींची गुन्ह  कवअयक साींस्ख्यकी माठहती प्रत्य क 
मठहन्यास पोलीस महासींचालक कायावलयामध्य  सींकललत क ली जात . सधरची 
माठहती सींकललत करताना त्या सीं ींियत मठहन्याची ्कड वारी व त्या मठहन्याची 
मागील वअावची ्कड वारी या ा त तलुना क ली जात . नर्ा गुन््याींच्या 
्कड वारीचा माह  ऑक््ो र, २०१५ चा तुलनात्मक तक्ता डडसें र, २०१५ मध्य  
तयार करण्यात ्ला होता. त्यामध्य  खनुाचा प्रयत्न,  लात्कार, धरोडा, ठधवसा 
घरर्ोडी, चोरी, धींगा ्णण धखुापत या गुन््याींची साींस्ख्यकी माठहती तयार 
करण्यात ्ली होती. त्यामध्य  खनुाचा प्रयत्न,  लात्कार, धींगा, धखुापत व 
धरोडा या गुन््यामध्य  वाढ झाली ्ह , तर खनू व ज री चोरी या गुन््यामध्य  
घ् झायाच  ठधसून य त . 
(२) पुण  र्हर य ि   लात्कार या लर्अावखाली सन २०१४ मध्य  १८९ गुन्ह  धाखल 
होत  तर सन २०१५ मध्य  २६६ गुन्ह  धाखल झाल ल  ्ह त. तस च कवनयभींग या 
लर्अावखाली जान वारी, २०१५ नख र ७५ गुन्ह  धाखल होत . माह  जान वारी, २०१६ 
नख र ४४ गुन्ह  धाखल होत . व खनू या लर्अावखाली माह  जान वारी, २०१५ नख र 
पयतं १३ गुन्ह  धाखल नसून माह  जान वारी, २०१६ नख रपयतं ६ गुन्ह  धाखल होत . 
     उपरोक्त ्कड वारी पहाता पुण  र्हर य ि   लात्कार या लर्अावखाली 
गुन््यात वाढ झाली नसली तरी कवनयभींग व खनुाच्या गुन््याींमध्य  घ् 
झायाच  ठधसून य त . 
(३) राज्यातील गुन्ह  उघडकीस ्णण्याच्या दृष्ीन  तस च त्यास न्काव 
करण्याच्या दृष्ीन  पोलीस महासींचालक कायावलय  ठधनाींक १७.१२.२०१५ च्या 
पदरपत्रकान्वय  राज्यातील सवव पोलीस घ्कप्रमुखाींना ्वश्यक त्या सूचना 
ध ण्यात ्ल या ्ह त. 
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    गुन््याींवर मनयींत्रण ि वण्याच्या दृष्ीन  पोलीस कवभागाकडून सववतोपरी 
प्रयत्न करण्यात य तात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डानसबार िरील बांदी उठयायाबाबत 

(७२) *  १५६६१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.सवोच्च न्यायालयान  डान्स ार वरील  ींधी उिकवयानींतर मुीं ई 
पोललसाींकड  डान्स ारच्या परवान्यासािी १५० नजव ्ल  नसल  तरी यासींधभावत 
न्ीींची पतूवता क ली नसयान  एकाही डान्स ारला परवाना ध ण्यात ्ला 
नसयाच  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल , ह  खर  
्ह  काय, 
(२) नसयास, डान्स ारमयील मठहलाींच्या सुरक्षा सािी नसल या न्ीींची पतूवता 
करणा-याींनाच परवाना ध ण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात 
य त ्ह , 
(३) तस च, डान् स ारवरील  ींधी उिकव यानींतर तरुण कपढीवर त् याचा कवपदरत 
पदरणाम होत नस यान  हा प्रकार रोखण् यासािी र्ासनान  कोणती त वतींत्र 
कायध र्ीर तरतधू क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नस यास, त् याच  सववसायारण त वरुप काय ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) त  (५) मा.सवोच्च न्यायालयान  ठधल या मनधेर्ानुसार सुरु होणाऱ्या 
डान्स ारकदरता तत्कालीन महानियवक्ता याींनी क ल या लर्र्ारर्ीनुसार तस च 
मींत्रीग् उपसलमतीन  क ल ली लर्र्ारस कवचारात घ ऊन डान्स ारमध्य  होणाऱ्या 
नश्लील व नस्य प्रकाराींना ् ा घालण्यासािी तस च मठहलाींच  व युवकाींच  
र्ोअण होऊ नय  म्हणनू नवीन नियमनयम तयार करण्याच  काम सुरु नसून, 
चालू नियव र्नात नवीन कवय यक साधर करण्यात य ईल. 

----------------- 
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सांगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररषदेस १०० टक्िे अनदुान लमळ्याबाबत 

(७३) *  १७०८१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३०९९ 
ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमन र (स्ज.नहमधनगर) नगरपदरअध तील ्तिापन वरील व तन ग्ाप्रमाण  
स वामनवतृ्ती व तन, कू्ुीं  मनवतृ्ती व तन व व तन पावर (मागील ध णी व महागाई 
भत्ता र्रकासह) १०० ्क्क  ननधुान लम ण्यासािी तिामनक लोकप्रमतमनयी याींनी 
सीं ींियताकड  वारींवार मागणी करूनही कोणतीही कायववाही क ली नसयाच  माह  
जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नींर्त: खर  ्ह . तिामनक लोकप्रमतमनयी याींनी 
जान वारी, २०१६ मध्य  नगरपदरअध कड  स वामनवतृ्ती व तन, कु्ुीं  मनवतृ्ती व तन व 
व तन पावर (मागील ध णी व महागाई भत्ता र्रकासह) १०० ्क्क  ननधुान 
लम ण्यासािी मागणी क ल ली होती. 
     तिाकप, र्ासन मनणवय, नगर कवकास कवभाग क्र. एमसीओ-२०१४/प्र.क्र. 
१५५/नकव-१४, ठध. २५.०८.२०१४ नन्वय  नगर पदरअध/नगर पींचायत 
्तिापन वरील कमवचाऱ्याींच  व तन व मनयलमत मनवतृ्ती व तनासािी १००% 
नगरपाललका सहायक ननधुानाची रक्कम काही न्ीींवर उपलब्य करून ध ण्याचा 
मनणवय घ ण्यात ्ला ्ह . 
      सधर र्ासन मनणवयानुसार ज्या नगर पदरअध/ नगरपींचायतीींची मागील 
्ििवक वअावची ननुक्रम  मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसूलीची प्रत्य की ्क्क वारी 
९०% ककीं वा त्याप क्षाा जातत नस ल  व त्याींच्या व तन व मनवतृ्ती व तनावरील खचव 
सध्या ननुज्ञ य नसल या ननुधानाच्या रकम प क्षाा जातत नस ल तर त्याींनी वाढीव 
ननधुानाची मागणी स्जहाियकारी कायावलयामार्व त सींचालनालयाकड  करावयाची ्ह . 
     र्ासन मनणवय, नगर कवकास कवभाग, ठध. २५.०८.२०१४ नन्वय  ९०% इतका 
कर वसूल न झायान  सींगमन र नगर पदरअध स १००% ननुधान प्राप्त होऊ र्कत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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दहहसर (मुांबई) येथील मैदानासाठी ्रक्षक्षात भूखांड  
शासनाने ताब्यात न ेेतयायाबाबत 

(७४) *  १६०४४   श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.्नांद ठािूर, श्री.विक्रम 
िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश 
गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धठहसर (मुीं ई) य िील मैधानासािी ्रक्षक्षात नसल ला भूखींड र्ासनान  
वअवभरात ताब्यात घ तला नाही, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नसयास, चौकर्ीत काय मनधर्वनास ्ल  व तद्नूसार सधर प्रकरणी 
ज ा धार नसणाऱ्याींवर र्ासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४)  नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) “्र” कवभागाच्या मींजूर पनुरविचत कवकास 
्राखडयामध्य  धठहसर (मुीं ई) य ि  मैधानासािीची एकूण ६७ ्रक्षाण  ्ह त. 
त्यापैकी २८ ्रक्षाण  महानगरपाललक च्या मालकीची ्ह त व महानगरपाललक च्या 
ताब्यात ्ह त. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नालासोपारा (जज.ठाणे) येथील पांडडत लभमसेन जोशी रुग्णालयास  

सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन दे्याबाबत 
(७५) *  १७२८५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.्नांद 
ठािूर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालासोपारा (स्ज.िाण ) य िील पींडडत लभमस न जोर्ी रुग्णालय नपूणव 
नवति त नसतानासुध्धा त्याचा उद्घा्न सोह ा ठधनाींक १० जान वारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास झाल ला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या रुग्णालयाची क व  इमारत उभी नसून डॉक््सव, नसव, वॉडव ॉय 
इतर कमवचारी वगव याींच्या मनयुक्त्या झाल या नाहीत, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त रुग्णालयात कोणतीही सोयीसुकवया नसयान  रुग्णाींची 
गैरसोय होत ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
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(४) नसयास, सदर प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, चौकर्ीच्या 
ननअुींगान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही, 
     मा.उच्च न्यायालयाच्या मनधेर्ानुसार भारतरत्न पींडडत भीमस न जोर्ी 
रुग्णालय ह  प्रतताकवत २०० खा्ाींच  रुग्णालय सन २०१७ पयतं ्प्प्या-्प्प्यान  
कायावस्न्वत करावयाच  ्ह . माह  माचव, २०१६ पयतं सधर रुग्णालयात १०० खा्ा 
कायावस्न्वत करावयाच्या होत्या. या १०० खा्ा ्णण रुग्णालयाचा त  मजला, 
पठहला मजला व धसुरा मजला सुरु करण्यासािी ्वश्यक  ाींयकाम, वीज, पाणी, 
नस्ग्नर्मन यींत्रणा इत्याधी  ा ीींची पुतवता महानगरपाललक कडून करण्यात 
्यानींतरच या रुग्णालयाच  ठध.१०/०१/२०१६ रोजी उद्घा्न करण्यात ्ल  
्ह . 
(२) ह  खर  नाही, 
     या रुग्णालयातील १०० खा्ा कायावस्न्वत करण्याकरीता ्वश्यक 
नसल या वदै्यकीय कमवचारीवृींधाची भरती करण्याकरीता लमरा-भाट धर 
महानगरपाललक कडून रा कवण्यात ्ल या भरती प्रकक्रय द्वार  ३ तज्ञ डॉक््सव, ४ 
वैद्यकीय नियकारी, १९ त्ार् नसव, ५ औअय मनमावण नियकारी, १ क्षा-ककरण 
तींत्रज्ञ, ३ प्रयोगर्ा ा तींत्रज्ञ इत्याधी कमवचा-याींची मनयकु्ती करण्यात ्ली ्ह . 
        यालर्वाय १७ नयवव   तज्ञ डॉक््सवची मनयुक्ती करण्यात ्ली ्ह . 
त्याव्यमतदरक्त ३ तज्ञ डॉक््सव, ४ वैद्यकीय नियकारी, ५ पदरस कवका ्णण १८ 
त्ार् नसव याींची िोक मानयन तत्वावर महानगरपाललक कडून मनयकु्ती करण्यात 
्ली ्ह . 
(३) ह  खर  नाही, 
     या रुग्णालयात तत्रीरोग व प्रसुती,  ालरोग, वदै्यकीय पॅिॉलॉजी,       
क्षा-ककरण, नपघात कवभाग इत्याधी कवभाग कायवरत नसून रुग्णाींना ्वश्यक त्या 
वैद्यकीय सुकवया पुरकवण्यात य तात. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील दादर रेया िे स् थानिाजिळील असलेया या एिा नामाांकित 
 शाळेतील विद्याथीनीिर लैंधगि अत् याचार िेया याबाबत 

(७६) *  १५३९१   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील धाधर र  व  त िानकाजव ील नसल  या एका नामाींककत र्ा  त 
पाचवीमध् य  लर्कणा-या ९ वअवीपय कवद्यािवीपनीवर २० वअवीपय नरायमान  लैंिगक 
नत् याचार क  याची घ्ना माह  जान वारी, २०१६ मध् य  वा त्याधरम्यान घडली 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, यासींधभावत लर्वाजी पाकव , धाधर पोलीस िाण् यात तक्रार 
नोंधकवण् यात ्ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, ध र्ाची ्ििवक राजयानी नसल  या मुीं ईत ग  या वअवभरात ४४७ 
न पवयीन मुली नरायमाींच् या वासन च् या   ी िर या तर ९२२ न पवयीन मुलीींच  
नपहरण ्ल  तर त् यातील ४०० मुली नद्याप   पत् ता नस याची माठहती 
पोशिसाांच्या ्कड वारीतनू त पष ् झाली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नस यास, सधर प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, त् यात काय 
मनधर्वनास ्ल , 
(५) तद्नुसार, धोअी व् यक् तीवर र्ासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(६) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सन २०१५ च्या साींस्ख्यकी माठहतीनुसार  हृन्मुीं ई पोलीस ्युक्तालय 
कायवक्षा त्रात नपवयीन मुलीींवरील  लात्काराच  ४४७ गुन्ह  धाखल नसून, त्यापकैी 
४२३ गुन्ह  उघड झाल  ्ह त. तस च नपवयीन मुलीींच  नपहरणाच  ९२२ गुन्ह  
धाखल नसून, त्यापैकी ५२२ गुन्ह  उघड झाल  ्ह त. 
(४) व (५) कपडीत मुलगी ही कर्यावधी मठहल ची भाची नसून, कपडीत मुलगी ही 
छत लधास हायतकूल, धाधर (प) मुीं ई य ि  इयत्ता ९ वी मध्य  लर्क्षाण घ त ्ह . 
कपडीत मुलगी ठध.८.१.२०१६ रोजी र्ा  त ग ली र्ा  तनू र्ा  च्या  सन  घरी 
्ल ली नसयान  कर्यावधीन  कपडीत मुलीचा र्ोय घ तला. कपडीत मुलगी र्ा  त 
लम ायानींतर कपडीत मुलीन  मतच्यावर र्ा  तील कॅन््ीींनमध्य  काम करणाऱ्या 
एका माणसान  लैंिगक नत्याचार क याच  कर्यावधीला साींिगतल . 
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     कर्यावधी मठहल न  ठधल या तक्रारीवरुन  हृन्मुीं ई पोलीस ्युक्तालयाच्या 
कायवक्षा त्रातील लर्वाजी पाकव  पोलीस िाण्यात गु.र.क्र.१२/२०१६ कलम ३७६ 
भाधकवसीं सह ४, ८, १२ लैंिगक नपरायापासून   ालकाींच  सींरक्षाण नियमनयम 
२०१२ प्रमाण  गुन्हा धाखल क ल ला ्ह . ्रोपीस ठध. ८.१.२०१६ रोजी न्क 
करण्यात ्ल  नसून, ्रोपी न्यायालयीन कोिडीत ्ह . गुन््याचा तपास सुरु 
्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अललबाग ि मुरूड (जज.रायगड) तालुक्यातील सागरी धुप  
प्रनतबांधि बांधारे बाांधिामास मानयता देण्य ब बत 

