
महारा ट्र िवधानपिरषद 
ितसरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

बुधवार, िदनाकं ०३ ऑग ट, २०१६ / ावण १२, १९३८ ( शके ) 
 

(१) मुख् यमंत्री 

 

 यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) गहृिनमार्ण मंत्री 
(३) खिनकमर् मंत्री 
(४) राजिश टाचार मंत्री 
(५) पयर्टन मंत्री 
(६) कामगार, कौश य िवकास,   

माजी सैिनकांचे क याण मंत्री 
 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ५१ 
------------------------------------- 

 

मुंबई महापािलके या उदंचन कद्राम ये गैर यवहार झा याबाबत 
(१) *  २१४२३   ी.िगरीशचंद्र यास, प्रा.अिनल सोले, ी.नागो गाणार :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुबंई महापािलके या मखु्य लेखा पिरक्षक वा यादर यान तपासणीनसुार 
आप या अहवालात उदंचन कद्रा या देखभालीसाठी कर यात आले या ग्रीस 
खरेदीत लाखो पयांचा गरै यवहार झाला असनू याची चौकशी कर या या 
केले या सुचनेनसुार मुंबई महापािलका आयकु्त यांनी चौकशीचे आदेश िद याची 
बाब माहे एिप्रल, २०१६ म ये िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, महापािलका आयुक्त यांचे आदेशानसुार २७ अिधकारी व 
कमर्चार्यां या केले या चौकशीम ये िन काळजीपणा, गैरवतर्णूक व बेजबाबदारपणा 
िनदशर्नास येऊन या २७ पकैी ८ िनवृ त अिधकार्यां या िनवृ ती वेतनातून पये 
२६,७१,७००/- इतकी रक्कम वसलू कर याचे तसेच स या सेवेत असले या 
अिधकार्यां या िनवृ ती वेतनातून पये २२,८६,१००/- इतकी रक्कम वसलूी 
घे याबाबतचा िनणर्य झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, सदर २७ अिधकारी व कमर्चारी कोण आहेत, महापािलकेस ग्रीस 
खरेदीम ये सुमारे ३ कोटी पयांचा तोटा झा याब ल सदर कमर्चार्यांकडून पैसे 
िकती मिह यामं ये वसुल कर यात येणार आहेत तसेच यांचेवर पैसे वसलुी 
बरोबर अ य कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) बहृ मुंबई महानगरपािलके  या मखु् य लेखा पिरक्षक 

यांनी िदनांक २१/०१/२००४ रोजी सादर केले  या अहवालातून ग्रीस खरेदीत  
गैर  यवहार झा याची बाब िनदशर्नास आ यामुळे आयुक्त बहृ मुबंई 
महानगरपािलका यांनी चौकशीचे आदेश िदले, हे खरे आहे. 
(२) होय, बहृ मुंबई महानगरपािलके या खा  यांतगर्त सवर्ंकष चौकशीम  ये दोषी 
आढळले या २७ अिधकारी/कमर्चार्यांपकैी ८ सेवािनवृ  त कमर्चार्यां  या 
िनवृ  तीवेतनातनू पये २७,८३,५००/- इतकी रक्कम वसूल कर याचे तसेच सेवेत 
कायर्रत असणार्या १४ कमर्चार्यांकडून पये २१,८८,१००/- इतकी रक्कम वसलू 
कर याचे आदेश आयुक्त बहृ मुंबई महानगरपािलका यांनी पािरत केले आहेत. 
(३) सदर प्रकरणातील २७ अिधकारी व कमर्चारी खालीलप्रमाणे आहेत :- 
 

