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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ३० माचच, २०१६ / चैत्र १०, १९३८ ( शिे ) 
  
  

(१) मुख् यमांत्री  

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १११ 
------------------------------------- 

  
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगासाठी मुांबईत िललना, साांताकु्रझ अथिा िाांदे्र-िुलाच 

िॉम्प्लेक्स पररसरात स्ितांत्र इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(१) *  १४९७९   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय सेवेत उमेदवाराींची गुणवत्तेनसुार भरती होण्याच्या दृष्ीने महाराषर 
लोकसेवा आयोगामार्फ त स्पर्ाफ पररक्षा घेतल्या जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाकररता मुींबई 
शहरात स्वतींत्र इमारत बाींर्ण्यात आलेली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे येथील यशदा प्रबोधर्नी सींस्थेच्या र्तीवर महाराषर लोकसेवा 
आयोगासाठी मुींबईत कललना, साींताकु्रझ अथवा वाींदे्र-कुलाफ कॉम््लेक्स पररसरात 
स्वतींत्र इमारत बाींर्ण्याबाबत तसेच महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फ त घेण्यात 
येणाऱ्या स्पर्ाफ पररक्षाकररता ववभागननहाय कें द्राची स्थापना करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेपासून आयोगाच्या कायाफलयासाठी 
स्वतींत्र इमारत नाही. 
(३) महाराषर लोकसेवा आयोग कायाफलयासाठी मुींबई येथे तयार इमारत ककीं वा 
शासकीय जागा उपलब्र् करुन घेवनू त्यानींतर त्याठठकाणी स्वतींत्र इमारत 
बाींर्ण्याचा प्रस्ताव ववचारार्ीन आहे. 
     महाराषर लोकसेवा आयोगाचे कोठेही ववभागीय कें द्र कायफरत नाही अथवा 
असे ववभागीय कें द्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ववचारार्ीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आरे िसाहत (मुांबई) येथील आहदिासी पाडयात पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(२) *  १४६८९   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.महादेि 
जानिर, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३५२ ला हदनाांि     
२२ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आरे वसाहतीत २७ पाड ेअसून पाडयाींमध्ये ४ हजाराींची लोकवस्ती 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसाहतीत आठदवासी पाडयाींमध्ये पाणी देण्यासाठी 
महापाललकेने रुपये २० को्ी खचफ करुन नळ जोडणी देण्यात आली, परींत ुनळ 
जोडणीला पाणी नसल्यामुळे पाडयाींमध्ये ्ँकरदवारे पाणी पुरवठा केला जात 
असल्याची बाब ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशफनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे आठदवासी त्रस्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पाडयाींमध्ये नळादवारे पाणी पुरवठा करणेसाठी शासनाने 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
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     पाणी पुरवठा सुरू केलेल्या २० पाडयाींपकैी एक आठदवासी पाडा खपुच 
उींचावर असल्यामुळे तेथे पाणीपुरवठा करण्यामध्ये काही ताींत्रत्रक अडचणी ननमाफण 
झाल्यामुळे तेथे महानगरपाललकेच्या ्ँकरदवारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
    उवफररत १९ आठदवासी पाडयाींमध्ये पाणी पुरवठा सुरू आहे. 
(४) आरे वसाहत येथील २७ आठदवासी पाडयाींपैकी २० आठदवासी पाडयाींना 
जलजोडण्या देऊन पाणी परुवठा सुरू करण्यात आला आहे. तथावप, या २० 
पाडयाींपकैी एक आठदवासी पाडा खपुच उींचावर असल्यामुळे तेथे पाणी पुरवठा 
करण्यामध्ये काही ताींत्रत्रक अडचणी ननमाफण झाल्यामुळे तेथे महानगरपाललकेच्या 
्ँकरदवारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
     उवफररत ७  आठदवासी पाडयाींत पाणी पुरवठा सुरू झालेला नसून 
त्याबाबतची माठहती खालीलप्रमाणे आहे :- 

 ३ पाडयाींच्या ठठकाणी धचत्रनगरी व २ पाडयाींच्या ठठकाणी र्ोसफ-वन याींचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र लमळाल्यानींतर पाणीपुरवठा करण्यात येईल. 

 एक आठदवासी पाडयाला जलजोडणीसाठी परवानगी प्रपत्र देण्यात आले 
आहे. 

     तसेच एक आठदवासी पाडयाकडून जलजोडणीसाठी अजफ प्रा्त झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या शाळाांच्या स्िच्छता, सुरक्षा आणण शाळाांमधील विद्यतु 
साधने ि उपिरणे बदलण्याच्या ननविदा प्रकक्रयेबाबत 

(३) *  १५४४५   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या सवफ शाळाींचे हाऊसककपीींगचे काम खाजगीकरणातनू 
करण्यात येत असून याकररता सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्ाांकररता ननववदा 
प्रकक्रया राबववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महानगरपाललकें तगफत सवफ शाळा इमारतीींची स्वच्छता, सुरक्षा 
आणण शाळाींमर्ील ववदयुत सार्ने व उपकरणे बदलण्यासाठी पुन्हा नव्याने 
मागववलेल्या ननववदाींमध्येही कीं त्रा्दाराींचे सींगनमत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ननववदा प्रकक्रयेत तीन कीं पन्याींच्या ननववदाींची ननवड करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननववदा महानगरपाललकेने अींदाजजत केलेल्या रकमेपेक्षा ८० ते 
९० ्क्के जादा दराने असलेल्या या ननववदा प्रकक्रयेत गैरव्यवहार झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर ननववदा प्रकक्रया रद्द करून 
ननववदा प्रकक्रया हाताळणाऱ्या अधर्कारी व कमफचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या शहर, पूवफ उपनगरे व पजश्चम उपनगरे या 
तीन क्षेत्राींसाठी तीन वेगवेगळे कीं त्रा्दार लघतु्तम देकारदार म्हणनू ननजश्चत झाले 
आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
    या ननववदा महानगरपाललकेने अींदाजजत केलेल्या रकमेपेक्षा ८० ते ९० ्क्के 
जादा दराने प्रा्त झाल्या नाहीत. 
   महानगरपाललकेने ननववदा मागववताींना सन २०१२-१५ च्या करारातील सन 
२०१४-१५ च्या दराच्या ५ ्क्के अधर्क दराने अींदाजजत रक्कम ननजश्चत केली 
होती. 
    परींत,ु देकारदाराींनी दर देताना, शासनाने नव्याने जारी केलेल्या ककमान 
वेतनाच्या अधर्सूचनेनुसार दर सादर केले. कारण ननववदेतील अ्ी/शतींनुसार 
कीं त्रा्दाराने ककमान वेतन देणे बींर्नकारक होते. 
     यामुळे, देकारदाराने सादर केलेले दर हे जनु्या अींदाजकापेक्षा ७० ते ७२ 
्क्क्याने अधर्क असले तरी सन २०१५ च्या नवीन अधर्सूचनेनसुार केलेल्या 
अींदाजापेक्षा १ ते २ ्क्क्याने कमीच आहेत. 
(५) व (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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विदभाचतील लमहान प्रिल् पाचे िाम सांथ गतीने सुरु असल् याबाबत 

(४) *  १६२०९   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाफचा चेहरामोहरा बदलण् याची क्षमता असलेल् या व लाखो बेरोजगाराींना 
रोजगाराच् या सींर्ी उपलब् र् करुन देण् याची क्षमता असलेल्या लमहान प्रकल् पाचे 
काम गत १२ वर्ाफपासून अत् यींत सींथ गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकल्पासाठी शासनाने ककती हेक््र जमीन सींपाठदत केली 
आहे, 
(३) असल्यास, लमहान प्रकल्पामध्ये जलमनी ताब्यात घेऊनही उदयोग उभारण्यास 
्ाळा्ाळ करणाऱ्या कीं पन्याींना “्लमफनेशन “नो्ीस बजावण्याचा ननणफय शासनाने 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने ककती कीं पन्याींना जानेवारी, २०१६ पयांत 
“्लमफनेशन” नो्ीसा ठदल्या आहेत, 
(५) तसेच, सदर प्रकल् प कायाफजन्वत करण् याचे दृष ्ीने शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींना वाढीव आधथफक मोबदला देण्याबाबत शासनाने 
काय कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) लमहान प्रकल्पासाठी शासनाने २९६२.२८ हेक््र जमीन सींपादीत केली आहे. 
(३) होय. 
(४) २३ कीं पन्याींना “्लमफनेशन” नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(५) उदयोजकाींनी लवकरात लवकर कामे सुरु करण्याच्या दृष्ीने उदयोजकाींना 
प्रवतृ्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी माके्ीींग सल्लागाराची ननयकु्ती करण्याचा 
ननणफय सींचालक मींडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच या कीं पन्याींचे 
बाींर्काम ववर्यक ननयोजन समजून घेवनू त्याींना मुदतवाढ देण्याची देखील 
तजवीज करण्यात आली आहे. 
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(६) लमहान प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या ववचारात घेवनू सदर 
मागण्याींची पतूफता करण्याच्या अनरु्ींगाने शासन ननणफय ठद.१२.१०.२०१५ अन्वये 
योजना मींजूर करण्यात आली आहे. 
     भूसींपादनापो्ी वाढीव मावेजा रक्कम ववर्यक प्रकरणे तातडीने ननकाली 
काढता यावीत म्हणनू दोन जलदगती न्यायालयाींची स्थापना करण्यात आली 
असून प्रकल्पग्रस्ताींना सवफ बाबीवरील देय रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक 
तेवढा ननर्ी शासनाकडून उपलब्र् करुन देण्यात आला आहे. 

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

स्माटच लसटी योजनेमुळे महापाललिेच्या अधधिायायाांचे ि 
लोिप्रनतननधीांचे अधधिार िमी होत असल्याबाबत 

(५) *  १५५७७   श्रीमती हद्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील,       
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे महानगरपाललकेच्या अधर्कारक्षेत्रात सावफजननक वाहतुक, वीज, रस्ते, 
पाणी, लशक्षण, आरोग्य यासारख्या ववववर् योजनाींचा समावेश होतो, स्मा फ् लस्ी 
योजना राबववण्यासाठी एस.पी.व्ही. ही ववशेर् कीं पनी स्थापन करुन त्यासाठी 
शींभर को्ी रुपयाींचा ननर्ी देण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशफनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स्मा फ् लस्ी योजनेमुळे महापाललकेच्या अधर्काऱ्याींचे व 
लोकप्रनतननर्ीींचे अधर्कार कमी होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्मा फ् लस्ी योजनेमध्ये अनेक महानगरपाललकाींमध्ये एस.पी.व्ही. 
स्थापण्यास ववरोर् दशफववला आहे व तशा उपसूचनाही त्या त्या 
महानगरपाललकाींनी मींजूर केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एस.पी.व्ही. स्थापन करणे ही अ् ऐजच्छक ठेवण्यासाठी शासन 
कें द्र शासनाकड ेपाठपुरावा करणार आहे काय, 
(५) असल्यास, स्मा फ् लस्ी योजनेतील त्रु् ी दरू करण्याकररता व योजना सुरळीत 
चालण्याकररता शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     स्मा फ् लस्ी लमशन अींतगफत स्थापन होणाऱ्या ववशेर् उद्देश वाहनाच्या 
(एस.पी.व्ही.) सींचालक  मींडळात सवफ घ्काींचे प्रनतननर्ीत्व आहे. यामध्ये 
महानगरपाललकेतील ववववर् पक्षाींचे लोकप्रनतननर्ी, राज्य शासनाचे प्रनतननर्ी, कें द्र 
शासनाचे प्रनतननर्ी, स्वतींत्र सींचालक याींचे प्रनतननर्ीत्व असणार आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     नवी मुींबई महानगरपाललका याींनी ववशेर् उद्दशे वाहनास (एस.पी.व्ही.) 
ववरोर् केला आहे. इतर महानगरपाललका याींनी ववशेर् उद्देश वाहनास 
(एस.पी.व्ही.) गठीत करण्याचा प्रस्ताव काही उपसूचनाींसह मींजूर केला आहे. 
(४) व (५) कें द्र शासनाच्या मागफदशफक तत्वानुसार ववशेर् उद्देश वाहन 
(एस.पी.व्ही.) ची स्थापना करणे आवश्यक आहे. सदरच्या मागफदशफक तत्वानुसार 
पुणे व सोलापूर मध्ये ववशेर् उद्देश वाहन (एस.पी.व्ही.) ची स्थापना करण्यात 
येणार आहे. उक्त दोन ववशरे् उद्देश वाहन (एस.पी.व्ही.) मध्ये महानगरपाललका, 
स्थाननक प्रनतननर्ी, कें द्र शासन व राज्य शासनाचे प्रनतननर्ी याींना शासन ननणफय 
व ठदनाींक १४ माचफ, २०१६ अन्वये प्रनतननर्ीत्व देण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाळिेश्िर (मुांबई) येथील मलबार हहल विभागातील २२०, जयकिसान ननिास या 
इमारतीच्या पनुविचिास प्रिल्पात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(६) *  १४७८५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाळकेश्वर (मुींबई) येथील मलबार ठहल ववभागातील २२० जयककसान ननवास, 
्लॉ् नीं.२१४ ई-प्रभाग येथील श्री.श्रॉर् याींच्या मालकीची इमारत मेससफ लेयर 
प्रायव्हे् लललम्ेड या ववकासकाने म्हाडा अधर्कारी व मुींबई महापाललकेच्या 
अधर्काऱ्याींशी सींगनमत करुन बोगस भाडकेरु रठहवाशी त्या इमारतीत राहत 
असल्याचे दशफवून त्याींच्या नावाच्या बोगस भाडपेावत्या सादर करुन शासनाची व 
तेथील रठहवाश्याींची र्सवणकू केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या स्ताहात 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर वसाहतीतील सदननकार्ारकाींना ७५० चौ.रू््ाची सदननका 
देणे बींर्नकारक असताना १२०० चौरस रू््ाींच्या सदननका ठदल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व सदर ववकासक व 
अधर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) भूकर पाहणी क्र.११४ (भाग), मलबार ठहल ववभाग, 
येथील २२०, “जयककसान ननवास”, वाळकेश्वर रोड, मुींबई या मालमत्तेच्या 
पुनववफकासामध्ये मूळ ९ भाडकेरू/रठहवाशी असताींना ववकासकाने सादर केलेली ४८ 
भाडकेरु/रठहवाशी याींची यादी तत्काललन उपअलभयींता, डी-१ ववभाग, मुींबई इमारत 
दरुुस्ती व पनुरफचना मींडळ याींनी प्रमाणणत केल्याची बाब डडसेंबर, २००७ मध्ये 
महाराषर गहृननमाफण व क्षेत्रववकास प्राधर्करणाच्या ननदशफनास आली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेदवारा मींजूर नकाशानसुार सदर पुनववफकालसत 
इमारतीत २२५ ते ७५० चौ.रु्् पयांतच्या सदननका बाींर्ण्यात आल्या असून 
इमारतीस ठदनाींक २२.१०.२०१० च्या पत्रान्वये भोगव्ा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात 
आले आहे. भोगव्ा प्रमाणपत्र प्रा्त झाल्यानींतर इमारतीतील रठहवाशाींनी 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या परवानगीलशवाय सदननकाींमध्ये अींतगफत बदल केले 
आहेत. बहृन्मुींबई महानगरपाललकेदवारे अनधर्कृत बाींर्कामाची खातरजमा करून 
महाराषर राज्य प्रादेलशक नगर रचना अधर्ननयम, १९६६ मर्ील कलम ५३(७) 
अींतगफत स्थाननक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी भाडकेरु पात्रतेसींदभाफत म्हाडाच्या स्तरावर चौकशी 
केल्यानींतर ४८ भाडकेरु/रठहवाशाींऐवजी ९ भाडकेरु/रठहवाशी याींना ग्राह्य र्रुन 
शासनाच्या ननदेशाींच्या अनरु्ींगाने मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरफचना मींडळास 
प्रा्त होणाऱ्या अनतररक्त क्षेत्रर्ळाची गणना करून ववकासकाकडून रु.१८.६९ 
को्ी इतकी रक्कम वसुल करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी 
भाडकेरु/रठहवाशाींच्या पात्रता ननजश्चतीमध्ये मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरफचना 
मींडळाच्या तत्काललन उपअलभयींता याींच्यावर महाराषर नागरी सेवा (वतफणकु) 
ननयम, १९७९ मर्ील तरतदुीनुसार ठदनाींक १.७.२०१० ते ३०.६.२०१२ या दोन 
वर्ाफच्या कालावर्ीची १ वेतनवाढ कायमस्वरूपी सेवा सींपेपयांत रोखनू ठेवण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मोरा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील सागरी किनारपट्टी  
हद्दीत डडझेलची तस्िरी होत असल्याबाबत 

(७) *  १५५६८   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोरा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील सागरी ककनारपट्टी हद्दीत डडझेलची 
तस्करी होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात समुद्रात रात्रीच्या वेळी जेएनपी्ी बींदरातनू येणारे 
जहाज, बाजफ मर्नू डडझेलची तस्करी केली जात असुन नेव्हीच्या जहाजातनू ही 
अशा पध्दतीने तस्करी होत असल्याची शक्यता पोलीसाींनी व्यक्त केली असून या 
प्रकरणी कारवाई केल्यानींतर डडझेल तस्करीतील चार आरोपीींना ताब्यात घेतले 
असुन तदनींतर त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर घ्ना जानेवारी, २०१६ च्या दरम्यान 
घडलेली नसून ऑगस््, २०१५ मध्ये नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालय याींच्या 
हद्दीत ननदशफनास आली आहे. याबाबत पोलीस स््ेशन मोरा सागरी येथे गु.र.क्र. 
८/२०१५ भा.द.वव. कलम ३७९, २८५, ३४ सह अत्यावश्यक वस्त ूअधर्ननयम १९५५ 
चे अत्यावश्यक वस्त ू(सुर्ारणा) अधर्ननयम, २००६ चे कलम ३, ७ व ११ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यात ६ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
     नेव्हीच्या जहाजातनू अशा पध्दतीने तस्करी होत असल्याबाबत आढळून 
आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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महानगरपाललिाांच्या अनदुानात िपात िरण्याच्या 
शासनाने घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

(८) *  १५३३५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हद्ती चिधरी, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,     
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोयाहे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  स्थाननक सींस्था कर (एलबी्ी) चे अपेक्षक्षत उत्पन्न लमळववण्यास 
हलगजीपणा करणा-या महापाललकाींचे अनदुान वाढवनू का्ेकोर ननयोजन करुन 
अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पन्न लमळववणा-या ठाणे, पुणे, नालशक, वप ींपरी-धचींचवड 
इत्यादी महापाललकाींच्या अनुदानात कपात करण्याचा ननणफय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असा ननणफय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, कमी केलेले अनदुान पूवफवत करुन देण्याची ववनींती ठाण्याचे महापौर 
श्री.सींजय मोरे याींनी मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड ेननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त महानगरपाललकाींच्या अनदुान कपातीमुळे येणाऱ्या 
अडचणी दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) उक्त अनुदान पवुफवत करण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

 शासनाने ठदनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून ५० को्ीपेक्षा कमी उलाढाल 
असलेल्या व्यापा-याींना स्थाननक सींस्था करातून सू् देण्याचा ननणफय 
घेतला आहे. 

 त्यामुळे महानगरपाललकाींच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तू्  भरून 
काढण्यासाठी शासनाकडून महानगरपाललकाींना सहायक अनुदान देण्याचा 
ननणफय घेण्यात आलेला आहे. 
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 सहायक अनदुानाची पररगणना करताना महानगरपाललकेचे मागील ५ 
वर्ाफतील जकातीचे अथवा स्थाननक सींस्था करापासूनचे सवोच्च उत्पन्न 
आर्ारभूत माननू त्यावर ८% वाढ देवनू सन २०१५-१६ साठीचे प्रत्येक 
महानगरपाललकेस देय होणारे अनदुान ननजश्चत केले आहे. 

(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) वरील भाग-१ प्रमाणे ननजश्चत केलेल्या अनुदानातनू सींबींधर्त 
महानगरपाललकाींना ५० को्ीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापा-याींकडून प्रा्त 
होणारे सींभाव्य उत्पन्न व १% अनतररक्त मुद्राींक शुल्कापो्ी प्रा्त होणारे उत्पन्न 
वजा करुन महानगरपाललकाींना सहायक अनदुाने देण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

 

मुांबईतील बेिायदा बाांधिामे उभारणा-या आणण अजननप्रनतबांधि  
उपायािड ेदलुचक्ष िरणा-या हॉटेलाांविरुध् द िारिाई िरण्याबाबत 

(९) *  १४७८०   श्री.सांजय दत्त, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४०२५ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयम-३८ (९) अींतगफत बेसमें्च्या व्यावसानयक 
वापराला बींदी असतानाही छत्रपती लशवाजी आींतरराषरीय ववमानतळाशेजारी हॉ्ेल 
द लीला, सहार, लललत, गॅ्रण्ड मराठा, ह्यात, ली.मरेडडअन ही पींचताराींककत 
हॉ्ेल्स शासनाची परवानगी न घेता अवरै्पणे सदर जागेचा स्पा, सलुन, जीम, 
त्रबझनेस से्ं र यासाठी वापर करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याववर्यी स्थाननक लोकप्रनतननर्ी व सामाजजक कायफकते याींनी 
महापाललका आयुक्ताींना लेखी पत्र देऊन कायफवाहीची मागणी केल्यानींतर 
महापाललकेमार्फ त र्क्त मोजक्याच हॉ्ेलवर कारवाई करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरची हॉ्ेल्स ववमानतळाशेजारी असून तेथे अनेक देशी, परदेशी 
पयफ् क वास्तव्यास असतात व भववषयात बेसमें्मध्ये आगीसारख्या घ्ना 
घडल्यास मोठी जजवीतहानी होऊ नये यासाठी शासनाने कोणतीही प्रनतबींर्ात्मक 
उपाययोजना केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सुरक्षेसाठी पदपथावर बेकायदा बाींर्काम केल् याप्रकरणी मुींबई 
महापाललकेने ठोठावलेला सात को्ी रुपयाींचा दींड भरण् याबाबत कुलाब् यातील 
ताजमहल हॉ्ेल सात वर्ाफपासून ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हॉ्ेल द ललला, सहार, लललत, गॅ्रन्ड मराठा, ह्यात 
हॉ्ेल ली मरेडडयन या पींचताराींककत हॉ्ेल्सच्या आस्थापनाींच्या बेसमें्मध्ये स्पा 
सलून, जीम, त्रबजनेस से्ं र कायफरत असल्याबाबत प्रा्त झालेल्या तक्रारीींच्या 
अनरु्ींगाने, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्फ त मुींबई मनपा अधर्ननयमाच्या कलम 
४८८ अन्वये कायफवाही करण्यात आली. सदर कायफवाहीत उपरोक्त ६ हॉ्ेल्सपकैी 
हॉ्ल लल. मेरेडडयनच्या (ठहल्न) बेसमें्मध्ये हॉ्ेलने, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने मींजूर केलेल्या आराखडयातील ननदेलशत वापरात बदल करुन 
सलून, स््ार् कॅन््ीन आणण कायाफलय सुरु केले असल्याचे ननदशफनास आले. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     हॉ्ेल द लीला, सहार, ललीत, गॅ्रण्ड मराठा, हयात, हॉ्ेल ली मेरेडडयन या 
पींचताराींककत हॉ्ेल सींदभाफत प्रा्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्फ त चौकशी करण्यात आली होती. 
     सदर चौकशी ६ हॉ्ेल्सपकैी हॉ्ेल ली मरेडडयन (ठहल्न) बेसमें्मध्ये 
हॉ्ेलने, महापाललकेने मींजूर केलेल्या आराखडयातील ननदेलशत वापरात बदल 
करुन सलून, स््ार् कॅन््ीन आणण कायाफलय सुरु  केले असल्याचे ननदशफनास 
आल्यामुळे महापाललकेमार्फ त सदर हॉ्ेल आस्थापनावर महाराषर प्रादेलशक 
नगररचना अधर्ननयम १९६६ च्या कलम ५३(१) नुसार कायफवाही करण्यात आली होती. 
     तथावप, तदनींतर सदर हॉ्ेलच्या बेसमें्मर्ील सदर वापर महापाललकेने 
पूवीच ननयलमत केला असल्याचे आढळून आल्यामुळे या प्रकरणी पढुील कायफवाही 
करण्यात आली नाही. 
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     ववमानतळाच्या पररसरातील पींचताराींककत हॉ्ेलची तपासणी करुन महाराषर 
आग प्रनतबींर्क व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधर्ननयम, २००६ अींतगफत नो्ीस 
बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सींबींधर्त पाच हॉ्ेल्सनी मुींबई अजग्नशमन 
दलाने ठदलेल्या नो्ीशीच्या अनरु्ींगाने अजग्नसुरक्षेसींदभाफत सरकार मान्यताप्रा्त 
सींस्थेकडून इमारतीमर्ील अजग्नसुरक्षा यींत्रणा सुजस्थतीत असल्याचे प्रमाणपत्र 
(बी-र्ॉमफ) सादर केले आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) हॉ्ेल ताजमहाल पॅलेस सभोवताली रस्ते पदपथावर सुरक्षेच्या दृष्ीकोनातून 
ठेवण्यात आलेल्या बॅरीकेडस व कुीं डयाींसाठी आकारण्यात आलेले शुल्क भरणा 
करुन घेण्यासाठी व पदपथ पादचाऱ्याींच्या रहदारीकररता खलुा करण्याबाबत 
मे.ताजमहाल हॉ्ेल याींना महापाललकेमार्फ त वेळोवेळी लेखी कळववण्यात आले 
आहे. 
      सदर बाब सींवेदनशील असल्याने महापाललका आयकु्त व पोलीस आयकु्त, 
मुींबई याींच्यामार्फ त सींयकु्त पाहणी करुन सदर ठठकाणी काय सुरक्षा व्यवस्था 
ठेवावी ककीं वा काढून ्ाकावी याबाबत ननणफय घेण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील सह्याद्री रुनणालयाच्या गलथान िारभाराबाबत 

(१०) *  १५१०२   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्रीमती जस्मता िाघ, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे येथील सह्याद्री रूग्णालयात शवगहृात ठेवण्यात आलेल्या दोन 
मतृदेहाींची अदलाबदल सदर रुग्णालय प्रशासनाने केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या पठहल्या स्ताहात घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, डेंगू रोगावर उपचारासाठी ठदनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास दाखल केलेल्या गौरी वेड े पा्ील याींना उपचाराअींती सव्वासात 
लाखाचे बील देवनू आधथफक लू् केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या रुग्णालयातनूच और्रे् ववकत घेण्याचे बींर्न नसल्याबाबतचे 
र्लक लावण्याची नो्ीस दोन मठहन्यापूवी महापाललकेने रुग्णालयाला ठदली 
असूनही त्याचे पालन रुग्णालय प्रशासन करत नसल्याचेही ननदशफनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रुग्णालयाच्या या गलथान कारभारामुळे स्थाननक नागररकाींमध्ये 
सींताप व्यक्त होत असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     सहयाद्री हॉजस्प्ल येथे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये शवागहृात ठेवण्यात 
आलेल्या मतृदेहाींची अदलाबदल झालेली नाही. 
(२) रुग्ण गौरी वेडपेा्ील याींच्या सहयाद्री हॉजस्प्लमर्ील वदैयकीय उपचारापो्ी 
आलेल्या त्रबलाची एकूण रक्कम रुपये ७,२६,०९७/- इतकी आहे. 
     मर्ुमेही रुग्ण गौरी वेडपेा्ील वय ३० वरे्, या सींजीवन हॉजस्प्लमर्नू 
उपचार घेवनू देखील बऱ्या होत नसल्याने, अनतशय नाजकू व गींभीर पररजस्थतीत 
सहयाद्री हॉजस्प्लमध्ये ठदनाींक ७.१२.२०१५ रोजी डेंग्यू ठहमोरेजीक कर्व्हर ववथ 
हेपॅठ्क रे्ल्युअर या गुींतागुींतीच्या आजाराच्या वदैयकीय  उपचारासाठी दाखल 
झाल्या. 
     सदर रुग्ण सहयाद्री हॉजस्प्लमध्ये अनकु्रमे अनतदक्षता ववभाग, ननम 
अनतदक्षता ववभाग, सेमी प्रायव्हे् खोली असे एकूण १७ ठदवस उपचार घेत 
होत्या. 
     रुग्णास देण्यात आलेल्या और्र्ापो्ी एम.आर.पी. पेक्षा  जास्त ककीं मत 
आकारली नसून, खरेदी केलेल्या और्र्ाींवर १०% इतकी सवलत ठदली आहे. सदर 
आजारावरील उपचार  खधचफक स्वरुपाचे असतात, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) व (४) नाही. 
     रुग्णास लागणारी और्रे् हॉजस्प्लच्या मेडडकल स््ोअरमर्नू घेण्याची 
सक्ती करण्यात येत नसल्याबाबतचा माठहती र्लक सहयाद्री हॉजस्प्ल 
प्रशासनाकडून दोन मठहन्यापवूीच हॉजस्प्लमध्ये लावण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नालशि विमानतळािरून प्रिाशी िाहतिू सेिा सुरु िरण्याबाबत 

(११) *  १४९३९   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९३३८ ला 
हदनाांि २२ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे ठदड वर्ाफपासून ववमानतळाची सुसज्ज इमारत तयार असूनही 
माहे जानेवारी, २०१५ पयांत प्रवाशी सेवा सुरु झालेली नसल्याचे ननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ववमान कीं पन्याींची सेवा शुल्क मार्ीची मागणी शासनाकड े
प्रलींत्रबत असल्यामुळे सदर ववमानतळावरील ववमानाींचे उडडाण रखडले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववमानतळावरून प्रवाशी वाहतकू सेवा सुरु करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२), (३) व (४) कीं पनीचे मागणीनुसार वॉच अवर चाजेस मध्ये ९० ्क्के पयांत 
सु् देण्याची तयारी ववमानतळाची मालकी असलेल्या ठहींदसु्थान एअरोनॉठ्क्स 
लललम्ेडने सींबींधर्त ववमान कीं पनीला कळववली असून ठहींदसु्थान एअरोनॉठ्क्स 
लललम्ेड सींबींधर्त कीं पनीकड ेववमानसेवा सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. 
 