(७७) *  १६५१५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नलल ाग व मुरूड (स्ज.रायगड) तालुक्यातील सागरी युप प्रमत ींयक  ींयाऱ्याींना 
मान्यता ध ण्यासींधभावत लोकप्रमतमनयीींनी महाराषर म दर्ाईम  ोडावकड  प्रतताव 
साधर क ल  नसताना ठधनाींक ३१ जान वारी, २०१६ पयतं प्रततावाींना मान्यता 
ध ण्यात ्ली नाही, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उपरोक्त तालुक्यातील र् ती व  ागायती सुरक्षक्षात राखण्याच्या 
दृष्ीन  प्रततावाींना मान्यता ध ण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
     कारण र्ासन मनणवय ठधनाींक २१/५/२०१५ नुसार सागरी यपु प्रमत ींयक 
 ाींयकाम ही राज्यततरीय योजना साववजमनक  ाींयकाम कवभागाच्या प्रर्ासकीय 
मनयींत्रणाखाली ्णण्यात ्ल ली ्ह त. त्यामु   र्क्त मुरुड तालुक्यातील १ 
सागरी यपु प्रमत ींयक  ींयाऱ्याींना मान्यता ध ण्यासींधभावत लोकप्रमतमनयीींनी साधर 
क ल ला प्रतताव साववजमनक  ाींयकाम कवभागाच्या नखत्यारीत नसल  या ककनारी 
नलभयींता याींना हतताींतरीत करण्यात ्ल ला ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महानांद डअेरीतील ्धथचि गरैव्यिहाराबाबत 

(७८) *  १६३२८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररलसांग 
राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महानींध ड नरीच्या सींचालकाींनी उतमाना ाध स्ज्यातील भूम तालुका धयू 
सींघाला मनयम ा्यदरत्या ६५ लाख रुपयाींच  नग्रीम ठधयाप्रकरणी तस च 
कोट्यवयी रुपयाींच्या ्ििवक गैरव्यवहाराप्रकरणी  रखातत क ल या महानींध 
ड नरीच  तत्काललन सींचालक मींड , व्यवतिापकीय सींचालक व कवत्त सलागार 
व इतर १५ जणाींकवरुध्ध गोर गाींव, मुीं ई य िील वनराई पोलीस तिानकात ठधनाींक 
१९ जान वारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तक्रार नोंधकवण्यात ्ली, ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकर्ी करुन सीं ींियताकवरुध्ध कोणती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, महानींध ड नरीच   रखातत क ल ल  तत्कालीन 
सींचालक मींड , नर्ा १८ ्णण इतराींच्याकवरुध्ध वनराई पोलीस िाण , मुीं ई  
य ि  गु.र.क्र. २२/१६ प्रमाण  ठध. १८ जान वारी, २०१६ रोजी गुन्हा धाखल करण्यात 
्ला त्याचा ्ििवक गुन्ह  र्ाखा गु.र.क्र. ०३/१६ नसा ्ह . 
(२) चौकर्ीमध्य , महासींघाच  तत्कालीन सींचालक मींड ातील सधतयानी धयू 
महासींघाच्या ्ििवक ठहताच  रक्षाण करण्याच  कतवव्य, ज ा धारी नसताना भूम 
सींघाच  तत्कालीन प्रमतमनयी व महासींघावरील प्रमतमनयी सींचालक याींनी 
सींगनमतान  क्कारतिान करुन धयू महासींघाच्या मनयीचा नपहार क ला नस  
मनषपन्न होत ्ह . त्याींच्या कवरोयात पढुील कारवाई करण्यात य त ्ह . 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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अांबरनाथ (पजश्चम) (जि.ठ णे) येथे रेयािे स्टेशन जिळील पररसरात  
ररक्षााचालिाांमुळे प्रिाशाांची गैरसोय होत असयायाबाबत 

(७९) *  १५६४६   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.्नांद ठािूर, श्री.प्रिाश िबनसाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नीं रनाि (पस्श्चम) र्हरातील (स्ज.िाण ) र व त  ्र्न जव ील पदरसरात दरक्षाा 
वाहतुकधार दरक्षाात्ँड सोडून र व  स्जन्याजव  प्रवासी लम ण्याकरीता मोठ्या 
प्रमाणात गधी करीत नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ च्या पठहया सप्ताहात 
मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त र व  त  ्र्न जव ील पदरसरात दरक्षाा वाहतुकधाराींनी 
सका च्या व   स गधी क यान  चाकरमान्याींना तस च धैनींठधन प्रवार्ाींना र व  
त  ्र्नपयतं पोहचण्यास कवलीं  व नडचणीच  होत ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त प्रकरणी नीं रनाि (पस्श्चम) र्हरातील तिामनकाींनी 
नीं रनाि पोलीस त  ्र्न याींच्याकड  नन क तक्रारी क या ्ह त, ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(४) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नीं रनाि (पस्श्चम) र व  त  ्र्न स्जन्या 
जव ून  ाह रील  ाजूस त  ्र्नला य णारा जाणारा मागव ग ला नसून पीक नवसव 
व  ी र्हरातनू दरक्षाान  य णार  प्रवासी उतरकवण्यास त  ्र्नच  स्जन्याजव  
रतत्यावर दरक्षाा िाीं त नसतात. त्यामु   िोडयार्ार प्रमाणात वाहतकू समतया 
मनमावण होत नसत , तिाकप, त्या ठिकाणी वाहतकू पोलीस कायवरत नसयान  
धैनींठधन प्रवार्ाींना र व  त  ्र्नपयतं पोहचण्यास कवलीं  व नडचणीच  होत नाही. 
(३) नीं रनाि (पस्श्चम) र व  त  ्र्न पदरसरातील वाहतूक कोंडीसींधभावत ल खी 
तक्रारी जान वारी, २०१६ च्या सप्ताहात वाहतूक कवभागाकड  प्राप्त झाल या 
नाहीत. 
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(४) नीं रनाि (पस्श्चम) र व  त  ्र्न  ाह रील पदरसरात वाहतूक मनयमानासािी 
धैनींठधन कमवचारी न मण्यात य त नसून पदरसरातील वाहतूक मनयमनाच  उलींघन 
करणाऱ्या कसुरधार दरक्षाा चालकाींकवरुध्ध सन २०१५ मध्य  एकूण १२,१२३ क स स 
करून रु.१२,४१,४००/- तडजोड रु्क तस च जान वारी त  र् िवुारी, २०१६ या धोन 
मठहन्यात एकूण १,२३३ क स स करण्यात य ऊन रु.१,२८,६००/- तडजोड रु्क 
वसूल करण्यात ्ल  ्ह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपाललिेच्या ेनिचरा व्यिस्थापनाच्या िामाचा 
 खचच िाूूनही शहरात िचऱ्याचे प्रमाण िमी झाले नसयायाबाबत 

(८०) *  १५६२३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगा ाध र्हरात महानगरपाललका कामाींसािी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खचव 
करत . पाच वअावपूववीप घनकचरा व्यवतिापनाच  काम पाहणाऱ्या कीं पनीचा 
वअवभराच्या कामाचा खचव ९ को्ी होता तर ्ता त  काम करताना 
महानगरपाललका ३७ को्ी ७६ लाख रुपयाींचा खचव करत ्ह  पाच वअावत चौप् 
खचव वाढूनही र्हरातील कचऱ्याच  प्रमाण कमी झाल  नसयाच  माह  जान वारी, 
२०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र्हरात उक्त कारणाततव जागोजागी कचऱ्याच  ठढग ठधसत 
नसयान  नागदरकाींच्या ्रोग्याचा प्रश्न मनमावण झाला नसून उक्त प्रकरणी 
र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
      औरींगा ाध र्हरातील सािवण ति ावरून कचरा सींकलन करण  व त्याची 
कचराड पो पयतं वाहतूक करण  या कामासािी म .रॅम्की एन्वहायरो इींस्जमनयर 
लललम  ्ड या कीं पनी रो र झाल या करारानुसार महानगरपाललक कडून सधर 
कीं पनीस प्रमतवअवीप रुपय  १०.०० को्ी एवढी रक्कम ध ण्यात य त होती. सधर 
कीं पनीस सोपकवण्यात ्ल या कामाींव्यमतदरक्त घनकचरा व्यवतिापनाींतगवत इतर 
कामासािी महानगरपाललक स धरवअवीप रुपय  २७.३६ को्ी एवढा खचव य त होता. 
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नर्ा प्रकार  महानगरपाललक स घनकचरा व्यवतिापनासािी वाकअवक एकूण रुपय  
३७.३६ को्ी इतका खचव य त होता. 
       म .रॅम्की एन्वहायरो लल.कीं पनीन  सधरच  काम परवडत नसयामु   
ठधनाींक १८.१२.२०११ पासून कोणतीही पवूव सूचना न ध ता सोडून ठधल . त्यामु   
र्हरातील घनकचरा गो ा करून त्याची वाहतूक करण  व इतर काम  
सद्य:स्तितीत महानगरपाललक मार्व त करण्यात य त ्ह त. त्याकदरता 
महानगरपाललक स रु.४१.२४ को्ी एवढा वार्षिक खचव य त ्ह . 
(२) तवच्छ महाराषर नलभयान (नागरी) ची नींमल जावणी औरींगा ाध 
महानगरपाललक मध्य  सुरु झाली नसून नागरी घनकचरा व्यवतिापनाींतगवत 
र्हरात मनमावण होणाऱ्या घनकचरा मनमवीपतीच्या जागी ओला व सुका कचरा नस  
कवलगीकरण करून सींकलन करण , ओया कचऱ्यावर कवकें द्रीत पध्धतीन  प्रक्रीया 
करण  व र्हर तवच्छ करण्याची कायववाही सुरु करण्यात य त ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मांत्रालयात भूलमगत गॅस पाईपमधनू झालेयाया गॅस गळतीबाबत 

(८१) *  १५८६०   श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.्नांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींत्रालयातील गॅस लसलेंडरच्या गोधामाजव ील भूलमगत गॅस पाईपमयनू 
नचानकदरत्या ग ती झायाची घ्ना माह  जान वारी, २०१६ च्या पठहया 
सप्ताहात मनधर्वनास ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) मींत्रालय उपाहारगहृास गॅस पुरविा करणाऱ्या नललक मयील एका ठिकाणी 
ग ती होत नसयाच  मनधर्वनास ्यानींतर तात्का  गॅस पुरविा  ींध करण्यात 
्ला व तातडीन  नकवन गॅस पाईप लाईन  सकवण्यात ्ली ्ह . 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उांबरे (पागे) येथील अिैध धांदे िायमस्िरुपी बांद िर्याबाबत 

(८२) *  १५५१८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  उीं र  (पाग ) (ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापूर) या ग्रामपींचायतीन  िरावासह नजव, 
कवनींती करुनही य िील नवयै यींध  बांद करण्या ा त स्जहाियकाऱ्याींकड  ल खी 
तक्रार ध ऊनही नवयै यींध   ींध क ल  जात नसयाच  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  आहे, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उीं र  य िील नवैय यींध  कायमतवरुपी  ींध करण्या ा त र्ासनान  
कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमुध ग्रामपींचायतीन  नवधै यींध   ींध 
करण्या ा त पोलीस नियक्षाक, सोलापूर ग्रामीण याींना ठधनाींक २४/११/२०१५ रोजी 
मनव धन ठधल  ्ह , ह  खर  ्ह . 
(२) नमुध क्षा त्रात चोरुन चालणाऱ्या नवैय यींद्याकवरुद्ध पुढील प्रमाण  कायववाही 
क ली ्ह . सन २०१५ मध्य  नवैय धारुच्या १२ प्रकरणात १२ ्रोपीींना न्क 
करुन रु.७.३४२/-ककीं मतीचा माल जप्त करण्यात ्ला ्ह . तस च नवैय 
जुगाराच्या २ प्रकरणात ३ ्रोपी न्क करुन रु.८,२०४/- ककीं मतीचा मुद्द माल 
जप्त क ला ्ह . सद्य:स्तितीत सवव नवैय यींध   ींध नसयाच  सधर 
ग्रामपींचायतीन  पोलीस नमघक्षाक याींना क कवल  ्ह . 
(३) कवलीं  झाल ला नाही. 