१. ी.साळंुखे, उप प्रमुख अिभयतंा (सेवािनवृ त) 
२. ी.करंबळेकर, उप प्रमुख अिभयंता (सेवािनवृ त) 
३. ी.गडकरी, कायर्कारी अिभयतंा (सेवािनवृ त) 
४. ी.गुहे, त  कालीन कायर्कारी अिभयंता (सेवािनवृ त) 
५. ी.पाटील, त  कालीन सहा यक अिभयतंा (सेवािनवृ त) 
६. ी.खान मोह  मद, दु यम अिभयतंा (सेवािनवृ त) 
७. ी.िम  त्री, दु यम अिभयतंा (सेवािनवृ त) 
८. ी.गाड,े लेखा अिधकारी (सेवािनवृ त) 
९. ी.कुलकणीर्, सहा यक अिभयंता 
१०. ी.पवार, दु यम अिभयंता 
११. ी.मालवीया, त  कालीन सहा यक अिभयतंा 
१२. ी.िम ा, दु यम अिभयंता 
१३. ी.जोहरे, दु यम अिभयंता 
१४. ी.अहेर, दु यम अिभयंता 
१५. ी.शमार्, सहा यक अिभयतंा 
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१६. ी.आगाश,े दु यम अिभयंता 
१७. ी.खैरनार, सहा यक अिभयतंा, 
१८. ी.याटकर, दु यम अिभयतंा 
१९. ी.वाघमारे, सहा यक अिभयतंा 
२०. ी.बामणे, लेखा अिधकारी 
२१. ी.हंडीकर, क.ले.प. व ले.स.  
२२. ी.गु  त,े सहा यक अिभयंता 
२३. ी.कदम, त  कालीन दु यम अिभयंता 
२४. ी.परब, त  कालीन दु यम अिभयतंा 
२५. ी.समरीत, कायर्कारी अिभयतंा (सेवािनवृ  त) 
२६. ी.वैदय, कायर्कारी अिभयतंा (सेवािनवृ  त) 
२७. ी.  हात्रे, त  कालीन कायर्कारी अिभयंता (सेवािनवृ  त) 

 

      सदर कमर्चार्यांकडून एकूण पये ४९,७१,६००/- इतकी रक्कम वसलू 
करावयाची होती. यापकैी आतापयर्ंत पये २९,५१,५००/- इतकी रक्कम वसलु 
कर यात आलेली आहे. उवर्रीत पये २०,२०,१००/- इतकी रक्कम ये या तीन 
मिह यात वसलू कर यात येणार आहे. 
     सदर कमर्चार्यांवर रक्कम वसलूीिशवाय खालील अ य कायर्वाही कर यात 
येत आहे :- 

 पाच सेवािनवृ त कमर्चार्यांच ेमुळ िनवृ तीवेतन दरमहा पये २०००/- 
ने दोन वषार्किरता कमी करणे. 

 तीन सेवािनवृ त कमर्चार्यांच ेमुळ  िनवृ तीवेतन दरमहा पये ५००/- 
ने एका वषार्किरता कमी करणे. 

 तेरा कमर्चार्यांच ेवेतन एका वषार्किरता दोन ट यांनी कमी करणे. 
 तीन कमर्चार्यािंव द ठपका ठेवणे.    

(४) प्र न उ  भवत नाही. 
----------------- 

वांदे्र (पूवर्) शासकीय वसाहतीतील पाईपलाईन फुट याबाबत 
(२) *  २१९७०  ॲड.रामहरी पनवर : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात दु काळामुळे भीषण पाणीटंचाई िनमार्ण झालेली असतांना मुंबईतील 
वांदे्र (पवूर्) शासकीय वसाहतीतील पाईपलाईन फुट याने शेकडो लीटर पाणी 
गटारात वाहून जात अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 



4 

(२) अस यास, शासनाने सदर पाईपलाईनची दु ती कर याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) वांदे्र (पूवर्) शासकीय वसाहतीतील पाईपलाईन 

फुट याने शकेडो लीटर पाणी गटारात वाहून जात अस याचे माहे मे, २०१६ म ये 
िनदशर्नास आले हे खरे नाही. 
      तथािप, िदनांक २३/०६/२०१६ रोजी शासकीय वसाहती या मागील बाजसू 
असले या िटचसर् कॉलनी पिरसरातील वगर्दार र यावर उ तर भारतीय 
सघंाजवळ असलेली ३०० मीमी. यासाची जलवािहनी सकाळी ६.३० वाजता 
फुट याचे िनदशर्नास आले होते. 
(२) सदर जलवािहनी या दु तीच े काम महानगरपािलकेमाफर् त वरीत हाती 
घे यात येऊन पूणर् कर यात आले आहे. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
मळगांव रे वे (ता.सावतंवाडी, िज.िसधंुदगूर्) फाटकाव न  
अवैधिर या खिनजाची वाहतकू होत अस याबाबत 