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

पुणे शहरात लमळित िराची िोट्यिधी रुपयाांची थिबािी थकित असल्याबाबत 

(१२) *  १५७२७   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात कोट्यवर्ी रुपयाींची लमळकत कराची थकबाकी मोबाईल ्ॉवर 
आय्ी कीं पन्याींकड ेथककत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेत ४ हजार लमळकतीची नोंद नसल्याचेही ननदशफनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशफनास आले, तदनुसार लमळकत कराची थकबाकी प्रलींत्रबत ठेवण्यास व चार 
हजार लमळकतीची नोंद न ठेवणाऱ्या अधर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
    मोबाईल ्ॉवर व आय.्ी. कीं पन्याींकडून सुमारे रुपये १०९.३१ को्ी इतकी 
चालू मागणी असून, रुपये १२०.९१ को्ी इतकी लमळकत कराची रक्कम थकीत 
आहे. आजपयांत रुपये २६२.७७ को्ी रक्कम जमा केलेली आहे. 
(२) पुणे महानगरपाललकेच्या कर ववभागाच्या नोंदीनुसार २२४९ ्ॉवर कायफरत 
असून, त्यापैकी १६१ मोबाईल ्ॉवसफला कमेन्समें् सठ फ्कर्के् प्रा्त आहे. 
उवफररत मोबाईल ्ॉवसफ मींजुरीच्या प्रनतक्षते आहे.  
    कर आकारणी ववभागामार्फ त १८५७  मोबाईल ्ॉवसफची  कर आकारणी पूणफ 
करण्यात आली आहे. २३९ मोबाईल ्ॉवसफ कीं पन्याींनी कर आकारणी अमान्य 
केल्याने, त्याची सुनावणी सुरु आहे.  उवफररत एकूण १५३ प्रकरणाची कर 
आकारणीसाठी आवश्यक ते करारनामे व कागदपत्र ेकीं पनीने न ठदल्यामुळे कर 
आकारणी करणे अडचणीचे होत आहे. तथावप, १५३ करारनामे प्रा्त करुन घेऊन 
कर आकारणी करण्याची कायफवाही सुरु आहे. 
    आय.्ी. कीं पन्याींकडून भोगव्ा पत्रानुसार कर आकारणी केलेली आहे. 
(३) कर आकारणी न झालेल्या मोबाईल ्ॉवरची कर आकारणी व कर 
सींकलनासाठी ननयुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फ त कर आकारणीची व कर सींकलनाची 
कायफवाही चालू आहे. 
     पुणे शहरातील मोबाईल कीं पन्यानी महानगरपाललकेववरुध्द मा. उच्च 
न्यायालय व मा.सवोच्च न्यायालयात दावे दाखल केलेले असून, या प्रकरणी 
ठदलेल्या ननणफयामध्ये  महानगरपाललका मोबाईल ्ॉवसफवर कर आकारणी करु 
शकतात तथावप, कर सींकलनाबाबत कोणत्याही प्रकारची सक्तीची     
(Coercive Action) कारवाईचा अवलींब करु नये असे आदेश ठदल्यामुळे थकीत 
बाकी वसुली करण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत वसूल करावयाची रक्कम 
मोठी असल्याने, ती वसूल होण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याबाबत 
पाठपुरावा सुरु आहे. 
    आय.्ी. कीं पन्याकडील कराची थकबाकी रुपये २.३८ को्ी असून, त्याची 
वसुली सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लोिप्रनतननधीसोबत समन्द्ियाच्या बैठिा न घेणायाया 
पोलीस अधधक्षिाविरूध्द िारिाई िरण्याबाबत 

(१३) *  १५०४४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७९३ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कायदा व सुव्यवस्था अबाधर्त रहावी तसेच पोलीस प्रशासन व 
लोकप्रनतननर्ी याींच्यात समन्वय रहावा यासाठी काढलेल्या पररपत्रकाचा अनादर 
करून लोकप्रनतननर्ीशी बैठक ्ाळणाऱ्या पोलीस अधर्क्षक श्री.अनींत रोकड े व 
श्रीमती ननयती ठक्कर याींची चौकशी करून त्याींच्यावर कायफवाही करावी अशी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी सन २०१५-१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पोलीस महासींचालक व उपसधचव (ववशरे्), गहृ ववभाग, मुींबई याींच्याकड े लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन आदेशाचे पालन न करता मनमानी कारभार करणाऱ्या 
वरील दोन्ही पोलीस अधर्काऱ्याींची चौकशी पुणफ करून त्याींच्यावर कारवाई 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत थोडक्यात माठहती काय आहे, 
(४) नसल्यास, दोर्ीींना पाठीशी घालण्यासाठी शासन स्तरावरून वेळ काढू र्ोरण 
राबववण्यात येत आहे काय ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१४ मध्ये लोकसभा, ववर्ानसभा ननवडणकुा, स्थाननक स्वराज्य सींस्था 
ननवडणकुा, पोलीस भरती, सैन्य भरती, सण, उत्सव कायदा व सुव्यवस्था 
बींदोबस्त व इतर कामात व्यस्त असल्याने तत्कालीन पोलीस अधर्क्षक याींना 
जजल्ह्यातील सदर बैठका घेता आलेल्या नाहीत. तत्कालीन पोलीस अधर्क्षक हे 
परभणी जजल्ह्यातील सवफ लोकप्रनतननर्ी याींचे र्ोनवर व भे्ी घेऊन सतत 
सींपकाफत राहत असत तसेच ववर्ानसभा ननवडणकुा झाल्यावर जजल्ह्यातील सवफ 
लोकप्रनतननर्ी याींची त्याींनी अनौपचारीक बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये सवफ 
लोकप्रनतननर्ीकडुन जजल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुर्ारण्याकरीता त्याींच्या 
सोबत चचाफ करण्यात आली होती. तसेच जजल्ह्यातील सवफ लोकप्रनतननर्ीशी ते 
सतत सींपकाफत राहत असत. व त्याींच्याशी वेळोवेळी जजल्ह्यातील कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या प्रश्ना ववर्यी चचाफ करीत असत. यात मुद्दाम ्ाळा्ाळीचे र्ोरण 
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अवलींत्रबले नाही. तसेच परभणी पोलीस दलातरे् ठद. १९.०८.२०१५ व ठद. 
२८.१२.२०१५ रोजी बठैकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर बैठकीस 
जजल्ह्यातील सवफ लोकप्रनतननर्ीींना ननमींत्रण देण्यात आले होते. सदर बैठकीस 
एकही लोकप्रनतननर्ी हजर राठहले नाहीत. तसेच सन २०१६ चा लोकप्रनतननर्ीींच्या 
बैठकीचा कायफक्रम ननजश्चत केला आहे. त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नालशि) महानगरपाललिा क्षेत्रािररता  

पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना िरणेबाबत 
(१४) *  १४६००   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२७६७ ला हदनाांि 
२३ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जज.नालशक) येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत ववत्त 
ववभागाच्या ठदनाींक २ जनू, २०१५ च्या शासन ननणफयानुसार प्रस्ताव तपासून 
रे्रसादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक याींना कळववण्यात आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस महासींचालक याींचेकडून मालेगाींव येथे पोलीस आयुक्तालय 
स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्रा्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तावाचे अनरु्ींगाने कोणता ननणफय घेण्यात आला व 
त्यानुसार कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, मालेगाींव शहराचा वाढता ववस्तार, प्रचींड लोकसींख्या, 
सींवेदनलशलता तसेच महापाललका स्थापन होऊन झालेला चौदा वर्ाफचा कालावर्ी 
या पाश्वफभुमीवर पोलीस आयुक्तालयाची लसध्द होत असलेली आवश्यकता 
ववचारात घेता ही कायफवाही केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मालेगाींव (जज.नालशक) येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन 
करणेबाबतचा रे्रप्रस्ताव पोलीस महासींचालकाकडून शासनास प्रा्त झालेला 
नाही. सदर प्रस्ताव प्रा्त झाल्यानींतर त्यावर ननयमानसुार कायफवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील इमारतीचा पुनविचिास िरताना भाडिेरुां च्या सांमतीपत्राची गरज 
नसल्याची अशी ननयमािलीत दरुुस्ती िरण्यात आल्याबाबत 

(१५) *  १५१२४   श्री.िवपल पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.प्रिाश गजलभये, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील इमारतीींचा पनुववफकास करत असताना ववकासकाींना असींख्य परवाने 
लमळववण्याचा त्रास होतो हा त्रास वाचववण्यासाठी महानगरपाललकेने शासनाच्या 
र्ोरणानुसार परवाने लमळण्याची प्रकक्रया लशधथल करणारी नववन ननयमावली 
ठदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास जाहीर केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, परवान्याींची सींख्या कमी करताना भाडकेरुीं च्या सींमतीपत्राची गरज 
नाही असे बदल या ननयमावलीत करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) भाडकेरुीं च्या सींमतीपत्राची गरज असताना सुध्दा ननयमात बदल केल्यावर 
भाडकेरुीं वर अन्याय होणार असल्यामुळे हा बदल करु नये याबाबत शासनाची 
भुलमका काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई क्षेत्रामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतरे् 
देण्यात येणाऱ्या इमारत परवानगीची प्रकक्रया सहज सुलभ होण्याच्या दृष्ीने 
ठदनाींक २९.१२.२०१५ रोजी पररपत्रक ननगफलमत केलेले असून नवीन कोणतीही 
ननयमावली केलेली नाही. 
(२) ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ मर्ील तरतदूीनुसार ३३(५), ३३(७), 
३३(९) अन्वये होणाऱ्या पुनववफकास प्रकल्पाकररता ववदयमान सदननकार्ारकाींचे 
सींमत्तीपत्र इमारत प्रस्ताव मींजूरीकररता घेण्यात येते. 
(३) लागू नाही. 
(४) भाडकेरुीं च्या सींमत्तीबाबत बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ 
मध्ये ज्या तरतदूी आहेत, त्यामध्ये शासनाने कोणताही बदल मींजूर केलेला 
नसल्याने त्या लागू रहाणार आहेत. 

----------------- 
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चौदाव्या वित्त आयोगािडून प्रा्त ननधीचे नगरवििास 
विभागाने मुदतीत वितरण न िेल्याबाबत 

(१६) *  १४७५६   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाला कें द्र शासनादवारे चौदाव्या ववत्त आयोगाकडून ननर्ी प्रा्त 
होऊन देखील त्याचे नगरववकास ववभागाने मुदतीत ववतरण न केल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रशासनाच्या द्तर ठदरींगाईमुळे रुपये ५,८२,९६,०६२ एवढया 
व्याजाची रक्कम महापाललका आणण नगरपाललकाींना दयावी लागली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. १४ व्या ववत्त आयोगाचा ननर्ी ववठहत 
मुदतीत नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालयाकड े ववतरणासाठी सुपूदफ करण्यात 
आला होता. 
(२)  प्रचललत पध्दतीनुसार कें द्रीय ववत्त आयोगाच्या लशर्ारशीनुसार 

कें द्र शासनाकडून प्रा्त होणारे अनदुान नगर पररर्द 
सींचालनालयामार्फ त नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या बकँ 
खात्यामध्ये थे् जमा केले जाते. 

 राज्यातील ३४० नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाकडून ववत्त 
आयोगाचे अनुदान जमा करण्यासाठी, स्वतींत्र बँक खाती उघडून 
त्याचा तपशील प्रा्त करुन घेण्यामध्ये काही काळ गेला. 

 सदर तपशील प्रा्त झाल्यानींतर नगरपररर्द सींचालनालयाने ववत्त 
आयोगाअींतगफत प्रा्त अनदुानाची रक्कम सींबींधर्त नागरी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींच्या बँक खात्यात जमा केली. 

 

      सदर कायफवाही पूणफ करण्यासाठी जो अधर्कचा कालावर्ी लागला त्यासाठी 
रु.५,८२,९६,०६२/- इतकी व्याजाची रक्कम सींबींधर्त नागरी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींना अदा करण्यात आली आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

 

राज्यात विविध दाखले मुदतीत देण्याच्या ननणचयाबाबत 

(१७) *  १५७२९   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जन्म, मतृ्य,ू ज्येषठ नागररक याींसह ववववर् ४६ दाखले ककीं वा 
प्रमाणपत्र े ठराववक मुदतीत देण्याचे बींर्नकारक करण्यात आलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, दाखला ककीं वा प्रमाणपत्र देण्यास ववलींब लागल्यास सींबींधर्त 
अधर्काऱ्यावर तसेच कमफचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर लोकसेवा हक्क अधर्ननयम, २०१५ मर्ील 
कलम ४ अनुसार सावफजननक प्राधर्करणाच्या पदननदेलशत अधर्काऱ्याने ननयत 
कालमयाफदेच्या आत पात्र व्यक्तीला लोकसेवा देणे बींर्नकारक आहे, हे खरे आहे. 
(२) सदर अधर्ननयम हा ठदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ पासून अींमलात आला आहे. 
(३) सदर अधर्ननयमाच्या कलम १० अनुसार पदननदेलशत अधर्काऱ्यावर ककमान 
रुपये पाचशे ते कमाल रुपये पाच हजार इतकी शास्ती लावण्याची तरतदू असून 
कलम १२ अनुसार वारींवार कसुरी करणाऱ्या पदननदेलशत अधर्काऱ्यावर वतफणकू व 
लशस्तभींगववर्यक ननयमानुसार लशस्तभींगाची कारवाई करण्याची तरतदू आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई उपनगरात नतिाराांच्या झाडाांची तोड िरुन भराि टािून  
िरण्यात येत असलेल्या बेिायदा बाांधिामाबाबत 

(१८) *  १६२३०   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.अननल परब :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील चारकोप, साईर्ाम, सेक््र ८, मुलुींड, बोररवली तसेच 
खाडी लगतची उपनगरे येथील पररसरात बेकायदा बाींर्काम करण्यासाठी 
भूमाकर्याींकडून मोठया प्रमाणावर नतवाराींची तोड करुन भराव ्ाकला जात 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी पोलीस, महानगरपाललकेच्या अधर्काऱ्याींसह 
सींबींधर्त यींत्रणा दलुफक्ष करीत असल्याने भूमाकर्याींचे भराव ्ाकून बेकायदा 
झोपडया बाींर्ण्याचे काम सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून भूमाकर्याींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर बाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या एम/पूवफ, 
पी/ उत्तर, आर/ दक्षक्षण या ववभाग कायाफलयात तक्रार प्रा्त झाली आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या आर/दक्षक्षण ववभागातील लक्ष्मीनगर, 
चारकोप, काींठदवली (पजश्चम) येथील न.भू.क्र.४ चारकोप येथील भूखींड हा 
शासनाच्या मालकीचा आहे. रर् याधचका क्रमाींक ३२४६/२००४ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने ठदलेल्या आदेशानुसार मुींबई व मुींबई उपनगर जजल्हा येथील 
शासकीय जलमनीवरील काींदळवनाचे क्षेत्र हे सींरक्षक्षत वने म्हणनू ववववर् 
अधर्सूचनेदवारे अधर्सूधचत करण्यात आले असून काींदळवने पररसरापासून ५० 
लम्र अींतरापयांत कोणतीही भरणी वा बाींर्काम करण्यास मनाई करण्यात 
आलेली आहे. असे ननदशफनास आल्यास सींबींधर्ताववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे 
आदेश आहेत याबाबत पींतनगर पोलीस ठाणे, घा्कोपर (पु.) येथे ठद. 
०६.११.२०१५ रोजी गु.नों.क्र.१९९/२०१५ कलम १५ (१) पयाफवरण सींरक्षण 
अधर्ननमय १९८६ अन्वये मे.आयफमान डवे्हलपसफ याींचेववरुध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
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     या भूभागावरती अनधर्कृतपणे भराव ्ाकून कच्ची व पक्की बाींर्कामे 
उभारण्याचे प्रकार यापवूी वारींवार ननदशफनास आलेले आहेत. त्यावर 
महानगरपाललकेतरे् उपजजल्हाधर्कारी (अनतक्रमण/ननषकासन) बोरीवली व 
ववभागीय अधर्कारी (काींदळवने) या ववभागाच्या सहकायाफने सींयकु्तपणे 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे व यास जबाबदार असणाऱ्या 
कसूरदार व्यक्तीववरुध्द एम.आर.्ी.पी. कायदयाींतगफत नो्ीसा बजावनू कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
      जानेवारी, २०१६ मध्ये या भूभागावर पुन्हा अनधर्कृत बाींर्कामे झाले 
असल्याचे ननदशफनास आले त्यावर तातडीने कायफवाही करुन ठदनाींक ११.०१.२०१६ 
रोजी एकुण ६० कच्ची बाींर्कामे ननषकासीत करण्यात आली. परींतू रठहवाश्याींचा 
तीव्र ववरोर् यामुळे पढुील कारवाई नाईलाजास्तव स्थधगत करण्यात आली. 
तथावप, ठदनाींक २०.०१.२०१६ रोजी अनतररक्त पोलीसबळ वापरुन 
उपजजल्हाधर्कारी (अनतक्रमण/ननषकासन) बोरीवली व ववभागीय वन अधर्कारी 
(काींदळवन सींवर्फन घ्क) याींच्या खात्यासमवेत सींयुक्त कारवाई करुन १४८ 
ननवासी, ४५ कच्ची व २ अननवासी एकूण १९५ अनधर्कृत बाींर्काम ननषकासीत 
करण्यात आली तसेच अनधर्कृत भराव व बाींर्कामे यास जबाबदार असणाऱ्या 
एकूण १५ व्यक्तीववरुध्द एम.आर.्ी.पी. कलम ५२ (४३) अींतगफत स्थाननक 
पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल करुन ववलेपाले येथे महानगर दींडाधर्कारी 
न्यायालयात यापवुीच ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. सदर ठठकाणी 
होणाऱ्या अनधर्कृत भरणीस प्रनतबींर् करण्याच्या दृष्ीने ्ेहळणीसाठी 
महानगरपाललका कमफचाऱ्याींची नेमणकू करण्यात आली आहे. तसेच त्या क्षेत्रात 
मातीचे व रॅत्रब्चे रक जावू नये यासाठी महानगरपाललकेतरे् मोठी चर खणण्यात 
आली आहे. 
      सदर भूभाग कायमस्वरुपी अनतक्रमण मुक्त राहण्याच्या दृष्ीने या 
काींदळवन क्षेत्राभोवती कुीं पन घालण्याबाबतची कायफवाही ववचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोरेगाि पजश्चमेिडील लसध्दाथच नगरातील पत्रािाला  
चाळीच्या पनुविचिासात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१९) *  १४८५८   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव पजश्चमेकडील लसध्दाथफ नगरातील पत्रावाला चाळीच्या पनुववफकासात 
झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याकररता शासनाने एक सदस्यीय सलमती 
नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सलमतीने शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या अहवालानसुार 
ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मा.राज्यमींत्री (गहृननमाफण) याींनी त्याींच्या ठदनाींक 
३१.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये गोरेगाव (मुींबई) येथील ४० एकर जागेवरील 
लसद्धाथफनगर (पत्रा चाळ) येथील पनुववफकासाच्या अनुर्ींगाने चौकशी करण्याचे 
आदेश ठदले आहेत. 
(२) प्रर्ान सधचव (गहृननमाफण) याींनी त्याींच्या स्तरावर म्हाडा अधर्काऱ्याींशी बठैक 
घेतली असून योजनेतील आवश्यक माठहती सादर करण्याची सूचना त्या बैठकीत 
देण्यात आली आहे. सदरहू प्रकरणी अींनतम ननषकर्फ काढण्यास काही कालावर्ी 
लागणार असल्याने मा.राज्यमींत्री (गहृननमाफण) याींचेकडून अहवाल सादर 
करण्याकरीता १ मठहन्याचा कालावर्ी वाढवण्यात आलेला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेच् या िां त्राटी सफाई िामगाराांच्या समस्याांबाबत 

(२०) *  १५३६१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच् या कचरा गाडीवर कीं त्रा्ी सर्ाई कामगार म् हणनू 
काम करणा-या यनुुस अहमद शेख या कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराचा ठदनाींक ८ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् या सुमारास मतृ् यू झाल् याची बाब ननदशफनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराींना महापाललकेमार्फ त कोणत् याही प्रकारच् या 
आरोग् य ववर्यक सुववर्ा (हॅण् डग्लोव्हज, मास् क, गमबु्, ्ॉवेल इत् यादी साठहत् य) 
पुरववण् यात येत नसल् यामुळेच सदरचा मतृ् य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराींना ककमान वेतन न देता कमी पगारावर 
राबवनु घेत असल् याच् या तक्रारी कमफचारी सींघ्नाींमार्फ त महापाललका प्रशासनाकड े
केलेल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सार्ारणत: २७०० कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराींना महापाललकेच् या सेवेत 
कायम करण् याचा आदेश मा.औदयोधगक न् यायालयाने ठदलेले असताना सुध् दा 
त् याची अींमलबजावणी केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, कीं त्रा्ी कामगाराींच् या मालसक वेतनातुन ननयलमतररत् या भववष य 
ननवाफह ननर्ी कपात केला जात असुन सुध् दा तो ननवाफह ननर्ी खात् यावर जमा 
होत नसल् याने कामगाराींना कोणतेही सींरक्षण लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    बहृन्मुींबई महानगरपाललका सर्ाई कामगाराींच्या आरोग्याकड े दलुफक्ष करीत 
नसून, सर्ाई कामगाराींना हॅण्ड ग्लोव्हज, मास्क, गमबू्, साबण, ्ॉवेल इत्यादी 
सुरक्षा सार्ने महापाललकेमार्फ त वेळोवेळी पुरववली जातात. 
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(३) कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराींना ककमान वेतन न देता कमी पगारावर राबवनु घेत 
असल्याच्या तक्रारी कमफचारी सींघ्नाींमार्फ त महापाललका प्रशासनाकड े केल्या 
आहेत हे खरे आहे. 
   तथावप, सेवाभावी सींस्थेच्या सेवकाींना महापाललकेमार्फ त ककमान वेतन 
कायदयानुसार ककमान वेतन अदा करण्यात येते. 
(४) औदयोधगक न्यायालयाने २७०० सेवाभावी सींस्थेचे स्वयींसेवक / सभासदाींना 
महापाललकेत सामावनू घेण्याबाबत आदेश ठदले आहेत. 
     तथावप, औदयोधगक न्यायालयाच्या आदेशाववरुध्द मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे याधचका क्र. ११५१९/२०१४ प्रलींत्रबत आहे. 
     सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असून मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
महापाललकेमार्फ त पुढील उधचत कायफवाही करण्यात येईल. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 
    कें द्र शासनाने वेळोवेळी ननर्ाफरीत केलेल्या वेतन सुर्ारणेनुसार ककमान वेतन 
व त्यावर ४६% लेवी देण्याबाबत महापाललकेच्या स्थायी सलमतीची मींजुरी प्रा्त 
झाली आहे. 
   सदर लेवीमध्ये भववषय ननवाफह ननर्ी १२% सानुग्रह अनदुान ८.३३ % , 
सुरक्षक्षत सार्ने ४%, उपदान ४%, रजेचे रोखीकरण ६%, ककरकोळ रजा १%, 
कामगार ववमा ४%,  प्रशासकीय खचफ ५% व ककरकोळ खचफ १.६७% असे एकूण 
४६% लेवी महापाललकेमार्फ त अधर्दान करण्यात येते. 
   कीं त्रा्दार/सेवाभावी सींस्थेने त्याींच्याकड े कायफरत असलेल्या सभासद / 
कीं त्रा्दार कामगाराींचे  भववषय ननवाफह ननर्ी अींशदान व कामगार ववमा अींशदान, 
सींबींधर्त सींस्थेमार्फ त त्या- त्या प्राधर्करणाकड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
   सदर अींशदान रक्कम जमा केल्यानींतर त्याबाबतची प्रनतपतुफता 
महापाललकेमार्फ त कीं त्रा्दार/ सेवाभावी सींस्थेस करण्यात येते. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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



27 

राज्यात निीन िारागहेृ उभारण्याबाबत 

(२१) *  १५१९८   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, 
श्रीमती हद्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५३ तरुुीं गात त्याींच्या क्षमतेपेक्षा २० ्क्के कैदी जास्त असून या 
कारागहृाींची दरुवस्था झालेली असल्यामुळे शासनाने कारागहृाींच्या सींख्येत वाढ 
करण्याबाबत ववचार करावा, त्यालशवाय कैदी व न्यायार्ीन कैदयाींना स्वतींत्र 
कारागहृात ठेवण्यासींदभाफत मागफदशफक तत्वे आखावीत असे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने ठदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास एका जनठहत 
याधचकेच्या सुनावणीच्या वेळी शासनास ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सहा मध्यवती कारागहृाींमध्ये क्षमतेपेक्षा दु् प् कैदी 
ठेवल्या जात असल्याचे ठदनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मठहला कैदयाींचे प्रमाण जास्त असल्याने मठहला  
कैदयाींची वाढ लक्षात घेता मठहला कारागहृ वाढववण्याची शासनाची योजना आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चींद्रपूर जजल्ह्यात खलेु कारागहृ बाींर्ण्याचा शासनाचा प्रस्ताव 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यात नवीन कारागहेृ 
उभारण्यासींदभाफत व तेथे ककमान पुरेशा सुववर्ा उपलब्र् करुन देण्याबाबत कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात ६ मध्यवती कारागहेृ नसून ९ मध्यवती कारागहेृ आहेत. ठदनाींक 
३१ जानेवारी, २०१६ रोजीची जस्थती ववचारात घेता, ९ मध्यवती कारागहृातील 
अधर्कृत बींदीक्षमता १४८४१ इतकी असताना त्या कारागहृाींमध्ये प्रत्यक्षात २०३२५ 
इतके बींदी आहे. म्हणजेच अधर्कृत बींदी क्षमतेपेक्षा १३७ ्क्के अधर्क बींदी 
दाखल आहेत. 
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(३) अकोला येथे मठहला कारागहृ तसेच लातूर व ठाणे येथील कारागहृात मठहला 
बींदयासाठी स्वतींत्र ववभाग नव्याने चालू करण्यात आला आहे. याव्यनतररक्त ठाणे 
कारागहृातील अनतररक्त मठहला बींदयाींना भायखळा कारागहृाकड े वगफ करणेची 
कायफवाही चालू आहे. 
(४) चींद्रपूर जजल्ह्यात खलेु कारागहृ बाींर्ण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारार्ीन नाही. 
(५) राज्यातील कारागहृातील वाढीव बींदी सींख्या ववचारात घेता, सदर बींदयाींना 
पुरेशा सुववर्ा उपलब्र् करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायफवाही करण्यात आली 
आहे. 

१. नागपूर ववभागाींतगफत वालशम/गडधचरोली या ठठकाणी नवीन कारागहेृ 
कायाफजन्वत करण्यात आली असून, गोंठदया जजल्हा येथे वगफ-२ दजाफचे 
कारागहृ बाींर्ण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

२. औरींगाबाद ववभागाींतगफत लातूर, जालना, नींदरूबार येथे नवीन जजल्हा 
कारागहृ कायाफजन्वत करण्यात आली आहेत. 

३. मुींबई ववभागाींतगफत लसींर्दुगुफ जजल्हा कारागहृाचे बाींर्काम पूणफ झाले 
असून, सदर कारागहृ कायाफजन्वत करण्याची कायफवाही चालू आहे. ठाणे 
येथे मठहलाींसाठी स्वतींत्र ववभाग चालू करण्यात आला आहे. मुींबई शहरात 
नवीन कारागहृ बाींर्ण्यासाठी जागेचा शोर् घेण्यात येत आहे. कल्याण 
कारागहृाचा दजाफ बदलून मध्यवती कारागहृ करण्यासाठीचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारार्ीन आहे. 

४. पुणे ववभागाींतगफत अहमदनगर जजल्हा कारागहृाकरीता अनतररक्त जागा 
प्रा्त करुन घेण्यात आली असून, तेथे कारागहृ इमारत बाींर्ण्याची 
कायफवाही चालू आहे. सोलापूर येथे जी+१ अनतररक्त बॅरेक बाींर्ण्यात 
आल्या असून त्या कायाफजन्वत करण्यात येत आहेत. येरवडा मध्यवती 
कारागहृामध्ये अनतररक्त ८ बरेॅकचे बाींर्काम चालू आहे. 