---------------- 
िालशमीरा (जज.ठाणे) पररसरात चोऱ्याांचे प्रमाण िाूयायाबाबत 

(८३) *  १५३९४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कालर्मीरा (स्ज.िाण ) य िील सषृ्ी कॉम्प्ल क्स तस च त्याच्या ्सपासच्या 
पदरसरात मोठ्या प्रमाणात चोऱ्याच  प्रमाण वाढल  नसुन घर  र्ोडुन चोऱ्या क या 
जात नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, उक्त प्रकरणी सीं ींियत पोलीस तिानकात तक्रारी धाखल करण्यात 
्या नसुनही या ा त कोणतीही कायववाही करण्यात ्ली नसयान  
नागदरकाींमध्य  लभतीच  वातावरण पसरल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िाण  ग्रामीण स्ज्यातील कालर्मीरा पो.त  ् . हद्दीतील 
सषृ्ी कॉम्प्ल क्स तस च त्याच्या ्सपासच्या पदरसरात घरर्ोडी व चोरी या 
प्रकाराखाली सन २०१४ मध्य  ननुक्रम  ०२ व ११ गुन्ह  धाखल ्ह त सन २०१५ 
मध्य  ननकु्रम  ०२ व ३० गुन्ह  धाखल ्ह त तस च र् िवुारी, २०१६ नख र चोरी 
या प्रकाराखाली १० गुन्ह  धाखल ्ह त. 
(२) प्रश्नात नमूध पदरसरात घरर्ोडी व चोरी ा त धाखल गुन््याींचा तपास चालू 
्ह . तस च सधर गुन्ह  घडू नय  याकदरता योग्य त्या उपाययोजना करण्यात य त ्ह त. 
(३) कालर्मीरा पो.त  ् .हद्दीतील कायवक्षा त्रामध्य  ठधवसा व रात्री त ् मार्वल न मल  
जातात. त ् नियकारी/नींमिदार ह  त्याींच्या कायवक्षा त्रात ठधवसा/रात्री प रोललींग 
करतात, तस च पोलीस िाण  कायवक्षा त्रात ठिकठिकाणी नचानकपण  नाका ींधी करुन 
सींर्यीत व्यक्ती/वाहन  च क करण्यात य तात. पोलीस िाण  हद्दीतील सवव 
सोसायट्याींना सीसी्ीव्ही कॅम र  लावण्या ा त सुचना ध ण्यात ्ल या ्ह त. 
धाखल मालमत्त च्या गुन््यात चोरीस ग ल ला माल/चोर  ् मनषपन्न करण्यासािी 
गुन्ह  प्रक्ीकरण र्ाख च्या नियकारी/कमवचाऱ्यामार्व त कसोर्ीन  प्रयत्न सुरु ्ह त. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या शाळाांच्या पनुविचिासासाठी  

डीसी्र च्या ननयमाांमध्ये बदल िर्याबाबत 
(८४) *  १५६३९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगरपाललक च्या २६ र्ा ाींचा पनुकववकास होण  गरज च  नसून या 
र्ा ाींपैकी १५ र्ा ा या योकाधायक स्तितीत नसयामु   या र्ा ाींच्या 
पुनकववकासासािी महापाललक न  डीसी्र मनयमामध्य   धल करावा नर्ी 
लोकप्रमतमनयीींनी मागणी क ली नसयाच  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय 



87 

(२) नसयास, या र्ा ाींच्या पनुकववकासासािी डीसी्र च्या मनयमाींमध्य   धल 
करण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रतततु प्रकरणी  हृन्मुीं ई महानगरपाललक न  ठधनाींक 
२९.१०.२०१५ रोजीच  पत्रान्वय  १४ र्ा ाींच्या पनु ायंणी व १४ नवीन र्ा ाींच्या 
 ाींयकामाच्या सींधभावत र्ासनाच  ४०% ककमान क्षा त्र कक्रडाींगणासािी एका ठिकाणी 
राखीव ि वण  ा त ठधनाींक २४.२.२०१४ रोजीच  ज  मनध र् ्ह त त्यामध्य  
लर्ििलता नप क्षक्षाल ली ्ह . 
(२) व (३) र्ा ाींसािी कक्रडाींगणाच  क्षा त्र मनयोस्जन  ्वश्यक ्ह . सरसक् 
महानगरपाललकाींच्या र्ा ाींना नर्ी सवलत ठधयास खाजगी र्ा ाींच्या सींधभावतही 
नर्ी मागणी होव ूर्कत . 
     र्ासनाच्या ठधनाींक २१.२.२०१४ रोजीच्या मनध र्ामध्य  कवद्यािवीप सींख्य च्या 
प्रमाणात कवद्यमान र्कै्षाणणक इमारतीींच  कवततार करण  नगत्याच  नस ल तर नर्ा 
नपवाधात्मक पदरस्तितीत भूखींडामयील मोक ी जागा कमी करण्यासािी 
र्ासनाच  पवूव मान्यता घ वनू रै्क्षाणणक इमारतीच्या  ाींयकामासािी नमतदरक्त 
च्ई क्षा त्र मनधेर्ाींक मींजरू करता य ईल नर्ी तरतूध ्ह . त्यामु   
महानगरपाललक कडून प्रकरणमनहाय प्रतताव प्राप्त झाल स त्या ा त र्ासनाकडून 
उिचत कायववाही होवू र्क ल. 

----------------- 
राज् यातील ग्रामीण भागातील लोिाांसाठी म् हाडाची योजना राबवि्याबाबत 

(८५) *  १५४२७   श्री.्नांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५९० ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रयान ्वास योजनेंतगवत छोट्या र्हराीं रो रच राज् यातील ग्रामीण 
भागातील लोकाींसािी म् हाडाची योजना रा कवण्यात य णार नसयाची माठहती 
मा.गहृमनमावण मींत्री महोधयाींनी ठधनाींक २४ नोव् हें र, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) य ि  ठधली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) मुीं ईसह मरािवाडा, कवधभव, कोकण, तस च साींगली, सातारा, को हापूर, पुण  
य ि  सववसामान् याींच् या परवडणा-या १५ लाख घराींची मनलमवती करण् यात य ईल नर्ी 
घोअणा मा.गहृमनमावण राज् यमींत्री महोदयाांनी माह  ऑगत ्, २०१५ मध् य  वा 
त् याधरम् यान क  याच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, सधर योजन च  
त वरुप कर्ा प्रकारच  ्ह , 
(४) सधरची योजना राज् यातील ग्रामीण भागात कयीपासून सुरु करण्यात य णार 
्ह , 
(५) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) प्रयानमींत्री ्वास योजना र्हरी क्षा त्र व र्हराच्या/कवर् अ 
मनयोजन प्राियकरणाच्या मनयोजन क्षा त्रात लागू करण्याच्या प्रततावास मा.मुख्य 
सिचवाींच्या नध्यक्षात खालील राज्यततरीय मींजूरी व सींमनयींत्रण सलमतीन  मान्यता 
ठधली ्ह . म्हाडामार्व त ध खील मोठ्या प्रमाणात घर   ाींयण्यात य णार ्ह त. 
(२), (३) व (४) “सन २०२२ पयतं सवांसािी घर ” या सींकपन वर ्यादरत 
प्रयानमींत्री ्वास योजना राज्य र्ासनान  नागरी क्षा त्र कवर् अ मनयोजन 
प्राियकरणाच्या मनयोजन क्षा त्रात काही सुयारणाींसह राज्यात लागू क ली ्ह . सधर 
योजना ४ घ्काींच्या माध्यमातून रा कवण्यात य णार ्ह . सधर योजन ची 
राज्यात नींमल जावणी करण्या ा त ठधनाींक ९.१२.२०१५ रोजी र्ासन मनणवय 
मनगवलमत करण्यात ्ला ्ह . या योजनेंतगवत लाभार्थयानंा कें द्र व राज्य 
र्ासनाकडून ननधुान ननुज्ञ य ्ह . लर्वाय, यारावी पनुर्विकास,  ीडीडी चा ीींचा 
पुनकववकास, झोपडपट्टी पनुववसन प्राियकरण व म्हाडामार्व त नमतदरक्त 
गहृमनलमवतीच  र्ासनाच  प्रयत्न ्ह त. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पारोळ (जज. पालेर) येथील ओम पाईप िां पनीने १४ स्थाननि 
िामगाराांना िामािरुन िमी िेयायाबाबत 

(८६) *  १५८०७   श्री.्नांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पारो  (स्ज.पालघर) य िील ओम पाईप कीं पनीन  १४ तिामनक कामगाराींना 
ठधनाींक ७ जुलै, २०१५ पासून कोणतीही नो्ीस न ध ता कामावरुन कमी क ल  
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, कीं पनी व्यवतिापनान  काही ठधवसातच कमी क ल या 
कामगाराींच्या जाग वर ओडीर्ा राज्यातनू कामगार ्णनू कीं पनीच  काम चालू 
क ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, तिामनक कामगाराींना कामावरुन कमी क यामु   
त्याींच्या कु्ुींत याींवर उपासमारीची व   ्ली नसून सहा वअावपासून काम 
करणाऱ्या या कामगाराींनी नन्यायाकवरोयात कीं पनीच्या ग ् समोर ी्ंधोलन क ल  
होत , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करुन कीं पनी मालकाकवरुध्ध 
कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ्तिापन त कायवरत नसल या १२ कामगाराींची स वा 
ठधनाींक ७.२.२०१५ रोजी ्तिापना  ींध झायामु   सींपुष्ात ्ली ह  खर  ्ह . 
्तिापना  ींध करत व  ी मालकान  कुिलीही पूवव सूचना ठधली नव्हती. 
(२) व्यवतिापनान  नन्य काही कामगार मनयकु्त करून कामकाज सुरु करण्याच  
प्रयत्न क ल  होत , ह  खर  ्ह . तिाकप, कामगाराींच  प्रमतमनयीत्व करणाऱ्या जनरल 
कामगार युमनयन या कामगार सींघ्न न  यरण  ी्ंधोलन क यामु   तस  कामकाज 
सुरु होऊ र्क ल ल  नाही. 
(३) कामगाराींनी कीं पनी ग ्समोर ी्ंधोलन क ल  होत , ह  खर  ्ह . 
(४) ्तिापन तील कामगाराींच  प्रमतमनयीत्व करणाऱ्या जनरल कामगार युमनयन 
या कामगार सींघ्न ची तक्रार प्राप्त होताच कामगार ्युक्त कायावलयामार्व त 
उभय पक्षाास चचेस  ोलावून समझोता घडवनू ्णण्याचा प्रयत्न करण्यात ्ला 
होता. समझोता होऊ न र्कयान  सींघ्न स ध ण्यात ्ल या कायध र्ीर 
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कायववाहीच्या सयानुसार सींघ्न न  औद्योिगक न्यायालय, िाण  य ि  तक्रार 
(युएलपी क्र.२१३/२०१५) धाखल क ली होती. उभयपक्षाामध्य  ्पापसात 
न्यायालया ाह र परतपर समझोता झायान  तक्रार माग  घ ण्या ा त धाखल क ल ल  
सींयुक्त पुरलसत कवचारात घ ऊन ठधनाींक १९.१.२०१६ रोजीच्या ्ध र्ाद्वार  
मा.औद्योिगक न्यायालयान  प्रकरणी मनकाली काढल  ्ह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ियायाण-डोंिबिली महानगरपाललिा हद्दीतील दाररद्र्य रेषेखालील िुटुांबाांची  

अांनतम यादी मागील दहा िषाांपासून प्रलांिबत असयायाबाबत 

(८७) *  १६४७४   श्री.जगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) कयाण-डोंत वली महानगरपाललका हद्दीतील धादरद्र्य र अ खालील कु्ुीं ाींची 
नींमतम याधी मागील धहा वअांपासून प्रलसध्ध झाल ली नाही, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, त्यामु   धादरद्र्य र अ खालील कु्ुीं ाींना र्ासकीय योजनाींच्या 
लाभापासून वींिचत रहाव  लागत ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही, 
      कयाण-डोंत वली महानगरपाललका क्षा त्रातील धादरद्रय र अ खालील कु्ुीं ाींची 
नींमतम याधी तयार करण्यात ्ली नसून ती महानगरपाललक च्या सींक तति ावर 
प्रलसद्ध करण्यात ्ली ्ह . 
(२) ह  खर  नाही, 
     महानगरपाललका क्षा त्रातील धादरद्रय र अ खालील कु्ुीं ाींच्या याधीमयील पात्र 
लाभार्थयानंा कयाण-डोंत वली महानगरपाललक कडून सीं ींियत र्ासकीय योजनाींचा 
लाभ ध ण्यात य तो, 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ नगरपाललिेतील दललत िस्ती सुधार योजनेचा  
ननधी अखधचचत राहहयायाबाबत 

(८८) *  १६७१३   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमा  नगरपाललक तील धललत वतती सुयार योजन चा मनयी नखिचवत 
राठहयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  
खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, नगरपदरअध स र्ासनान  ठधल या धललत वतती सुयार योजन चा 
रुपय  २० को्ी मनयी नखिचवत ि वण्यात कारण काय ्ह ,  
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून मनयी खचव न करणाऱ्या 
नियकाऱ्याींवर कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) यवतमा  नगरपाललक कड  जान वारी, २०१६ 
पयतं नागरी धललत वतती सुयारणा योजन नींतगवत रु. १६.२१ को्ी एवढा मनयी 
नखिचवत ्ह . 
(३) व (४) सधर मनयी नखिचवत राठहया ा त चौकर्ी करुन नहवाल साधर 
करण्याच  ्ध र् कवभागीय ्युक्त, नमरावती याींना ध ण्यात ्ल  ्ह त. 
 