(३) *  २२०२८   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, ी.अिनल 
भोसले :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मळगांव रे वे (ता.सावतंवाडी, िज.िसधंदुगूर्) फाटकाव न ८०० डपंर अवैधिर या 
खिनजाची वाहतूक करीत अस याने याबाबतचे िनवेदन पोलीस महासंचालक, 
महारा ट्र रा य, मुबंई यांना “कोकण बचाव” सिमतीचे पदािधकारी यानंी िदनांक 
२१ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िनवेदनानसुार शासनाने चौकशी क न कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) उक्त िनवेदना या अनषुंगाने सदर मागार्व न होणार्या खिनज वाहतुकीच े
परवाने िज हा खिनकमर् अिधकारी यांचेकडून दे यात येत असनू सदर 
िनवेदनातील नमुद बाब ही िज हा खिनकमर् िवभागा या अख यारीतील आहे. 
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      सदर प्रकरणी  सावतंवाडी  पोलीस  टेशन  येथे गु.र.नं. २५/२०१६ 
भांदिव कलम ३४१ अ वये दाखल गु हयाम ये ४ आरोपीिव द यायालयात  
दोषारोपपत्र पाठिवलेले आहे. तसेच सावतंवाडी पोलीस टेशन येथे ग.ुर.नं. ३०/१६ 
भांदिव कलम १४३, १४७, १४९, ३४१, ३२३, ५०४, ५०६, ४२७ अ वये गु हा दाखल 
असुन १३ आरोपीिव द यायालयात दोषारोपपत्र पाठिव यात आले आहे. 
याचप्रमाणे सावतंवाडी पोलीस टेशन येथे ग.ुर.नं. ४६/१६ भादंिव कलम ३२३, 
५०४, ५०६ अ वये १ आरोपीिव द अदखल पात्र गु हा दाखल आहे. 
     तसेच खिनज वाहतकु करणारे डपंरम ये चालकासंोबत  क्लीनर नस याने 
डपंर चालकािंव द मोटार वाहन अिधिनयम कलम  २४९/१७७ प्रमाणे सन २०१५ 
व सन २०१६ जून अखेर एकूण ४३६ केसेस करणेत आले या असून याम ये 
एकूण ४३,८००/- पये चा दंड वसुल क न सरकार जमा कर यात आला आहे.   
(३) प्र न उ  भवत नाही. 
 

----------------- 
पैठण (िज.औरंगाबाद) शहरास पाणीपुरवठा करणार्या  

जलवािहनीतनू गळती होत अस याबाबत 

(४) *  २२१६०   ी.िवक्रम काळे : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (िज.औरंगाबाद) शहरास पाणीपुरवठा करणार्या ७०० िमिलमीटर 
यासा या जलवािहनीस गळती लागून मो या प्रमाणात पाणी वाया गे याची 
घटना माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर घटनेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) पैठण (िज. औरंगाबाद) शहरास पाणीपुरवठा करणारी 

जलवािहनी ५०० िमलीिमटर यासाची आहे. 
     या जलवािहनीस िदनांक २० मे, २०१६ रोजी रात्री ११.३० वा. गळती 
लागली होती. 
     नगरपिरषदेने तातडीने दु ती क न िदनांक २१/०५/२०१६ पासनू 
पाणीपुरवठा सुरळीत केला आहे. 
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(२) व (३) पठैण नगरपिरषदेने ५०० िममी यासा या जलवािहनीची तातडीने 
दु ती केली अस याने सदर घटनेची चौकशी कर याचा प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मुंबई या ड गरी भागातील इमारत मंजूर आराख यास  

डावलून उभार यात येत अस याबाबत 
(५) *  २१८५६   ी.धनंजय मंुड े: स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई या ड गरी भागातील इमारत क्रमांक ११, केशवजी नाईक रोड ही 
इमारत िवनापरवानगी तसेच मजंूर आराख यास डावलून उभार यात येत 
अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, या इमारतीस चार मा यांची परवानगी असताना ११ मा यांची 
इमारत उभारली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न दोषी िवकासक तसेच 
संबंिधत अिधकारी यांचेवर काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे आहे.        
(२) हे खरे आहे. सदर संपणूर् इमारत िवनापरवाना बांध यात आलेली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी बहृ मुंबई महानगरपािलकेमाफर् त कर यात आलेली 
कायर्वाही खालीलप्रमाण ेआहे :- 

 सदर अनिधकृत बांधकाम आढळ यावर मुंबई महानगरपािलका 
अिधिनयम १८८८ या कलम ३५४ (अ) अ वये काम थांबिव यासाठी 
िदनाकं १६/०९/२०१५ रोजी नोटीस दे यात येऊन िदनांक ०९/१०/२०१५, 
२६/१०/२०१५ व २७/१०/२०१५ रोजी िन कासन कायर्वाही कर यात आली. 

 यानतंरही सदर बांधकाम सु  अस याने महानगरपािलकेमाफर् त महारा ट्र 
प्रादेिशक व नगररचना अिधिनयम ५२/४३ नसुार संबिंधतांिव द नोटीस 
बजािव यात आली असून पोलीस ठा याम ये गु हा न दिव यात आला आहे. 