(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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येिला (जज.नालशि) तालुक्यातील िाशीिापडी समाजाच्या महहलेला 
जातपांचायतीने बहहष्ट्िृत िेल्याबाबत 

(२२) *  १४६५८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोयाहे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) येवला अणखल भारतीय काशीकापडी समाजातील ९ जात पींचाींववरुध्द येवला 
(जज.नालशक) शहर पोललस ठाण्यात ठद.२.१.२०१६ रोजी वा त्यासुमारास गुन्हे 
नोंदववले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तपास करण्यात आला आहे काय, 
(३) तपासात काय आढळून आले व त्यानुसार आरोपीींववरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सदर घ्ना शुक्रवार पेठ, पुणे येथे घडली असून आरोपी क्र.१ ते ९ याींनी 
कर्याफदीची आई व सावत्र आई याींना काशी कापडी समाजामर्ील सती 
अींर्श्रध्देच्या प्रथेप्रमाणे पतीच्या मतृ्यूपश्चात तुप लावून पे्रतासोबत अींघोळ 
घालून, साज उतरवनू अींर्ार खोलीत एक्ीला रात्रभर डाींबून ठेवले, सदर प्रथेस 
कर्याफदीने ववरोर् दशफववल्याने आरोपी क्र.१ ते ९ याींनी कर्याफदीला समाजातनू 
बठहषकृत केले आहे. 
      सदर घ्नेच्या अनरु्ींगाने कर्याफदीने ठदलेल्या कर्याफदीनुसार येवला शहर 
पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.०१/२०१६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. 
सदर गुन्हा पुणे शहरात घडला असल्याने सदर गुन्हा खडक पोलीस ठाणे, पुणे 
येथे वगफ करण्यात आलेला आहे. 
    खडक पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.३/२०१६ भा.दीं.वव.कलम ३४२, ३४ महाराषर 
नरबळी आणण इतर अमानुर् अननषठ व अघोरी प्रथा व जादू् ोणा याींना प्रनतबींर् 
घालण्याबाबत अधर्ननयम २०१३ चे कलम ३(२) प्रमाणे दाखल करुन सवफ आरोपी 
क्र. १ ते ९ याींना अ्क करण्यात आली असून, गुन्ह्याचा पढुील तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेच्या आरक्षक्षत जागेिर 
बेिायदा बाांधिामे होत असल्याबाबत 

(२३) *  १५८०१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर महापाललकेच्या १३ हजार चौ.मी आरक्षक्षत जागेवर बेकायदा 
बाींर्कामे होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या पठहल्या आठवडयात 
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरात नागररकाींसाठी माके्, उदयान व खेळीची मदैाने 
अशा सुववर्ा उपलब्र् करुन दयाव्यात अशी मागणी स्थाननक नागररकाींकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने महानगरपाललकेच्या या आरक्षक्षत जागेवरील 
बेकायदा बाींर्कामे ह्वनू नागररकाींना सुववर्ा उपलब्र् होण्यासाठी कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या १३ हजार 
चौ.मी. आरक्षक्षत जागेवर बेकायदा बाींर्कामे होत असल्याची बाब ननदशफनास 
आली नसल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
     महानगरपाललका क्षेत्रातील आरक्षणे असलेली जागा महानगरपाललकेने 
ताब्यात घेतल्यानींतर शहरातील नागररकाींना त्याठठकाणी सुववर्ा उपलब्र् करुन 
देण्याच्या दृष्ीने पाललकेच्या अथफसींकजल्पय तरतदूीनसुार कायफवाही करण्यात येते. 
तसेच आरक्षक्षत जागेवर अनतक्रमण/अनधर्कृत बाींर्काम ननदशफनास आल्यास, 
त्यावर महाराषर महानगरपाललका अधर्ननयमातील सींबींधर्त तरतदूीनुसार 
महानगरपाललकेकडून कारवाई करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे शहरातील धोिादायि इमारतीांबाबत 

(२४) *  १५६४४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललकेने शहरातील र्ोकादायक तसेच अनतर्ोकादायक 
इमारतीींसाठी मागफदशफक तत् वे तयार केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागफदशफक तत् वानुसार र्ोकादायक इमारतीींची यादी जाहीर केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर यादीनुसार कोपरी भागातील प्रभाग सलमतीअींतगफत 
असलेल् या ९९ र्ोकादायक इमारतीींमर्ील रठहवाशाींना घरे ररकामी करण् याच् या 
नो्ीसा ठदल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक् त इमारतीींमर्ील रठहवाशाींची रहाण् याची पयाफयी व् यवस् था 
केली आहे काय, 
(५) तसेच, ठाणे येथील नौपाडा, वागळे इस््े् आणण कळवा अशा दा्ीवा्ीच्या 
पररसरात अनेक जुन्या इमारती असून एमआर्ीपीचे ननकर् पाळल्यास त्याींचा 
पुनववफकास होणे अशक्य असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त पररसरात अनेक जनु्या इमारती असुन त्याींचा पनुववफकास 
एमआर्ीपीच्या ननकर्ाींमुळे रखडला असुन याबाबत सींबींधर्त महानगरपाललका 
काही ठोस ननणफय घेत नसल्याने अशा अनेक जुन्या इमारतीींचा पुनववफकास 
रखडला असल्याने या इमारतीींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नागररकाींचा जीव 
र्ोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील 
र्ोकादायक/अनतर्ोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारती सींदभाफत 
अनुसरावयाची कायफपध्दती व मागफदशफक सूचना ठदनाींक ०७.०८.२०१५ रोजी ठाणे 
महानगरपाललकेने प्रलसध्द केल्या आहेत. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
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      सन २०१६ मध्ये केवळ कोपरी प्रभाग सलमतीच्या हद्दीतील र्ोकादायक 
इमारतीींची यादी प्रलसध्द करण्यात आली आहे. 
     उक्त यादीत ९९ र्ोकादायक इमारतीींची यादी प्रलसध्द करण्यात आली 
असून या सवफ इमारतीींमर्ील रठहवाशाींना महाराषर महानगरपाललका 
अधर्ननयमाच्या कलम २६४ अन्वये घरे खाली करण्याची नो्ीस बजावण्यात 
आलेली आहे. 
(४) उपरोक्त इमारतीींमर्ील रठहवाशाींना अदयाप ननषकालसत करण्यात आलेले 
नाही. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 
     महाराषर प्रादेलशक नगररचना अधर्ननयम, १९६६ चे कलम ३१ (२) चे 
तरतुदीनुसार, ठाणे शहराकरीता ववकास ननयींत्रण ननयमावली मींजूर करण्यात 
आलेली आहे. सदर ववकास ननयींत्रण ननयमावली ठदनाींक १.६.१९९५ पासून 
अींमलात आहे. सदर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील पररलशष्- आर मध्ये ठाणे 
शहरातील अधर्कृत र्ोकादायक इमारतीींच्या पनुववफकासाची तरतदू आहे. सदर 
तरतुदीनुसार अधर्कृत र्ोकादायक इमारतीींचे पनुफबाींर्णीचे प्रस्ताव प्रा्त झाल्यास 
मींजुरी देण्यात येते. 
     जुन्या इमारतीच्या पनुववफकासाकरीता शासनाने क्लस््र डवे्हलपमें् पॉलीसी 
तयार केली असून मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदशफनास आणल्यानींतर उक्त 
पॉलीसी अींमलात येईल. 
(७) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

िोल्हापुर येथे राजषी छत्रपती शाहू महाराज याांचे स्मारि उभारण्याबाबत 

(२५) *  १६१०६   श्री.सतेज ऊफच  बांटी  पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हद्ती चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर येथील शाहू लमलच्या जागेत शासनाने राजर्ी छत्रपती शाहू 
महाराज याींचे स्मारक उभारण्याचे घोवर्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्मारक उभारणीबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(३) असल्यास, यासाठी ननर्ी उपलब्र् करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) कोल्हापूर येथील शाहू लमलची जागा स्मारकाकरीता उपलब्र् होण्यासाठी 
कोल्हापूर महानगरपाललका प्रयत्नलशल आहे. दरम्यान  आयुक्त, कोल्हापूर 
महानगरपाललका याींचेकडून प्रस्ततु स्मारकाच्या  बाींर्कामाच्या प्रा्त 
आराखडयामध्ये काही त्रृ् ी आढळून आल्याने त्याींची पतूफता करुन रे्रप्रस्ताव 
सादर करण्याबाबत आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपाललका याींना कळववण्यात आले 
आहे. 
(३) व (४) या कामासाठी सन २०१५-१६ कररता रु.१०.०० लक्ष इतकी लाक्षणणक 
तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१६-१७ या वर्ाफकरीता देखील नततकाच 
रु.१०.०० लक्ष  ननर्ी अथफसींकल्पात प्रस्ताववत करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
नाांहदिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील आयच गुरुिुल  

शाळेत झालेल्या गॅस लसलेंडरच्या स्फोटाबाबत 
(२६) *  १४९१६   श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींठदवली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील आयफ गुरुकुल शाळेत ठदनाींक २४ 
डडसेंबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास स्नेहसींमेलनाननलमत्त आयोजजत केलेल्या 
कायफक्रमात गॅस लसलेंडरच्या स्र्ो्ात १ जण ठार व १२ ववदयार्थयाांसह २ लशक्षक 
जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्र्ो्ात ठार झालेल्या रु्गेवाल्याकड े एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 
गॅसचा पुरवठा कसा झाला, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, गुन्ह्याचा तपास पूणफ झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     आयफ गुरूकूल शाळेत ठदनाींक २४.१२.२०१५ रोजी झालेल्या स्नेह 
सींमेलनाच्या कायफक्रमात गॅस लसलेंडरच्या स्र्ो्ात १ जण ठार व शाळेतील ५ 
ववदयाथी आणण ७ पालक असे एकुण १२ जण जखमी झाले आहेत. 



34 

(२) स्र्ो्ात ठार झालेल्या रु्गेवाल्याकड े रु्ग्यामध्ये हवा भरण्याचा एक गॅस 
लसलेंडर होता.      
(३) व (४) सदर प्रकरणी ४ आरोपीववरूध्द कोळसेवाडी पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.क्र. ५१४/२०१५ भा.दीं.वव.स. कलम ३०४ (अ), २८७,३३६,३३७,३३८ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून ३ आरोपीींना पकडण्यात आले असुन ४ था आरोपी 
मयत झालेला आहे, या प्रकरणी अधर्क तपास चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धुळे महानगरपाललिेच्या रुनणालयाची औषध खरेदी बांद असल्याबाबत 

(२७) *  १५७०७   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) र्ुळे महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाची और्र् खरेदी गत दोन मठहन्यापासून 
बींद असल्याने रुग्णाींना तसेच त्याींच्या नातेवाईकाींना और्रे् बाहेरुन अधर्क दराने 
खरेदी करावी लागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रुग्णाींना वेळेवर और्रे् 
देण्याबाबत काय कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ळेु महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाच्या वावर्फक मागणी 
प्रमाणे एकत्र और्रे् खरेदी करुन पुरवठा करण्यात येत असतो. 
     सन २०१५-१६ या वर्ाफकररता और्र् खरेदीसाठी तीन वेळेस ननववदा 
काढूनही ननववदा र्ारकाींकडून प्रनतसाद लमळाला नाही. तथावप, पुवीच्या 
पुरवठादाराकडून महानगरपाललकेने आवश्यक असलेल्या और्र्ाींची खरेदी केल्याने 
रुग्णाींना और्रे् बाहेरुन खरेदी करावी लागली नाही. 
     सन २०१५-१६ या वर्ाफत और्र् खरेदीसाठी चौर्थया वेळेस ई-ननववदा प्रलसध्द 
करुन स्थायी सलमती ठराव क्र.४३, ठद.११.६.२०१५ च्या मींजूरीनसुार पुरवठादाराींना 
कायाफदेश देण्यात आले असून ऑगस््, २०१५ पासून महानगरपाललकेच्या 
आवश्यकतेनसुार वावर्फक और्र्ाींचा पुरवठा झालेला आहे 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



35 

ठाणे येथील स्टेम प्राधधिरणाच्या पाणी पुरिठ्यासाठी 
पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा व्यिस्था पुरविणेबाबत 

(२८) *  १६०३५   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील रठहवाशाींना २१० दशलक्ष लल्र पाणीपुरवठा करणाऱ्या स््ेम 
प्राधर्करणाच्या पाणी पुरवठा सुरक्षेची जबाबदारी चार सुरक्षा रक्षकाींवर 
सोपववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढ्या अल्प प्रमाणात सुरक्षा पुरववण्यात आल्याने 
दहशतवादयाींकडून त्यास र्ोका होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ठठकाणी सुरक्षते वाढ करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स््ेम वॉ्र डडजस्रब्युशन ॲण्ड इन्रा.कीं .प्रा.लल. याींचे 
्ेमघर येथे जलशुध्दीकरण कें द्र असून त्याींचेमार्फ त ठाणे महानगरपाललकेस ११० 
द.ल.लल. पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो व उक्त कीं पनीने जलशुध्दीकरण 
कें द्राच्या सुरक्षकेरीता प्रनतठदन १२ सुरक्षा रक्षक तनैात केले आहेत. तसेच सदर 
जलशुध्दीकरण कें द्राच्या सुरक्षेकरीता सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याची प्रकक्रया 
अींनतम ्््यात आहे. 
     तसेच ठाणे महानगरपाललकेच्या स्वत:च्या पाणी पुरवठा योजनेअींतगफत २१० 
द.ल.लल. पाणीपुरवठा करणाऱ्या ्ेमघर येथील जलशुध्दीकरण कें द्राच्या 
सुरक्षेसाठीही प्रत्यक्षात १२ सुरक्षा रक्षक आहेत. 
     ठाणे महानगरपाललकेमार्फ त स्वत:च्या जलशुध्दीकरण कें द्राच्या पररसरामध्ये 
यावर्ी सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून मींजुरीच्या 
प्रकक्रयेमध्ये आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबई येथे िाहतिुीचे ननयम तोडल्याप्रिरणी  
िाहन चालिाांविरोधात मोहहम हाती घेण्याबाबत 

(२९) *  १५४२४   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येथे मागील ३ वर्ाफत १० लाख ६१ हजार ३१३ चालकाींवर 
वाहतुकीचे ननयम मोडल्याप्रकरणी वाहतूक पोलीसाींनी कारवाई केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार बेलशस्त वाहन चालकाींववरोर्ात मोठहम हाती 
घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) नवी मुींबईतील झपाट्याने वाढत असलेली लोकसींख्या व वाहनाींच्या 
सींख्येबरोबरच वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींची सींख्या देखील 
वाढत आहे. त्यामुळे अशा वाहन चालकाींववरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये 
ठदवसेंठदवस वाढ होत आहे. 
    वाहतकू ननयमाींचे पालन व्हावे व वाहनचालकाींमध्ये लशस्त ननमाफण व्हावी 
याकरीता वाहतकू ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहन चालकाींववरुद्ध वाहतूक 
पोलीसाींकडून दींडात्मक कारवाई करण्यात येत असते. तसेच, महत्वाच्या वाहतकू 
ननयमाींच्या लशर्फकाींतगफत ववशेर् कारवाई मोठहमाींचे देखील ननयलमतपणे आयोजन 
केले जाते. प्रादेलशक पररवहन ववभाग, तसेच राज्य पररवहन महामींडळ याींच्यासह 
सींयुक्त कारवाई मोठहमाींचे आयोजन करण्यात येते. वाहतूक ननयमाींचे पालन व 
अपघाताींना प्रनतबींर् या दृष्ीकोनातनू रस्ता सुरक्षा स्ताह राबवून जनजागतृी 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मालाड (मुांबई) येथे भरधाि बसने धडि हदल्याने  
एिा इसमाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(३०) *  १५८४७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मालाड (मुींबई) येथे भरर्ाव बसने ५० वर्ीय इसमास जोराची र्डक 
ठदल्याने ठदनाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास सदर इसमाचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व तदनसुार सदर मतृ इसमाच्या 
कु्ुींत्रबयास शासनाने कोणती आधथफक मदत केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी एका आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे. त्याच्या 
ववरूध्द मालाड पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ०७/२०१६ भा.दीं.वव.स. कलम २७९, 
३०४ (अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधर्क तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या रुनणालयात राजीि गाांधी  

जीिनदायी आरोनय योजना राबविण्याबाबत 

(३१) *  १५५०१   श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गरीब व गरजू रुग्णाींच्या वैदयकीय उपचाराींचा भार कमी करण्यासाठी 
शासनाने सुरु केलेली राजीव गाींर्ी जीवनदायी आरोग्य योजना ही मुींबई 
उपनगरातील महापाललकेच्या १८ रुग्णालयाींपैकी केवळ दहाच रुग्णालयात 
राबववली जात असून अन्य रुग्णालयाींमध्ये ही योजना राबववली जात नसल्यामुळे 
या योजनेपासून रुग्ण वींधचत राहत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महापाललकेच्या पवूफ व पजश्चम उपनगरात जी प्रसुतीगहेृ व 
रुग्णालये आहेत तेथे उपरोक्त योजना राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. तथावप, मुींबई उपनगरातील 
महानगरपाललकेच्या ज्या १० रुग्णालयामध्ये राजीव गाींर्ी जीवनदायी आरोग्य 
योजना राबववली जात आहे. त्याव्यनतररक्त उपनगरातील अन्य २ रुग्णालयाींमध्ये 
राजीव गाींर्ी जीवनदायी योजना कायाफजन्वत करण्याची कायफवाही 
महानगरपाललकेमार्फ त सुरु आहे. 
(२) महानगरपाललकेच्या प्रसुतीगहृात ठदल्या जाणाऱ्या सेवा प्राथलमक स्वरूपाच्या 
असतात. प्रसुतीगहृात कमी गुींतागुींतीच्या शस्त्रकक्रया केल्या जातात त्यासाठी 
लागणारी उपकरणे व और्रे् प्रसुतीगहृात उपलब्र् असतात. राजीव गाींर्ी 
जीवनदायी योजनेअींतगफत येणाऱ्या स्त्री रोग व प्रसुती शस्त्रकक्रया प्रसुतीगहृात 
सवफसार्ारणपणे केल्या जात नाहीत. त्यामुळे महानगरपाललकेच्या पूवफ व पजश्चम 
उपनगरात असलेल्या प्रसुतीगहृाींमध्ये राजीव गाींर्ी जीवनदायी योजना राबववण्यात 
येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पाांढरििडा (जज.यितमाळ) शहराभोितालच्या ्लॉटना  
मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(३२) *  १५७५४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ) शहराभोवतालच्या जलमनी अकृर्क करुन ्लॉ् 
ननमाफण केले आहेत. तथावप, सदर ्लॉ्च्या ठठकाणी मूलभूत सोयीसुववर्ा 
पुरववण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व तदनुसार सदर ्लॉ्च्या 
ठठकाणी मुलभूत सोयीसुववर्ा पुरववणेबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पाींढरकवडा शहराभोवतालच्या एकूण ३४ 
सव्हे नीं. मर्ील ७.७८ चौ.कक.मी. क्षेत्रास नागरी सोयी सुववर्ा पुरववण्यासाठी ते 
क्षेत्र ठदनाींक  २६/०८/२०१४ च्या अधर्सूचनेनुसार पाींढरकवडा नगरपररर्देत 
समाववष् करण्यात आले आहे. 
     ठदनाींक ४ एवप्रल, २०१५ च्या शासन ननणफयानुसार रुपये १.४९ को्ी एवढा 
ननर्ी नागरी सोयी पुरववण्यासाठी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात जव्हडीश शुटीांगद्िारे गुन्द् हे दाखल िेले जाणार असल्याबाबत 

(३३) *  १५४३३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील न् यायालयात ख्ला सुरु होताच पींच व तक्रारदार पल्तात 
यासाठी राज् यात लवकरच (जव्हडीश शु्ीींग) दवारे गुन् हे दाखल केले जाणार 
असल् याची माठहती राज् याचे पोलीस महासींचालक याींनी ठदनाींक १९ ऑक् ्ोबर, 
२०१५ रोजी वा त् यासुमारास पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे ठदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, सदर प्रकरणाचे 
स् वरुप कशा प्रकारचे आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची अींमलबजावणी शासन केव् हापासून करणार आहे, 
त् याचा कालावर्ी सार्ारण ककती ठदवसाचा आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे, र्क्त गींभीर गुन्ह्याबाबत पररपत्रक 
काढले आहे. 
(२) प्रश्नात नमूद केल्याप्रमाणे ख्ला सुरू झाल्यानींतर काही ख्ल्यातील 
कर्याफदी पींच व साक्षीदार कर्तुर असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहेत. 
त्यामुळे गींभीर गुन्ह्यामध्ये डडजी्ल पुरावे घेण्याबाबत पोलीस महासींचालक 
याींच्या मार्फ त ठदनाींक १२/१०/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये राज्यातील सवफ पोलीस 
आयुक्त/अर्ीक्षक याींना सूचना ननगफलमत करण्यात आल्या आहेत. 



40 

(३) पोलीस महासींचालक याींच्या ठदनाींक १२/१०/२०१५ च्या पररपत्रकातील सुचनाची 
अींमलबजावणी सवफ पोलीस आयुक्त/अर्ीक्षक याींनी सुरु केली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील पाचपािली पोलीस ठाण्यातील िमचचा-याांिर  

लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाने िेलेली िारिाई 

(३४) *  १५३६०   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील पाचपावली पोलीस ठाणे येथील पोलीस उपननररक्षक मननर् 
गावींड े याींना ठदनाींक ६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लाचलुचपत 
प्रनतबींर्क ववभागाच् या पथकाने अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पोलीस उपननररक्षकास अ्क करण् यासाठी गेल् यानींतर त् याींनी 
स् वतचच् याच सजव्हफस ररव् हॉल् वरने आत् महत् या करण् याचा प्रयत् न केला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाफतील अन् य दोघे एएसआय, श्री.उल् हास पवार व पोलीस 
लशपाई, श्री.प्रववण जाींभुळकर हे र्रार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व त् यानरु्ींगाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. श्री.गावींड ेयाींना ठदनाींक ६.१.२०१६ रोजी अ्क 
करण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) होय. श्री.उल्हास पवार, एएसआय व श्री.प्रववण जाींभुळकर र्रार झाले होते. 
तथावप, ठदनाींक ७.१.२०१६ रोजी ते स्वत: लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभागाच्या 
नागपूर कायाफलयात हजर झाले. 
(४), (५) व (६) पोलीस स््ेशन पाचपावलीच्या हद्दीत सावजी हॉ्ेल सुरु 
ठेवण्याकररता तक्रारदार श्री.आलशर् ठदव्े याींच्याकड ेश्री.मननर् गावींडे, पोलीस उप 
ननरीक्षक व श्री.उल्हास पवार, सहायक पोलीस उप ननरीक्षक याींनी रु.४०००/- 
इतक्या लाचेच्या रक्कमेची मागणी करून ती श्री.प्रववण जाींभुळकर, पोलीस 
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लशपाई याींचेमार्फ त स्वीकारण्याची तयारी दशफववल्याने उपरोक्त तीनही 
अधर्काऱ्याींववरुध्द पाचपावली पोलीस स््ेशन येथे गुरक्र.३०१५/२०१६ लाचलुचपत 
प्रनतबींर्क अधर्ननयम, १९८८ च्या कलम ७,१२ सह भादींवव कलम ३०९ अन्वये 
गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. प्रस्ततु गुन्ह्यातील आरोपी श्री.मननर् गावींड,े 
पोलीस उप ननरीक्षक याींना अ्क करण्यासाठी अधर्कारी/कमफचारी गेले असता 
त्याींनी स्वत:च्या सजव्हफस ररव्हॉल्वरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
श्री.गावींड े याींना ठदनाींक ६.१.२०१६ रोजी अ्क केल्यानींतर गुन्ह्यातील अन्य 
आरोपी श्री.उल्हास पवार व श्री.प्रववण जाींभुळकर हे र्रार होते. मात्र, त्यानींतर 
ठदनाींक ७.१.२०१६ रोजी दोन्ही आरोपी लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभागच्या नागपूर 
कायाफलयात स्वत: हजर झाल्याने त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
तीनही आरोपीींना मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केला आहे. तसेच, त्याींना 
सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर याींनी ठदनाींक ७.१.२०१६ रोजी शासन 
सेवेतनू ननलींत्रबत केले आहे. 

----------------- 
झोपडपट्टीधारिाांना त्याांचे अधधिार प्रदान िरण्यासाठी बायोमेहरि  

सव्हेक्षण स्माटच िाडच देण्याच्या ननणचयाबाबत 

(३५) *  १६५७०   श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टीर्ारकाींना त्याींचे अधर्कार प्रदान करण्यासाठी बायोमेठरक सव्हेक्षण 
स्मा फ् काडफ देण्याचा ननणफय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे सवफसार्ारण स्वरुप काय आहे व या योजनेवर 
शासनाला ककती खचफ येणार आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने ठदनाींक १ जानेवारी, २००० पवूीच्या सवफ झोपडयाींना 
कायदयाने सींरक्षण ठदले असून स्मा फ् काडफ योजनेत पात्र ठरण्यासाठी झोपडी सन 
२००० पवूीपासून अजस्तत्वात असल्याचे लसध्द करणारा मतदार यादीचा उतारा, 
ववदयुत जोडणी देयक, सन  २००१ चे शळखपत्र, मालमत्ता कराची पावती, 
गुमास्ता लाइफन्स यापैकी एक पुरावा झोपडीर्ारकाींने सादर करणे आवश्यक असून 
सदया वास्तव्य करत असल्याचा कोणताही एक पुरावा सादर करावा लागणार 
असून ज्याच्याकड े योग्य ते पुरावे असतील त्याींना सव्हेक्षण झाल्यावर 
सार्ारणत: दोन ठदवसात सींरक्षणपात्र झोपडीसाठी आवश्यक असणारे स्मा फ् काडफ 
ववतरीत करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, झोपडपट्टी ववकासाच्या नावाखाली होणारी र्सवणकू ्ाळण्यासाठी 
एसआरएच्या माध्यमातनू बायोमेठरक सव्हेक्षण करण्यास मुींबइफत सुरूवात 
करण्यात आली असली तरीही हे काम करण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या 
एजन्सीकडून सन २००० पवूीची सींरक्षण पात्र झोपडी आहे का याची तपासणी न 
करताच सरसक् सवफच झोपडयाींची गणना केली जात असून एका झोपडीला दोन 
क्रमाींक देण्याचे प्रकारही ननदशफनास आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त योजनेतील त्रु् ी 
दरु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) झोपडपट्टी पनुवफसन प्राधर्करणाकडून बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका क्षेत्रामध्ये ननववदेदवारे ननयुक्त केलेल्या खाजगी यींत्रणेमार्फ त 
झोपडयाींचे सव्हेक्षण सुरु करण्यात आले असून सव्हेक्षणानींतर प्रत्येक 
झोपडीवालसयास स्मा फ् काडफ देण्याचा झोपडपट्टी पनुवफसन प्राधर्करणाने ननणफय 
घेतला आहे. 
(२) माठहती तींत्रज्ञानयुक्त तींत्रज्ञानादवारे प्रत्येक झोपडपट्टी क्षेत्राचे लसमाींकन, त्या 
क्षेत्रातील झोपडयाींची सींख्या ननजश्चत करणे व प्रत्येक झोपडीचे सवेक्षण करुन 
झोपडीर्ारकास स्मा फ् काडफ देणे असे योजनेचे सवफसार्ारण स्वरुप असून 
सवेक्षणात प्रत्येक झोपडीमागे सार्ारणत: रुपये ४९५/- एवढा खचफ अपेक्षक्षत आहे. 
सवेक्षणात खालील बाबीींचा समावेश असणार आहे. 

१) झोपडपट्टीची पाहणी (रेकी) करणे, 
२) ललडार यींत्रादवारे सवेक्षण करणे. 
३) प्रत्यक्ष झोपडीचे सवेक्षण करुन बाहेरुन व आतनु मोजमाप घेणे. 
४) झोपडीर्ारकाींचा र्ो्ो घेणे व जव्हडडश रेकॉडडांग घेणे 
५) झोपडीर्ारकाींचे पुरावे घेवनू ते स्कॅन करणे. 
६) सवफ पुराव्याची एक र्ाईल तयार करुन ती प्राधर्करणास/ सक्षम 

प्राधर्कारी याींचेकड ेसादर करणे 
(३) झोपडपट्टीतील सवफ झोपडयाींचे सव्हेक्षण केल्यानींतर सवफ झोपडपट्टीर्ारकाींना 
स्मा फ् काडफ देण्यात येणार आहे. या स्मा फ् काडफच्या मार्फ त झोपडीर्ारकाच्या नावे 
पात्र/ अपात्रतेबद्दल माठहती प्रा्त होईल. सदर माठहती ठदनाींक १६.०५.२०१५ च्या 
शासन ननणफयानुसार सक्षम प्राधर्काऱ्याींनी तपासणे अपेक्षक्षत आहे. 
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(४) सवेक्षणामध्ये सवफ झोपडयाींचा समावेश होणे अननवायफ आहे. त्यानींतर 
सवेक्षणातनू झोपडी व झोपडीवालसयाींनी पात्रतेबाबत ठदलेले पुरावे सींबींधर्त सक्षम 
प्राधर्काऱ्याकडून तपासून झोपडीवालसयाींची पात्रता/ अपात्रता ठरववली जाणार आहे. 
एका झोपडीला दोन क्रमाींक देण्याचे प्रकार झोपडपट्टी पुनवफसन प्राधर्करणाच्या 
ननदशफनास आलेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे ते बोरीिली हा जलद मागच ि मुांबईतील मेरो-३ या प्रिल्पाांच्या िामाांबाबत 

(३६) *  १६८०८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.अननल परब, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे ते बोरीवली या मागाफवरील वाढती वाहतकू लक्षात घेता ठाणे ते 
बोररवली बोगदयाच्या माध्यमातून जलद मागफ बाींर्ण्याची योजना शासनाने 
योजजली असून त्यानुसार सींजय गाींर्ी राषरीय उदयानाच्या हद्दीतील डोंगराखाली 
दोन बोगदे बाींर्नू हा रस्ता तयार करण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय पयाफवरण मींत्रालय आणण राषरीय हररत लवादाच्या 
जानेवारी, २०१६ मर्ील दोन वेगवेगळया आदेशाींमुळे प्रस्ताववत ठाणे ते बोररवली 
हा जलद मागफ तसेच मेरो-३ प्रकल्पाकररता आरे कॉलनीत कारशेड बाींर्णे या 
दोन महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाींना त्याचा र््का बसणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील मेरो-३ मागाफअींतगफत सी्झ ते वाींद्रा-कुलाफ कॉम््लेक्स हा 
््पा माहे जनू, २०१९ पयांत, वाींद्रा-कुलाफ कॉम््लेक्स ते सायन्स मुणझयम ््पा 
माहे डडसेंबर, २०१९ पयांत आणण त्यानींतर कर् परेड पयांतचा अींनतम ््पा माहे 
एवप्रल, २०२० पयांत पूणफ करण्याचे उठद्दष् शासनाने ठरववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर प्रकल्प ववठहत 
वेळेत पूणफ होण्यासाठी जमीन सींपादन, रेल्वे स््ेशन्सचे बाींर्काम, मेरो कोच, डबे 
याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व  (३) होय. 
(४) व (५) मुींबई मेरो मागफ-३ स््ेशनच्या बाींर्कामासाठी प्रस्ताववत मेरो रेल्वे 
स्थानके व सुववर्ाकरीता आवश्यक असलेल्या जलमनीचा तपलशल तयार करण्यात 
आला असून भूसींपादन प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. सरकारी व ननम 
सरकारी ववभागाकडून आवश्यक जलमनीचे हस्ताींतरण प्रकक्रया अींनतम ्््यात 
आहे. खाजगी जमीन सींपादनाची कायफवाही प्रगती पथावर आहे. रेल्वे स्थानके व 
बोगदा यासारख्या स्थापत्य बाींर्कामासाठी कीं त्रा्दाराींची नेमणकू प्रक्रीया अींनतम 
्््यात आहे. मेरो रेल्वेचे डब्बे व सींबींधर्त कामासाठी रेल्वे ननववदाकाराींची पुवफ 
अहफता प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. आरे कॉलनीत कार डपेोसाठी सदर 
अधर्सूचनेबाबत मुींबई मेरो  रेल कॉपोरेशन लल. तरे् आक्षपे कें द्रीय पयाफवरण 
मींत्रालय याींना सादर करण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
धचखली (ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) पररसरातील आढळा नदीतनु 

 बेिायदा िाळू तस्िरी िरणायायाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३७) *  १७०६३   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) पररसरातील आढळा नदीतनु बेकायदा 
वाळू तस्करी होत असताना तेथे कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या नायब तहलसलदार 
व तलाठी याींना वाळु तस्कराींनी मारहाण करीत अींगावर रॅक््र घालून जजवे 
मारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, वाळू तस्कराींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. तथावप, सदर घ्ना ठद. ०८ ऑगस््, २०१५ 
रोजी घडली आहे. 
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(२) व (३) होय, ठद. ८.०८.२०१५ रोजी नायब तहलसलदार व तलाठी हे धचखली 
लशवारातील आढळा नदीपात्रातुन होत असलेल्या अवैर् वाळु उपसा व वाहतकुीस 
प्रनतबींर् करणे करीता गेले असता वाळु तस्करी करणा-या आरोपीींनी नायब 
तहलसलदार व तलाठी याींचे अींगावर जजवे मारण्याच्या उद्देशाने रॅक््र घातला. 
पळवून नेलेला रॅक््र नमुद अधर्का-याींनी परत पकडला असता त्याींना लाकडी 
दाींडयाने व लाथा बकु्याने मारहाण करुन लशवीगाळ करुन जजवे ठार मारण्याची 
र्मकी ठदली. सदर प्रकरणी सींगमनेर शहर पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १८९/२०१५ 
भा.दीं.वव.सीं कलम ३०७, ३९४, ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे नोंद केला आहे. 
यातील ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपी सध्या जामीनावर 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सांगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररषदेची वििासिामे  

ननधीअभािी प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

(३८) *  १७०९०   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररर्देची आधथफकजस्थती मजबतू नसल्याने 
अनेक ववकासकामे रखडली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील शासकीय योजना मींजूर करताना भरावा लागणारा 
नगरपाललकेचा ठहस्सा (लोकवगफणी) रद्द करुन येथे अींदाजपत्रकाप्रमाणे अनुदान 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स्थाननक नागरी स्वराज्य सींस्था या स्वायत्त सींस्था 
असून त्याींनी आधथफक दृष्या सक्षम होणेकामी उत्पन्नाचे असलेले स्त्रोत याींचा 
पूणफपणे वापर करुन तसेच नववन स्त्रोत ननमाफण करुन, ननर्ी ननमाफण करणे 
आवश्यक आहे. 
   तसेच चौदाव्या ववत्त आयोगातील तरतदुीनुसार प्रा्त झालेल्या ननर्ीचे योग्य 
प्रकारे सुननयोजन करुन ववववर् योजना राबववणे  अलभपे्रत आहे. 
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(२) व (३) ववववर् योजनाींकररता स्थाननक सींस्थाींचा ववहीत केलेला ठहस्सा हा त्या 
योजनेचा भाग म्हणनू ववठहत केलेला असल्याने तो रद्द करण्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही.    
     त्याकररता आवश्यक तो ननर्ी चौदाव्या ववत्त आयोगाच्या ननर्ी ववतरण व 
ववननयोगाबाबतच्या ववहीत करण्यात आलेल्या मागफदशफक तत्वामध्ये नमूद 
करण्यात आल्यानुसार नगरपररर्देने प्रार्ान्याने उपलब्र् करुन देणे आवश्यक आहे. 