----------------- 
िोयाहापूर येथे मानाचा मुजरा िायचक्रमािर झालेयाया खचाचतील तटुीबाबत 

(८९) *  १६७८८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोहापूर य ि  मानाचा मुजरा कायवक्रमावर झाल या खचावतील तु्ीच्या 
रक्कम वरून प्रचींड गोंय  व सभासधाींमध्य  हाणामारीचा प्रकार भारतीय मरािी 
िचत्रप् महामींड ाच्या सभ त घडला नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्या धरम्यान मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय 
(२) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून सधर महामींड ावर 
प्रर्ासक न मण्या ा त कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३)  नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नणखल भारतीय मरािी िचत्रप् महामींड , कोहापूर 
या न्यासाच्या ठधनाींक ६.१.२०१६ रोजीच्या सववसायारण सभ मध्य  मानाचा मुजरा 
कायवक्रमावर झाल या खचावच्या तु् ीच्या रकम वरुन गोंय  झायाच  (कलम ४१  
न) नजव क्र.०१/२०१६ नुसार कोहापूर कायावलयाच  मनधर्वनास ्ल ल  ्ह . 
(२) या न्यासाच्या वाकअवक सववसायारण सभ नींतर ठधनाींक १५.१.२०१६ रोजी 
श्री.भातकर र्ींकरराव जायव व इतर याींनी सींति वर प्रर्ासक न मण  व मनवडणकुा 
घ ण  ा तचा (नजव क्र.०१/२०१६ कलम ४१न) नजव कोहापूर यमावधाय ्यकु्त 
कायावलयात धाखल क ल ला नसून तो चौकर्ीसािी प्रलींत त ्ह . 
(३) चौकर्ी ०१/२०१५ च्या नजाववर कोहापूर यमावधाय ्युक्त कायावलयामार्व त 
चौकर्ी करण्यात य त ्ह . 

----------------- 
पोलीसाांच्या समस्या ननिाली िाू्याबाबत 

(९०) *  १७९६८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषर मनमावण सींघ्न नींतगवत महाराषर राज्य गहृ कवभाग धक्षा सामास्जक 
न्यामयक सींघअव सलमतीतरे् पोलीसाींच्या समतयाीं ा त ठधनाींक १० नोव्हें र, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास र्ासनास मनव धन ठधल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, वरील समतयाीं ा त नागपूर कवभागाच्या लोकप्रमतमनयीींनी ठधनाींक 
१८ नोव्हें र, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास र्ासनास पत्र ध ऊन मनव धनातील 
मागण्या मनकाली काढण्याची कवनींती क ली, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त मागण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मा.लोकप्रमतमनयीींच  ठधनाींक १८ नोव्हें र, २०१५ 
रोजी ठधल ल  मनव धन र्ासनास प्राप्त झाल  ्ह . 
(३) सधर मनव धनातील मागण्या तपासून मनयमानुसार ्वश्यक ती कायववाही 
करण्यात य त ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नालशि शहरातील मसाज पालचरच्या नािाने देहविक्रीचा  
व्यिसाय सुरु असयायाबाबत 

(९१) *  १८३७३   श्री.चांद्रिाांत रेुिांशी, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कवर् अत: नालर्क र्हरात मसाज पालवरच्या नावान  ध हकवक्रीचा 
व्यवसाय सध्या जोरात सुरु नसून कॉल ज रोड व गींगापूर रोडसारख्या उच्चभू्रींच्या 
पदरसरात नर्ाप्रकारच  नन क नवैय यींध  सुरु नसून सुमार  १० त  १२ मसाज 
पालवर तरुणाींना वाममागावला लावत नसयाची  ा  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  
वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ली, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, मसाज पालवरच्या नावान  सुरु नसल या नवैय व्यवसायामु   
तरुणाींची मोठ्या प्रमाणात र्सवणकू होत नसून या व्यवसायामु   सलूनचा 
व्यवसायच  धनाम होत नसयान  सलून व्यावसामयकाींचा मसाज पालवरला तीव्र 
कवरोय नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करुन कोणती कारवाई क ली 
वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, 
(२) नाही 
(३) नालर्क पोलीस ्युक्तालयानींतगवत नसणाऱ्या ज्या मसाज पालवरमध्य  नवयै 
ध हकवकक्रचा व्यवसाय सुरु होता, त्या त्या मसाज पालवरची गोपनीय माठहती 
लम वून त्याींच वर माह  जून व ऑक््ो र, २०१५ मध्य  नालर्क र्हर पोलीस 
्युक्तालयाकडील सरकारवाडा, गींगापूर पोलीस त  ्र्नची कप्ा रक्् प्रमाण  
कारवाई क ल ली ्ह . तस च पोलीस िाण  हद्दीतील इतर मसाज पालवरवर गोपनीय 
कमवचाऱ्याींच्या मार्व तीन  लक्षा ि वनू नसून, काही नवयै व्यवसाय ्ढ यास 
कायध र्ीर कारवाई करण्याची तजवीज ि वली ्ह . माह  जान वारी, २०१६ मध्य  व 
त्या धरम्यान नर्ा प्रकारचा कोणताही प्रकार ्ढ ून ्ल ला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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तेया हारा (जज.अिोला) नगरपररषदेच् या हद्दिाूीबाबत 

(९२) *  १६२१४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३९१ ला 
हदनाांि १५ जुलै, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   त  हारा (स्ज.नकोला) नगरपदरअध च् या हद्दवाढी ा त र्ासन ्ध र् क्र 
जीईएन-०८/०२/प्र.क्र.३३९/०९/नकव ठध.३०.०९.२००९ नन् वय  मींजूरी प्रधान 
करण् यात ्ली ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, यासींधभावत नियसूचनाध खील ठधनाींक ३.७.२००९ रोजी प्रलसध् ध 
करण् यात ्ली परींत,ु त् यामध् य  काही त्रटु्या ्ढ ून ् यान  नगरपदरअध 
त  हारा याींनी रु्ध् धीपत्रकाचा प्रत ताव र्ासनास साधर क ला ्ह , ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(३) नस यास, सधर प्रकरणी र्ासनान  रु्ध् धीपत्रक काढल ल  नाही, ह  ही खर  ्ह  
काय, 
(४) नस यास, यासींधभावत सीं ींियत मा.मींत्री, मा.राज् यमींत्री तस च प्रयान सिचव-१ 
याींना ठधनाींक २६ ऑगत् २०१४ रोजी वा त्यासुमारास पत्र पािवनूही कोणतीच 
कायववाही करण् यात ्ल ली नाही, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(५) नस यास, सधर रु्ध् धीपत्रक काढण् यास कवलीं  लागण् यामागची कारण  काय 
्ह त, 
(६) नस यास, या ा त र्ासनान  चौकर्ी करून काय कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(७) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त हारा नगरपदरअध ची हद्दवाढ करण्या ा त प्रािलमक 
उद्घोअणा ठधनाींक ०१/०६/२००७ रोजी राजपत्रात प्रलसध्ध करण्यात ्ली. त्यानींतर 
कवठहत प्रकक्रय च  पालन करुन त हारा नगरपदरअध च्या हद्दवाढी ा त नींमतम 
नियसूचना ठधनाींक ३०.०६.२००९ रोजी राजपत्रात प्रलसध्ध करण्यात ्ली. 
(२) व (३) कवठहत प्रकक्रय न  नींमतम क ल या नियसूचन त सव्हे नीं र मयील  र च 
 धल करण्याचा प्रतताव क्षा त्रीय यींत्रण मार्व त साधर करण्यात ्ला होता. तिाकप, 
प्रािलमक उद्घोअण त ्क्षा प मागकवताना ज  सव्हे नीं र नींतभूवत नव्हत  त  सव्हे 
नीं र नींमतम नियसूचन त नींतभूवत करण  न्यायसींगत नसयान  नींमतम नियसूचना 
सुयादरत करण्यात ्ली नाही. 
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(४), (५) व (६) या ा त स्जहाियकारी, नकोला याींच कडून ठधनाींक ०८.०६.२०१५ 
च्या र्ासन पत्रान्वय  नव्यान  प्रािलमक उद्घोअणा काढण्याचा प्रतताव 
मागकवण्यात ्ला. त्यानुसार स्जहाियकारी, नकोला याींनी ठधनाींक ०३.११.२०१५ 
च्या पत्रान्वय  साधर क ल या प्रततावानुसार प्रािलमक उद्घोअणा प्रलसध्ध करण्यात 
य त ्ह . 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या गुन्यात होत असलेली िाू रोख्याबाबत 

(९३) *  १४६८७   श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.्नांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रिाश गजलभये, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ज्य षि नागदरकाींच  खनू, खनुाचा प्रयत्न, र्सवणकू, ज री चोरी नस  
गींभीर तवरुपाच  गुन्ह  धाखल होण्याच  सवावियक प्रमाण मुीं ई, पुण  र्हर व पुण  
ग्रामीण य ि  सवावियक नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, राज्यात सन २०१४ मध्य  ज्य षि नागदरका सींधभावतील ३ हजार 
९८१ गुन्ह  धाखल झायाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, या ा त र्ासन ततरावर नियक माठहती घ ण्यात ्ली ्ह  
काय, 
(४) नसयास, त्यानुसार सधर गुन्हयास ् ा  सण्याच्यादृष्ीन  र्ासन ततरावर 
काय कायववाही करण्यात ्ली वा य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  नींर्त: खर  ्ह . 
(३) व (४) ज षि नागदरकाींच्या मधतीकदरता १०३ व १०९० या कवर् अ धरुध्वनी 
ह पलाईन सुरु करण्यात ्या ्ह त. ज्य षि नागरीकाींनी ह पलाईनवर कॉल 
क यानींतर तात्का  त्याींच्या मधतीकरीता त ् मार्वल /मो ाईल ककीं वा पोलीस 
नियकारी याींच कडून भ ् ठधली जात  व त्याींना ता डतो  मधत पुरकवण्यात य ऊन 
त्याींच्या समतयाींच  मनरसन क ल  जात . 
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     तस च ज्य षि नागरीकाींच्या सुरक्षक्षातत  ा त पोलीस महासींचालक याींनी 
पदरपत्रक क्रमाींक पोमसीं/२४/३४/ज्य षि नागरीक/२०६/२०१०, ठधनाींक २८.०१.२०१३ 
नन्वय  राज्यातील सवव पोलीस घ्क प्रमुख याींना सूचना ठधल या ्ह त. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे ि िळिा शहराला जोडणाऱ्या खाडीिर नव्या पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

(९४) *  १४९९९   अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११८९४ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाण  व क वा र्हराला जोडणाऱ्या खाडीवर सध्या नस्ततत्वात नसल या 
धोन्ही पुलावर वाहतुक कोंडी होत नसयान  नवा पुल  ाींयण्याच्या प्रततावास 
िाण  महानगरपाललक न  माह  र् िवुारी, २०१४ मध्य  वा त्याधरम्यान मींजूरी ठधली 
नसयाच  मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर कामाच  एकूण नींधाजपत्रक रुपय  १८३.६६ को्ी इतक  
मनस्श्चत करण्यात ्ल  होत , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर कामास राज्य व कें द्र र्ासनाच्या पयाववरण व वन 
कवभागाची दरतसर परवानगी प्राप् त झाली ्ह  काय, 
(४) नसयास, सधर कामास प्रत्यक्षाात क व्हा सुरुवात करण्यात य णार ्ह  वा 
य त ्ह , 
(५) त्याचप्रमाण  माह  जान वारी, २०१६ नख र सधर प्रकपाच  ककती रकम च  काम 
पूणव झाल  ्ह  व सीं ींियत ि क धारास त्यानसुार ककती रक्कम नधा करण्यात 
्ली ्ह , 
(६) तस च सधर कामाच्या मू  नींधाजपत्रकीय रकम त वाढ करण्यात ्ली ्ह  
काय, ककती रकम ची व क व्हा, त्याची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, 
(३) सधर प्रततावास एस.इ.्य.ए.ए. (State Environment Impact 
Assessment Authority) ची मींजुरी माह  सप् े्ं र, २०१५ च्या  ैिकीत लम ाली 
नसून, वन कवभागाच्या मींजुरीची कायववाही सुरु ्ह . 
(४) प्रत्यक्षा कामास माह  ऑक््ो र, २०१५ मध्य  सुरुवात करण्यात ्ल ली ्ह . 
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(५) जान वारी, २०१६ नख र पयतं रुपय  १३.३१ को्ी च  काम पूणव करण्यात ्ल  
्ह  व ्ता पयतं ि क धारास रुपय  ५.२६ को्ी इतकी रक्कम ध ण्यात ्ल ली 
्ह . 
(६) होय, 
     मू  नींधाज खचव रुपय  १६९.८१ को्ी इतका नसून ि क धाराची मींजूर 
मनकवधा रुपय  १८३.६६ को्ी इतकी ्ह . सधर मू  नींधाजपत्रकीय खचावमध्य  
रुपय  १३.८५ को्ी वाढ होत ्ह . सधर वाढ ८.१५ ्क्क  एवढी नसून उक्त वाढ 
धरसूचीतील धरातील तर्ावत, महागाई मनधेर्ाींकात झाल ली वाढ, कवमा, पूलाची 
ध खभाल व मनगा या  ा ीीं गहृीत यरुन मींजूर करण्यात ्ली ्ह . 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या लशिाजी पािच  स्मशानभूमीतील  

इलेजक्रिल दहन इमारत धोिादायि झायायाबाबत 

(९५) *  १७२५६   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगरपाललक च्या जी-उत्तर धाधर कवभागात लर्वाजी पाकव  य ि  
नसल  या तमर्ानभूमीतील इल स्क्रकल धहन इमारत योकाधायक नसयामु   
त िील इल स्क्रक र् गडीचा धहनासािी वापर करण्यात य त नसयाच  माह  
जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर इमारतीच्या धरुुततीसािी र्ासनान  कोणती कायववाही 
क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. लर्वाजी पाकव  य ि  नसल या 
तमर्ानभूमीतील इल स्क्रक धहन इमारतीमयील इल स्क्रक र् गडयाींचा मतृध ह 
धहनासािी माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वापर होत होता व सद्य:स्तितीत ध खील 
वापर सुरु ्ह . 
(२) कवद्यतु धाठहनीच्या तीनही भट्टटया कायवरत ि वून सधर इमारतीच  मोठ्या 
प्रमाणातील सींरचनात्मक धरुुततीच  काम ऑक््ो र, २०१५ पासून सुरु ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



98 

राज्याचे महाधधिक्ता अिमानिारि िृती िरीत असयायाबाबत 

(९६) *  १७०४९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या महाियवक्ता या घ्नात्मक पधावर कायवरत नसताना रड.श्रीहरी 
नण  याींनी सींक त भींग करुन तवतींत्र कवधभव राज्याच्या मनलमवतीचा प्रश्न मनमावण 
करुन राज्यातील कवकवय भागातील ्जी/ माजी ज्य षि व ्धरणीय व्यक्तीींची 
 धनामी करणारी वक्तव्य  करीत ्ह त व त्यामु   र्ासन प्रर्ासना ा त 
नवमानकारक कृती करीत नसयाची  ा  र्ासनाच्या मनधर्वनास ्ल ली ्ह , 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, याप्रकरणी र्ासनाची प्रमतकक्रया काय ्ह  व त्यानुसार कोणती 
कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व  (३) तवतींत्र कवधभव राज्याच्या मनलमवती ा तच  
महानियवक्ता याींच  वक्तव्य ह  एका खाजगी कायवक्रमातील त्याींच  वयैस्क्तक 
पात ीवरील वक्तव्य नसून त  महानियवक्ता म्हणनू क ल  नसयाच  त्याींनी 
र्ासनास क कवल  ्ह . 
     तवतींत्र राज्याची मनलमवती हा कवअय सववतवीपण  कें द्र र्ासनाच्या तस च 
सींसध च्या नियकार क्षा त्रातील  ा  ्ह . ती राज्य र्ासनाच्या नियकारातील  ा  
नाही ह  राज्य घ्न च्या रचन प्रमाण  तपष् ्ह  व तीच राज्य र्ासनाची भूलमका ्ह . 