----------------- 
सोलापूर महानगरपाललिेच्या तेलगू शाळेतील अप्रलशक्षक्षत 

 लशक्षि सेििाांना शासन सेिेत सामािनू घेणेबाबत 
(३९) *  १७२१७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपाललकेच्या लशक्षण मींडळामार्फ त चालववल्या जाणाऱ्या तेलगू 
शाळेत ववडी कामगार, यींत्रमाग कामगार, बाींर्काम मजूर इ.कष्करी वगाफतील 
पालकाींची मुले लशक्षण घेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ६ ते १४ वयोग्ातील एकाही बालकास लशक्षणापासून वींधचत 
ठेवता येत नसल्याने व शाळा चालववणे ही स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची 
जबाबदारी असल्याने येथील तेलगू अप्रलशक्षक्षत लशक्षक सेवकाींना खास बाब 
म्हणनू शासन सेवेत सामावून घेवून ननयलमत वेतनशे्रणीत मान्यता देणेबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सोलापूर महानगरपाललकेच्या लशक्षण मींडळामार्फ त 
तेलगू माध्यमाच्या एकूण ३ शाळा चालववण्यात येत असून यामध्ये ववडी 
कामगार, यींत्रमाग कामगार, बाींर्काम मजूर या श्रलमक वगाफतील पालकाींची मुले 
लशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे. 
(२) लशक्षण सेवकाची ननयुक्ती ही कें ठद्रय भरती पवूफ ननवड पररक्षेदवारे करण्यात 
येते. परींतु तेलगु माध्यमाचे लशक्षक उपलब्र् होत नसल्याने आणण लशक्षकाींअभावी 
तेलगु माध्यमाच्या शाळा बींद पडू नये म्हणनू महानगरपाललकेने १० वी पयांत 
तेलगु माध्यम व १२ वी मराठी माध्यमातनू उत्तीणफ झालेल्या ६ अप्रलशक्षक्षत 
लशक्षण सेवकाींना मे, २०१२ पासून मानर्न तत्वावर ननयकु्त केले आहे. सदर 
लशक्षण सेवकाींना महानगरपाललका स्वत:च्या ननर्ीतून मानर्न अदा करते. 
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     या लशक्षण सेवकाींना ननयलमत वेतनशे्रणीमध्ये सामावनू घेण्याबाबतच्या 
प्रस्तावाची शालेय लशक्षण ववभागाकडून तपासणी करण्यात येत आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिेच्या शाळाांमध्ये ननष्ट्िृट दजाचचा  

माल पुरविण्यात येत असल्याबाबत 

(४०) *  १७३२६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या शाळेत हजारो बालके कुपोवर्त असल्याची माठहती 
माहे जानेवारी २०१६ च्या दसुऱ्या आठवडयात ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या शाळाींमर्ून पोर्ण आहार ठदला जातो मात्र, 
बहुताींश ठठकाणी ठेकेदार वजनात का्ा मारणे, ननषकृ् दजाफचा माल पुरववणे, 
मागणी करुनही वेळेत माल न पुरववणे असे प्रकार करीत असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर पोर्ण आहार 
पुरववणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करून बालकाींना आवश्यक पोर्ण आहार 
पुरवण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठदपक र्ाऊीं डशेन या सींस्थेने बालवाडी ववदयार्थयाांची 
आरोग्य तपासणी करुन एकूण ४४७० ववदयाथी कुपोवर्त असल्याचे कळववले 
आहे. तथावप, या आरोग्य तपासणीत त्रु् ी असल्याचे आढळले असल्याने, सदर 
ववदयार्थयाांची महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववभागाकडून आरोग्य तपासणी चालू 
आहे. 
(२) सदर बाब पुणे महानगरपाललकेच्या ननदशफनास आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



48 

मुांबई महानगरपाललिेच्या शाळाांमधील उदुच लशक्षिाांच्या भरतीबाबत ि 
ननिड झालेल्या उमेदिाराांना ननयकु्ती आदेश न हदल्याबाबत 

(४१) *  १८०७९   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या उदुफ माध्यमाच्या प्राथलमक व उच्च प्राथलमक 
शाळाींची सींख्या ककती आहे, 
(२) या शाळाींसाठी मींजूर लशक्षकपदाींची सींख्या ककती असून त्यापैकी लशक्षक 
सींवगाफतील ककती पदे डडसेंबर, २०१५ अखेर ररक्त आहेत, 
(३) महानगरपाललका प्रशासनाने उदुफ शाळाींसाठी लशक्षकाींची भरती करण्यासाठी 
सन २०१३ मध्ये जाठहरात ठदली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लशक्षक सींवगाफतील ककती पदाींसाठी जाठहरात देण्यात आली होती 
व ननवड प्रकक्रयेच्या माध्यमातून ककती लशक्षकाींची ननवड करण्यात आली होती, 
(५) असल्यास, ननवड करण्यात आलेल्या लशक्षकाींपैकी आतापयांत ककती लशक्षकाींना 
ननयुक्त्या देण्यात आल्या आहेत, 
(६) असल्यास, उदुफ माध्यमाच्या शाळाींमध्ये पदे ररक्त असल्यास ननवड यादीतील 
उवफररत उमेदवाराींना अदयापही ननयकु्ती न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई महानगरपाललकेच्या उदुफ माध्यमाच्या प्राथलमक 
शाळाींची सींख्या ४९ असून उच्च प्राथलमक शाळाींची सींख्या १५६ आहे. 
(२) मुींबई महानगरपाललकेच्या उदुफ माध्यमाच्या प्राथलमक शाळाींच्या आस्थापनेवर 
३२२५ अनुसूधचत पदे असून त्यापैकी डडसेंबर, २०१५ अखेर ५३२ पदे ररक्त आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) लशक्षक सींवगाफतील उदुफ माध्यमाकररता एकूण ४२८ पदाींसाठी जाठहरात देऊन 
ननवड प्रकक्रयेच्या माध्यमातून ४२८ लशक्षकाींची ननवड करण्यात आली होती. 
(५) ननवड करण्यात आलेल्या लशक्षकाींपकैी आतापयांत २१६ लशक्षकाींना ननयुक्ती 
आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(६) ५३२ लशक्षकाींची पदे ररक्त ठदसून येत असली तरी लशक्षक सींख्या ही 
ववदयाथी सींख्येवर आर्ारीत असल्याने ववदयाथी प्सींख्येच्या प्रमाणात आवश्यक 
तेवढे लशक्षक उपलब्र् आहेत. त्यामुळे सदय:जस्थतीत लशक्षकाींची भरती करण्याची 
आवश्यकता नाही. 

----------------- 
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राज्यातील सुलशक्षक्षत बेरोजगाराांसाठी असलेल्या विविध  
योजनाांचा लाभ लाभार्थयाांना लमळत नसल्याबाबत 

(४२) *  १८१९६   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सुलशक्षक्षत बेरोजगाराींसाठी असलेल्या ववववर् योजनाींचा लाभ 
प्रत्यक्षात लाभार्थयाांना लमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या 
स्ताहात ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेरोजगाराींना स्वयीं रोजगार उपलब्र् करण्यासाठी शासकीय 
मान्यतेने स्थापन झालेल्या स्वयीं रोजगार सींस्थाींचे अधर्का-याींनी लेखा परीक्षण 
न केल्यामुळे त्याींना अल्प स्वरुपात लमळणारी कामेही बींद झाल्यामुळे जळगाव 
जजल्ह्यातील ३०% सींस्थाींची आधथफक कोंडी झाली असून या सींस्थाींमर्ील 
बेरोजगार तरुण आधथफक सींक्ात सापडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सुलशक्षक्षत 
बेराजगाराींसाठी राबववण्यात येणाऱ्या योजनाींचा लाभ त्याींना व्हावा म्हणनू कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सुलशक्षक्षत बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्थाींनी स्वत: लेखा 
पररक्षण करुन घ्यावयाचे असून त्याच्या आर्ारे व आदल्या वर्ीच्या उलाढालीचा 
तपलशल सादर केल्यावर ठदनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २००४ रोजीच्या शासन 
ननणफयानुसार प्रनतसदस्य प्रनतवर्ी व्यवस्थापकीय अनदुानाचा पठहला ह्ता 
ठदल्यानींतर अनदुानाचा दसुरा व नतसरा ह्ता मींजूर करण्यात येतो. 
(३) व (४) ज्या सींस्थाींनी शासन ननणफयातील तरतदूीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल 
व वावर्फक उलाढालीचा तपशील सादर केला असेल अशा सींस्थाींना योजनेचा दसुरा 
व नतसरा ह्ता देण्यात येत असून या योजनेमध्ये सुर्ारणा करण्याचे शासनाच्या 
ववचारार्ीन आहे. 

 
----------------- 
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मुांबई महापाललिेच्या लशक्षण विभागात उपलशक्षण 
 अधधिायायाांने गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(४३) *  १८२२७   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेच्या लशक्षण ववभागात जातीचे तीन खो्े दाखले (प्रमाणपत्र)े 
जोडून तसेच बोगस पदव्याींची प्रमाणपत्र ेजोडून श्री.जी.आर. केळूसकर, उपलशक्षण 
अधर्कारी याींनी पदोन्नती घेतली तसेच अपींग असल्याचे खो्े प्रमाणपत्र सादर 
करुन एक वेतन (इन्क्रीमें्) जास्त घेऊन शासनाची र्सवणकू केली आहे, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, सदर उपलशक्षण अधर्कारी, कमफचारी व लशक्षक याींच्याकडून 
बदलीसाठी पन्नास हजार ते एक लाख रुपये घेत असल्याबाबतच्या तसेच सदर 
अधर्कारी गैरव्यवहार करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने त्याींची खातेननहाय चौकशी करुन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची बाब ननदशफनास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र होमगाडच मानसेिी सेिाननितृ्त सांघटनेच्या 

 विविध मागण्याांच्या ननिेदनाबाबत 

(४४) *  १८२४२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर होमगाडफ मानसेवी सेवाननवतृ्त सींघ्नेने ववववर् मागण्याींचे ननवेदन 
मा.मुख्यमींत्री, तसेच मा.गहृ राज्यमींत्री तथा मा.पालकमींत्री याींच्याकड ेठदनाींक १० 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ननवेदन प्रा् त झाल्याचे ठदसून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील पोलीस ि अधधिायायाांना िरण्यात आलेल्या मारहाण  

प्रिरणाांच्या जजल्हाननहाय गुन्द्ह्याांच्या नोंदीबाबत 

(४५) *  १८७४०   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस व अधर्काऱ्याींना करण्यात आलेल्या मारहाण प्रकरणाींची 
जजल्हाननहाय ककती गुन्ह्याींची नोंद माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ अखेरपयांत करण्यात 
आलेली आहे, 
(२) असल्यास, उपरोक्त गुन्ह्याींमध्ये जजल्हाननहाय अींनतम कायफवाही झालेल्या 
गुन्ह्याींची सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्यातील पोलीस व अधर्काऱ्याींना करण्यात 
आलेल्या मारहाण प्रकरणाींची माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ अखेरपयांत जजल्हाननहाय 
गुन्ह्याींची माठहती खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. 
 

जजल्हा 
 

दाखल गुन्ह्याींची सींख्या 
 

दोर्ारोप दाखल झालेल्या 
गुन्ह्याींची सींख्या 

१ अकोला १ ० 
२ अमरावती २ ० 
३ बुलढाणा १ १ 
४ यवतमाळ १ ० 
५ वालशम १ ० 
६ औरींगाबाद १३ २ 
७ जालना ५ १ 
८ बीड २ ० 
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९ उस्मानाबाद ३ १ 
१० नाींदेड २ १ 
११ लातुर २ ० 
१२ परभणी २ ० 
१३ ठहींगोली २ ० 
१४ कोल्हापूर ० ० 
१५ पुणे १२ ० 
१६ साींगली ३ १ 
१७ सातारा ५ ० 
१८ सोलापूर ३ ० 
१९ भींडारा २ ० 
२० चींद्रपूर १ ० 
२१ नागपूर ७ ० 
२२ वर्ाफ ३ ० 
२३ गडधचरोली ० ० 
२४ गोंठदया ० ० 
२५ अहमदनगर ३ २ 
२६ र्ुळे ३ ० 
२७ जळगाव ६ २ 
२८ नालशक ६ ० 
२९ नींदरुबार १ ० 
३० रायगड ३ ० 
३१ रत्नाधगरी ३ ० 
३२ लसींर्दुगूफ १ १ 
३३ ठाणे १७ ० 
३४ पालघर १ ० 
३५ मुींबई ५७ ७ 
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३६ 
 

मुींबई 
उपनगर 

५ 
 

० 
 

 एकूण १७९ १९ 
 

(३) पोलीस अधर्कारी ककीं वा अींमलदार तसेच, शासकीय अधर्कारी ककीं वा 
कमफचाऱ्याींवर हल्ला करून मारहाण करण्यात आलेल्या हर एक प्रकरणामध्ये 
गुन्हा दाखल करण्यात येवून सखोल चौकशीअींती व सबळ पुराव्याननशी 
दोर्ारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येते. अशा गुन्ह्याींतील आरोपीींना 
न्यायालयात जास्तीत जास्त लशक्षा होईल याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करण्यात 
येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िननष्ट्ठ महाविद्यालयाांना ि माध्यलमि विद्यालयाांना 
सांलजननत असलेल्या एम.सी.व्ही.सी. िर िायचरत ननदेशिाांना 

लशक्षि म्पहणनू सांबोधण्याबाबत 

(४६) *  १८९४१   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कननषठ महाववदयालयात व माध्यलमक ववदयालयात 
एम.सी.व्ही.सी. चे ननदेशक कायफरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशकाींना लशक्षक म्हणनू सींबोर्ण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) पूणफवेळ लशक्षक व पूणफवेळ ननदेशक याींच्या वेतनशे्रणी शैक्षणणक अहफता 
व अनुभव, कतफव्ये व जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या आहेत. याबाबतचे प्रकरण (री् 
वप्ीशन क्र.३२२९/२०११) औदयोधगक न्यायालय, अकोला येथे न्यायप्रववषठ आहे 
तसेच सदर बाब शासनाच्या ववचारार्ीन आहे. 
 

----------------- 
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आमदार स्थाननि वििास ननधीतनू िेल्या जाणायाया वििास िामास बीड 
नगरपररषदेने ना हरित प्रमाणपत्र न हदल्याबाबत 

(४७) *  १९१११   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येथे ववश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या पतुळयाच्या सुशोलभकरण 
व पररसर ववकासासाठी रुपये १० लक्ष व शहरात मठहला स्वच्छता गहृाींकररता ४० 
लक्ष रुपयाींचा ननर्ी ववर्ानपररर्द सदस्याींच्या स्थाननक ववकास ननर्ीतनू ठदला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा ननर्ी खचफ करण्याकररता व येथे काम करण्याकररता 
नगरपररर्देने ना हरकत प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असतानाही ठदले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड नगरपररर्देने हे ना हरकत प्रमाणपत्र न देण्याकररता 
सवफसार्ारण सभेमध्ये ठराव घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जनतेच्या मुलभूत सुववर्ाींकररता ववर्ानपररर्द सदस्याींना हा 
ननर्ी वापरण्याचा अधर्कार ठदलेला असतानाही नगरपररर्देने ना हरकत 
प्रमाणपत्र का ठदले नाही व असा ठराव घेण्याचा नगरपररर्दला अधर्कार आहे 
काय, 
(५) असल्यास, ना हरकत प्रमाणपत्र न ठदल्याबाबत नगरपररर्द अध्यक्ष, 
पदाधर्कारी, मुख्याधर्कारी व प्रशासन याींच्यावर शासनाने कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) शासन ननणफय, ननयोजन ववभाग ठदनाींक २३/०१/२०१४ मध्ये ववठहत 
केल्यानुसार आमदार स्थाननक ववकास कायफक्रमाींतगफत प्रस्ताववत कामे तातडीने 
पूणफ होण्याच्या दृष्ीने, त्या कामाींसाठी आवश्यक असलेले हमीपत्र/ना हरकत 
प्रमाणपत्र स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी लवकरात लवकर उपलब्र् करुन देणे 
आवश्यक आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल्ह्यातील सातही महानगरपाललिाांच्या पररिहन  
सेिासांदभाचत एिच प्राधधिरण स्थापन िरण्याबाबत 

(४८) *  १४९७६   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील ठाणे महानगरपाललकेसह सातही महानगरपाललकाींची 
पररवहन सेवा समार्ानकारक नसल्याचे व प्रवाशाींना वारींवार त्रास सहन करावा 
लागत असल्याच्या तक्रारी शासनाकड ेआजतागायत सींबींधर्त प्रवासी व प्रवासी 
सींघ्नाींनी अनेकदा केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बसेस कररता लागणारे ्ायसफ, ट्यबु व अन्य साठहत्य खरेदीत 
आधथफक गैरव्यवहार झाल्याचेही दरवर्ी ननदशफनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सातही महानगरपाललकाींच्या पररवहन उपक्रमाींतगफत सुसुत्रता व 
यथायोग्य ननयोजन व ननयींत्रण राहण्यासाठी एकच स्वतींत्र यींत्रणा वा प्राधर्करण 
स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी या सातही महानगरपाललका क्षेत्रातील 
जनतेकडून सन २०१४ पासून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बसेस देखभाल दरुुस्तीकरीता आवश्यक ते सु्े भाग व साठहत्याची खरेदी 
महापाललका कायदयातील तरतदुीनसुार / ननयमानुसार ननववदा प्रकक्रया / दरपत्रके 
तसेच Association of State Road Transport Undertaking (ASRTU) या 
अणखल भारतीय लशखर सींस्थेकडून ठरववलेल्या Rate Contract व DGS & D 
दराने करण्यात येते. 
(३) व (४) शासन अधर्सूचना ठदनाींक २५.०२.२००८ नसुार प्रादेलशक पररवहन 
प्राधर्करण, मुींबई व ठाणे याींचे ववलनीकरण करुन मुींबई महानगर क्षेत्राकररता 
प्रादेलशक पररवहन प्राधर्करण, मुींबई महानगर क्षेत्राचे गठन करण्यात आले आहे. 
सदर प्राधर्करणास मुींबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपाललकाींच्या पररवहन 
सेवेबाबत ननणफय घेण्याचे अधर्कार आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई ि ठाणे जजल्ह्याच्या सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या िायाचलयात िापरण्यात 
येणायाया यपुीएस यांत्रणेच्या खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४९) *  १४६८८   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, आकिच .अनांत गाडगीळ :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई व ठाणे जजल्ह्यासाठी असलेल्या सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या 
कायाफलयात वापरण्यात येणारी यपुीएस यींत्रणा ही १६ लाखाींपेक्षा जास्त ककीं मतीची 
आहे परींत ुमाठहतीच्या अधर्कारात ती केवळ रुपये ८ लाख ६१ हजार ककीं मतीची 
दाखववण्यात आली असल्याने यात गैरव्यवहार झाला असल्याचे ठदनाींक १० 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर खरेदी प्रकक्रयेची सींपूणफ चौकशी करण्याची मागणी सुरक्षा 
रक्षक कामगार युननयनने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) अशा आशयाची बातमी ठदनाींक ९/०१/२०१६ रोजीच्या 
“आपलीं महानगर” या स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसद्ध झाली आहे. तथावप, माठहती 
अधर्कारात र्क्त युपीएस यींत्रणेची माठहती देणेबाबत मागणी केली असल्याने 
र्क्त यपूीएस यींत्रणेसाठी झालेल्या रुपये ८ लाख ६१ हजार एवढ्या खचाफची 
माठहती मींडळाने अजफदारास ठदली आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे, सदरहू सींघ्नेने ठदनाींक १६/११/२०१५ रोजी अशा आशयाचे 
ननवेदन ठदले आहे. 
(३) उक्त प्रकरणाची सववस्तर चौकशी करुन एक मठहन्यात अहवाल सादर 
करण्याकामी कामगार आयुक्त याींनी कामगार उप आयुक्त (प्रशासन) व सहायक 
कामगार आयुक्त, मुींबई याींची ठदनाींक १५/३/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये ननयुक्ती 
केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लशिाजीनगर महापाललिा शाळा क्रमाांि १ मधील १२  
विद्यार्थ याांना णखचडीतून विषबाधा झाल् याबाबत 

(५०) *  १५४११   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खललफे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोवींडी, बैंगनवाडी पररसरातील लशवाजीनगर महापाललका शाळा 
क्रमाींक १ मर्ील १२ ववदयार्थ याांना णखचडीतनू ववर्बार्ा झाल् याची घ्ना ठदनाींक 
११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त घ्नेत दोर्ी आढळून येणा-या सींबींधर्तावर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेची बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) शमकार मठहला मींडळ व साई मठहला मींडळ याींनी ववतरीत केलेल्या 
आहारापासून ववदयार्थयाांना त्रास झाल्यामुळे व ववदयार्थयाांच्या आरोग्याचा प्रश्न 
ननमाफण झाल्यामुळे महानगरपाललकेमार्फ त दोन्ही सींस्थाींना प्रत्येकी रु.५०००/- 
इतका दींड आकारण्यात आला आहे. 
    तसेच, शालेय पोर्ण आहार योजनेंतगफत सदर दोन्ही सींस्थाींना देण्यात 
आलेले काम ठदनाींक १२.०१.२०१६ पासून बींद करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात लोहमागच पोललसाांनी गाांजाचा साठा पिडल्याबाबत 

(५१) *  १६२६७   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लोहमागफ पोललसाींनी सुमारे ४२ लाख रुपये ककीं मतीचा गाजाींचा साठा 
पकडल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या स्ताहात ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गाजाींची तस्करी 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथे प्रस्तावित असलेल्या आांतरराष्ट्रीय  
विमानतळासाठी जागा ननजश्चत िरण्याबाबत 

(५२) *  १५६०१   श्रीमती हद्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सांहदप बाजोररया, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३६५ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे प्रस्ताववत असलेल्या आींतरराषरीय ववमानतळासाठी जेजुरी ककीं वा 
लशक्रापूर चौरु्ला या पररसरात जागा ननजश्चत करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ताववत ववमानतळासाठी अन्य कोणकोणत्या जागेचे पयाफय 
महाराषर एअरपो फ् डवे्हल्पमें् कॉपोरेशनला सादर करण्यात आले आहेत, 
(३) तदनुसार या पयाफयाींपकैी योग्य पयाफय मींजूर करुन प्रस्ताववत आींतरराषरीय 
ववमानतळ उभारण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) शासन ननणफय ठदनाींक २७.०२.२००९ अन्वये पुणे शहराच्या 
उत्तरेला अींदाजे ३५ कक.मी. अींतरावर पुणे-नालशक महामागाफजवळ राजगुरुनगर 
(नवीन चाकण), भामा नदीच्या उत्तरेला महाराषर औदयोधगक मींडळाच्या 
वसाहतीजवळ राजगुरुनगर ववमानतळाची जागा ननजश्चत करण्यात आली होती. 
सदर ठठकाणी जमीन भूसींपादनास ववरोर्, बागायती जमीनी व डोंगर यामुळे 
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सदरची जागा ननजश्चत केली नाही. परींतु याच पररसराजवळ महसूल ववभागाने 
सूचववलेली जागा प्रथमदशफनी उधचत वा्ल्याने त्या जागेचे सवेक्षण करण्यासाठी 
भारतीय ववमानपतन प्राधर्करणास ववनींती करण्यात आली आहे. सवेक्षण अहवाल 
अदयाप अप्रा्त आहे. सवेक्षण अहवाल प्रा्त झाल्यावर उधचत कायफवाही 
करण्यात येईल. 

----------------- 
अांधेरी (पूिच) (मुांबई) येथील णिश्चनिाडीतील  
रहहिाशाांची घरे जमीनदोस्त िेल्याबाबत 

(५३) *  १४७९५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींरे्री (पूवफ) (मुींबई) येथील णिश्चनवाडीत ६० वर्ाांपासून राहणाऱ्या १० 
कु्ूींबाची घरे महापाललकेने जमीनदोस्त केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ 
च्या पठहल्या स्ताहात घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर मराठी कु्ूींबाचे 
पुनवफसन करणेबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सदरील पक्की घरे पाडणाऱ्या महापाललकेच्या अधर्काऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     णिश्चनवाडीतील घरे जमीनदोस्त करण्यात आली नसून, सदर घराींचे २.९ 
मी. उींचीपेक्षा अधर्कचे नवीन वाढीव बाींर्काम महापाललकेमार्फ त ननषकालसत 
करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अललबाग (ता.जज.रायगड) येथे मागील तीन हदिसापासून विविध भागातील  
समुद्र किनायायािर रसायनाांची वपांप िाहून येत असल्याबाबत 

(५४) *  १५६३१   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२८२ ला हदनाांि 
२३ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (जज.रायगड) येथे ववववर् भागातील समुद्र ककनाऱ्याींवर रसायनाींची 
वपींप वाहून येत असून याची सींख्या ५० वर आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू वपींपातील रसायनाचे नमुने तपासणीसाठी पाठववण्यात आले 
असुन त्याचा अहवाल त्वरीत प्रा्त होत नसल्याने सदरहू वपपाींबाबत गुढ ननमाफण 
झाले असल्याने नागररकाींमध्ये लभती पसरली असुन शासनाने त्याबाबत 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे . 
     रायगड जजल्ह्यातील मुरुड, श्रीवर्फन आणण अललबाग समुद्र ककनाऱ्याींवर 
समुद्राचे पाण्यात वाहून आलेले एकूण ६० वपींप/बॅरल्स आढळून आले आहेत. 
(२) सदर वपींप/ बॅरल्सच्या अनुर्ींगाने सखोल चौकशी करण्यात आली असून 
चौकशीमध्ये ते एम.व्ही.कॉस मॉस या जहाजावरुन पडून वाहत आल्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. सदर वपींपातील द्रवपदाथफ नमुन्याकररता सी.ए.लॅब कलीना, मुींबई 
याींचेकड ेपररक्षणासाठी तात्काळ पाठववण्यात आला होता. त्याींच्या अहवालाप्रमाणे 
सदर वपींपात “पेरोललअम हायड्रोकाबफन” असलेबाबत अलभप्राय ठदले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जागनति दजाचच्या वित्तीय सांस्थाना िरसिलत देऊन व्यिसायासाठी  
आिवषचत िरण्यासाठी फायनान्द्स सेंटर उभारण्याबाबत  

(५५) *  १७२४१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप,     
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जागनतक दजाफच्या ववत्तीय सींस्थाना कर सवलत देऊन व्यवसायासाठी 
आकवर्फत करण्यासाठी र्ायनान्स से्ं र उभारले जाते व जागनतक बकेँने ठदलेल्या 
अहवालानुसार मुींबई हे असे से्ं र होण्यास सवाफधर्क योग्य क्षेत्र आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सूत्रानसुार व अहवालानुसार मुींबईतील वाींदे्र-कुलाफ सींकुलातील 
भूखींडावर “इीं्रनॅशनल र्ायनान्स सजव्हफस से्ं र” सुरु करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारार्ीन असून त्यासाठी शासनाने कें द्र शासनाकड े परवानगी 
माधगतली असून यासींदभाफत मा.कें द्रीय ववत्त राज्य मींत्री याींचेसमवेत ठदनाींक    
१ रे्ब्रुवारी २०१६ रोजी वा त्यासुमारास बैठक आयोजजत करण्यात आली होती,  
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे, त्याचा लाभ महाराषर राज्यास 
कशा प्रकारे होणार आहे, 
(४) असल्यास, सध्या यासींदभाफतील सदय:जस्थती काय आहे व हा प्रकल्प ककती 
कालावर्ीत व कशाप्रकारे कायाफजन्वत करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बाींद्रा-कुलाफ सींकुलामध्ये “जागनतक ववत्तीय सेवा 
कें द्र” स्थापन करण्यासाठी तसेच हा प्रकल्प कायाफजन्वत होण्यासाठी लागणाऱ्या 
मागफदशफन, समन्वय व इतर सवफ बाबीींबाबत ठदनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन 
ननणफयानुसार “्ास्क र्ोसफ” ची स्थापना केली असून या ्ास्क र्ोसफची पठहली 
बैठक मा.कें द्रीय ववत्त राज्य मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक १ रे्ब्रवुारी, 
२०१६ रोजी सींपन्न झाली. 
(३) बाींद्रा-कुलाफ सींकुलातील “जी” ब्लॉक ववत्तीय कें द्र म्हणनू ववकलसत झाला आहे 
व त्यास पूरक असे वाींदे्र-कुलाफ सींकुलात “जी-्ेक्स” ब्लॉकमध्ये आींतरराषरीय 
दजाफच्या मोठ्या ववत्तीय कीं पन्याींची कायाफलये स्थावपत करुन हे क्षेत्र “जागनतक 
ववत्तीय सेवा कें द्र” (IFSC) म्हणनू ववकलसत करण्याचे ननयोजजत आहे. त्यामुळे 
या सींकुलाचा ववकास होणे तसेच आींतरराषरीय ववत्तीय व्यवहार (Transaction)  
मुींबईत सुरू झाल्यावर राज्याला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न देखील प्रा्त होणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
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(४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणाच्या ठदनाींक २६ ऑगस््, २०१५ 
रोजीच्या बठैकीत बाींद्रा-कुलाफ सींकुलामध्ये जागनतक ववत्तीय सेवा कें द्रासाठी 
(IFSC) सुमारे २० हेक््र भूखींड राखीव ठेवण्याचा ननणफय घेण्यात आला. मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणाने बाींद्रा-कुलाफ सींकुलात “जागनतक ववत्तीय सेवा 
कें द्र” स्थापनेचा बहृत आराखडा तयार करणे तसेच हा प्रकल्प राबववण्याबाबतची 
अींमलबजावणी र्ोरण ननजश्चत करण्याबाबत सल्लागाराची नेमणकू करण्याची 
ननववदा प्रकक्रया मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणाच्या स्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यातील िां त्राटी िमचचायायाांना शासिीय सेिेत ननयलमत िरण्याबाबत 

(५६) *  १६८३०   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १८ शासकीय ववभागातील लमळून १ लाख ७३ हजार ४६६ 
कमफचाऱ्याींची ननयुक्ती कीं त्रा्ी पध्दतीने करण्यात आली असल्याची 
बाब माठहतीच्या अधर्कारातनू माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ववववर् ववभागात मोठ्या प्रमाणात भरतीचा अनशेुर् 
वर्ाफनुवरे् ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी पध्दतीने वर्ाफनुवरे् सेवा लाभाववना शासकीय नोकरी 
करणाऱ् या मोठ्या सींख्येने असलेल्या या कमफचाऱ्याींना डावलून ननयलमत भरती 
करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कीं त्रा्ी कमफचाऱ्याींना शासकीय सेवेत ननयलमत करण्याबाबत 
शासनाची भुलमका काय आहे, 
(५) असल्यास, राज्यातील ववववर् ववभागातील नोकर भरतीचा अनुशेर् 
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये, शासनाच्या ववववर् 
ववभागात अर्फवेळ, करार कीं त्रा्ी, तालसका, रोजींदारी, बाह्यस्त्रोत व अन्य मागाफने 
१,०९,६५४ एवढे कमफचारी काम करीत असल्याची माठहती, अजफदारात देण्यात 
आलेली आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) सेवाननवतृ्ती व इतर कारणामुळे शासन सेवेत ररक्त होणारी 
पदे तसेच पदोन्नती व सरळसेवेने पदभरती करणे या ननरींतर प्रकक्रया असून 
शासनाच्या अदययावत आदेशाप्रमाणे भरती प्रकक्रया सुरु आहे. तसेच सामान्य 
प्रशासन ववभाग, शासन पररपत्रक ठदनाींक २५.८.२००५ अन्वये शासकीय 
ननमशासकीय, महामींडळे, सावफजननक उपक्रम, स्वायत्त सींस्था यामर्ील ग्-अ ते 
ग्-ड मर्ील सरळसेवेच्या कोट्यातील नामननदेशनादवारे भरावयाची पदे शासनाने 
ववहीत केलेल्या कायफपध्दतीनुसार महाराषर लोकसेवा आयोग, जजल्हाननवड 
सलमत्या आणण ववववर् ववभागाींनी ननयुक्त केलेल्या ननवड सलमत्या याींच्यामार्फ त 
स्पर्ाफ पररक्षाींदवारे ननवड केलेल्या उमेदवाराींमर्ून भरण्याची तरतदू करण्यात 
आली आहे. कीं त्रा्ी ननयुक्त्या ननयलमत करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही र्ोरण 
नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरात सांगणि प्रलशक्षणासाठी लशक्षण मांडळाच्या शाळाांना पुरविण्यात 

आलेल्या एलसीडी दरूदशचन सांचामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५७) *  १५०९८   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात सींगणक प्रलशक्षणासाठी लशक्षण मींडळाच्या शाळाींना पुरववण्यात 
आलेले दरूदशफन सींच कागदोपत्री दाखववण्यात येऊन लशक्षण मींडळाच्या 
अधर्काऱ्याींनी परस्पर घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवडयात 
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, लशक्षण मींडळाच्या एलसीडी दरूदशफन सींचामध्ये गैरव्यवहार 
करणाऱ्या सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपाललकेकड ेप्रा्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने 
आयुक्त, पुणे महानगरपाललका, पुणे याींनी प्राथलमक शाळाींत ्ी.व्ही. वा्पातील 
कधथत गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्याचे आदेश ठदले आहेत. 
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(२) व (३) आयुक्त, पुणे महानगरपाललका, पुणे याींच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी 
सलमती नेमण्यात आली असून, सदय:जस्थतीत चौकशी सुरु आहे. 
  चौकशीतील ननषकर्ाफनुसार योग्य ती कायफवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि येथील लसांहस्थ िुां भमेळयाच्या पहहल्या शाही पिचणीमध्ये सुरक्षेच्या 
अनतरेिामुळे पयचटि, भाविि ि स्थाननि नागररिाांचे हाल झाल्याबाबत 

(५८) *  १४९५६   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नालशक येथील लसींहस्थ कुीं भमेळयाच्या ठदनाींक २९ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या 
पठहल्या शाही पवफणीमध्ये सुरक्षेच्या अनतरेकामुळे व प्रशासकीय अनास्थेमुळे 
पयफ् क, भाववक व स्थाननक नागररकाींचे प्रचींड हाल झाल्याबाबत लोकप्रनतननर्ी व 
ववववर् सामाजजक सींघ्नाींनी तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनावश्यक बाींबू बॅरेकेठ्ींग आणण तात्पुरत्या शौचालयाींबाबतच्या 
अनावश्यक खचाफची चौकशी करण्यासाठी शासनाकड े तक्रारी प्रा्त झालेल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाच्या तक्रारी प्रा्त झाल्या आहेत. 

 मा.लोकप्रनतननर्ी याींनी पठहल्या पवफणीच्या काळात केलेल्या 
ननयोजनासींदभाफत लेखी पत्र देऊन ननयोजनात बदल सुचववले होते. 
त्यानुसार स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींची बैठक घेऊन त्याींच्या सुचनाींनुसार 
ननयोजनात अींशत: बदल करण्यात आला होता. 

 नालशक येथे लसींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या पठहल्या पवफणीमध्ये भाववक, पयफ् क 
आणण स्थाननक नागररकाींचे कोणत्याही प्रकारचे हाल झालेले नसून 
कोणतीही अवप्रय घ्ना न घडता पवफणी सुरळीत पार पडली आहे. 

(२) लसींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या पवफणीच्या काळात भाववकाींच्या सुरक्षा व सोयीच्या 
दृष्ीकोनातनू आवश्यक त्या ठठकाणी बाींबू बॅरेकेठ्ींग करणे आवश्यक होते. 
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     तसेच पवफणी कालावर्ीत भाववकाींसाठी तात्परुती शौचालये उभारणे 
आवश्यक होते. यासाठी नालशक महानगरपाललकेने ववठहत ननववदा प्रकक्रया राबवनू, 
तात्पुरती शौचालये उभारली होती. 
     बाींबू बॅरेकेठ्ींग आणण तात्पुरत्या शौचालयाींबाबत अनावश्यक खचफ 
झाल्यासींदभाफत पोलीस आयकु्त, नालशक व नालशक महानगरपाललका याींच्याकड े
तक्रारी प्रा्त झालेल्या नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महापाललिेला िाहन चालि पुरविण्याचा ठेिा घेत असलेले  

ठेिेदार िाहन चालिाांची लूट िरीत असल्याबाबत 

(५९) *  १५७८३   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाललका वाहन चालकाींसाठी ठेकेदारास दर ठदवशी रुपये ५०२ देत 
असताना वाहन चालक ठेकेदार वाहन चालकास प्रनतठदन केवळ रुपये ३३० देत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पठहल्या स्ताहात ननदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व तदनसुार महापाललकेला वाहन 
चालक पुरववणाऱ्या ठेकेदाराींकडून वाहन चालकाींची लू् होऊ नये म्हणनू शासनाने 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  सन २०१५-१६ कररता रुपये ५०२.५० प्रनतठदन प्रनत 
वाहन चालक इतका सवाफत कमी दर पुणे महानगरपाललकेने मान्य केला असून, 
ककमान वेतन कायदयानुसार रुपये ५०२/- प्रनत वाहन चालक इतकी रक्कम देय 
आहे, त्यामध्ये रजा वेतन व बोनस रक्कमेचा समावेश आहे.   
      सदर रक्कमेतनू ई.एस.आय., ई.पी.एर्. व कामगार कल्याण ननर्ीकररता 
एकूण १२२.३५ इतकी प्रनतठदन रक्कम कीं त्रा्ी वाहन चालकाच्या नावे 
ठेकेदाराकडून परस्पर सींबींधर्त खात्याकड ेभरणा करणे बींर्नकारक आहे. 
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      ई.एस.आय. व ई.पी.एर् खात्याकड े ठेकेदाराकडून पुरववलेल्या कीं त्रा्ी 
वाहन चालकाींच्या योग्य त्या रकमा भरल्या जात नसल्याबाबत 
महानगरपाललकेच्या ननदशफनास आल्याने, सदर ठेकेदाराचे काम नोव्हेंबर, २०१५ 
मध्ये सींपषु्ात आणले आहे. माहे डडसेंबर, २०१५ पासून स्थायी सलमतीच्या 
मान्यतेने वाहन चालक सेवक पुरववण्याचे काम नवीन ठेकेदारास देण्यात आले 
आहे. 
     सदयचजस्थतीत ठेकेदार ननयमाप्रमाणे शासकीय रकमेचा भरणा करीत 
असून, ननयमाप्रमाणे वाहन चालक सेवकाींना योग्य ते वेतन प्रदान केले जात 
आहे.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
नालशि जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेच्या विविध शाखेिर  

पडलेल्या दरोड्याच्या घटनाांच्या तपासाबाबत 

(६०) *  १६२९२   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६८० ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बकेँच्या ननमगाींव           
(ता.मालेगाींव, जज.नालशक), रानवड (ता.जज.नालशक) इत्यादी ववववर् शाखाींवर 
पडलेल्या दरोडयाच्या प्रकरणी आरोपीींचा ताींत्रत्रक ववश्लेर्णादवारे शोर् घेण्यात येत 
असून त्यासाठी ववशेर् तपास पथक तयार करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोपीींच्या कर्ीं गरवप्री्ं  तपासणीचा अहवाल प्रा्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सवफ दरोडखेोर / 
आरोपीींचा शोर् लावून मुद्देमाल हस्तगत करणेबाबत कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नालशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ लल. ननमगाींव 
शाखेच्या घरर्ोडी चोरी प्रकरणी मालेगाींव तालुका पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. 
२५२/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमाणे दाखल गुन्हा व सदर बँकेच्या 
रानवड शाखेच्या घरर्ोडी प्रकरणी वपींपळगाींव बसवींत पोलीस स््ेशन येथे दाखल 
गु.र.नीं. ११५/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४५४, ४५७, ३८० या दोन्ही गुन्ह्याचा तपास 
ताींत्रत्रक ववश्लेर्नादवारे करण्यात येत असून त्यासाठी स्थाननक पोलीस व 
स्थाननक गुन्हे शाखेच्या पथकाींचे मदतीने समाींतर तपास करण्यात येत आहे. 
(२) रानवड ता.ननर्ाड शाखेतील गुन्ह्यातील २ चान्स वप्री्ं  तपासणी अहवाल 
अींगुलीमुद्रा तज्ञाकडून अदयापपयांत प्रा्त झालेला नाही. त्याींचेकड े पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. 
     ननमगाींव शाखेतील गुन्ह्यात सींशयीत चान्स वप्री्ं  लमळून आलेल्या नाहीत. 
(३) दाखल गुन्ह्याच्या तपासात श्वान पथकाचे सहाय्य घेण्यात आले, तथावप 
त्याचा उपयोग झाला नाही. बँकेतील अधर्कारी व कमफचारी याींचे एस.डी.आर. व 
सी.सी.आर., सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींचे रु््ेज, घ्नास्थळाचा डम डा्ा लमळवनू तपास 
करण्यात येत आहे. तसेच आरोपीींची माठहती घेण्यासाठी स्वतींत्र तपास पथक 
तयार करुन ववववर् ठठकाणी पाठवनू तपास करण्यात आला. गु्त बातमीदार व 
पोलीस लमत्राचे सहाय्य घेण्यात आले. गुन्हा उघडकीस आणनू मुद्देमाल हस्तगत 
करण्याच्या दृष्ीने सवफतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्रमुख शहराांना हिाई िाहतिु सेिेने  

जोडण्याच्या शासनाच्या धोरणाबाबत 
(६१) *  १४७७०   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी  पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२५६२ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रमुख शहराींना हवाई वाहतकु सेवेने ननयलमत जोडण्याचे शासनाने 
र्ोरण तयार केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, राज् यातील ववववर् शहरे ननयलमत हवाई सेवेदवारे जोडण् याबाबत 
कें द्र शासनाच् या प्रस् ताववत र्ोरणाशी सुसींगत र्ोरण आखण् याची कायफवाही पूणफ 
झाली आहे काय, 
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(३) असल् यास, राज् यात कोणकोणत् या शहरात हवाई सेवा सुरु करण् याचा ननणफय 
शासनाने घेतला वा घेण् यात येत आहे, 
(४) असल् यास, राज् याच् या हवाई वाहतकुीबाबतचे शासनाच्या र्ोरणाचे स् वरुप काय 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्यातील ववववर् शहरे ननयलमत हवाई 
सेवेदवारे जोडण्याबाबत कें द्र शासनाच्या प्रस्ताववत र्ोरणाशी सुसींगत राज्य 
शासनाचे र्ोरण आखण्या प्रकरणी सवफ सींबींधर्त ववभागाींशी ववचार ववननमय 
करण्यात येत आहे. 
(३) सध्या ज्या ठठकाणी ववमानतळे उपलब्र् आहेत. त्याबाबतीत ववचार करण्यात 
येत आहे, 
(४) व (५) हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी ववमानतळाच्या ठठकाणी आवश्यक सेवा 
ववकलसत करणे ववमान कीं पन्याींना परवडले अशा प्रकारे ववववर् सुववर्ा उपलब्र् 
करुन देणे, ककमान प्रवासी क्षमता आश्वालसत करणे इ.बाबी यामध्ये ववचारार्ीन आहेत. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील क्राांतीचौि पोलीस ठाण् यात महहलाांना  

मारहाण झाल्याच्या घटनेबाबत 

(६२) *  १५७४३   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) औरींगाबाद येथील क्राींतीचौक पोलीस ठाण् यात ४ व ६ जानेवारी, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास अपघातात मतृ् य ूपावलेल् या मैत्रत्रणीच् या गुन् ह्याच् या चौकशीसाठी 
गेलेल् या दोन मठहलाींना क्राींती चौक पोलीसाींनी ठदनाींक ४ ते ६ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यादरम् यान वववस् त्र करुन त् याींच् यावर लमरची पावडर वापरली असे 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननदशफनास आले व तदनसुार मठहलाींना मारहाण 
करणा-या पोलीसाींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     पोलीस स््ेशन, क्राींतीचौक, आकस्मात मतृ्य ू क्र.१/२०१६ कलम १७४ 
र्ौजदारी प्रकक्रया सींठहता मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यानींतर लमझा लॉज 
मध्यवती बसस्थानक येथे दोन आरोपीींनी मयत मठहलेस लाथा बुक्याने पायाच्या 
गुडघ्याने पो्ात, छातीत मारहाण केल्याने त्यास छातीत मार लागून मरण 
पावल्याचे चौकशी समोर आल्याने ठदनाींक ५.१.२०१६ रोजी गु..र.नीं.२३/२०१६ 
कलम ३०२, ३४ भादवव सह ८२, ९० महाराषर दारुबींदी कायदा प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तपासामध्ये भादववचे कलम १८२, २०१ प्रमाणे 
समाववष् करण्यात आलेले आहे. 
     नमूद गुन्ह्यात मयत मठहलेच्या मतृ्यूच्या चौकशीसाठी साक्षीदार मठहलेने 
साींधगतल्यावरुन पोलीस उपननरीक्षक याींनी घ्नेच्या ठदवशी मतृ मठहलेसोबत 
असलेल्या तीन मठहलाींना चौकशीसाठी बोलवले होते. सदर तीनही मठहला 
असल्याने त्याींची सहायक पोलीस ननरीक्षक व पोलीस उप ननरीक्षक या मठहला 
पोलीस अधर्कारी याींचेमार्फ त चौकशी केली व जबाब नोंदववले होते. मठहला 
पोलीस अधर्कारी याींनी चौकशी दरम्यान अजफदार याींना वववस्त्र करुन त्याींच्यावर 
लमरचीची पुड वापरलेली नाही असे चौकशीत ननषपन्न झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणाची चौकशी ननपक्षपाती व पारदशफक व्हावी म्हणनू पोलीस उप 
ननरीक्षक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले होते. सहाय्यक पोलीस आयुक्त 
(गुन्हेशाखा) याींनी सदर प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर केला आहे. 
अहवालात अजफदार याींनी गैरअजफदार याींच्याववरुद्ध केलेल्या तक्रारी लसद्ध झालेल्या 
नाहीत. तथावप, पोलीस उप ननरीक्षक याींचा ननषकाळजीपणा आढळून आल्याने 
त्याींना दोन वर्फ वावर्फक वेतनवाढ स्थधगत का करण्यात येऊ नये म्हणनू कारणे 
दाखवा नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आय लॉग पोटच उद्योग समूहाने नाटे-आांबोळगड (ता.राजापरू जज.रत्नाधगरी) 
पररसरातील शेतियायाांच्या िेलेल्या फसिणिूीबाबत 

(६३) *  १६२३३   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ना्े-आींबोळगड (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) पररसरात कोलकत्यातील आय 
लॉग पो फ् उदयोग समूहाने खाजगी तत्वावर बींदर प्रकल्प उभारणीकरीता ४५० ते 
५०० एकर जमीन अल्प दराने शेतकऱ्याींना र्सवनू ववकत घेतली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शेतकऱ्याींकडून जमीन ववकत घेतल्या त्या शेतकऱ्याींना 
आयकर ववभागाने नो्ीसा पाठववल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीववरुध्द शतेक-याींनी जजल्हाधर्कारी रत्नाधगरी, 
तहलसलदार राजापूर तसेच स्थाननक पोलीस ठाण्यात अनेक तक्रारी केल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने शासनाने या कीं पनीववरुध्द कारवाई 
करून स्थाननक शतेकऱ्याींना न्याय लमळण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मेससफ आय लॉग कीं पनीशी महाराषर मेरी्ाईम बोडाफने 
ठद.२४/२/२०१४ रोजी ५ वर्ाफचा करारानामा केला आहे. तसेच कीं पनीस कॅ््ीव्ह 
जेट्टीकररता ५०० मी्रचा वॉ्र रण्् देण्यात आलेला आहे. मेससफ आय लॉग 
कीं पनीने शतेकरी जलमन मालकाशी परस्पर वा्ाघा्ी करुन जलमनी खरेदी 
केलेल्या आहेत. 
(२) सदर व्यवहार खाजगी असल्याने शासनाशी सींबींर्ीत नाही. 
(३) होय. 
     श्री.महेश ठदलीप लशींदे, रा.वेत्ये याींनी मौजे ना्े येथील वडडलोपाजजफत 
एकत्रातील व सामाईकातील लमळकती हडप केल्याबाबत कीं पनीववरुध्द तहलसलदार 
राजापूर याींचेकड ेतक्रार केली आहे. तसेच ना्े सागरी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार 
दाखल केली आहे. 
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(४) श्री.महेश लशींदे याींनी कीं पनीववरुध्द तहलसलदार राजापरू याींच्याकड ेतक्रार केली 
होती. त्याबाबत उपववभागीय अधर्कारी, राजापूर याींच्याकड े पनुववफलोकनाची 
कायफवाही सुरु आहे. तसेच मा.प्रथम वगफ न्यायदींडाधर्कारी राजापूर याींच्याकड े
दोर्ारोप पत्र सादर करण्याची कायफवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि येथील सुधारगहृातून अल्पियीन आरोपीांनी पलायन िेल्याबाबत 

(६४) *  १४८३३   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.महादेि जानिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथील सुर्ारगहृातून दरवाजाचे गज कापनू १२ अल्पवयीन आरोपीींनी 
ठदनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पलायन केल्याची घ्ना 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अल्पवयीन आरोपीींनी पळून जाताना एका दकुानात चोरी 
केल्याचे पोलीस तपासात ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आरोपीींपैकी काही आरोपी अट्टल गुन्हेगार असून काही 
आरोपीींववरुध्द खनुाचे ख्ले सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आरोपीींपकैी ककती आरोपीींना अ्क केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) तसेच, उक्त प्रकरणी शासनाने हलगजीपणा करणाऱ्या अधर्कारी / 
कमफचाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) बोस् फ्ल स्कूल या सींस्थेतून १२ ककशोर बींदयाींनी पलायन केले होते. त्यापैकी 
११ ककशोर बींदयाींना बोस् फ्ल स्कूल  या सींस्थेत सरकारवाडा या पोलीस 
स््ेशनमार्फ त दाखल करण्यात आले आहे. 
   उवफरीत १ ककशोर बींदयास अ्क करणेबाबत सरकारवाडा पोलीस स््ेशन, 
नालशक याींचेकड ेवेळोवेळी पत्रव्यवहार सुरू असून सदर बींदयास अ्क करणेबाबत 
ववनींती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रस्ततु प्रकरणी प्राथलमक चौकशीमध्ये दोर्ी आढळून आलेले २ रक्षक व 
१ हवालदार अशा एकूण ३ कमफचा-याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
    तसेच २ तुरूीं गाधर्कारी व २ रक्षक  याींचेववरूध्द महाराषर नागरी सेवा 
(लशस्त व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम १० अन्वये कारवाई सुरू करण्यात 
आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
मुांबई मेरोच्या नतकिट दराबाबत नेमलेल्या ई 

पदमनाभन सलमतीच्या अहिालाबाबत 

(६५) *  १७२४३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२१४३ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने नेमलेल्या ई पदमनाभन सलमतीच्या अहवालामुळे मुींबई 
मेरोच्या नतकक् दराचा गुींता वाढलेला असून सदर सलमतीने रुपये ११० नतकक् 
दराची लशर्ारस केल्याने या अहवालाचा रे्रआढावा घेण्याचे ननदेश कें द्रीय 
नगरववकास खात्याने राज्य शासनाला ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माजी मुख्य सधचव श्री.जयींत बाी्ं ीया याींच्या सलमतीने सदरहू 
पदमनाभन सलमतीच्या दरवाढीला ववरोर् दशफवून नतकक् दर रुपये १८, २२, २६ 
असे असण्याववर्यी सुचववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प बाींर्ा-वापरा आणण हस्ताींतररत करा (बीश्ी) या 
स्वरुपाचा असतानासुध्दा कें द्र शासनाने नतकी् दराचा गुींता सोडववण्यासाठी 
नेमलेल्या सलमतीचे सवलत करारनाम्याच्या अ्ी व शतीकड ेदलुफक्ष झालेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, वाढीव नतकक्ाचा बोजा ग्राहकाींवर लादण्यापेक्षा दसुऱ्या 
उपाययोजना करण्याववर्यी एम.एम.आर.डी.ए. व मे.मुींबई मेरो-१ प्रा.लल. 
कोणतीही कायफवाही कररत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. 
(४), (५) व (६) मुींबई मेरो लाईन १ या मागाफच्या मे.मुींबई मेरो-१ प्रा.लल.याींच्या 
भाड ेवाढीच्या ववरोर्ात मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणामार्फ त मा.उच्च 
न्यायालयात दावा दाखल केला असून सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. तसेच, 
जुन्या भाडवेाढ सलमतीचा अहवाल रद्द करून पुन्हा नवी भाडवेाढ सलमतीची 
स्थापना करावी, अशी कें द्र शासनास ववनींती करण्यात आली आहे. त्यावर कें द्र 
शासनाने सदर बाब न्यायप्रववषठ असल्यामुळे सदय:जस्थतीत या बाबीचा ववचार 
होऊ शकत नाही असे कळववले आहे. 
 

----------------- 
व्यिसाय लशक्षण ि प्रलशक्षण सांचालनालयाच्या सांचालि पदाची जबाबदारी 
तांत्रलशक्षण सांचालनालयातील अधधिा-यािड ेसोपविण्यात आल्याबाबत 

(६६) *  १९०५०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.जोगेन्द्द्र 
ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या व्यवसाय लशक्षण व कौशल्य ववकासाकररता स्वतींत्रपणे कायफरत 
असलेल्या व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण सींचालनालयाच्या सींचालक पदाची 
जबाबदारी याच सींचालनालयातील वररषठ व पात्र अधर्काऱ्याींकड ेसोपववण्याऐवजी 
तींत्रलशक्षण सींचालनालयातील अधर्का-याकड े या पदाींचा अनतररक्त कायफभार 
देण्यात आला असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवडयात 
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालनालयातील वररषठ व पात्र अधर्काऱ्याींकड े पदभार 
सोपववण्याऐवजी तींत्रलशक्षण सींचालनालयातील अधर्काऱ्याकड ेया पदाींचा अनतररक्त 
कायफभार देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ननयकु्त करण्यात 
आलेल्या अधर्काऱ्यास अनुभव नसल्याने या पदावर कायमस्वरुपी वररषठ 
अधर्का-याची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) 
     श्री.दयानींद मेश्राम हे तींत्रलशक्षण सींचालनालयातील जेषठ व अनुभवी 
अधर्कारी आहेत. तसेच आयुक्त, कौशल्य ववकास, रोजगार व उदयोजकता 
सींचालनालय (भाप्रसे) हे ही वररषठ दजाफचे अधर्कारी असून, या दोन 
अधर्काऱ्याींकड ेसींचालक पदाींचा अनतररक्त कायफभार देण्याचा जाणीवपवूफक ननणफय 
शासनाने घेतला आहे. 
(३) व (४) 
    सींचालक (व्यवसाय लशक्षण) व सींचालक (प्रलशक्षण) या दोन्ही पदाींवर 
ननयलमत स्वरुपात अधर्कारी देण्याची कायफवाही सुरू आहे. त्यानुसार १ पद 
सरळसेवेने भरण्यासाठी ठदनाींक ३१.७.२०१५ रोजी महाराषर लोकसेवा 
आयोगामार्फ त जाठहरात ववज्ञावपत झाली आहे. तसेच अन्य १ पद पदोन्नतीने 
भरण्याबाबतची कायफवाही सुरू आहे. 
 