----------------- 
सांगमनेर (जज.अहमदनगर) शहरातील बेिायदेशीर  

ित्तलखानयािर िारिाई िरणेबाबत 
(९७) *  १७५०२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमन र (स्ज.नहमधनगर) र्हरातील भारतनगर य ि    कायध र्ीरदरत्या सुरू 
नसल या राज्यातील सवावत मोठ्या कत्तलखान्यावर र्हर पोलीस मनरीक्षाक 
श्री.गोकवींध ओमास  याींनी ठधनाींक २० व २१ जान वारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
छापा ्ाकून नींधाज  ८ त  १० हजार ककलो गोवींर् मास जप्त क ल , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, राज्यात गोवींर् हत्या  ींधी कायधा नसतानाही गत वअवभरात 
नन कव  ा या   कायध र्ीर कत्तलखान्यावर पोललसाींनी कारवाई करून सुध्धा त ि  
गोवींर् हत्या क ली जात नसयाच  उक्त छाप्यामु   मनधर्वनास ्ल , ह  ही खर  
्ह  काय, 
(३) नसयास, गोवींर् जनावराींच  मास, ३४ स्जवींत गाई ्णण वासर , धचुाकी-
चारचाकी गाडया, हत्या करणाऱ्या १० त  १५ लोकाींना ठधनाींक २० जान वारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास न्क क यानींतर २१ तारख ला पुन्हा त्याच 
कत्तलखान्यावर छापा ्ाकून सुमार  ८ त  १० लाख रूपयाींच  गोवींर् मास तस च 
२५ त  ३० स्जवींत जनावर  ताब्यात घ वनू २० त  २५ व्यक्तीींना न्क क ली, ह  ही 
खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून   कायध र्ीर 
कत्तलखाना चालकवणाऱ्या सीं ींियत व्यक्तीींकवरूध्ध व कारवाई करण्यास नसमिव 
िरणाऱ्या पोलीस नियकाऱ्याींकवरूध्ध कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ठधनाींक २०.१.२०१६ रोजीच्या छाप्यामध्य  रुपय  १०,२०,०००/- ककीं मतीच  
गोमास, रुपय  ६६,०००/- ककीं मतीच  गायीींची ३३ वासर , रुपय  २,००,०००/- 
ककीं मतीचा ्यसर  ्म्पो रुपय  १,००,०००/- ककीं मतीचा छो्ा हत्ती  ्म्पो रुपय  
१,५०,०००/- ककीं मतीचा कपकनप जीप नसा  एकूण रुपय  १५,३६,०००/- ककीं मताचा 
माल व ७ ्रोपीींनी ताब्यात घ ण्यात ्ल . 
    ठधनाींक २१.१.२०१६ रोजीच्या छाप्यात ७,३०० कक.लो.माींस, २२ स्जवींत  ैल व 
गायी तस च २ लहान वासर  नसा एकूण रुपय  ९,५४,०००/- ककीं मतीचा माल व ४ 
्रोपीींना न्क करण्यात ्ली. 
(४) सधर प्रकरणा ा त सींगमन र र्हर पोलीस त  ्र्न य ि  II गु.र.नीं.६/२०१६ 
महाराषर प्राणी रक्षाण नियमनयम (सुयारणा) १९९५ च  कलम ५ ( ी) (सी), ९ 
(न) ( ), ११ नन्वय  गुन्हा नोंध करण्यात ्ला नसून गुन््याचा तपास सुरू 
्ह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहराचा स्माटच लसटी प्रस्तािास सयालागाराने िमी किां मतीची ननविदा  
डािलून मेिॅनझी िां पनीला ननविदा हदयायाबाबत 

(९८) *  १५०९४   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५१६ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  पुण  र्हराचा तमा व् लस्ी प्रतताव तयार करण्याकदरता सलागार म्हणनू 
मनयुक्त करण्याकदरता नन क कीं पन्याींची मनकवधा पुण  महानगरपाललक न  मािगवली 
नसताना कमी रकम च्या मनकवधा डावलून म कॅन्झी कीं पनीची सवावियक रक्कम 
नसल या मनकवध ला तिायी सलमतीकडून मींजूरी ध ण्यात ्याच  माह  डडसें र, 
२०१५ च्या र् व्च्या ्िवडयात मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, एकूण २० कीं पन्याीं रो र सामींजतय करार झाल  नसताींना काही 
कीं पन्याीं रो र झाल या कराराचा मसूधा जाहीर करण्यात ्ल  नसयाच ही 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, योजन त सलागार कीं पनी मनयकु्त करण्यासािी जाहीर करण्यात 
्ल ली मनकवधा म कन्झी कीं पनीला ठधल ला कायावरींभ ्ध र्, कीं पनी रो र झाल ला 
कराराचा तपलर्ल व त्याींनी तयार क ल या प्रततावा ा त माठहती र्ासनान  
पुण कराींना ध ण्याकदरता कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     तिायी सलमतीन  म कॅन्झी कीं पनीच्या मनकवध स मींजरुी ठधल ली ्ह . तिाकप, 
या प्रकक्रय त कमी रक्कम च्या मनकवधा डावलण्यास कोणताही उद्द र् नसून 
वततसु्तिती खालीलप्रमाण  ्ह  :- 
     पुण  र्हराच्या तमा व् लस्ी प्रतताव तयार करण्यासािी कें द्रर्ासनाच्या 
पॅन लवरील कन्सल ी्ं्कडून मनकवधा मनवडीसािी जागमतक  कँ च्या मागवधर्वक 
तत्वानुसार क्वालल्ी रण्ड कॉत्   तड लसत्ीम (QCBS) ही मनवड पध्धत 
वापरण्यात ्ली. (QCBS) पध्धती वापरुन मनकवधा प्रक्रीय त न्ी र्तवीपची पतूवता 
क ल या कन्स्न्सीपकैी सवावत नियक गुण प्राप्त करणाऱ्या म कॅन्झी कीं पनीला 
पुण  र्हराच्या तमा व् लस्ी प्रतताव तयार करण्याच  काम ध ण्यात ्ल  ्ह . 
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     सधर (QCBS) पध्धतीनुसार ९० ्क्क  व  ्ज क्वालल्ी तिा ताींतत्रक 
 ा ीींसािी व १० ्क्क  व  ्ज कॉत् (्ििवक  ा ी) ला ध ण्यात ्ल  ्ह . याची 
सवव माठहती महानगरपाललक न  तयार क ल या ्र.एर्.पी. (Request for 
preposal) मध्य  कवतततृपण  ध ण्यात ्ली होती. तस च ताींतत्रक  ा ीींच्या व 
गुणवत्त च्या ननअुींगान  पाच कन्सल ी्ं्नी मनकवधा मुधतीमध्य  ठधनाींक 
१०.०८.२०१५ रोजी साधर क या होत्या, सधर मनकवधा यारक कन्सल ी्ं् मयनू 
एकाची मनवड करण्यासािी महानगरपाललका ्युक्त याींच्यासह पाच 
नियकाऱ्याींची सलमती मनयुक्त करण्यात ्ली होती. 
     तस च साधरीकरणाच  मुयमापन करण्यासािी महानगरपाललका ततरावर 
ताींतत्रक व गुणवत्ता  ा ीींच  मनकअ व व  ्ज िरकवण्यात ्ल  होत . या पाच 
कन्सल ी्ं्ला साधरीकरणासािी ठधनाींक १७.८.२०१५ रोजी पुण  महानगरपाललक च्या 
सलमतीसमोर  ोलकवण्यात य ऊन साधरीकरणानींतर ताींतत्रक व गुणवत्त च्या 
 ा ीींसािी सलमतीच्या सधतयाींनी ठधल या गुणाींकानुसार ७५ ्क्क  प क्षाा जातत 
गुण प्राप्त करणाऱ्या तीन कन्सल ी्ं्ला ्ििवक मनकवधा (Financial Bid) 
उघडण्याकदरता पात्र िरकवण्यात ्ल  होत . 
     या पध्धतीन  ताींतत्रक  ा ीींच्या ननअुींगान  प्राप्त व  ्ज व ्ििवक  ा ीींच्या 
ननअुींगान  कन्सल ी्ं्ला लम ाल ल  व  ्ज या ननअुींगान  मॅक न्झी कीं पनीला इतर 
पात्र धोन्ही कन्सल ी्ं्च्या तुलन त जातत गुण लम ाल  व ठधनाींक १०.९.२०१५ 
रोजी म कॅन्झी कीं पनीला पुण  तमा व् लस्ी नलभयानाचा प्रतताव तयार 
करण्या ा त कायावरींभ ्ध र् (Work Order) ठधल  होत . 
(२) पुण  महानगरपाललका प्रर्ासनाकडून १३ सींतिाींर्ी तमा व् लस्ी प्रपोजल 
(Smart city proposal) मयील नागरीक सींवाध तस च कवकवय सींतिाकड  
नसल ल  नद्यावत तींत्रज्ञान व माठहतीचा उपयोग करण्यासािी करार करण्यात 
्ल  ्ह त. सधरच  करण्यात ्ल ल  सामींजतय करार न ींयनकारक (नॉन 
 ाईडड ींग) व नकवत्तीय (नॉन र्ायनास्न्र्नल) ्ह त. 
(३) पुण  महानगरपाललक न  म कॅन्झी कीं पनीला ठधल ला ्रींभ ्ध र्, कीं पनी रो र 
ठधनाींक २७.११.२०१५ नन्वय  झाल ला करार तस च पुण  महानगरपाललका 
प्रर्ासनान  नागदरकाींच्या सहभागातनु प्राप्त क ल या र्हरातील नागरी समतया 
त्यावरील उपाय तस च याींच  ननअुींगान  मॅक न्झी कीं पनीन  तयार क ल ला तमा व् 
लस्ी प्रतताव (Smart city Proposal) पुण कराींच्या माठहतीसािी पुण  
महानगरपाललक च्या सींक तति ावर व  ोव  ी प्रलसध्ध क ल ल  ्ह त. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपाललिा २४/७ पाणीपुरिठा प्रियाप राबविणार असयायाबाबत 

(९९) *  १५५९५   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  महानगरपाललका २४/७ पाणीपुरविा प्रकप रा कवणार ्ह , ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, या प्रकपा ा तचा िोडक्यात तपर्ील काय ्ह , 
(३) नसयास, या प्रकपासािी कें द्र व राज्य र्ासन ककती ननुधान ध णार ्ह , 
(४) नसयास, ककती कालावयीत ननुधान महानगरपाललक कड  ध ण्यात य णार 
्ह , 
(५) नसयास, उक्त प्रकप त्वरीत पुणव करण्यासािी र्ासनान  कोणती कायववाही 
क ली वा करण्यात वा य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुण  महानगरपाललका समान पाणीवा्प योजना 
प्रकप रा कवणार ्ह , ह  खर  ्ह . 
(२) पुण  र्हरात सध्या नस्ततत्वात नसल या पाणीपुरविा योजन मु   होत 
नसल या नसमान पाणीपुरविा व्यवति त मुलभूत सुयारणा करुन र्हरात समान 
पाणीवा्प करण्याच  पुण  महानगरपाललक च  मनयोजन ्ह . 
(३), (४) व (५) पुण  र्हराची समान पाणीपुरविा योजना कवत्तीय सींतिाींकडून 
कजव घ ऊन तव  ावर रा कवण्याच  पुण  महानगरपाललक च  मनयोजन ्ह . 
त्यानुसार कवत्तीय सींतिाींकडून निवसहा्य लम ण्याचा प्रतताव कें द्र र्ासनास 
साधर करण्यासािी राज्य र्ासनाकड  पािकवण्यात ्ला ्ह . सधर प्रततावाची 
छाननी करण्यात य त ्ह . 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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महात्मा ज्योनतबा फुले मांडईच्या नतुनीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ठ दजाचचे झायायाबाबत 

(१००) *  १६३४९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.प्रिाश िबनसाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगरपाललक न  महात्मा ज्योमत ा रु्ल  मींडई (क्रॉर्डव माके्) च   
नुतनीकरणाच  काम सुरु क ल  नसून त िील धकुानधाराींना यापूववीप धकुान कस  
नस ल याच  सँपल धाखकवण्यात ्ल  होत  परींत,ु प्रत्यक्षाात मात्र नुतनीकरणाच  
काम मनकृषि धजावच  झायाची  ा  माह  र् िवुारी, २०१६ च्या पठहया सप्ताहात 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या कवरोयात मींडईतील धकुानधाराींनी ठधनाींक २  र् िुवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास  ींध पकुारला होता, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून सधर कीं त्रा्धारावर 
कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
     महात्मा ज्योमत ा रु्ल  मींडई (क्रार्डव माके्) च्या नतुनीकरणाच्या 
कामाकरीता पुरातन वातत ुजतन वातत ुकवर्ारध याींची सलागार म्हणनू न मणकू 
करण्यात ्ली ्ह . त्याींच्यामार्व त न मणकू क ल या सींरचना सलागार याींनी 
नवीन धकुानाींची सींरचनात्मक सींकपिचत्र  तयार क ली ्ह त. सँपल धकुान सवावत 
मोठ्या धकुानाच्या क्षा त्रर् ानुसार  नकवण्यात ्ल  होत . त्यामु   वापरण्यात 
्ल या लोखींडी तळु्या मोठ्या ्काराच्या होत्या. सध्या  नकवण्यात ्ल या 
१४ धकुानाींच  क्षा त्रर्  कमी ्ह  व त्यानुसार वापरल या लोखींडी तुळ्या या कमी 
्काराच्या नसून त्या योग्य ्ह त. 
(२) होय, ह  खर  ्ह . 
(३) व (४) या ा त धकुानधाराींच  प्रमतमनयी तस च सलागार याींच्यासमव त ठधनाींक 
०१ माचव, २०१६ रोजी सींयुक्त  ैिक  हृन्मुीं ई महानगरपाललक त घ ण्यात ्ली. 
सधर  िैकीत धकुानधाराींच  प्रश्न सोडकवण्यात ्ल  नसून धकुानधाराींनी  ैिकीतील 
मनणवयाच्या नियन राहून मींडईतील स्तित धकुान  तोडून नवीन धकुान   ाींयण्यास 
सींमती धर्वकवली ्ह . 