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

सेल्फीमुळे घडणायाया दघुचटनाांना आळा घालण्याच्या दृष्ट्टीने िायचिाही िरण्याबाबत 

(६७) *  १४६७०   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोयाहे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (मुींबई) येथील बणॅ्ड स््ँडच्या ककना-यावर सेल्र्ी काढताना समुद्रात 
पडून तीन तरुणी बुडाल्याची घ्ना माहे जानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घडली आहे, हे खरे आहे काय., 
(२) असल्यास, सदर तरुणीींना वाचववण्याकररता स्वतचच्या जीवाची पवाफ न करता 
मदतीला र्ावलेल्या रमेश वळींजू याचाही तरुणीसह मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात सेल्र्ी काढण्याचे प्रकार वाढले असून या सेल्र्ी 
प्रकरणात  ठदनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लोकलच्या ्पावर 
सेल्र्ी काढताना साठहल इफश्वरकर या १४ वर्ीय शाळकरी ववदयार्थयाफने प्राण 
गमावल्याची घ्ना नाहूर   (मुींबई) येथे घडली तर ठदनाींक १४ एवप्रल,२०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास नवी मुींबईतील मींगेश घोरपड,े सींकेत र्ुरी आणण शैलेश कर्ाळे 
या महाववदयालयीन तरुणाींचा र्रणात पडून मतृ्यू झाला तर माहे माचफ, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान नागपूर नजजक मींगरुळ तलावात बो् उल्ून सात 
ववदयाथी बुडाले तसेच ठदनाींक २० जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास नालशक 
येथील चोंढी र्बर्ब्यात बुडून त्रत्रलोक चौहान व प्रशाींत जार्व या तरुणाींचा मतृ्यू 
झाल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सेल्र्ीमुळे घडणाऱ्या 
दघुफ् नाींना आळा घालण्याच्या दृष्ीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठदनाींक ९.१.२०१६ रोजी वाींदे्र, मुींबई येथे 
बँडस््ँडच्या समुद्रककनाऱ्यावर कर्रण्यासाठी आलेल्या तीन तरुणी सेल्र्ी काढत 
असताना त्याींच्यापैकी दोघीींचा पाय घसरल्याने त्या दोघी पाण्यात पडल्या. 
त्यावेळी तेथनू जाणाऱ्या श्री.रमेश वळींज ू याींनी एका तरुणीस पाण्यातनू बाहेर 
काढले व दसुऱ्या तरुणीस पाण्याबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत असताना ते 
दोघेही पाण्यामध्ये बडुाले. श्री.वळींजू याींचा मतृदेह ठदनाींक ११.१.२०१६ रोजी 
र्ारावी येथे लमळून आला. या घ्नेबाबत र्ारावी पोलीस ठाणे येथे अपमतृ्य ूक्र. 
५/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे. बुडालेल्या तरुणीचा अदयापपयांत शोर् 
लागलेला नाही. तीचा शोर् घेणे चालू आहे. 
(३) ठदनाींक २.११.२०१५ रोजी नाहूर येथे साठहल ईश्वरकर या १४ वर्ीय 
ववदयार्थयाांचा मतृ्यू गाडीच्या ्पावरुन प्रवास करतेवेळी उच्च दाबाच्या शव्हरहेड 
वाठहनीच्या सींपकाफत आल्याने ववदयतु प्रवाहाच्या झ्क्याने भाजनू झाला 
असल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न झाले आहे. मतृ मुलगा सेल्र्ीकरीता 
गाडीच्या ्पावर चढला होता व त्यामुळे त्याचा मतृ्य ूझाला याबाबत कोणताही 
पुरावा ककीं वा साक्षीदार समोर आलेला नाही. या प्रकरणी कुलाफ लोहमागफ पोलीस 
ठाणे येथे अपमतृ्य ू नोंदणी क्र. ३३३/२०१५ र्ौ.द.प्र.सीं. कलम १७४ प्रमाणे नोंद 
घेण्यात आली आहे. 
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     ठद.१४.४.२०१५ रोजी मींगेश घोरपड,े सींकेत र्ुरी व शैलेश कीं र्ाळे हे तीन 
मुले उरण तालुक्यातील कणठवली येथे  सहलीसाठी गेले होते. तेथील बींर्ाऱ्याच्या 
पाण्यामध्ये र्ो्ो काढण्यासाठी मुले उतरली असताना पाण्यात बुडून मयत झाली 
आहेत. याबाबत उरण पोलीस ठाणे येथे अपमतृ्य ू र.क्र.१८/२०१५, र्ौ.दीं.प्र.स. 
कलम १७४ प्रमाणे नोंद घेण्यात आली आहे. 
     ठदनाींक २२.३.२०१५ रोजी नागपूर जवळील मींगरुळ तलावात ८ तरुण 
नादरुुस्त डोंगा स्वत: चालवत असताना र्ो्ो काढण्याच्या नादात डोंग्यामध्ये 
पाणी भरुन डोंगा तलावाच्या पाण्यात बुडाला. या घ्नेत ७ तरुण मतृ्यू पावले. 
या घ्नेबाबत पोलीस स््ेशन बोरी येथे मगफ क्र.१६/१५ र्ौ.दीं.प्र.स. कलम १७४ 
प्रमाणे दाखल करण्यात आला आहे. 
     ठदनाींक १९.७.२०१५ रोजी प्रकाश जार्व, त्रत्रलोक चौहान व त्याींचे लमत्र 
सहलीकरीता चोंढी ता.त्र्यींबकेश्वर जज.नालशक येथे गेले होते. चोंढी डोहात 
पडणाऱ्या र्बर्ब्यातील पाण्यात उभे राहून र्ो्ो काढत असताना त्याींचा पाय 
घसरुन तोल गेल्याने पाण्याच्या डोहात बुडुन प्रकाश जार्व व त्रत्रलोक चौहान 
याींचा मतृ्यू झाला. याबाबत वाडीवऱ्हे पोलीस स््ेशन येथे अपमतृ्यू रजजस््र नीं. 
३०/२०१५ र्ौ.दीं.प्र.स. कलम १७४ अन्वये नोंद घेण्यात आली आहे. 
(४) अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नये याकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत. 

१. समुद्र ककनारी पयफ् काींनी सेल्र्ी/र्ो्ो काढण्याचा मोह ्ाळावा 
याकरीता पोलीसाींकडून वेळोवेळी आवाहन करण्यात येते. 

२. सुट्टीच्या ठदवशी पयफ् नाच्या ठठकाणी सींबींधर्त पोलीस स््ेशनच्या 
अधर्कारी व कमफचारी याींनी गस्त घालण्याबाबत सुधचत करण्यात 
आले आहे. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मुजस्लम समाजासाठी  
िब्रस्तानला जागा देण्याबाबत 

(६८) *  १७९५५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मुजस्लम समाजाने ३० वर्ाफपासून त्या ठठकाणी 
कब्रस्तानची सतत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्याींच्या मागणीवर कोणतीही ननणफय न झाल्याने त्याींनी ठदनाींक 
२१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास एका व्यक्तीचा मतृदेह 
महानगरपाललकेत आणला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मुजस्लम समाजासाठी 
कब्रस्तानला जागा देण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुजस्लम समाजाकडून कब्रस्तानसाठी जागेची मागणी 
मागील १५ वर्ाफपासून आहे. 
(२) होय. 
(३) उल्हासनगर शहराच्या मींजूर ववकास योजनेमध्ये आ.क्र. ५० स्मशानभूमी हे 
आरक्षण असून या आरक्षणामर्ील २ एकर क्षेत्र मुजस्लम समाजासाठी दर्नभूमी 
यासाठी आरक्षक्षत करण्याकररता उल्हासनगर महानगरपाललकेने महाराषर प्रादेलशक 
व नगर रचना अधर्ननयम, १९६६ चे कलम ३७ मर्ील वैर्ाननक कायफवाही पूणफ 
करुन रे्रबदल प्रस्ताव कलम ३७(२) अन्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
केल्यास शासन त्याववर्यी उधचत ननणफय घेईल, असे शासनाने आयुक्त, 
उल्हासनगर महानगरपाललका याींना ठदनाींक २६.३.२०१३ च्या पत्रान्वये कळववले 
आहे. मात्र उल्हासनगर महानगरपाललकेने तसा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
नाही. तसेच मौजे म्हारळ येथील स.नीं. ५८ मर्ील २ एकर क्षेत्र शासनाने ठदनाींक 
२५/७/२००६ च्या अधर्सूचनेदवारे कब्रस्तानकररता आरक्षक्षत केले असून 
उल्हासनगर शहराच्या सुर्ाररत प्रारुप ववकास योजनेमध्ये सुध्दा ही जागा 
आरक्षण क्र. १६ अन्वये कब्रस्तानकररता आरक्षक्षत ठेवण्यात आलेली आहे. सदर 
आरक्षक्षत जलमनीचा ताबा सींबींधर्ताींनी महानगरपाललकेस ठदलेला आहे. तथावप या 
आरक्षणासींदभाफत मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल असून प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) येथे तीव्र पाणीटांचाई ननमाचण झाल्याबाबत 

(६९) *  १८०५८   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) येथे तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाफण झाली असून अननयलमत 
तसेच कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असून पाणी कपातीमुळे ४८ तासाींनी 
लमळणारे पाणी आता ७२ तासाींनी लमळत असल्यामुळे येथील नागररकाींना 
पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शहराला पाणी पुरवठा 
करण्यासाठी उत्तन, चेणे, काजपूाडा येथील र्रणाींतनू पाण्याचे नवीन स्त्रोत 
ननमाफण करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लमरा-भाईंदर शहराची दैनींठदन पाण्याची गरज १७२ 
द.ल.लल. एवढी आहे. शहराकरीता स््ेम वो्र डडस्रीब्यशुन ॲन्ड इन्रास्रक्चर 
प्रा.लल.या कीं पनीकडून ८६ द.ल.लल.प्रनत ठदन आणण महाराषर औदयाधगक ववकास 
महामींडळाकडून ५० द.ल.लल. प्रनत ठदन असा एकूण १३६ द.ल.लल. प्रनत ठदन 
एवढा पाणी को्ा मींजूर आहे. अशाप्रकारे पाणी पुरवठ्यातील तु्  ३६ 
द.ल.लल.प्रनत ठदन एवढी असल्याने शहराला ४० ते ४८ तासाींनी पाणी पुरवठा 
केला जात होता. 
     सदयजस्थतीत लघुपा्बींर्ारे ववभागामार्फ त पाणी कपात लागू करण्यात 
आल्याने लमरा-भाईंदर शहरास सरासरी ७२ तासाींनी पाणी पुरवठा केला जात आहे. 
(२) व (३) महानगरपाललका क्षेत्रातील उत्तन, चेणे व काजूपाडा येथे र्रणे 
अजस्तत्वात नाहीत. 
     मात्र सध्याची पाणी पुरवठ्यातील तू् व वाढती पाणी ी्ंचाई ववचारात 
घेता, लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेस महाराषर औदयोधगक ववकास 
महामींडळाकडून ७५ द.ल.लल. प्रनत ठदन एवढे अनतररक्त पाणी मींजूर करण्यात 
आले आहे. या पाण्याचा पुरवठा सुरु करण्याच्या दृष्ीने करावयाची कामे 
प्रगतीपथावर असल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळववले 
आहे. 

----------------- 
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िोल्हापुर येथील महालक्ष्मी मांहदरास तीथचक्षेत्राचा दजाच देण्याबाबत 

(७०) *  १६१०८   श्री.सतेज ऊफच  बांटी  पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हद्ती चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर येथील महालक्ष्मी मींठदरात देशभरातून लोक येत असून त्यास 
तीथफक्षेत्राचा दजाफ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेआला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावास शासनाने मान्यता ठदली आहे काय व याबाबतची 
सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोल्हापूर येथील श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मींठदर पररसर 
ववकास प्रकल्प आराखडा व कोल्हापूर नतथफववकास प्राधर्करणास मींजूरीचा प्रस्ताव 
आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपाललका याींचेकडून ठद.६/३/२०१५   व ववभागीय 
आयुक्त, पुणे याींचेकडून ठद.७/५/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रा्त झाला 
आहे.      
(२) राज्यातील नतथफक्षेत्र, पयफ् नस्थळ / पररसर ववकास आराखडा अींनतम 
करणेबाबत शासनाने ठद. ४/६/२०१५ रोजीच्या शासन ननणफयादवारे कायफपध्दती 
ननजश्चत केली असून त्यानसुार स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींचा समावेश असलेल्या 
जजल्हास्तरीय  सलमतीमार्फ त प्रस्ताव सादर करण्याववर्यी सींबींधर्ताींना सूधचत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
हररहरेश्िर (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) येथील वििास िामे अपूणच असल्याबाबत 

(७१) *  १६५२६   श्री.जयांत पाटील :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण काशी म्हणनू पररधचत असलेल्या श्रीवर्फन (जज.रायगड) तालुक्यातील 
हररहरेश्वर या र्ालमफक व पयफ् न स्थळाच्या ववकासासाठी शासनाने १० वर्ाफत 
रक्कम रुपये १३.५० को्ी खचफ केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ालमफक व पयफ् न स्थळाच्या ववकासासाठी करण्यात आलेली कामे 
माहे जानेवारी, २०१६ पयांत अपूणफ असल्याबाबत ग्रामस्थाने शासनाकड े तक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अपूणफ कामे करूनही सावफजननक बाींर्काम ववभागाने कीं त्रा्दारास 
ठदलेल्या रकमेबाबत शासनाने चौकशी करून सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  अींशत: खरे आहे. प्रत्यक्षात कामावर रुपये ७.१३ 
को्ी इतका खचफ झालेला आहे. 
(२) नाही, असे आढळून आले नाही. 
(३) व (४) झालेल्या कामाींचा देयके अदा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सींबींधर्त 
अधर्काऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल्ह्यातील पयाचिरणदृष्ट्टया सांिेदनशील असलेल्या  

धगरीस्थान माथेरानचा वििास िरण्याबाबत 

(७२) *  १७७७२   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्ह्यातील पयाफवरणदृष्या सींवेदनशील असलेल्या धगरीस्थान 
माथेरानच्या ववकासासाठी सुमारे १२५ को्ी रुपयावरुन अधर्क ननर्ीचा वापर 
करण्यासाठी एमएमआरडीएने आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरील योजनेच्या कामास सुरुवात करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नेरळ दस्तुरी रस्त्याचे सुरक्षा उपाय योजनासह अजस्तत्वातील रस्त्याच्या 
रुीं दीमध्ये रुीं दीकरण व सुर्ारीकरण करणे, दस्तुरी माथेरान या कच्या पथमागाफचे 
च्या अजस्तत्वातील रुीं दीमध्ये माथेरान सींननयींत्रत्रत सलमतीने लशर्ारस केलेल्या 
पेवर ब्लॉकने सुर्ारीकरण करणे व बायो ्ायले्, माथेरान हेरी्ेज कॉन्झरव्हेशन 
कलम्ीने लशर्ारस केलेल्या स्री् र्ननफचरच्या सुववर्ा ननमाफण करणे तसेच 
माथेरान येथील ४ दशफननय स्थळाींच्या (पॅनोरमा पॉईं्, हा फ् पाईं्, मायरा पॉईं्, 
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इको पॉईं्) कच्या पोहोच पदपथाचे अजस्तत्वातील रुीं दीमध्ये, माथेरान सींननयींत्रत्रत 
सलमतीने लशर्ारस केलेल्या पेवर ब्लॉकने सुर्ारीकरण करणे व बायो ्ायले्, 
माथेरान हेरी्ेज कॉन्झरव्हेशन कलम्ीने लशर्ारस केलेल्या स्री् र्ननफचरच्या 
सुववर्ा ननमाफण करणे अशा कामाींचा समावेश आहे. 
(३) व (४) नेरळ दस्तुरी रस्त्याचे काम मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधर्कारणामार्फ त सुरु असून उवफरीत दस्तूरी माथेरान पथमागफ व माथेरान येथील 
४ दशफननय स्थळाींच्या पोहोच मागाफच्या कामासाठी ई-ननववदा मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधर्करणाकड ेप्रा्त झाल्या असून आधथफक देकाराची पडताळणी त्याींच्या 
स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
 

----------------- 
मालेगाि महानगरपाललिा हद्दीतील बांद जिात नािे खासगी  

मालिाांना बेिायदेशीरररत्या देण्यात आल्याबाबत 

(७३) *  १७०८३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव महानगरपाललका हद्दीतील जकात नाके स्थाननक सींस्था कर 
लावण्यात आल्याने बींद पडले असल्याने यातील नवीन बसस्थानक ककडवाई रस्ता 
व रजारोड येथील जकात नाके खासगी मालकाींना बेकायदेशीरररत्या देण्याबरोबरच 
पदाचा दरुुपयोग केल्याचा सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर आरोप ठेवण्यात आला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधर्त मालकाींना जकात नाके खाली करण्याचे आदेश देवून 
सींबींधर्त अधर्काऱ्याींची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     याबाबत महानगरपाललकेचे मुख्यलेखापरीक्षक याींचेमार्फ त प्राथलमक चौकशी 
करण्यात आली असता प्रथमदशफनी गाळे वा्प करताींना अननयलमतता झाल्याचे 
ठदसून आले. 
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(२) सींबींधर्त गाळेर्ारकाींना गाळे ररकामे करण्याबाबत महानगरपाललकेमार्फ त 
नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे. सदर नो्ीशीववरुद्ध गाळेर्ारकाींनी स्थाननक 
न्यायालयात दावा दाखल केला असून मा.न्यायालयाने स्थधगती आदेश पाररत 
केलेला आहे. 
     सदर गाळे वा्पाबाबत झालेल्या अननयलमततेप्रकरणी महानगरपाललकेच्या 
सींबींधर्त अधर्कारी/कमफचारी याींची ववभागीय चौकशी महानगरपाललकेमार्फ त 
करण्यात येत आहे. 
     तसेच सींबींधर्त उपायुक्त याींच्याववरुद्ध ववभागीय चौकशी करण्याचे 
प्रस्ताववत  आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

नागपूर येथील िामगार न्द्यायालयात चौिशी अधधिारी नसल्याबाबत 

(७४) *  १९०११   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील कामगार न्यायालयात गत दहा वर्ाांपासून चौकशी अधर्कारी 
नसल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ च्या 
पठहल्या स्ताहात ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर न्यायालयात 
चौकशी अधर्काऱ्याची ननयुक्ती करणेबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
      सदर न्यायालयात हे पद मींजुर नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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धमाचदाय रुन णालयाांमध् ये गरीब ि दाररर्य य रेषेखालील  
व् यक् तीांना योनय आरोनय सुविधा लमळत नसल्याबाबत 

(७५) *  १५४३९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतेज ऊफच  बांटी  पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११२४९ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ववशेर्च मुींबई उपनगरात व पुणे येथील र्माफदाय सींस् थेच् या 
नावाखाली सुरु असलेल् या र्माफदाय रुग् णालयाींमध् ये गरीब व दाररद्रय रेरे्खालील 
व् यक् तीकररता एकूण खा्ाींच् या १० ्क् के खा्ा राखनू ठेवनू त् याींना मोर्त उपचार 
देणे तसेच खाजगी र्माफदाय रुग् णालयामध् ये या प्रवगाफतील रुग् णाींना त् याचा लाभ 
ठदला जात नसल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, राज् यातील अनेक जजल् ह्यात व तालुक् यात अशी अनेक र्माफदाय 
सींस् थाची रुग् णालये तेथील नागररकाींना, रुग् णाींना योग् य प्रकारच् या शासनाच् या 
सोयीसुववर्ा देत नसल् याचे आढळून येत आहे, याबाबत शासन खास बाब म् हणनू 
अशा रुग् णालयावर देखरेख ठेवण् यासाठी नववन काही उपाययोजना आखणार आहे 
काय व ककती ठदवसात आखणार आहे तसेच या सींदभाफत एक राज् यस् तरीय 
सलमती नेमणार आहे काय, 
(३) तसेच, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने गरीब व दारर्य रेरे्खालील व् यक् तीींना 
खाजगी र्माफदाय रुग् णालयामध् ये लाभ लमळण् याबाबत कोणती पारदशफक कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     माहे स् े्ंबर, २००६ ते माहे जून, २०१५ पयांत र्माफदाय रुग्णालयात एकुण 
३१११३१७ इतक्या ननर्फन घ्कातील रुग्णाींवर मोर्त व एकुण २३,५९,६०० 
इतक्या दबुफल घ्कातील रुग्णावर सवलतीच्या दराने वैदयकीय उपचार केले 
आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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     र्माफदाय रुग्णालयाची तपासणी करण्यासाठी यापूवीच प्रत्येक जजल्ह्यात 
जजल्हाधर्कारी याींचे अध्यक्षतेखाली जजल्हास्तरीय सलमती, तसेच मुींबई ववश्वस्त 
व्यवस्था कायदयाींतफगत नोंदणीकृत रुग्णालयाची तपासणी करण्यासाठी सह 
र्माफदाय आयुक्त याींचे अध्यक्षतेखाली तपासणी सलमती व अपर मुख्य सधचव 
आरोग्य याींचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सलमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) र्माफदाय आयुक्त कायाफलयाच्या सींकेतस्थळावर ई-गव्हफनन्स कायफक्रमाअींतगफत 
रुग्णालय मॉडयूल गो-लाईव्ह करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर रुग्णालय 
मॉडयुलच्या माध्यमातनु न्यासामार्फ त चालववल्या जाणाऱ्या महाराषरातील सवफ 
जजल्ह्यातील र्माफदाय रुग्णालयाची सवफ माठहती सींकेतस्थळावर उपलब्र् करुन 
देण्यात येत असुन त्यादवारे महाराषरातील ननर्फन व दबुफल घ्कातील रुग्णाना 
घरबसल्या कुठल्या आजारासाठी कोणत्या रुग्णालयात जावे लागले तसेच सदर 
रुग्णालयामध्ये ननर्फन व दबुफल घ्कातील रुग्णालयाकरीता राखीव असलेल्या 
खा्ापैकी ककती खा्ा ररकाम्या/उपलब्र् आहेत याची माठहती उपलब्र् होते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सन २०१३ मध् ये सुधारीत वि.नन.नन. ३३ (५) अांतगचत पनुविचिास 

 धोरणाला िमी प्रनतसाद लमळत असल् याबाबत 
(७६) *  १५३७६   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३ मध् ये सुर्ारीत वव.नन.नन. ३३ (५) अींतगफत पुनववफकास र्ोरणाला 
कमी प्रनतसाद लमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बहुताींश सींस् थानी/ववकासकाींनी पयाफय क्र.२ (अधर्मुल् य) ची ननवड 
केल् याने परवडणारी घरे उपलब्र् होण् याचे मुख् य उठदष् साध् य होत नसल् याचे 
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाच् या प्रस् ताववत गहृननमाफण र्ोरणात यासींदभाफत काय तरतदू 
करण् यात आली आहे ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) उपाध्यक्ष व मुख्य कायफकारी अधर्कारी, म्हाडा 
याींच्याकडून प्रा्त अहवालानुसार सन २०१३ मध्ये बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीच्या ववननयम ३३ (५) मध्ये करण्यात आलेल्या सुर्ारणानींतर 
त्यामर्ील तरतुदीनुसार पनुववफकासाच्या २६ प्रस्तावाींना म्हाडाकडून देकारपत्र े
देण्यात आली असून त्यापकैी १० प्रस्तावामध्ये म्हाडाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र 
देण्यात आली आहेत. 
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(२) व (३) शासनाच्या नगरववकास ववभागाच्या ठदनाींक ६.१२.२००८ च्या 
अधर्सूचनेनसुार बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ववननयम ३३(५) मध्ये 
करण्यात आलेल्या सुर्ारणाींनसुार म्हाडा वसाहतीींचा पनुववफकास करताींना म्हाडाचा 
ठहस्सा गहृसाठ्याच्या स्वरुपात घेणे अथवा म्हाडाने अधर्मुल्य जस्वकारुन उवफररत 
च्ई क्षेत्रळुाचे ववतरण सींबींधर्त गहृननमाफण सींस्थेस करणे असे दोन पयाफय होते. 
मात्र बहुताींश ववकासक/सींस्थानी वरीलपैकी दसुऱ्या पयाफयाचा स्वीकार केल्याचे 
ननदशफनास आल्याने व यामुळे म्हाडाच्या परवडणारी घरे ननलमफती करण्याचे उद्दीष् 
साध्य करण्याचे दृष्ीने नगरववकास ववभागाच्या ठदनाींक ८.१०.२०१३ च्या 
अधर्सूचनेन्वये बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ववननयम ३३ (५) मध्ये 
सुर्ारणा करण्यात आल्या व त्यानुसार पुनववफकासानींतर म्हाडाचा वा्ा केवळ 
गहृसाठ्याच्या स्वरुपात घेण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 
     उपरोक्त वव.नन.नन. ३३ (५) मध्ये काही सुर्ारणा करावयाच्या असल्यास 
त्याअनुर्ींगाने सदर सुर्ारणा/प्रस्ताव म्हाडा प्राधर्करणाच्या बैठकीत सादर करुन 
प्राधर्करणाच्या मान्यतेनींतर आवश्यकतेनसुार प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर 
करण्यास शासन स्तरावरुन म्हाडास कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेच्या ननयांत्रणाखालील रुनणालये/नागरी  

सेिा आरोनय िें द्रािररता िैद्यिीय सांिगाचतील पदे  
ननमाचण िरण्यास मान्द्यता देण्याबाबत 

(७७) *  १७८१५   श्री.जगन्द्नाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या ननयींत्रणाखालील रुग्णालये/नागरी सेवा 
आरोग्य कें द्राकररता वदैयकीय सींवगाफतील पदे ननमाफण करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत नगरववकास ववभाग शासन ननणफय क्र. कडोंमपा / १००७ / ४५३ / 
प्र.क्र.१८३ / नवव-२८, ठदनाींक ४ जून, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननगफलमत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका याींनी त्याींच्या 
ठदनाींक २७ माचफ, २०१५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनरु्ींगाने ववचार करुन कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर 
वैदयकीय सींवगाफतील एकूण ८३ पदे ननमाफण करण्यास आस्थापना खचाफची अ् 
लशधथल करुन महाराषर महानगरपाललका अधर्ननयमाच्या कलम ५१ (४) अन्वये 
मान्यता ठदलेली असतानाही वैदयकीय सींवगाफतील शासनाने मींजूरी ठदलेल्या ८३ 
पदाींपैकी एकही पद भरलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेची रुजक्मणीबाई आणण 
शास्त्रीनगर रुग्णालये शासनाकड ेहस्ताींतररत करुन घेण्याबाबतची मागणी मागील 
५ वर्ाफपासून तसेच ठदनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
लोकप्रनतननर्ीनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेएका ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या ननयींत्रणाखालील रुग्णालये/नागरी 
आरोग्य कें द्राींकरीता ननमाफण करण्यात आलेल्या वदैयकीय सींवगाफतील ८३ पदावर 
सुयोग्य उमेदवाराींची नेमणकू करण्याच्या दृष्ीने कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाललकेमार्फ त भरती प्रकक्रया राबववण्यात येत आहे. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे, 
    तथावप कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील बाई 
रुजक्मणीबाई रुग्णालय, कल्याण व शास्त्रीनगर रुग्णालय, डोंत्रबवली ही दोन्ही 
रुग्णालये शासनाच्या आरोग्य ववभागाकड े हस्ताींतरीत करुन घेण्याबाबत 
सदयजस्थतीत ववचार करता येणार नाही, असे मत सावफजननक आरोग्य ववभागाने 
व्यक्त केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि शहरातील िाढती गुन्द्हेगारी ि अिधै धांदे रोखण्याबाबत 

(७८) *  १६८६८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक शहरातील वाढती गुन्हेगारी व अवरै् र्ींदे रोखण्यासाठी सींबींधर्त 
पोलीस आयुक्ताींनी स्वत: याबाबत आवश्यक कायफवाही केली होती, त्यामुळे थोड े
ठदवस ही गुन्हेगारी व अवरै् र्ींदे बींद झाले होते, परींतु तदनींतर शहरातील 
गुन्हेगारी व अवैर् र्ींदे पुन्हा सुरु झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त अवैर् र्ींदे व गुन्हेगारी पुन्हा सुरु झाल्याने नागररकाींचे 
जीवन र्ोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     अवैर् र्ींदे बींद झालेले असुन लपनु छपुन सुरु असणाऱ्या अवैर् र्ींदयाचे 
समुळ उच्चा्ण करण्याकररता कारवाई करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लपनु छपुन सुरु असणाऱ्या अवैर् र्ींदयावर माहे जानेवारी व रे्ब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये जुगाराच्या ४४, नशाबींदी ५२, एमपीडीए ०१, एनडीपीएस ०१, आमफ ॲक्् 
०७ प्रकरणात कारवाई केली. तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्याकररता कॉम्बीींग 
ऑपरेशन, झोपडपट्टी चेकीींग, नाकाबींदी, दालमनी स्कॉड, ननभफया मोबाईल तसेच 
रेकॉडफवरील व हद्दपार केलेले गुन्हेगाराींना चेक करुन त्यानसुार कारवाई चालु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेची आधथचि जस्थती िमिुित असल्यामुळे  

ननयोजजत अभ्यास दौयायाचा फेरविचार िरण्याबाबत 

(७९) *  १७१७५   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील सवफ ९८ नगरसेवकाींसह सुमारे पाच 
अधर्कारी-कमफचारी म्हैसुरला अ्यास दौऱ्यावर जाणार असून त्यासाठी सुमारे ६० 
लाख रुपये खचफ होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महापाललकेची आधथफक जस्थती कमकुवत असल्यामुळे या 
अ्यास दौऱ्याचा रे्रववचार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय अlहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठद.०३/०२/२०१६ ते ठद.०७/०२/२०१६ या कालावर्ीत 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेचे सदस्य व अधर्कारी/ कमफचारी अशा एकूण ७३ 
व्यक्ती म्हैसुर येथे अ्यास दौऱ्यासाठी गेल्या होत्या. 
(२) सदर दौऱ्याकररता आणण त्यावर येणाऱ्या खचाफस महानगरपाललकेच्या 
महासभेने सवाफनुमते ठराव करुन आधथफक व प्रशासकीय मान्यता ठदली होती व 
या प्रयोजनाकररता महानगरपाललकेच्या वावर्फक अथफसींकल्पात तरतूद करण्यात 
आली होती. त्यानुसार हा दौरा पार पडला असल्याचे आयकु्त, लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र प्रदेश वििास प्राधधिरणातनू अहमदनगर  

जजल्ह्यास िगळण्यात आल्याबाबत 
(८०) *  १७०९४   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या शहराींमध्ये मेरो रेल्वे, मोठे पूल, रस्ते व अन्य 
कोट्यवर्ीींची कामे करण्यासाठी शासन महाराषर प्रदेश ववकास प्राधर्करण स्थापन 
करणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकलसत शहरालगत असूनही यातून अहमदनगर जजल्ह्यास 
वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राधर्करणात अहमदनगर जजल्ह्याचा समावेश करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, 
     महाराषर प्रदेश ववकास प्राधर्करण स्थापन करण्याचे शासनाचे ववचाराधर्न 
नाही. 
    तथावप, राज्यातील महानगर ननयोजन सलमत्याींच्या कायफ क्षेत्रात महानगर 
ववकास प्राधर्करणे स्थापन करण्यासाठी व त्याींना त्याींच्या क्षेत्राचा ववकास 
करताींना, योजना राबववताींना सुसुत्रता राहावी व त्याना सींववर्ाननक दजाफ प्रा्त 
होण्याच्या दृजष्ने मुींबई महानगर ववकास प्राधर्करण अधर्ननयम, १९७४ च्या 
र्तीवर महाराषर प्रदेश ववकास प्राधर्करण अधर्ननयम करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधर्न आहे. 
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(२) व (३) हे खरे नाही, 
    महाराषर प्रदेश ववकास प्राधर्करण स्थापन झाले नाही त्यामुळे अहमदनगर 
जजल्हा वगळण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
पुणे शहरात उभारण्यात आलेले बेिायदा िारखाने, ििच शाप, गोदामाांची तपासणी 

िरण्यासाठी महानगरपाललिा विशेष पथि नेमणार असल्याबाबत 

(८१) *  १७३२९   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर आणण उपनगरात उभारण्यात आलेले बेकायदा कारखाने, वकफ शाप 
आणण गोदामाींची तपासणी करण्यासाठी महानगरपाललका ववशेर् पथके नेमणार 
असल्याचे ठदनाींक १८ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पथकाची ननलमफती करुन ती कायाफजन्वत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अनधर्कृत बाींर्कामाींचा शोर् घेऊन त्यावर कारवाई 
करण्यासाठी पुणे महानगरपाललकेने क्षते्रत्रय कायाफलयननहाय पदननदेलशत अधर्कारी 
ननयुक्त केले आहेत. 
(२) वरीलप्रमाणे ननयुक्त अधर्काऱ्याींमार्फ त ननयलमतपणे अनधर्कृत बाींर्कामाींवर 
कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे पुणे महानगरपाललकेमार्फ त ववशेर् पथकाची 
ननलमफती करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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उल्हासनगर महानगरपाललिेचे िोणािच  इन्द्िायरो या िां पनीिड े 
िोट्यिधी रुपये थिीत असल्याबाबत 

(८२) *  १८०८७   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेने महापाललका क्षेत्रातील कचरा उचलण्याचे काम 
कोणाकफ  इन्वायरो या ठेकेदारास ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीस शहरातील घनकचरा उचलण्याचा ठेका एक वर्ाफपूवी 
देवनूही कमफचाऱ्याींना ठेकेदार कीं पनीकडून कोणत्याच सुववर्ा देण्यात येत नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुपये १ को्ी ८२ लाखाींची त्याींच्याकडून वसूली होणे प्रलींत्रबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कीं पनीने महानगरपाललकेच्या बो् क्लब भूखींडावर कचरा 
नेणाऱ्या गाडया उ्या केल्याप्रकरणी महापाललकेच्या मालमत्ता ववभागाने पुन्हा 
रुपये १२ लाख भाड ेभरण्याची नो्ीस सींबींधर्त ठेकेदाराला माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ठदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ठेकेदाराकडील कोट्यवर्ी रुपयाींची थकीत रक्कम वसूल 
करण्यासाठी त्यास देय असलेल्या देयकातनू कपात करुन का घेण्यात आली नाही, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सींबींधर्त ठेकेदार करारातील अ्ी व शतीनसुार त्याींचेकड े कायफरत 
कमफचाऱ्याींना सुववर्ा पुरववत आहे. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
      मे. कोणाकफ  इन्वायरो प्रोजेक््स ्प्रा.लल. ही कीं पनी घनकचरा वाहतकुीची 
वाहने उभी करण्यासाठी उल्हासनगर ३ येथील महानगरपाललकेच्या मालकीच्या ४ 
ठठकाणच्या जागेचा वापर करीत असल्याने, सदर जागेच्या भाडयापो्ी एकूण 
रक्कम रु.२,२१,७६,७००/- सींबींधर्त ठेकेदाराकडून वसुल होणे प्रलींत्रबत आहे. 



91 

       सदर रकमेच्या वसुलीसींदभाफत सदर कीं त्रा्दार कीं पनीस महानगरपाललकेने 
नो्ीसा बजावलेल्या आहेत.       
(५) सींबींधर्त कीं त्रा्दारास थकीत रक्कम भरणा करण्याबाबत नो्ीसा बजावण्यात 
आल्यानींतर, सदर कीं त्रा्दाराने सदर भाड ेआकारणी त्याींना मान्य नसून ती रद्द 
करण्याबाबतची ववनींती महानगरपाललकेकड ेकेलेली आहे. 
(६) व (७) महानगरपाललकेने कीं त्रा्दारास ठदलेल्या नो्ीसीच्या अनुर्ींगाने 
कीं त्रा्दाराने महानगरपाललकेकड े केलेली ववनींती तसेच कीं त्रा्ातील अ्ी व शती 
तपासून याप्रकरणी ननयमानुसार एक मठहन्याच्या आत कायफवाही करण्याच्या 
सूचना आयकु्त, उल्हासनगर महानगरपाललका याींना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
शांखेश्िर पे्रलसडने्द्सी, टािरी पाडा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे मोिळ्या जागेिर 

ड्रनेेज लाईन सोडल्याने तेथील नागररिाांचे आरोनय धोक्यात आल्याबाबत 

(८३) *  १८२४०   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शींखेश्वर पे्रलसडने्सी, ्ावरी पाडा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील हेरर्ेज 
कॉम््लेक्सची ड्रनेेज लाईन ही जवळच्या पररसरातील मोकळ्या जागेवर सोडल्याने 
त्या पररसरात राहणाऱ्या नागररकाींना त्याचा त्रास होत असून सदर ठठकाणी 
अत्यींत दगुांर्ी पसरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ठठकाणी घाण पसरल्याने डासाींच्या वाढत्या प्रादभुाफवाने 
स्थाननक नागररकाींना रोगाींची लागण होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननकाींनी महानगरपाललकेकड े अनेक लेखी 
तक्रारी ठदलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
     ्ावरी पाडा, कल्याण (पजश्चम) येथील चाम्सफ हेरर्ेज गहृसींकुलाच्या 
मलकुीं डाची ननगफम वाठहनी इमारती लगतच्या मोकळ्या जागेत सोडल्याने 
पररसरात साींडपाणी पसरल्याचे ननदशफनास आले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या वदैयकीय पथकाने या पररसराची 
पाहणी केली असता, सदर ठठकाणी रोगाींची लागण झाल्याचे ननदशफनास आलेले 
नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे, 
(४) चाम्सफ हेरर्ेज सोसाय्ीने मोकळ्या जागेत साींडपाणी सोडल्याने सदर 
सोसाय्ीस महाराषर महानगरपाललका अधर्ननयमाच्या सींबींधर्त तरतुदीींअींतगफत 
महानगरपाललकेने ठद.०४/०३/२०१६ रोजी नो्ीस बजावली असूल ७ ठदवसाींच्या 
आत साींडपाण्याचा ननचरा सुरळीत करण्याबाबत सूधचत केले आहे. 
     सदयजस्थतीत उक्त सोसाय्ीच्या मलकुीं डाची महानगरपाललकेच्या प्रभाग 
क्षेत्र कायाफलयाकडून सर्ाई करण्यात आल्याचे आयकु्त, कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील महानगरपाललिा क्षेत्रातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांिडून व्यापारी 

दराने िराची सक्तीने िसूली िरण्यात येत असल्याबाबत 

(८४) *  १८७४८   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई, नवी मुींबई, पुणे, वप ींपरी-धचींचवड, नागपूर इत्यादी 
महानगरपाललका क्षेत्रातील मराठी माध्यमाींच्या सवफ शाळाींना ननवासी 
दराने महानगरपाललकेचे कर लागू असताना महानगरपाललका मात्र व्यापारी दराने 
कराची वसूली सक्तीने करुन बऱ्याच शाळाींना वसूलीकररता सील लावत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कराबाबत इतर महानगरपाललकाींप्रमाणे औरींगाबाद 
महानगरपाललकेने सुध्दा ननवासी दराने मराठी शाळाींकडून कराची वसूली करावी 
याबाबत शासनानेही ननदेश ठदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ठदलेल्या ननदेशानुसार औरींगाबाद महानगरपाललकेने 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
  बहृन्मुींबई, नवी मुींबई, पणेु, नागपूर आणण औरींगाबाद या महानगरपाललका 
क्षेत्रातील मराठी शाळाींना ननवासी दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात 
येते. 

 नागपूर महानगरपाललका क्षते्रातील र्मफदाय/शासककय अनुदाननत शाळा 
वगळून इतर सवफ शाळाींना मालमत्ता कर ननवासी दराच्या दु् प् दराने 
आकारण्यात येतो. 

 वप ींपरी-धचींचवड महानगरपाललका क्षेत्रातील मराठी शाळाींना त्रबगर ननवासी 
दरापेक्षा अर्ाफ दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. 

(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील खलु्या प्रिगाचतील उमेदिाराांची शासिीय सेिा तसेच महाराष्ट्र  

लोिसेिा आयोगाच्या पररक्षाांिररता ियोमयाचदा िाढविण्याबाबत 

(८५) *  १४९८९   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १४०२२ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खलु्या प्रवगाफतील उमेदवाराींची शासकीय सेवा तसेच 
एमपीएससीच्या परीक्षाींकररता वयोमयाफदा वाढवनू देण्यात यावी   अशा आशयाचे 
ननवेदन लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना सन २०१५ चे ठहवाळी अधर्वेशन 
कालावर्ीत सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशातील मध्यप्रदेश,  उत्तरप्रदेश,  हरयाणा,  केरळ,  गोवा, 
पजश्चम बींगाल व छत्तीसगड या राज्यात खलु्या प्रवगाफतील ववदयार्थयाांसाठी 
वयोमयाफदा सरासरी  ४०  वरे् तर पीएसआय,  एस्ीआय,  अलसस् ी्ं्   या 
पररक्षाींव्यनतररक्त दसुऱ्या पररक्षाींमध्ये देखील खलु्या प्रवगाफसाठी वयोमयाफदा     
३३  वरे् आणण राखीव प्रवगाफसाठी  ३८  वरे् इतकी असल्याचे ठदनाींक         
८ जानेवारी,  २०१६  रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर ननवेदनाच्या 
अनरु्ींगाने खलु्या प्रवगाफतील ववदयार्थयाांची वयोमयाफदा वाढववण्याबाबत कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) शासन सेवा प्रवेशासाठी काही राज्याींमध्ये खलु्या प्रवगाफकररता कमाल 
वयोमयाफदा महाराषर राज्याच्या र्ोरणानुसार असलेल्या कमाल वयोमयाफदेपेक्षा 
जास्त आहे तर काही राज्यामध्ये कमी आहे. 
(३) उपरोक्त प्रा्त ननवेदनातील मागण्याची शासनस्तरावर तपासणी करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील वििास आराखडाच्या िामािररता असलेली  

िमचचायायाांची ररक्त पदे असल्याबाबत 

(८६) *  १४६९९   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश 
गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ववकास आराखडा (डी.पी.् लॅन) बनववताना झालेल्या असींख्य चुका 
महापाललका प्रशासनाच्या ननजषक्रयतेमुळे उद् ावल्या असून याबाबतचा ठराव मींजूर 
होऊनही आवश् यक असलेली ९ पदे ररक्त असल्याने ववकास आराखडा ३१ मठहने 
प्रलींत्रबत असल्याचे ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास  ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास आराखडयाच्या कामाकररता एकूण ३३ ्क्के कमफचारी 
वगाफची कमतरता असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ववकास आराखडयाच्या 
कामामध्ये सुसज्जता येऊन तो पूणफ होण्यास ववलींब होणार नाही याकररता 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पदे ररक्त असल्यामुळे ववकास आराखडा प्रलींत्रबत 
आहे, हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) या प्रकरणी शासनाने ठदनाींक २३.०४.२०१५ च्या शासन ननणफयान्वये, 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अधर्ननयम, १९६६ 
च्या कलम १५४(१) नुसार खालील ननदेश ठदलेले आहेत:- 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ठदनाींक २५.०२.२०१५ रोजी शासन राजपत्रामध्ये 
प्रलसध्द केलेल्या प्रारुप ववकास योजनेमर्ील चुकाींची सखोल शहाननशा करुन 
सगळ्या चुकाींची जागेवरील पररजस्थतीनसुार, गुणवत्तेनुसार, ननयोजनाचे दृष्ीने 
व कायदेशीर बाबी तपासून त्यानुसार दरुुस्ती करुन महाराषर प्रादेलशक व नगर 
रचना अधर्ननयम, १९६६ मर्ील प्रकरण तीनच्या तरतदुीींचे पालन करुन प्रारुप 
ववकास योजना कलम २६ अन्वये महासभेच्या पूवफमान्यतेने चार मठहन्याींचे 
मुदतीमध्ये नागररकाींच्या सूचना / हरकतीींसाठी पनुप्रफलसध्द करावी. 
     तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ववनींतीनसुार, शासनाने ठदनाींक 
१४.०१.२०१६ च्या आदेशान्वये, सदर प्रारुप ववकास योजना पनु:प्रलसध्द 
करण्यासाठी ठदनाींक ३१.०५.२०१६ पयांत महानगरपाललकेस मुदत वाढवनू ठदली 
आहे. 
     सदर आदेशाच्या अींमलबजावणीसाठी महानगरपाललकेने मुींबई शहर व 
उपनगरातील २४ ववभाग कायाफलयाींत २४ नगररचनाकाराींची ननयुक्ती केली असून, 
त्याींच्यामार्फ त ववकास आराखडा पनुरफचनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
मुांबईसह राज्यातील पुणे, नागपूर येथे मोठ्या प्रमाणात होणायाया  

अिैध गािठी दारु विक्रीिर बांदी घालण्याबाबत 

(८७) *  १७२६३   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हद्ती चिधरी :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नागपूर तसेच पणेु शहरातील वारजे माळवाडी, र्नकवडी, माींजरी या 
पररसरात मोठ्या प्रमाणात गावठी दारुची ववक्री होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



96 

(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी होणाऱ्या अवैर् गावठी दारु ववक्रीला पायबींद 
घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायफक्षेत्रात अवैर् 
गावठी दारु ववक्रीबाबत सन २०१५ मध्ये एकूण २८६ पी.सी.आर. दाखल झाले 
त्यात ३३४ आरोपीींना अ्क करण्यात आले. तसेच ३८ सी.आर. दाखल करण्यात 
येऊन ६६ आरोपी अ्क करण्यात आले. 
     नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाअींतगफत ववववर् पोलीस स््ेशनमध्ये माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये गावठी मोहा दारु ववक्री करणारे /बाळगणारे याींच्याववरुध्द 
१२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     पुणे शहर पोलीस आयुक्त कायफक्षेत्रातील वारजे माळवाडी पोलीस 
स््ेशनच्या हद्दीत अवैर् गावठी दारु ववक्री सींबींर्ात २ गुन्हे दाखल असून २ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींच्याकडून रु. ७००/- ककीं मतीची २ 
लल्र गावठी दारु ज्त करण्यात आली आहे. 
     सहकार नगर पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत र्नकवडी भागात अवरै् गावठी 
दारु ववक्रीबाबत जानेवारी, २०१६ मध्ये १ गुन्हा दाखल असून १ आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. त्याकडून २४०/- ककीं मतीची २ लल्र गावठी दारु ज्त 
करण्यात आली आहे. 
     हडपसर पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत माींजरी भागात जानेवारी, २०१६ मध्ये 
अवैर् गावठी दारु ववक्री सींदभाफत एकही गुन्हा दाखल नाही. 
(२) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायफकक्षतेील सवफ पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीत अवरै् दारु ववक्रीबाबत सींशनयत असणाऱ्या जागाींची वेळोवेळी तेथील त्रब् 
अधर्कारी व अींमलदार तसेच ननगराणी पथक व गुन्हे प्रक्ीकरण पथकातील 
अधर्कारी व अींमलदार याींच्यामार्फ त तपासणी करण्यात येते. 
     मुींबई, नागपूर तसेच पुणे आयकु्तालयाच्या कायफक्षते्रात गावठी दारु ववक्री 
असणाऱ्या सराईत इसमाववरुध्द मुींबई दारुबींदी अधर्ननयम कलम ९३ प्रमाणे 
प्रनतबींर्क कारवाई करण्यात येते. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क व वररषठ पोलीस 
अधर्कारी याींची बैठक आयोजजत करुन माठहतीची देवाणघेवाण केली जाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील मेरो रेल्िे प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

(८८) *  १७३७०   श्रीमती हद्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२३५८ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराकररता मेरो रेल्वेचा प्रस्ताव मींजूर करुन बराच कालावर्ी उल्ला 
तरी याबाबत पढुील कोणत्याही कायफवाहीला सुरुवात झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पुणे मेरो रेल्वेबाबतची सदयजस्थती काय असून या वर्ी मेरो 
रेल्वेच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे मेरो प्रकल्पाच्या वपींपरी धचींचवड ते स्वारगे् व 
वनाज ते रामवाडी या माधगफकास ठदनाींक २९/१०/२०१३ रोजी राज्य शासनाने 
मान्यता ठदली असून कें द्र शासनाने ठदनाींक ११/०२/२०१४ रोजी तत्वत: मान्यता 
ठदली आहे. 
    सदर प्रकल्पाच्या  अनुर्ींगाने मा.लोकप्रनतननर्ी स्वयींसेवी सींस्था तसेच 
अनेक नागररकाींनी दाखल केलेल्या सुचना व हरकती अनरु्ींगाने अ्यास करून 
वनाज ते रामवाडी माधगफकेत ककीं धचत बदल करून ठदल्ली मेरो महामींडळाने 
नोव्हेंबर, २०१५ दरावर अर्ारीत सादर केलेला सुर्ारीत सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
ठदनाींक ०७/१२/२०१५ रोजी कें द्र शासनास मान्यतेसाठी पाठववण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकल्पास कें द्र शासनाची अींनतम मान्यता लमळाल्यानींतर 
प्रकल्पाचे काम सुरू होणे अपेक्षक्षत आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम चालू झाल्यानींतर 
प्रकल्प पुणफ होण्यासाठी सुमारे ५ ते ६ वर्ाफचा कालावर्ी अपेक्षक्षत आहे. 
 

----------------- 
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मानिी अियिाांची ड्रोनच्या मदतीने िाहतिू िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८९) *  १४८२६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानवी अवयवाींची ड्रोनच्या मदतीने वाहतकु करण्याबाबतची परवानगी 
लमळावी असा प्रस्ताव मा.मुख्यमींत्री, मा.सावफजननक आरोग्य मींत्री व पोलीस 
आयुक्त, मुींबई याींचेकड े ठदल्लीतील एका कीं पनीने माहे जानेवारी, २०१६ च्या 
दसुऱ्या स्ताहात ठदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     अशा प्रकारचा प्रस्ताव मा.मुख्यमींत्री व मा.मींत्री, सावफजननक आरोग्य याींच्या 
कायाफलयाकड ेआलेला नाही. 
    तथावप, श्री.लस.एम.अरोरा, मॅनेजजींग डायरेक््र, साई क्राफ्् लललम्ेड, ६८०-
६८१, उदयोग ववहार रे्स ५, गुढगाव-१२२०१६ हरयाणा, याींचेकडून याबाबतची 
परवानगी मागण्याबाबतचा ई-मेल ठद. ४.१.२०१६ रोजी पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई 
कायाफलयास प्रा्त झाला आहे. 
(२) याप्रकरणी पोलीस आयकु्त, मुींबई याींचेकडून आवश्यक ते अलभप्राय मागवनू 
पुढील योग्य तो ननणफय घेण्यात येईल. 
(३) ननरींक. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल्हयातील लसध्दाथच उद्यानाच्या प्राणीसांग्रहालयातील  

रॉयल बेंगॉल टायगरचा सशांयास्पद मतृ्य ूझाल्याबाबत 
(९०) *  १६७३८   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हद्ती चिधरी, 
श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हयातील लसध्दाथफ उदयानाच्या प्राणीसींग्रहालयातील १८ वर्ीय 
रॉयल बेंगॉल ्ायगरचा सशींयास्पद मतृ्य ूझाल्याचे ठदनाींक २० जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदरील प्रकरणातील 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वाघाचा  सींशयास्पद मतृ्यू झाला हे   खरे नाही. 
     तथावप, लसध्दाथफ उदयानातील प्राणी सींग्रहालयातील एका  वाघाचा मतृ्य ू
झाला आहे. व प्रथमदशफनी वाघाचा मतृ्य ू हा वधृ्दापकाळाने झाल्याचा  ननषकर्फ 
पशुसींवर्फन  ववकास ववभागाच्या अधर्का-याींनी काढला आहे. 
(२) व (३) मतृ वाघाचे शव ववच्छेदन पशुसींवर्फन ववकास ववभागाच्या अधर्का-
यानी वन ववभागाच्या अधर्का-याींच्या समक्ष करण्यात आले आहे व मतृ 
वाघाच्या शरीरातील अवयवाचे नमुने पशुसींवर्फन ववभागाच्या रोग अन्वेर्ण प्रयोग 
शाळेकड ेतपासणीसाठी पाठववण्यात आले आहेत. 
(४) सदय:जस्थतीत कायफवाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील ५१ शहरात प्रधानमांत्री आिास योजना  
राबविण्याचा शासनाने घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

(९१) *  १७०६२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५१ शहरात प्रर्ानमींत्री आवास योजना राबववण्याचा ननणफय 
शासनाने ठदनाींक १ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप कशाप्रकारचे असून योजना कायाफजन्वत 
करताना ककती लाभाथी गहृीत र्रण्यात आलेले आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेकररता ककती आधथफक सहाय्य लागणे अपेक्षक्षत आहे 
व ते कशाप्रकारे उपलब्र् करण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त योजना प्रत्यक्षात केव्हापासून कायाफजन्वत करण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) सन २०२२ पयांत सवाांसाठी घरे या सींकल्पनेवर आर्ारीत 
प्रर्ानमींत्री आवास योजना राज्यातील ५१ शहरात राबववण्यात येणार आहे. राज्य 
शासनाने नागरी क्षेत्र व ववशेर् ननयोजन प्राधर्करणाच्या ननयोजन क्षेत्रातही ही 
योजना काही सुर्ारणाींसह राज्यात लागू करण्याचा ननणफय घेतला आहे. 
याबाबतचा शासन ननणफय ठदनाींक ९.१२.२०१५ रोजी ननगफलमत करण्यात आला आहे. 
(२) सदर योजना ४ घ्काींमध्ये राबववण्यात येणार असून देशातील कोणत्याही 
भागात लाभाथी कु्ुींबातील व्यक्तीच्या मालकीचे पक्के घर नसेल अशा पात्र 
लाभाथींच्या कु्ुींबाला पक्की घरे देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या मागफदशफक 
सूचनाींनुसार लाभाथींची पात्रता ननजश्चत झाल्यानींतर त्याबाबतची माठहती 
शहराींकडून Housing for All Plan of Action (HFAPOA) प्रा्त झाल्यावर 
लाभार्थयाांची सींख्या ननजश्चत करणे शक्य होईल. 
(३) योजनेकररता घ्क ४ घ्काींतगफत लागणारे आधथफक सहाय्य स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था तसेच योजना राबववणाऱ्या यींत्रणाींनी सादर केलेल्या Housing 
for All Plan of Action (HFAPOA) वर आर्ाररत असेल. तसेच घ्क २ 
सींपूणफ राज्यात राबवायचा असून सींबींधर्त स्थाननक स्वराज्य सींस्था HFAPoA 
तयार करुन लागणारे शासनाचे आधथफक सहाय्य सादर करुन शकेल. अदयाप 
कोणत्याही शहराने प्रर्ानमींत्री आवास योजनेअींतगफत HFAPoA व त्या आर्ारावर 
प्रकल्प राबववण्यासाठी Annual Implementation Plan (AIP) सादर केलेला 
नाही. या योजनेसाठी लागणारे आधथफक सहाय्य सींपणूफत: स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींनी ननवडलेल्या लाभार्थयाांच्या सींख्येवर अवलींबून आहे. ज्या नागरी स्वराज्य 
सींस्थाींच्या कायफक्षेत्रात झोपडपट्टी पुनवफसन योजना लागू आहे. त्या शहराींना ही 
योजना लागू नाही. राज्य शासनातरे् या योजनाींतगफत घ्क क्र. १, ३ व ४ 
मर्ील लाभार्थयाांना प्रती घरकुलाींसाठी रु. १ लक्ष इतके अनदुान अनुजे्ञय राहील. 
(४) उक्त योजनेची राज्यात अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने ठदनाींक 
०९.१२.२०१५ रोजी शासन ननणफय ननगफलमत करण्यात आला आहे. मागफदशफक 
तत्वानुसार या योजनेअींतगफत कें द्र शासनाकड े सादर करण्याकररता राज्यातील 
सुकाण ू अलभकरणाकडून प्रा्त प्रस्तावाची छाननी करुन असे प्रस्ताव मुख्य 
सधचवाींच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमती 
(SLSMC) समोर सादर करणे व मींजूर करुन घेणे ही जबाबदारी राज्य अलभयान 
सींचालकावर सोपववण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील फेरीिाला आणण पथारी व्यािसानयिाांची 
पुनिचसन प्रकक्रया प्रलांबबत असल्याबाबत 

(९२) *  १५०९३   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे महानगरपाललकेच्या ननयोजनानुसार ठदनाींक १ एवप्रल, २०१४ च्या 
रे्रीवाला कायदयाची अींमलबजावणी रे्रीवाला आणण पथारी व्यावसानयक याींचे 
पुनवफसनाची प्रकक्रया पाललका स्तरावर मागील एक वर्ाफपासून प्रलींत्रबत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पररणामी शहरातील वाहतूक कोंडी मोठया प्रमाणात वाढली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रे्रीवाला र्ोरणाची अींमलबजावणी हॉकसफ झोन ननलमफतीला चालना 
देण्याकररता व गत एक वर्ाफपासून रे्रीवाला र्ोरण बेजबाबदारीने राबववणाऱ्या 
अधर्काऱ्याींवर कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व (२) सदर बाब खरी नाही. 
     मा. सवोच्च न्यायालयाने ठदनाींक ९ स् े्ंबर, २०१३ रोजी ठदलेल्या 
आदेशानुसार शासन ननणफय, नगरववकास ववभाग ठदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१३ 
मर्ील तरतदूीनुसार पुणे महानगरपाललकेकडून शहरातील एकूण २७५२६ 
रे्रीवाल्याचे प्राथलमक सवेक्षण पूणफ करुन २०२९७ रे्रीवाल्याींचे बायोमॅरीक 
सवेक्षण पूणफ करुन सींगणकीय नोंदणीचे काम पूणफ करण्यात आलेले आहे. 
त्यापैकी १४५८४ रे्रीवाल्याींना सदर कायदयाप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्राींचे वा्प 
करण्यात आलेले असून, उवफररताींचे वा्प करण्यात आलेले असून, उवफररताींची 
वा्प प्रकक्रया चालू आहे. 
  पुनवफसनाकररता शहरामध्ये एकूण २८८ रे्रीवाला क्षेत्र े ननजश्चत करण्यात 
आलेली असून, त्या ठठकाणाींवर नोंदणीकृत रे्रीवाल्याींचे प्रनतक्षा यादीनुसार 
पुनवफसन करण्याची प्रकक्रया अींनतम ्््यात आहे. 
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     कें द्र शासनाच्या पथववके्रता (उपजीववका सींरक्षण व पथ ववक्री ववननयम) 
अधर्ननयम, २०१४ मर्ील तरतूदी नुसार ननयम व योजना तयार करण्याची 
कायफवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील नगरपररषदेतील रोजांदारी िमचचायायाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

(९३) *  १६४३५   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररर्देतील रोजींदारी कमफचाऱ्याींना सेवेत कायम करण्याची 
मागणी माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लोकप्रनतननधर्ींनी शासनाकड े
ननवेदनाींदवारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, वनववभाग, सामाजजक वनीकरण व वनववकास महामींडळातील 
रोजींदारी मजुराींना ठदनाींक १६ आक््ोंबर, २०१२ च्या शासन ननणफयान्वये शासन 
सेवेत कायम करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील 
नगरपररर्देतील रोजींदारी कमफचाऱ्याींना वनववभागातील रोजींदारी कमफचाऱ्याींप्रमाणे 
सेवेत कायम करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपररर्दा, नगरपींचायतीमध्ये रोजींदारी 
कमफचाऱ्याींना सामावनू घेण्याबाबतची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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डोंबबिली (पजश्चम) (जज.ठाणे) येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर 
 याांचा पतुळा उभारण्याच्या मागणीबाबत 

(९४) *  १७४२४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (पजश्चम) (जज.ठाणे) येथील इींठदरा गाींर्ी चौकात वाचनालयाच्या 
जागेत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचा पतुळा उभारण्याची मागणी महापाललका 
प्रशासनाकड े सामाजजक सींघ्नेने माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या स्ताहात 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या डोंत्रबवली ववभागातील मुख्य 
इमारतीच्या आवारात डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचा पुणाफकृती पतुळा उभारण्यास 
महानगरपाललकेच्या सवफसार्ारण सभेने मींजूरी ठदली आहे. 
    राषरपरुुर्/थोर व्यक्ती याींचे पुतळे उभारण्याबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य 
प्रशासन ववभागाच्या ठद.०२/०२/२००५ च्या शासन ननणफयादवारे ववठहत करण्यात 
आलेल्या मागफदशफक सूचनाींनसुार या प्रयोजनाकररता ववववर् ववभागाींची परवानगी 
घेण्याची कायफवाही महानगरपाललकेमार्फ त करण्यात येत आहे. 
    डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचा पूणाफकृती पतुळा उभारण्याकररता जागेचे 
सींकल्पधचत्र, लशल्प, आरेखन तसेच खचाफचे प्राक्कलन व प्रकल्प मींजूरीनींतर 
प्रकल्प व्यवस्थापन इत्यादी बाबीींकरीता महानगरपाललकेकडून वास्तुववशारदाची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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श्री तुळजाभिानी मांहदरातील विश्िस्त मांडळाच्या गत 
अनेि िषाचतील िोट्यिधी रुपयाांच्या गैरव्यिहाराबाबत 

(९५) *  १६२९५   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८८० ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री तळुजाभवानी मींठदरातील ववश्वस्त मींडळाच्या गेल्या अनेक वर्ाफतील 
कोट्यवर्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहाराबाबत शासनाकडून सी.आय.डी. चौकशी सुरु 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशी सींदभाफत जजल्हाधर्कारी कायाफलयाकडून माठहती प्रा्त 
करून घेण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागामार्फ त देण्यात आलेल्या पत्राप्रमाणे 
जजल्हाधर्कारी कायाफलयाकडून आवश्यक सववस्तर माठहती तपास यींत्रणेस उपलब्र् 
करून देण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     शासनाकडून सी.आय.डी. चौकशी चालू आहे. 
(२) राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग, उस्मानाबाद याींनी वेळोवेळी मागणी 
केल्याप्रमाणे उपलब्र् असलेली सवफ माठहती त्याींना पुरववण्यात आलेली आहे. 
(३) सी.आय.डी. चौकशी चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महहला पोलीसास प्रिास िरीत असताना लोखांडी  

रॉड फेिून मारल् याच्या घटनेबाबत 
(९६) *  १५७४७   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) मुींबईतील गोंवडी मानखदुफ - कुलाफ दरम् यान प्रवास करीत असताना 
श्रीमती.हर्ाफ जार्व या मठहला पोलीस ठदनाींक २ जुलै, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास कुलाफ स् थानकात पोहचत असताना अज्ञात व् यक् तीने लोखींडी रॉड 
रे्कून मारल् याने सदर मठहला पोलीस हवालदार जखमी झाल् याची घ्ना घडली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रॉड रे्कून मारणा-या 
अज्ञात व् यक् तीवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दगडासारखी ्णक वस्तू रे्कून मारल्याने मठहला 
पोलीस लशपाई जखमी झाल्याचे खरे आहे. 
(२) उक्त प्रकरणी वाशी रेल्वे पोलीस ठाणे येथे गु. र. नीं ब ३००१/२०१५, कलम 
१५२ रेल्वे कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घ्नास्थळाच्या 
आजुबाजुस असणा-या झोपडपट्टीमर्ील रठहवाशी, लोकलमर्ील मठहला प्रवाशी 
याींच्याकड े चौकशी केली. तसेच, डॉगस्कॉडमार्फ त शोर् घेतला. परींत,ु  
आरोपीबाबत काहीएक उपयकु्त माठहती वा आरोपी लमळून न आल्याने सदरचा 
गुन्हा अ वगफ र्ायनल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
”भारत ऑपरेहटांग लसजस्टम सोल्युशन” (बॉस) या प्रणालीचा  

िापर शासिीय िायाचलयात िरण्याबाबत 

(९७) *  १८१२८   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने “मेक इन इींडडया” साठी आग्रही असतानाच अस्सल भारतीय 
बनाव्ीची व मायक्रोसॉफ्् सारख्या ऑपरे्ीींग प्रणालीला तुल्यबळ ठरु शकणारी 
“भारत ऑपरेठ्ींग लसजस््म सोल्यशुन” (बॉस) या प्रणालीकड े राज्य शासनाने 
दलुफक्षक्षत केले असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवडयात 
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही प्रणाली ववकलसत केल्यानींतर त्याचा वापर शासकीय पातळीवर 
केला असता तर राज्याच्या करोडो रुपयाींची बचत झाली असती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रणालीचा वापर प्रत्येक शासकीय कायाफलयाने करावा याकररता 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशी बाब ननदशफनास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) वर नमुद केल्यानुसार ववर्यार्ीन बाब ननदशफनास आलेली नसली 
तरी या प्रणालीचा वापर शासकीय कामकाजात करण्यासींदभाफत तज्ञाींकडून 
तपासणी करुन घेण्याच्या सूचना सींचालक, माठहती तींत्रज्ञान याींना देण्यात येत 
आहेत. 