----------------- 
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उच्च ि तांत्रलशक्षाण विभागातील िमचचाऱ्याांना धालमचि यात्रसेाठी भविष्ट्य  
ननिाचह ननधीतनु अग्रीम नािारले जात असयायाबाबत  

(१०१) *  १६२८९   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६१५ ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्य प्रर्ासन कवभाग र्ासन मनणवय क्रमाींक: भमनमन 
१११३/२५/प्र.क्र.१३८/१३/१३ न, ठधनाींक ३१/५/२०१४ नन्वय  यालमवक कायावसािी ना 
परतावा रक्कम काढण्यास महाराषर सववसायारण भकवषय मनवावह मनयी 
मनयमावली, १९९८ नुसार र्क्त र्ासकीय कमवचाऱ्याींनाच ननुज्ञ य करण्यात ्ल  
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, र्ासकीय कमवचाऱ्याींच्या यतवीपवर मान्यताप्राप्त नर्ासकीय 
ननधुामनत सींतिाींमयील लर्क्षाक–लर्क्षाक तर कमवचाऱ्याींनाही यालमवक कायावसािी   
ना-परतावा रक्कम काढण्यास ननुज्ञ य करण्यात याव  नर्ी मागणी करण्यात य त 
्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, र्ासकीय कमवचाऱ्याींच  यतवीपवर लर्क्षाक-लर्क्षाक तराींना सधरील लाभ 
ध ण  ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) या कवभागात मनव धन  प्राप्त झायाच  ्ढ ून ्ल  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बेस्ट उपक्रमाच्या गाडयाांना पािींगसाठी जागा नसयायाबाबत 

(१०२) *  १५५६३   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   त् उपक्रमाकड  सध्या ४०९९ गाडया नसून यापकैी तब् ल नडीचर्  
गाडयाींना रात्रीच्याव  ी पाकींगसािी जागाच नसयामु   या गाडया  सतिानकावर 
रतत्यावरच उ्या क या जात नसयाच  माह  जान वारी, २०१५ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नसयास, सधरील गाडयाींच्या सुरक्षक्षातत सािी   त् उपक्रमाला सुरक्षाा रक्षाक 
न माव  लागत ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी नडीचर्  गाडयाींना पाककंगची जागा ध ण्या ा त 
र्ासनान  काय कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  नींर्त: खर  ्ह . 
     जान वारी, २०१५ च्या स्तितीनुसार   त् उपक्रमाकड  ४२२८  सगाडया 
होत्या, यापकैी २६  स ्गाराींमध्य  त्याींच्या क्षामत नुसार ३८१९  सगाडया पाककंग 
करण्यात य त होत्या. 
     उववदरत  सगाडया रात्री   त् उपक्रमाच्या  सतिानकाींमध्य  उ्या करण्यात 
य त नसून त्या रतत्यावर उ्या क या जात नाहीत. 
(२) ह  खर  ्ह . 
(३) व (४) ठधनाींक १ र् िवुारी, २०१६ पासून   त् उपक्रमाच्या का ाककला 
 स्गार  सप्रवतवनाकरीता सुरू करण्यात ्ल  नसून या  स्गाराची १२६ 
 सगाडया उ्या करण्याची क्षामता ्ह . 
     तस च, उववदरत  सगाडया उ्या करण्यासािी मुलुींड (पूवव), रॉम्   इत्याधी 
ठिकाणी नवीन  स्गाराींच्या उभारणीकदरता   त् उपक्रम प्रयत्नर्ील ्ह . 

----------------- 
लभिांडी ( जज. ठाणे ) येथील खाडी किना-यािर शासिीय जलमनीिर  

अनधधिृत गोदामे उभार्यात ्यायाबाबत 

(१०३) *  १६२२३   प्रा.जोगेनद्र ििाड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) लभवींडी (स्ज.िाण ) तालुक् यात र्ासकीय जलमनीवर खाडी ककना-यावर 
मतवराींच्या जींगलाींची   सुमार तोड करुन तस च खाडीपात्राला जोडणाऱ्या नायाींचा 
प्रवाह  धलून राषरीय व ी्ंतरराषरीय कीं पन्याींनी मोिया प्रमाणात ननियकृत 
गोधाम  उभारली ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
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(२) नस यास,   कायधा गोधामाींच्या खर धी-कवक्रीवर र्ासनान   ींधी घातली ्ह , 
ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर ननियकृत गोधाम  मनषकाकअत करण्या ा त मा.उच्च 
न्यायालयान  स्जहाियकारी, िाण  याींना माह  जान वारी, २०१६ च्या धसुऱ्या 
सप्ताहात ्ध र् ठधल  ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून ही ननियकृत गोधाम  
मनषकाकअत करण्या ा त व ही गोधाम  उभारणा-या कीं पन् यावर व याप्रकरणी धलुवक्षा 
करणाऱ्या र्ासकीय नियकाऱ्याींवर कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  ्ह . 
(२) खाजगी जलमनीवर मींजरू  ाींयकाम ्राखडयाप क्षाा जातत क्षा त्रावर  ाींयकाम 
क यामु   खर धी कवक्रीच  कोणत ही व्यवहार नोंधणीकृत करण्यात य ऊ नय  नस  
स्जहाियकारी िाण  याींनी सह स्जहा मन ींयक, िाण  याींना क कवल  ्ह . 
(३) मा.उच्च न्यायालय मुीं ई याींनी जनठहत यािचका क्र.३२४६/२००४ मध्य  
काींध वन (Mangrove) सींरक्षाण व सींवयवना ा त तवयींतपष् ्ध र् मनगवलमत 
क ल  ्ह त. लभवींडी तालुक्यातील खाडी ककनारी गावालगत गोधामाींची मोठ्या 
प्रमाणावर  ाींयकाम  झाल ली नसून सीं ींियत गोधाम कवकासक याींच कवरुध्ध 
पयाववरण सींरक्षाण कायद्यानींतगवत ठधनाींक १६.११.२०१५ रोजी गुन् ह  धाखल 
करण्यात ्ल  ्ह त. 
(४) ननियकृत गोधाम  उभारणाऱ्या कीं पन्याींवर व  ीच कारवाई करुन गुन्ह  धाखल 
करण त ्ल  ्ह त. तस च नायालगत ननियकृत  ाींयकाम ्ढ ून ्यान  
१० गोधाम  मनषकालसत करण्यात ्ली इतर १७ गोधामामध्य  माल नसयान  ती 
लसल करण त ्ली. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िसई-विरार महानगरपाललिेत २९ गािे समाविष्ट्ट िर्याच्या 
शासनाने ेेतलेयाया ननणचयाबाबत 

(१०४) *  १५९५२   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे, श्री.्नांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान  वसई तालुक्यातील ५३ गावाींचा समाव र् करुन वसई नगरपदरअध 
तस च तीन नगरपाललकाींसह वसई-कवरार महानगरपाललक ची तिापना क ली ्ह , 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, यापैकी वसई तालुक्यातील २९ गाव  महानगरपाललक तनू 
वग ण्या ा त जन ी्ंधोलन झायान  र्ासनान  पढुाकार घ ऊन २९ गाव  
महानगरपाललक तून वग ण्याचा मनणवय घ तला होता, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, या ा त मुीं ई उच्च न्यायालयात न्यायप्रकवषि नसताना 
वग ल ली २९ गाव  पनु्हा वसई-कवरार महानगरपाललक त समाकवष् करण्या ा त 
र्ासनान  कायववाही सुरु क ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, प्रकरण न्यायप्रकवषि नसताना ही २९ गाव  महानगरपाललक त 
समाकवष् करण्याचा मनणवय घ ण्याची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
      र्ासन नियसूचना ठधनाींक ३.७.२००९ नन्वय  वसई, नवघर-माणणकपूर, 
नालासोपारा, कवरार या चार नगरपदरअधा तस च ५३ महसूली गावाींचा समाव र् 
करून वसई कवरार र्हर महानगरपाललक ची तिापना करण्यात ्ली ्ह . 
(२) होय. 
      र्ासन नियसूचना ठधनाींक ३१.५.२०११ नन्वय  वसई-कवरार र्हर 
महानगरपाललक तून २९ गाव  वग ण्यात ्ली ्ह . 
(३) व (४) या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयान  मनधेलर्त क यानसुार 
लोकप्रमतमनयीींच्या मनव धना ा त मनणवय घ ण्याकरीता कवभागीय ्युक्त, कोकण 
कवभाग याींच कड  मनव धन  पािकवली नसता कवभागीय ्युक्त, कोकण कवभाग 
याींनी ठधल या नलभप्रायानुसार र्ासनान  मनणवय मा.उच्च न्यायालयास क कवला 
्ह . सधर प्रकरण न्यायप्रकवषि नसून उक्त प्रकरणी तििगती ्ध र् ्ह त. 

----------------- 
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पु्यातील मोबाईल िां पनयाांच्या िनेजक्टव्हीटी न देता  
खोदाईसाठी मुदतिाू दे्यात ्यायाबाबत 

(१०५) *  १५८३२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.्नांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश िबनसाळे, श्री.प्रिाश गजलभये :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील मो ाईल कीं पन्याींच्या खोधाईसािी कन स्क््व्ही्ी न ध ताच मुधत 
वाढ ध ण्यात ्याच  माह  डडसें र, २०१५ च्या धसुऱ्या सप्ताहात मनधर्वनास 
्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नसयास, चौकर्ीत काय ्ढ ून ्ल  व तद्नुसार कन स्क््व्ही्ी न ध ताच 
खोधाईसािी परवानगी ध णाऱ्याींवर र्ासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात 
य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, 
     धोन मो ाईल कीं पन्याींना मुधतवाढ ध ण्यात ्ल ली ्ह . 
     या मो ाईल कीं पन्याींच्या र्हरात नव्यान  ्ाकल या क  स कायावस्न्वत 
झायानींतर त्याींच्याकडून २ एम ीपीएस कन स्क््व्ही्ी ध ण्यात य णार नसून, 
त्यानुसार सधर कीं पन्याकडून कायववाही सुरु ्ह . 
     माठहती व तींत्रज्ञान कवभागासो त क ल या करारातील न्ी व र्तवीपच  
उलींघन करणाऱ्या कीं पन्याींकवरूद्ध कारवाई करण्या ा त माठहती व तींत्रज्ञान 
कवभागास क कवण्यात ्ल  ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पजश्चम बांगाल येथील अया पियीन मुलीिर उया हासनगर  
येथे अत् याचार झायायाच्या ेटनेबाबत 

(१०६) *  १५७२५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पस्श्चम  ींगाल य िील न पवयीन मुलीस उ हासनगर य िील तानाजी नगरात 
्णनू मतच् यावर १५ ठधवस नत् याचार करुन मतला छत्रपती लर्वाजी र व  
त ् र्नवर सोडून ठध याची घ्ना माह  डडसें र, २०१५ च् या र् व्च् या सप् ताहात 
मनधर्वनास ्ली, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, सधर घ्न ची र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, 
(३) नस यास, चौकर्ीत काय मनधर्वनास ्ल  व तद्नुसार सधर घ्न तील 
्रोपीवर कोणती कारवाई क ली वा करण् यात य त ्ह , 
(४) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ्रोपी हा मु   ाींगलाध र् य िील नसून सध्या राहणार उहासनगर-५ यान  
ऑक््ो र, २०१५ मध्य  पस्श्चम  ींगाल य िील कपडीत नपवयीन मुलीस हावडा 
र च  तिानक पस्श्चम  ींगाल य िून उहासनगर य ि  ्णनू त ि  भाडयान  रुम 
घ वनू काही ठधवस राठहला व कपडीत मुलीवर तीच्या इच्छ कवरुद्ध व  ोव  ी 
 लात्कार करुन ठधनाींक २२.१०.२०१५ रोजी छत्रपती लर्वाजी ्मवीपनस मुीं ई य ि  
सोडून ठधल ल  होत . कपडीत मुलगी ही ठधनाींक २२.१०.२०१५ रोजी मुीं ई सेंरल 
य िील प्रवासी ्णण एम.्र.ए.पोलीस िाण  मुीं ई य िील मठहला पोलीस लर्पाई 
याींनी सी.एस.्ी.र व  पोलीस िाण्यात हजर क यानींतर कपडीत मुलीस  ालगहृ 
डोंगरी, मुीं ई य ि  धाखल क ल  होत . कपडीत मुलीन  घडल या प्रकारा ा त प्रो  र्न 
ऑर्ीसरला ठधल या माठहतीनुसार कपडीत मुलीची वदै्यकीय तपासणी करुन 
मा. ाल न्याय सलमतीसमोर हजर क ल  नसता  ाल न्याय सलमतीन  सधर 
प्रकरणी गुन्हा धाखल करुन घ ण्याच  ्ध र् ठधल . त्यानुसार सी.एस.्ी.र व  
पोलीस िाण्यात गुन्हा नोंध क्र.०/२०१५ भाधकव स.कलम ३७६ (न) सह पोक्सो 
कायधा २०१२ कलम ४, ८, १२ प्रमाण  ठधनाींक ८.१२.२०१५ रोजी गुन्हा धाखल 
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करुन ठहललाईन पोलीस िाण  य ि  पािकवण्यात ्ला होता. कपडीत मुलीकडून 
घ्नाति ाची खात्री झायानींतर ठधनाींक २३.१२.२०१५ रोजी ठहललाईन पोलीस 
िाण्यात गुन्हा नोंध क्र.३९२/२०१५ कलम  ३७६(न) सह पोक्सो कायधा २०१२ 
कलम ४, ८, १२ प्रमाण  ्रोपीकवरुद्ध गुन्हा धाखल करण्यात ्ला ्ह . 
्रोपीस न्क करण्यात ्ल  ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांगमनेर नगरपररषदेत नविन िमचचारी भरतीस मानयता दे्याबाबत 