----------------- 
नविन पनिेल (जज.रायगड) पररसरात स्ि्नपतूी आणण सहारा या दोन 

 बाांधिाम व्यािसानयिाांनी ग्राहिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(९८) *  १७२५०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२११९ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नववन पनवेल (जज.रायगड) पररसरात स्व्नपतूी आणण सहारा या दोन 
बाींर्काम व्यावसानयकाींनी ठठकठठकाणी इमारतीींचे होडींग्ज आणण बॅनसफदवारे 
स्वस्तात घरे देण्याची जाठहरातबाजी करुन हजारो ग्राहकाींना लाखो रुपयाींना 
र्सववल्याप्रकरणी त्याींच्यावर खाींदेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हे तपासावर प्रलींत्रबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अनेक ग्राहकाींनी लेखी 
तक्रारी केल्यानींतरच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी खाींदेश्वर पोलीस गाींभीयाफने चौकशी करत नसून 
जाणीवपूवफक दलुफक्ष करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरच्या बाींर्काम व्यावसानयकाींना अदयापही अ्क झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील बाींर्काम 
व्यावसानयकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी खाींदेश्वर पोलीस ठाणे, जज.रायगड येथे 
स्व्नपूती होम्स प्रा.लल. या बाींर्काम व्यावसानयकाववरुद्ध ५ गुन्हे दाखल आहेत 
व सहारा होम्स प्रा.लल. याच्याींववरुद्ध १ गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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     सदर गुन्ह्यातील र्सवणकू झालेल्या वपडीताींची सींख्या जास्त असल्याने 
त्याींची माठहती घेऊन कागदोपत्री पुरावा तयार करुन घेत असून गुन्ह्याचा तपास 
सुरू आहे. 
(२) स्व्नपतूी व सहारा या बाींर्काम व्यावसानयकाींनी ग्राहकाींची र्सवणकू 
केल्याबाबत तक्रारी अजफ पोलीस ठाण्यात प्रा्त झाले होते. परींतु सदर तक्रारी 
अजाफतील अजफदार याींची त्याींचे पैसे परत दयावेत अशी प्रमुख मागणी होती. 
तथावप, बाींर्काम व्यावसानयकाींनी ग्राहकाींचे पैसे देण्यास असमथफता दशफववल्याने 
अजफदार याींना कायदेशीर तरतुदीींबाबत माठहती देऊन ररतसर गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय. 
     स्व्नपतूी होम्स प्रा.लल. चे शरद अमतृ पोझर याींचा शोर् घेण्यात आला 
असून तो अदयाप लमळून आलेला नाही. 
     तसेच  सहारा होम्स प्रा.लल. चे त्रबल्डर झकेररया इसाक प्ेल याने मा.सत्र 
न्यायालय, रायगड-अललबाग येथे अ्कपवूफ जामीन लमळण्यासाठी अजफ सादर 
केला असून मा.न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 
(५) स्व्नपूती होम्स प्रा.लल. या बाींर्काम व्यावसानयकाववरुद्ध खालीलप्रमाणे ५ 
गुन्हे दाखल आहेत. 

१. गु.रजज.क्र.२०४/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबींर्ी) अधर्.१९६३ चे ४(१)/१३ (१) 
प्रमाणे. 

२. गु.रजज.क्र. २०५/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबींर्ी) अधर्.१९६३ चे ४(१)/१३ (१) 
प्रमाणे. 

३. गु.रजज.क्र.२१०/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबर्ी) अधर्.१९६३ चे ४(१)/१३ (१) 
प्रमाणे. 
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४. गु.रजज.क्र.३६/२०१६, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबींर्ी) अधर्.१९६३ चे ४(१)/१३ 
(१)प्रमाणे. 

५. गु.रजज.क्र.३७/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबींर्ी) अधर्.१९६३ चे ४(१)/१३ (१) 
प्रमाणे. 

असे एकूण ५ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. 
     सहारा होम्स प्रा.लल. चे बाींर्काम व्यावसानयकाववरुद्ध खाींदेश्वर पोलीस 
स््ेशन येथे १ गुन्हा दाखल आहे. 

१) गु.रजज.क्र.१२७/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकी हक्काच्या 
फ्लॅट्सबाबत (ते बाींर्ण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्री, व्यवस्थापन व 
हस्ताींतरण याींचे ननयम न करण्यासींबींर्ी) अधर्.१९६३ चे ४ (१)/१३ (१) 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

     गुन्ह्याचा पढुील तपास सुरू आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
राज्याच्या प्रस्तावित नव्या गहृननमाचण धोरणाबाबत 

(९९) *  १९०५६   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या प्रस्ताववत नव्या गहृननमाफण र्ोरणाचा अींनतम मसुदा माहे 
जानेवारी, २०१६ अखेरपयांत तयार करुन तो मींजुरीसाठी मींत्रत्रमींडळाला सादर 
करण्याच्या सूचना मा.मुख्यमींत्री याींनी गहृननमाफण ववभागाला ठदल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार राज्याच्या प्रस्ताववत नव्या गहृननमाफण र्ोरणाचा अींनतम 
मसुदा तयार झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२), (३) व (४) राज्याच्या प्रस्ताववत प्रारुप गहृननमाफण 
र्ोरण व कृती आराखडा २०१५ च्या मसुदयाच्या प्रती राज्याचे प्रनतननर्ीत्व 
करणारे कें द्रीय मींत्री व राज्य मींत्रीमींडळातील मींत्री, राज्यातील सवफ सींसद सदस्य 
व ववर्ानमींडळ सदस्य, तसेच प्रशासकीय ववभागाींना सूचना/लशर्ारशीींकररता 
पाठववण्यात आल्या आहेत. त्याींच्याकडून सदर मसुदयासींबींर्ी प्रा्त 
सूचना/लशर्ारशी ववचारात घेऊन पुढील कायफवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
ज्येष्ट्ठ समाजसेिि श्री.अण्णा हजारे याांना धमक्या  

देणायाया आरोपीांना पिडण्याबाबत 
(१००) *  १४६७१   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोयाहे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ज्येषठ समाजसेवक श्री.अण्णा हजारे याींना आतापयांत १३ वेळा गींभीर 
स्वरुपाच्या र्मक्या आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या र्मक्याबाबत पारनेर (जज.अहमदनगर) पोलीस स्थानकात 
तक्रार वेळोवेळी दाखल करुन आतापयांत केवळ दोघा आरोपीींना पकडण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून र्मकी देणाऱ्या सवफ 
आरोपीींना पकडण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ज्येषठ समाजसेवक अण्णा हजारे याींना आतापयांत १५ 
वेळेस र्मक्या आल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर र्मक्याबाबत दोन अ्क आरोपीींपकैी एक आरोपी याींचेववरुध्द पारनेर 
पोलीस स््ेशन गु.र.नीं. ३०३/२०१४ भा.द.वव. कलम ५०७ प्रमाणे गुन् हा दाखल 
करुन सदर गुन्ह्यात न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. दसुरा 
अ्क आरोपी हा मानलसक रोगी असल्याने सदरचा अजफ न्यायालयात दाखल 
करण्यात आला आहे. उवफररत र्मकी प्रकरणाचा तपास स्थाननक गुन्हे शाखा 
अहमदनगर याींचेकड ेचालू आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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शासनाच्या फोसच िन या सांरक्षण विभागाच्या जलमनीिर 
एि भूमाकफया अनधधिृत घरे बाांधत असल्याबाबत 

(१०१) *  १७९७८   श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या र्ोसफ वन या सींरक्षण ववभागाच्या जलमनीवर एक 
भूमाकर्या अनधर्कृत घरे बाींर्नु तसेच महानगरपाललकेच्या जलवाठहनीस 
अनधर्कृत जलजोडणी करून पाणी ववकत असल्याने यासींदभाफतील एक ननवेदन 
मा.मुख्यमींत्री याींना ठदनाींक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास श्रलमक 
मुक्त सींघ या सींघ्नेने ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी करुन सींबींधर्त भूमाकर्यावर पाणी 
चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यासोबतच अनधर्कृत घरे बाींर्ल्याबाबत एमपीडीए 
खाली गुन्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ोसफ वन या सींरक्षण ववभागाच्या जलमनीवर एक 
भूमाकर्या अनधर्कृत घरे बाींर्नू तसेच महानगरपाललकेच्या जलवाठहनीस 
अनधर्कृत जलजोडणी करुन पाणी ववकत असल्याबाबतचे श्रलमक मुक्ती सींघ 
याींचे ठदनाींक १८.०१.२०१६ रोजीचे पत्र बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्रा्त झाले 
आहे. 
(२) आरे ववभागातील र्ोसफ वनच्या हद्दीत येत असलेल्या आठदवासी पाडयाींना 
पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापाललकेमार्फ त जलवाठहनी ्ाकण्यात आली आहे. 
पींरतु र्ोसफ वन याींनी सदर ठठकाणच्या आठदवासी पाडयाींना जलजोडण्या 
कायाफजन्वत करण्यात आली नाही. त्यामुळे पाणी चोरीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     आरे प्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवरील अनधर्कृत बाींर्कामावर 
कारवाई करण्याकररता आरे प्रशासनाने मागणी केल्यास महापाललकेमार्फ त 
आवश्यक मनुषयबळ व यींत्रसामुग्री पुरववण्यात येते. 
     परींत,ु र्ोसफ वन या सींरक्षण ववभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवरील 
अनधर्कृत बाींर्कामावर कारवाई करण्याकररता आरे प्रशासनामार्फ त मनुषयबळ व 
यींत्रसामुग्री पुरववण्याबाबत महानगरपाललकेकड ेमागणी करण्यात आलेली नाही. 
     सदर जागेवर अनधर्कृत घरे बाींर्ल्याबाबत एमपीडीए अींतगफत गुन्हा दाखल 
करण्याबाबत प्रस्ताव गहृ ववभागास प्रा्त झालेला नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

--------------------- 
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लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) शहराची पाणी टांचाई दरू िरणारी 
सुयाच धरण पाणी योजना िायाचजन्द्ित िरणेबाबत 

(१०२) *  १८०७३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) शहराची पाणी ी्ंचाई कायमस्वरुपी दरू करण्याऱ्या 
सुयाफ र्रण पाणी योजना सहा वर्ाफनींतरही ववववर् ववभागाच्या परवानग्या 
लमळववण्याच्या प्राथलमक अवस्थेतच असल्याने ही योजना प्रलींत्रबत असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर योजना 
कायाफजन्वत व्हावी यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सुयाफ र्रणातून मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणास तसेच 
लमरा-भाईंदर शहरास मींजूर केलेल्या एकूण ४०३ दशलक्ष लल्र प्रनतठदन या 
पाणीसाठयावर आर्ाररत सुर्ाररत सुयाफ प्रादेलशक पाणी पुरवठा योजना 
राबववण्याच्या प्रकल्पास प्राधर्करणाने ठदनाींक २७.०६.२०१४ रोजी मान्यता ठदली 
आहे. 
    या योजनेचे काम सुरु करण्यापवूी राषरीय महामागफ क्रमाींक ८ च्या बाजनेू 
जलवाठहनी ्ाकण्याकररता  भारतीय राषरीय राजमागफ प्राधर्करण, तानसा, 
वैतरणा या नदया तसेच वसई खाडी येथे जलमनीखालुन  लागणाऱ्या 
बोगदयाकररता महाराषर मेरी्ाईम बोडफ व महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमेन्् 
ॲथॉरर्ीची परवानगी घेण्यात आली आहे. 
    वन खात्याच्या परवानगीसाठी योजनेतील उदींचल कें द्र, जलप्रकक्रया कें द्र व 
इतर सुववर्ा उभारण्यासाठी सुयाफनगर येथे २५.४४ हे. वनजमीनीची आवश्यकता 
आहे.  
    तसेच जलसींपदा ववभागाच्या कोकण ववभाग पा्बींर्ारे ववभाग महामींडळ 
याींच्या ताब्यातील ही जमीन सदर योजनेस उपलब्र् करण्याचे ननजश्चत करण्यात 
आली असून त्यानुसार वन खात्याच्या परवानगीसाठी एकत्रत्रत ६४.४६ हे. 
जलमनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  



112 

    कोकण पा्बींर्ारे ववभाग महामींडळाकडून उपरोक्त  २५.४४ हे. वन जमीन 
प्राधर्करणास देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र प्रा्त झाल्यास ननववदा प्रकक्रयेचे 
हाती घेणे मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधर्करणास शक्य होणार आहे. 

----------------- 
मौजे मुनािळे (ता.जािळी, जज.सातारा) येथील िन विभागाचे िमचचायायाच्या 

मुलाांनी महहलेला मारहाण िेल्याच्या प्रिरणाबाबत 

(१०३) *  १६५२९   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मुनावळे (ता.जावळी, जज.सातारा) येथील वन ववभागाचे कमफचारी 
श्री.बळीराम कुीं डललक भोसले, वनपाल याींच्या दोन मुलाींनी सळईच्या सहाय्याने 
श्रीमती सींगीता भरत भोसले या मठहलेस बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी मेढा 
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून माहे जानेवारी, २०१६ 
अखेरपयांत अ्क केलेल्या गुन्हेगाराींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रकरणी नमूद मठहलेस रु्कनीने व लाथाबुक्यानी 
मारहाण केल्याबाबत मेढा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.७/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३२६, 
४५२, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
(२) दाखल गुन्ह्याच्या तपासात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींना 
पोलीस व न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. सदय:जस्थतीत आरोपी जामीनावर 
मुक्त असून गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
जुने धुळे पररसरातील साांडपाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत 

(१०४) *  १७१७८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ळेु जजल्ह्यातील जुने र्ळेु पररसरात साींडपाण्यामुळे नागररकाींचे आरोग्य 
र्ोक्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून साींडपाण्याची समस्या 
सोडववण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जनेु र्ळेु पररसरात साींडपाण्यामुळे नागररकाींचे आरोग्य 
र्ोक्यात येत असल्याबाबत स्थाननक वतृ्तपत्रात बातम्या प्रलसध्द झाल्या होत्या. 
तथावप, नागररकाींचे आरोग्य र्ोक्यात आल्याची कोणतीही बाब ननदशफनास आली 
नाही. 
(२) व (३) र्ळेु शहरातील साींडपाण्याचे व्यवस्थापन करणेचे अनुर्ींगाने भुयारी 
ग्ार प्रकल्प कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अलभयानाींतगफत राबववण्याचे र्ळेु 
महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
जािळी (जज.सातारा) तालुक्यातील िेळघर बस स्थानिानजीि अिैधपणे सुरु 

असलेल्या जुगार अड्डयािर मेढा पोललसाांनी टािलेल्या छा्याबाबत 

(१०५) *  १८६७८   श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) जावळी (जज.सातारा) तालुक्यातील केळघर बस स्थानकानजीक अवरै्पणे सुरु 
असलेल्या जुगार अडडयावर मेढा पोललसाींनी छापा ्ाकून १२ जणाींना अ्क 
केली, त्यावेळी रोख रक्कमेसह सुमारे २ लाख ९ हजाराींचा ऐवज ज्त करण्यात 
आला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधर्ताींवर र्ौजदारी गुन्हे 
नोंदववण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश् नात नमुद छापा ठदनाींक १ स् े्ंबर, २०१५ रोजी 
्ाकण्यात आला असून त्यामध्ये रु. २,०९,०९०/- चा ऐवज व मो्ार सायकल 
ज्त करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
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     सदर प्रकरणी चौकशी करुन मेढा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. २६/२०१५ मुींबई 
जुगार कायदा कलम १२ अ प्रमाणे १२ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करुन 
ठद.०२/०९/२०१५ रोजी सवफ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्याचा 
तपास पुणफ करुन आरोपीींववरुध्द ठद. २३/०९/२०१५ रोजी मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून मा.न्यायालयाने आरोपीींना प्रत्येकी 
३००/- रुपये दींडाची लशक्षा ठदली आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबई शहर आणण उपनगरात झोपडपट्टी पनुिचसन प्रिल्प राबविणा-या 
वििासिाांनी म्पहाडाची सुमारे ३४ िोटी रुपयाांची रक्िम थिविल्याबाबत 

(१०६) *  १६५७२   श्री.जगन्द्नाथ लशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५०४ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइफ शहर व उपनगरात झोपडपट्टी पनुववफकास योजना राबववणा-या 
ववकासकाींना झोपडपट्टीतील नागररकाींच्या पयाफयी व्यवस्थेसाठी म्हाडाच्या मुींबइफ 
इमारत दरुूस्ती व पुनरफचना मींडळाकड ेअसलेल्या ५६ सींक्रमण लशत्रबरातील घरे 
भाडतेत्वावर देण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइफ शहर व उपनगरात झोपडपट्टी पुनवफसन प्रकल्प राबववणाऱ्या 
सुमारे ३५ ववकासकाींनी ३ हजार ४०० घरे म्हाडाकडून भाडतेत्वावर घेतली असून 
त्या पो्ी ववकासकाींकडून सुमारे ३४ को्ी रूपयाींची रक्कम म्हाडाला देणे 
बींर्नकारक असतानाही सदरहू ववकासकाींनी मागील अनेक वर्ाांपासून भाडतेत्वावर 
घेतलेल्या घराींची रक्कम म्हाडाकड े भरलेली नाही,  सदरहू थकबाकीची रक्कम 
ठदवसेंठदवस वाढत असून म्हाडाकडून सदरहू ववकासकाींववरोर्ात कोणतीही कारवाइफ 
न झाल्याने रुपये ७४ को्ी थकववणारे ववकासक  मुक्त कर्रत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाच्या ५६ सींक्रमण लशत्रबरातील पयाफयी व्यवस्था म्हणनू 
ववकासकाींनी भाडतेत्वावर घेतलेल्या घराींच्या थकबाकीची सींपूणफ रक्कम 
ववनाववलींब ववकासकाींकडून वसूल करण्याच्या दृष्ीने शासनाने चौकशी करून 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरफचना मींडळादवारे त्याींच्या 
अखत्यारीतील सींक्रमण गाळे हे महाराषर गहृननमाफण व क्षते्रववकास प्राधर्करणाच्या 
र्ोरणानुसार बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली,१९९१ मर्ील ववननयम ३३(५), 
३३(७), ३३(९), व ३३(१०) अींतगफत प्रकल्प राबववण्याऱ्या पात्र ववकासकाींना भाड े
तत्वावर देण्यात येतात. 
(२) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ववननयम ३३(१०) अींतगफत झोपडपट्टी 
पुनवफसन योजना राबववणाऱ्या ०७ ववकासकाींना ववतररत केलेल्या ६३८ गाळयाींपकैी 
ववकासकाींच्या ताब्यात असणाऱ्या ५७९ गाळयाींपैकी भाड ेव त्यावरील व्याजापो्ी 
माहे रे्ब्रुवारी २०१६ अखेर रु.३७.१६ को्ी इतकी रक्कम थकीत आहे. 
     या ववकासकाींबरोबरच ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ववननयम ३३(७) व 
३३(९) अींतगफत प्रकल्प राबववणाऱ्या इतर अशा एकूण ३५ ववकासकाींकडून एकूण 
३४४४ गाळयाींपो्ी माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ अखेर रु ८०.५९ को्ी थकबाकी असल्याचे 
ननदशफनास आले आहे. 
     ववकासकाींना ववतररत करण्यात आलेल्या सींक्रमण गाळयाकरीता थकीत 
भाड ेअदा करण्यास्तव म्हाड अधर्ननयमातील तरतदुीनूसार नो्ीस पाठववण्याची 
कायफवाही करण्यात येते. तसेच २० ववकासकाींनी म्हाड अधर्ननयम, १९७६ मर्ील 
तरतुदीींनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी समजनू वसूल करणेबाबत व ननषकासन 
करुन गाळे ताब्यात घेणेबाबत नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(३) प्रर्ान सधचव, गहृननमाफण ववभाग याींनी ठद. २०.०२.२०१६ रोजी मुींबई इमारत 
दरुुस्ती व पनुरफचना मींडळाचा आढावा घेऊन वसुलीची वॉडफननहाय जबाबदारी देऊन 
व वसुलीचा कालबध्द कायफक्रम आखनू वसुली करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर श्रमसाफल्य आिास योजनेंतगचत सफाई िामगाराांना घरे 

देताना २५ िषे सेिेची अट िाढून टािण्याच्या मागणीबाबत 
(१०७) *  १६८७५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसार्ल्य आवास योजनेंतगफत सर्ाई कामगाराींना 
घरे देताना २५ वरे् सेवेची अ् काढून शासन अध्यादेश काढावा अशी मागणी 
सर्ाई कामगार याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सर्ाई कामगाराींच्या उक्त मागणीबाबत शासनाने कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
      डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसार्ल्य आवास योजनेंतगफत सर्ाई 
कामगाराींना मोर्त सदननका देताना २५ वरे् सेवेची अ् लशधथल करण्याबाबतची 
मागणी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेननवेदनादवारे करण्यात आली आहे.   
     सदर ननवेदनाींच्या अनुर्ींगाने ठदनाींक २२.१०.२००८ नींतर सेवेत असताना 
वैदयकीय कारणास्तव असमथफ ठरवून रुग्णता सेवाननवतृ्त केलेल्या सर्ाई 
कामगाराचा पात्र वारस सेवेत असेल व सेवाननवतृ्तीच्या वेळी त्याची पात्र सेवा २५ 
वरे् होत नसेल तर रुग्णता सेवाननवतृ्त केलेल्या सर्ाई कामगाराने केलेल्या पात्र 
सेवेचा कालावर्ी या योजनेंतगफत लाभ देण्यासाठी २५ वर्ाफची पात्रता 
ठरववण्याकररता ववचारात घेण्याचा ननणफय ठदनाींक २१.११.२०१५ रोजी घेण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धामणगाि रेल्िे (जज.अमरािती) तालुक्यातील  
पोलीस िसाहतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(१०८) *  १७१८५   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ामणगाव रेल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यातील दत्तापूर, तळेगाव, दशासर, 
मींगरुळ दस्तगीर या तीन पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधर्कारी व कमफचारी 
याींच्यासाठी असलेल्या सुमारे शींभर वरे् जनु्या असलेल्या या पोलीस वसाहतीतील 
ननवासस्थानाींची दरुवस्था झाली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दत्तापूर पोलीस ठाण्याची इमारत जुनी असून ती अपूरी पडत 
असल्याने ती अदययावत होणे गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दत्तापुर, तळेगाव-दशासर, मींगरुळ दस्तगीर 
(ता.र्ामणगाव रेल्वे, जज.अमरावती) या पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधर्कारी व 
कमफचारी याींच्यासाठी असलेली ननवासस्थाने जनुी असल्याने त्याींची दरुावस्था 
झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) र्ामणगाव रेल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यातील दत्तापूर पोलीस ठाण्यातील 
पोलीस अधर्कारी व पोलीस कमफचाऱ्याींसाठी नवीन ननवासस्थाने बाींर्ण्यासाठी 
सावफजननक बाींर्काम ववभागाकडून अींदाजपत्रक व नकाशे तयार करण्याची 
कायफवाही सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथे महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफच त घेण्यात येणा-या राज्यसेिा पूिच 

पररक्षेसाठी बसणायाया उमेदिाराांसाठी आसनक्षमता िाढविण्याबाबत 
(१०९) *  १७१०२   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्रीमती 
हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फ त घेण्यात येणा-या राज्यसेवा पूवफ 
पररक्षेसाठी र्क्त एक हजार आठशे उमेदवाराींची आसनक्षमता ननजश्चत केली 
असल्यामुळे इतर उमेदवार नाराज असल्याचे ठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पररक्षलेा बसणाऱ्या 
उमेदवाराींसाठी आसनक्षमता वाढववण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यसेवा पवूफ पररक्षा, २०१६ करीता ठदनाींक २३.१२.२०१५ रोजी जाठहरात 
प्रलसध्द करुन ठदनाींक १२.१.२०१६ पयांत अजफ भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली 
होती. तथावप, पुणे जजल्हा कें द्राकरीता ३५,००० आसनक्षमतेऐवजी १८०० इतकी 
क्षमता सींगणकीय चुकीमुळे ननजश्चत झाल्याचे ठदनाींक २६.१२.२०१५ रोजी 
ननदशफनास आले असून पुणे जजल्हा कें द्रावर एकूण ४०,७६२ उमेदवाराींना प्रवेश 
देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िुलाच स्टेशन (प) ते विद्याविहार स्टेशन (प) याांना 
जोडणा-या रस्त्याची जागा महानगरपाललिेच्या ताब्यात 
आली नसतानाही रस्त्याचे िां त्राट मांजूर िेल्याबाबत 

(११०) *  १७३३१   श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाफ स््ेशन (पजश्चम) व ववदयाववहार (पजश्चम) स््ेशन या 
पररसराींना जोडणारा रस्ता रामदेव पीर मींठदर रोड नावाने शेळखला जात असून 
ववकास आराखडयात ननयोजजत असलेला हा आर्ी कच्चा रस्ता होता, १.५ कक.मी 
अींतराच्या या रस्त्याचे बाींर्काम करण्यासाठी मुींबई महानगरपाललकेने रुपये १२८ 
को्ीींचे काम आरपीएस इन्रा या कीं त्रा्दाराला ठदले, या रस्त्याची जागा एस.्ी 
महामींडळाची असून जागा अदयाप महापाललकेच्या ताब्यात आली नसतानाही 
स्थायी सलमतीने सन २०१० मध्ये कीं त्रा्दाराने कळववलेल्या अींदाजजत रक्कमेवर 
हे कीं त्रा् मींजूर करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कुलाफ स््ेशन (पजश्चम) व ववदयाववहार 
(पजश्चम) स््ेशन या पररसराींना जोडणारा रस्ता रामदेव पीर मींठदर रस्ता हा 
ववकास ननयोजन आराखडयात १८.३० मी. रुीं दीचा प्रस्ताववत रस्ता आहे. 
     हा रस्ता १.५ कक.मी. लाींबीचा असून सदर रस्ता हा ववदयाठहार स््ेशन व 
साींताकु्रझ चेंबुर ललींक रोडला जोडणारा रस्ता आहे. 
     सदर रस्त्याच्या ववकासासाठी ननववदा प्रकक्रया पूणफ करुन महापाललकेच्या 
स्थायी सलमतीच्या मींजूरीनींतर कायाफदेश देण्यात आले. 
     सदर रस्त्याचे काम सुरु असताना कोठहनूर लस्ी व एच.डी.आय.एल. 
याींच्या जागेचे पीछेहा्ीचे क्षेत्र हस्ताींतररत करुन काम सुरु करण्यात आले व 
त्याचवेळेस एम.एस.आर.्ी.सी. च्या जागेच्या पीछेहा्ीच्या क्षेत्रर्ळासाठी 
महापाललकेमार्फ त पत्रव्यवहार करण्यात येऊन एम.एस.आर.्ी.सी. याींच्या 
भूखींडाचा १८.३० मी. रस्ता बाींर्कामामुळे बाधर्त होणाऱ्या क्षेत्राचा आगाऊ ताबा 
घेऊन सदर रस्ता बाींर्ण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------ 
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आहदिासी समाजातील श्री.सदगुरु िृपा गाांिदेिी प्रासाहदि 
भजनी मांडळ, अांबरनाथ याांना सािचजननि हहताचे 
िायचक्रम राबविण्यासाठी मदैानाचा ताबा देण्याबाबत 

(१११) *  १८२४१   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खुी्ं वली, भवानी चौक (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) येथे असलेल्या मोकळ्या 
मैदानावर गत २० वर्ाांपासून आठदवासी समाजातील स्थाननक रठहवाशी श्री.सदगुरु 
कृपा गाींवदेवी प्रासाठदक भजनी मींडळ, अींबरनाथ याींचेमार्फ त ववववर् र्ालमफक, 
साींस्कृनतक व सावफजननक ठहताचे कायफक्रम राबववले जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मैदानाचा ताबा हा आठदवासी समाजातील श्री सदगुरु कृपा 
गाींवदेवी प्रासाठदक भजनी मींडळ, अींबरनाथ याींच्याकड े देण्याबाबतची मागणी 
मा.मुख्यमींत्री, जजल्हाधर्कारी, ठाणे व नगरपररर्द, अींबरनाथ याींच्याकड े अनेक 
लेखी ननवेदनाव्दारे करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या सींदभाफतील ननवेदन जजल्हाधर्कारी, ठाणे याींना प्रा्त झाले आहे व 
सदर प्रकरणाची ववर्ीग्राह्यता जजल्हाधर्कारी, ठाणे याींच्या स्तरावर तपासण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवफ सवफ प्रककया महाराषर ववर्ानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