(१०७) *  १७०८५   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १३०९४ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेयाया उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमन र नगरपदरअध त स वासुकवयाींत मोिया प्रमाणात होत नसल ली वाढ व 
स वामनवतृ्तीमु   कमी होत नसल ला कमवचारी वगव यामु   प्रर्ासकीय कामाचा 
ताण वाढला नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, य िील काल ा्य झाल या कमवचारी ्कृती ींयाचा पनुकववचार 
होऊन नकवन ्कृती ींयास मान्यता ध ण्यासो तच सन १९९३ पासून  ींध नसल ली 
कमवचारी भरतीस मान्यता ध ण्या ा त कोणती कायववाही क ली ्ह  वा करण्यात 
य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सन २००५ साली मींजूर क ल या 
्कृती ींयानसुार सींगमन र नगरपदरअध कदरता एकूण ४७९ पध  मींजूर करण्यात 
्ली होती. तधनींतर, नगरपदरअध प्रर्ासन सींचालनालयाच्या ठध. ३०.१०.२०१५ 
च्या ्ध र्ान्वय  राज्यततरीय सींवगावतील कवकवय नर्ी २७ नियक पधाींचा 
सुयादरत ्कृती ींय मींजूर करण्यात ्ला ्ह . 
    तर, ठध. ०१.०३.२०१६ च्या सद्यस्तितीनुसार सींगमन र नगरपदरअध च्या 
्तिापन वरील एकूण ३४२ पध  कायवरत ्ह त. 
    दरक्त पध  प्रचललत मनयमानुसार भरण्या ा तची कायववाही सक्षाम प्राियका-
याींनी करण  नप क्षक्षात ्ह .   

----------------- 
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मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने झोपडपट्टी पुनविचिास योजनेतनू 
टीडी्रची विक्री िर् यासाठी ननविदा मागविया याबाबत 

(१०८) *  १५४३१   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई महानगर प्रध र् कवकास प्राियकरणान  झोपडपट्टी पुनकववकास योजन तून 
मनमावण झाल  या ्ीडी्रची कवक्री करण् याचा मनणवय माह  जान वारी, २०१६ मध्य  
वा त्याधरम्यान घ तला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नस यास, सधर ्ीडी्रची कवक्री करण् यासािी एमएम्रडीएन  नकुत् याच 
मनकवधा मागकव या ्ह त, ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नस यास, ्तापयतं ककती मनकवधा प्राप् त झा या ्ह त त् यापैकी ककती 
मनकवधा पात्र िर या ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) सधर प्रकरणी मुीं ई महानगर प्रध र् कवकास प्राियकरणाकड  एकूण ८ मनकवधा 
प्राप्त झाया नसून सवव मनकवधा पात्र ्ह त. सधर मनकवधाींपकैी ५ मनकवधाकाराींना 
्ीडी्र उपलब्यत नुसार कवक्री  ा त ध कारपत्र ध ण्यात ्ली ्ह त. 

----------------- 
महाड, िबरिाडी ि गोरेगाि (जज.रायगड) येथील गुांतिणिूादाराांची 

बनािट िां पनी उेडून फसिणिू िेयायाबाबत  

(१०९) *  १६५६२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड, त रवाडी (ता.महाड, स्ज.रायगड) व गोर गाींव (ता.माणगाव, स्ज.रायगड) 
य िील गुींतवणकूधाराींची ऑक्सर मॅन जमें् सस्व्हवस स या कीं पनीमार्व त ५ को्ी 
रूपयाींची र्सवणकू क या ा त गुन्हा धाखल करण्यात ्ल ला ्ह , ह  खर  ्ह  
काय, 
(२) नसयास, नर्ा पध्धतीच्या स्ज्यात ककती  नाव् कीं पन्या कायवरत ्ह त 
या ा त चौकर्ी करण्यात ्ली ्ह  काय, 
(३) नसयास, उक्त कीं पनीकवरूध्ध र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही 
क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. त रवाडी, ता.महाड व गोर गाींव ता.माणगाव 
(स्ज.रायगड) य िील गुींतवणकूधाराींची ऑक्सर मॅन जमें् सस्व्हवस स या कीं पनीमार्व त 
३,६७,३२,२७०/- रुपयाींची र्सवणकू क या ा त गुन्हा धाखल करण्यात ्ला 
्ह . 
(२) होय, रायगड स्जहा पोलीस कायवक्षा त्रात नर्ा पध्धतीच्या  नाव् कीं पन्या 
कायवरत नाहीत. 
(३) सधर कीं पनी कवरुध्ध महाड र्हर पोलीस िाण  य ि  कॉ.गु.र.नीं.१२/२०१६, 
भा.धीं.कव.कलम ४२०, ४०९, ३४ महाराषर ि वीधाराींच्या ठहतसीं ींयाच  सींरक्षाण 
नियमनयम १९९९ च  कलम ३ प्रमाण  गुन्हा धाखल करण्यात ्ल ला ्ह . गुन्हा 
पोलीस तपासावर प्रलींत त ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमतृ योजनेच्या िृती ्राखडयाबाबत 

(११०) *  १६३३६   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.प्रिाश गजलभये :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एक लाखाप क्षाा जातत लोकसींख्या नसल या राज्यातील ४३ र्हराींमध्य  नमतृ 
योजना रा कवण्यासािी कें द्र र्ासनाकड  राज्य र्ासनान  कृती ्राखडा पािकवला 
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२)  नसयास, या योजन सािी सन २०१५-१६ या ्ििवक वअावसािी २०२० को्ी 
४६ लाख रुपयाींच्या कृती ्राखडयास कें द्र र्ासनान  मींजरुी ठधली ्ह , ह  ही खर  
्ह  काय, 
(३) नसयास, या मनयीच  कवतरण करण्याची ज ा धारी सीं ींियत स्जहयाच्या 
स्जहाियका-याींकड  ध ण्यात ्ली ्ह , ह  ही खर  ्ह  काय, 
(४) नसयास, या योजन तील कामाची नींमल जावणी सुरु करण्यात ्ली ्ह  
काय, 
(५) नद्याप, या ा त नींमल जावणी क ली नसयास २०१५-१६ ह  ्ििवक वअव 
सींपत ्यान  हा मनयी व्यपगत होणार ्ह  काय, तस च वरील कामाींची 
नींमल जावणी करण्यासािी कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(६) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह  खर  ्ह . 
(२) होय, ह  खर  ्ह . 
(३) होय, ह  खर  ्ह . 
(४) व (५) कें द्र र्ासनान  मींजूर क ल या राज्य वाकअवक कृमत ्राखडयानसुार 
सकवततर प्रकप नहवाल (डीपी्र) तयार करण्याची कायववाही नींमतम ्प्प्यात 
नसून सधर प्रकप नहवालाींना राज्यततरीय ताींतत्रक मान्यता सलमतीच्या 
मान्यत न  प्रत्यक्षा प्रकपाच्या कामास सुरुवात होणार ्ह . नमतृ योजन नींतगवत 
प्राप्त सधर मनयी हा प्रकपासािी पुढील धोन वअावकदरता वापरण्यात य णार 
नसल न  सधर मनयी या ्ििवक वअावत व्यवगत होण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाांजूरमागच (पू) येथील ्रोग्य िें द्राच्या दरुिस्थेबाबत 

(१११) *  १५४९२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईतील काींजूरमागव (प)ू य िील ्रोग्य कें द्राची धरुवतिा झाली नसून ह  
कें द्र धारुड  ्णण गधुवयाींचा नडडा झाल  नसून या धरुवति कड  महानगरपाललका 
प्रर्ासनाच  लक्षा नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास 
्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या ्रोग्य कें द्रात नत्यायुमनक सोयीसुकवया पुरकवण्यासो तच या 
्रोग्य कें द्राची धरुुतती करण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(३) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नर्ा ्र्याची माठहती वतृ्तपत्रात प्रलसद्ध झाली होती. 
(२) काींजूरमागव (पू) य िील ्रोग्य कें द्रातरे् नागरीकाींना लसीकरण, प्रसुती 
पश्चात, कु्ुीं  मनयोजन इ.सुकवया पुरकवण्यात य तात. 
     महापाललक च्या िरावानुसार साववजमनक खाजगी प्रोत्साहन प्रकप नींतगवत 
“वात्सय रत्” या सींति न  सधर ्रोग्य कें द्राची इमारत मनषकालसत करुन 
नकवन इमारतीच   ाींयकाम करावयाच  ्ह . 
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     “वात्सय रत्” तरे् ननाि मुलाींना ्श्रय ध ण , ध ुवल घ्कातील 
मठहलाींसािी, मुलीसािी रुग्ण सहा्यीका प्रलर्क्षाण वगव, ममतमींध, नपींग व 
नींयासािी मनषणात तज्ञातरे् इलाज या सारख  उपक्रम रा कवल  जातात. 
     सधर इमारतीमध्य  महापाललक च्या ्रोग्य कें द्रासािी जागा उपलब्य करुन 
ध ण्या ा तचा करार करण्यात ्ला ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजया्यात रस्त्याांच्या दरुिस्थेमुळे अपेाताच्या प्रमाणात झालेली िाू 

(११२) *  १५६७८   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्ज्यात रतत्याींच्या धरुवति मु   ४२३ नपघातात ३५७ जणाींचा मतृ्य ू
तर १ हजार २१३ जण जखमी झाल  नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्या धरम्यान मनधर्वनास ्ल , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधर रतत्याींची झाल ली धरुवतिा, योकाधायक व ण , योक्याच्या 
सूचनाींकड  धलुवक्षा व नमतव गान  वाहन चालकवणार  वाहनचालक या नपघाताींना 
कारणीभूत िरत ्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, सधर रतत्याींची धरुुतती करण्यासो तच य िील वाहनचालकाींना 
लर्तत लावण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) रायगड स्ज्यामध्य  एकूण ३१० प्राणाींमतक नपघात 
झाल  नसून त्यामध्य  ३५७ जणाींचा मतृ्यू झाला ्ह . तस च, ५४९ गींभीर व 
ककरको  नपघात झाल  नसून त्यामध्य  १,२१३ जण जखमी झाल  ्ह त. 
(२) होय, ह  खर  ्ह . 
(३) रायगड साववजमनक  ाींयकाम मींड  याींच्या नखत्यारीतील रतत्यावरील खडड  
डाीं र व खडीन  भरण्यात ्ल  नसून योकाधायक व ण , चढ, उतार इ. ठिकाणी 
सूचना र्लक लावण्यात ्ल  ्ह त. तस च नत्यावश्यक सींरक्षाक किड  तयार 
करण्यात ्ल  ्ह त. 
     वाहतूक मनयमाींच  उलींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींकवरुध्ध रायगड पोलीसाींनी 
सन २०१५ मध्य  ७६,१६७ क स स क या नसून त्याींच्याकडून रु. ८३,९३,३००/- 
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एवढा धींड वसूल क ला ्ह . तस च महामागव पोलीसाींनी रायगड स्ज्यामध्य  
मुीं ई-गोवा महामागाववर वाहतूक मनयमाींच  उलींघन करणाऱ्याींकवरुध्ध मागील ३ 
वअावमध्य  ६७,२३५ क स स क या नसून रु. ६८,३९,८००/- एवढा धींड वसूल क ला 
्ह . तस च राषरीय महामागव क्र. ४ व मुीं ई-पुण  द्रतुगती मागाववर ८६,६६८ क स स 
करुन कसुरधार वाहन चालकाींकडून रु. १,०४,१०,४००/- एवढा धींड वसूल करण्यात 
्ला ्ह . ब्लॅक तपॉ् सुयारणा, सींरक्षाक किड , योकाधायक व ण , सूचना 
र्लक इ.  ा त सीं ींियत कवभागाींर्ी पत्रव्यवहार करुन पूतवता करण्याकरीता 
पािपुरावा करण्यात य तो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील पोलीसाांच्या ननिासस्थानाबाबत 

(११३) *  १५४३०   श्री.्नांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.जगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील पोललसाींना चाींग या वातावरणात राहता याव  यासािी य त् या २/३ 
वअावत सुमार  एक लाख घर   ाींयण् याच  मनयोजन करुन त् याचा सींपूणव ्राखडा 
साधर करावा नस  मनधेर् मा.मुख् यमींत्री याींनी ठधनाींक १४ जान वारी, २०१५ रोजी 
वा त् यासुमारास मींत्रालयात पोलीसाींच् या घरासींधभावत गहृ कवभागाच् या  ैिकीत ठधल  
्ह त, ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, राज्यातील पोलीस सींख्य नुसार त्याींना मनवासतिान  उपलब्य करून 
ध ण्यासािी र्ासनान  स्जहामनहाय  हृत ्राखडा तयार क ला ्ह , ह  ही खर  
्ह  काय, 
(३) नस यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनान  चौकर्ी क ली ्ह  काय, त् या ा त 
र्ासनान  घ तल  या मनणवयाच  त वरुप कर्ा प्रकारच  ्ह , 
(४) नसयास, राज् यातील पोलीसाींच्या घराींची पदरस्तिती त क् नसून त्याींच्या 
घराींकदरता र्ासनान  ककती ्ििवक तरतूध क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(५) नस यास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठधनाींक १९ नोव्हें र, २०१५ रोजी झाल या  िैकीच्या 
धरम्यान नस  ्ध र् ध ण्यात ्ल ल  ्ह त. 
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(२) कवकवय पोलीस गहृमनमावण प्रकपाींच  मनयोजन, मनकवधा इ.प्रकक्रया पोलीस 
गहृमनमावण व कयाण महामींड  याींच  ततरावर सुरु ्ह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सन २०१५-२०१६ या कवत्तीय वअावत र्ासनान  पोलीस मनवासतिानाींच्या 
 ाींयकामासािी रुपय  १७७.५३ को्ी मनयी मींजूर क ला ्ह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िळिा (जज.ठाणे) येथे सेंरल िबझनेस डडलसरक्ट (सीबीडी) उभार्याच्या 

मा.मुख्यमांत्री याांनी िेलेयाया ेोषणेबाबत 

(११४) *  १७९४७   श्री.्नांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) मुीं ईतील  ाींद्र -कुलाव कॉम्प्ल क्सच्या यतवीपवर क वा (स्ज.िाण ) य ि  सेंरल 
त झन स डडलसरक्् (सी ीडी) उभारण्याची मा.मुख्यमींत्री याींनी घोअणा क ली ्ह , 
ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या योजन च  िोडक्यात तवरुप काय ्ह , 
(३) नसयास, उक्त योजन च्या कामास सुरुवात करण्यात ्ली ्ह  काय, 
(४) नसयास, कामाची प्रगती व सद्य:स्तिती काय ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व (२) र्ासकीय जलमनीींच्या महत्तम उपयोगाच्या 
दृष्ीन  कवकासाला प्रायान्य ध ण्याच्या ननुअींगान   मौज  क वा (स्ज. िाण ) य िील 
खारभूमी कवभागाच्या जलमनीपकैी डॉ.  ा ासाह   ी्ं  डकर सामास्जक न्याय 
भवन या प्रयोजनासािी ठधल ली जलमन वग ता उववदरत जलमन सेंरल त झन स 
डडतरीक््  म्हणनू कवकासीत करण्यासािी कवभागीय ्युक्त कोकण कवभाग 
याींनी मुीं ई महानगर प्रध र् कवकास प्राियकरणाच्या मधतीन   हृत ्राखडा तयार 
करून घ ण्यास ठधनाींक ३० जान वारी २०१५ च्या  ैिकीत तत्वत: मान्यता ध ण्यात 
्ली ्ह . 
(३), (४) व (५) या ा त प्राियकरणाच्या ततरावर तपासणी क ली नसता सधर 
ठिकाणी सुमार  २३ ह . जलमनीपकैी सी्रझ डन   ाियत क्षा त्र वग ता क व  ५ ह . 
इतक  क्षा त्र कवकासासािी उपलब्य नसयाच  ्ढ ून ्ल  ्ह . 

----------------- 
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उयाहासनगर (जज.ठाणे) शहरातील गत ३ िषाचत उभार्यात ्लेयाया 
इमारतीांिड ेबाांधिाम पूणचत्िाचा दाखला नसयायाबाबत 

(११५) *  १६४७८   श्री.जगननाथ लशांदे, प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उहासनगर (स्ज.िाण ) र्हरातील गत ३ वअावत उभारण्यात ्ल या ९० 
्क्क  इमारतीींकड   ाींयकाम पूणवत्वाचा धाखला नसयाच  तस च  हुताींर् फ्लॅ्ची 
खर धी-कवक्री १०० रुपयाींच्या त्ँप प परवर झायान  हजारो मालमत्तायारकाींकडून 
कर ्कारणी झाली नसयाच  माह  डडसें र, २०१५ मध्य  वा त्याधरम्यान 
मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, उहासनगर महानगरपाललका नगररचनाकार कवभाग धरवअवीप 
र् कडो नव्या  ाींयकामाींना मींजुरी ध त नसून मींजुरी नींतर कवकासक मनयमाप्रमाण  
जोता, तलॅ  व पूणवत्वाच  धाखल  घ तो का याकड  धलुवक्षा झायामु   कवकासक 
तवतःच्या र्ायद्यासािी वाढीव  ाींयकाम करून पूणवत्वाचा धाखला न घ ता 
सधमनकाींची कवक्री नवैयपण  १०० रुपयाींच्या त्ँप प परवर करीत नसयामु   
मालमत्ता कवभागात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला नसून यापवूवीप तत्कालीन 
उपायुक्त श्री.को कर याींच्यासह नन काींवर गुन्ह  धाखल होऊन चौकर्ी सुरु 
नसताना सधर मालमत्ता कवभागात नवीन गैरव्यवहार  मनधर्वनास ्ला ्ह , ह  
ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास,  ाींयकाम पणूवत्वाचा धाखला न घ ता सधमनकाींची कवक्री नवयैपण  
१०० रुपयाींच्या त्ँप प परवर करीत नसल या ककती व कोणकोणत्या  ाींयकाम 
व्यावसामयकाींकवरोयात ्जलमतीस एम्र्ीपी नींतगवत कारवाई करण्यात ्ली 
वा य त ्ह , 
(४) नसयास, उक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून कोणती कायववाही क ली वा 
करण्यात य त ्ह , 
(५) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ?                            
                                                         
 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) उहासनगर र्हरातील मागील ३ वअातं उभारण्यात 
्ल या ९० ्क्क  इमारतीींकड   ाींयकाम पूणवत्वाचा धाखल  नाहीत ही वततसु्तिती 
्ह . 
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      तस च, उहासनगर र्हरातील सधमनकाींची खर धी-कवक्री जरी रु. १०० च्या 
त्ॅम्प प परवर होत नसली तरी, लम कतयारकान  खर धी क ल या सधमनक चा 
ता ा घ ऊन वापर सुरु क यावर महापाललक मार्व त त्यावर त्वरीत मालमत्ता 
कराची ्कारणी करण्यात य त . त्यामु   महानगरपाललक च  ्ििवक नकुसान 
झाल ल  नाही. 
(२) उहासनगर महानगरपाललक कडून नव्या  ाींयकामाींना मींजूरी ठधयानींतर ज  
कवकासक  ाींयकाम मनयींत्रण मनयमावलीतील कवठहत नमुन्यात नजव धाखल 
करतात त्याींना जाग ची पाहणी करुन जोत्यापयतंच्या  ाींयकाम पूणवत्वाचा धाखला 
ध ण्यात य तो. 
       ाींयकाम पूणवत्वाच्या धाखयाकरीता, ज  कवकासक  ाींयकाम मनयींत्रण 
मनयमावलीतील कवठहत नमुन्यात नजव साधर करतात त्याींना सधर जाग वरील 
 ाींयकामाची पाहणी करुन, सधर  ाींयकाम मनयमानसुार नसयास  ाींयकाम 
पूणवत्वाचा धाखला ध ण्यात य तो. 
      ाींयकाम परवानगी नींतर त्याप क्षाा नियकच   ाींयकाम झायास ककीं वा 
त्यामयील न्ी व र्तवीपच  उलींघन क यास सीं ींियत कवकासक / वाततुकवर्ारध 
याींच वर एम.्र.्ी.पी. नींतगवत कायववाही करण्यात य त . 
    यापूववीप मालमत्ता कर ्कारणी क ल या मालमत्ताींच  करमुय कमी 
झायाची  ा  ल खा पदरक्षाणात ्ढ ून ्यामु   तत्काललन उपायुक्त श्री. 
को  कर याींच्याकवरुध्ध गुन्हा धाखल झाला होता ही  ा  खरी ्ह . तिाकप 
मालमत्ता कवभागात नवीन गैरव्यवहार झायाच  मनधर्वनास ्ल ल  नाही. 
(३), (४) व (५)  ाींयकाम पुणवत्वाचा धाखला न घ ता,  ाींयकाम परवानगीतील 
न्ी व र्तींच  उलींघन क ल या ५३ कवकासक / वाततुकवर्ारध याींच्याकवरुध्ध 
महानगरपाललक मार्व त महाराषर प्राध लर्क नगररचना नियमनयम १९६६ नींतगवत 
गुन्ह  धाखल क ल ल  ्ह त. 
 

----------------- 
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राज्यातील ४३ शहराांमध्ये अमतृ योजनेअांतगचत पाणीपुरिठा योजनाांना  
सौर ऊजेचा शाश्ित ्धार लमळणार असयायाबाबत 

(११६) *  १७१२३   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाच्या नमतृ या र्हरी भागासािी नसल या योजन त मनवडल या 
राज्यातील ४३ र्हराींमध्य  पाणीपुरविा योजनाींना सौर ऊजेचा र्ाश्वत ्यार 
लम णार नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  
्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, या योजन च  तवरुप काय ्ह , 
(३) नसयास, सधर योजन च्या नींमल जावणीसािी ्णण मनयी उपलब्य 
करण्यासािी तस च या योजन तील र्हराींना पाणीपुरविा प्रकप नहवाल तयार 
करण्या ा त र्ासनान  कोणती कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. ह  खर  ्ह . 
(२) कें द्र र्ासनाच्या नमतृ नलभयानाींतगवत ४३ र्हराींपकैी सन २०१५-१६ च्या कृती 
्राखडयात २१ र्हराींच्या पाणीपुरविा योजनाींना मान्यता प्राप्त झाली ्ह . २१ 
पाणीपुरविा योजनाींपकैी ६ पाणीपुरविा योजनाींमध्य  ध खभाल व धरुुतती खचव 
कमी करण्याच्या ननुअींगान  सौर उजेतून कवद्यतु उजाव मनलमवतीच्या प्रततावाींचा 
समाव र् ्ह . 
(३) नमतृ नलभयानाींतगवत मींजूर कृती ्राखडयानुसार सकवततर प्रकप नहवाल 
(डीपी्र) तयार करण्याची कायववाही नींमतम ्प्प्यात ्ह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नालशि येथील लसांहस्थ िुां भमेळयाच्या विविध िामात  
्धथचि गैरव्यिहार झायायाबाबत 

(११७) *  १६८६४   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क य िील लसींहति कुीं भम  यात त्र्यीं क श्वर ध वतिानन  कोणत्याही 
कामाची मनकवधा न काढता लाखो रुपयाींची काम  क ली नसयामु   य िील 
स्जहाियकारी नडचणीत सापडल  नसयाच  माह  जान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्याधरम्यान मनधर्वनास ्ल  ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(२) नसयास, सधरील काम  ही ध वतिानच्या कवश्वतताींनी ठधल या तोंडी 
्ध र्ावर क ली नसून ्ता लाखो िकीत रुपयाींची ध यक  समोर य त नसयान  
या कामात ्ििवक गैरव्यवहार झाला नसून सधरील कामाींची चौकर्ी व्हावी नर्ी 
मागणी य िील ग्रामतिाींनी व ध वतिानच  कवश्वतत लललता लर्ींध  याींनी क ली ्ह , 
ह  ही खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान  चौकर्ी करून धोअीींवर कोणती 
कायववाही क ली वा करण्यात य त ्ह , 
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह  खर  नाही. 
    लसींहति कुीं भम ळ्याच्या धरम्यान भाकवकाींच्या सुकवय सािी क्युर ललींग करण , 
भुलमगत कपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीच   ाींयकाम करण  व र्हरात कवकवय ठिकाणी 
कपलसव उभारण  ठह काम  करण्या ा त त्र्यीं क श्वर ध वतिान रत्ला सुचकवल  होत . 
(२) यासींधभावत त्र्यीं  कश्वर ध वतिानच्या कवश्वतताींच्या खलुाश्यानुसार नर्ा 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार सधरील ध वतिानच्या कवरोयात करण्यात ्ल ली नाही. 
(३) तक्रार नप्राप्त नसयान  चौकर्ी करुन धोअीींवर कारवाई करण्याचा प्रश् न 
उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई शहरातील पोलीस अधधिारी तसेच िमचचारी याांची बेड 
रेस्ट रद्द िर्याबाबतचे ्देश िाूयायाबाबत 

(११८) *  १८२२४   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई र्हरातील पोलीस नियकारी तस च कमवचारी (कॉन्त  ् ल) याींची   ड 
र त् रद्द करण्या ा तच  ्ध र् पोलीस सह्यकु्त याींनी ठधल  ्ह त, ह  खर  
्ह  काय, 
(२) नसयास, २४ तास प्रामाणणकपण  डयु् ी करुन पोलीस जनत च  रक्षाण 
करतात नस  नसताना त्याींची ककरको    डर त् रद्द क यान  त्याींना कोणतीही   ड 
र त ् लम त नसयाकारणान  पोलीस तस च जनत मध्य  नसींतोअ मनमावण झाला 
नसून पोललसाींच  मनोययैव खचून त्याींना मनतताप झाला ्ह , ह  खर  ्ह  काय, 
(३) नसयास, र्ासनान  योरणात्मक मनणवय घ ऊन   ड र त् रुग्णालयात नसा 
काढल ला ्ध र् तात्का   ींध करण्या ा त कोणती कायववाही क ली वा करण्यात 
य त ्ह ,  
(४) नसयास, कवलीं ाची कारण  काय ्ह त ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवव सवव प्रककया महाराषर कवयानमींड  सिचवालयाच्या सींगणक यींत्रण वर करण्यात ्ली ्ह . 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवतवीप मुद्रणालय, मुीं ई. 