 त नंतर पक्षकाराने मा. यायालयात दाखल केले या यािचकेम ये मा. 
यायालयाने िदनांक २१/१२/२०१५ रोजी महानगरपािलके या िन कासन 
कारवाईला थिगती देऊन सदर प्रकरणी पक्षकारास “जैसे थ”े ( टेटस-
को) पिरि थती ठेव याचे आदेश िदले होते. 
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 तथािप त नतंर िवकासकाने बांधकाम चालू ठेव याचे िदनांक 
०४/०१/२०१६ रोजी आढळून आ याने मा. यायालया या आदेशाचा 
अवमान के यामुळे िवकासकािवरोधात महानगरपािलकेमाफर् त अवमान 
यािचका दाखल कर यात आली. 

 मा. यायालयाने िदनांक २५/०४/२०१६ रोजी सदर प्रकरण िनकाली 
काढ यावर महानगरपािलकेमाफर् त िन कासनाची कारवाई क न उ वाहन 
व ९ त े११ मजले िन कािसत कर यात आले. 

 सदर इमारतींतील वीज, पाणी पुरवठा व मलिन:सारण वािहनीची जोडणी 
खंिडत कर यात आली आहे. 

 सदर इमारत संपणूर्पणे िन कािसत कर यासाठी लेबर ठेकेदार नेमणूक 
कर याची प्रिक्रया महानगरपािलकेमाफर् त सु  असनू, ठेकेदाराची िनयकु्ती 
झा यानतंर पोलीस प्रशासना या मदतीने इमारत सपंणूर्पणे िन कािसत 
कर यात येईल. 

 तसेच सदर इमारत पूणर्पणे रिहवाशी मुक्त कर याबाबत थािनक 
पोलीस ठा यास महानगरपािलकेने कळिवले आहे. 
 

----------------- 
िभवडंी-िनजामपूर महानगरपािलके या कमर्चार्यांचे  
तीन मिह याचंे वेतन प्रलंिबत अस याबाबत 

(६) *  १९४४८   अॅड.िनरंजन डावखरे : स माननीय मुख्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िभवंडी-िनजामपूर महानगरपािलके या कमर्चार्यांना माहे माचर्, २०१६ ते माहे 
मे, २०१६ या तीन मिह यांचे वेतन अदा कर यात आले नस याचे िदनांक       
५ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सलग तीन मिहने वतेन अदा न के यामळेु कमर्चार्यांनी वेतन 
िमळ यासाठी माहे एिप्रल, २०१६ पयर्ंत वेळोवेळी आदंोलने क नही कमर्चार्यांना 
वेतन अदा कर यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न सदर कमर्चार्यांना वेतन 
अदा कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) महानगरपािलके या कमर्चार्यांना माहे माचर्, एिप्रल व 
मे या तीन मिह यांच ेवेतन अदा कर यास िवलंब झालेला आहे.  ही व तुि थती 
आहे. 
(२) अशंत: खरे आहे. 
       महानगरपािलके या कमर्चार्यांनी िदनांक ०२/०५/२०१६ रोजी एक 
िदवसाच ेकाम बंद आदंोलन केले होते. परंतू आयुक्तां या आ वासनानंतर याच 
िदवशी आंदोलन मागे घे यात आले व वरीलप्रमाणे वेतन अदा करणेत आलेले 
आहे. 
(३) माहे जुन, २०१६ चे वेतन माहे जलु,ै २०१६ म ये िनयिमत अदा कर यात 
आले आहे. 
(४) प्र न उ  भवत नाही.  

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

गेवराई (िज.बीड) शहरातील भखूंडाचे बेकायदेशीर िललाव होत अस याबाबत 
(७) *  २२६०९   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े: स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) गेवराई (िज.बीड) नगरपािलका ह ीतील स ह नं. ३६ व ३४ मधील थळ व 
सुिवधा या घटकातील भूखंडाच े िललाव कर यास िज हािधकारी, बीड यांनी 
िदनांक ५ नो हबर, २०१५ रोजी वा यासमुारास परवानगी िदली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणी मा. यायालयाचा मनाई आदेश असतानाही आिण 
अनेक प्रकरणे यायालयात प्रलंिबत असतानाही या भूखडंा या िललावास 
परवानगी दे यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी या स ह नंबर मधील विडलोपािजर्त िमळकतीच े
दावेदार व मळु मालक यांनी आके्षप न दवूनही नगरपािलकेने सदरची िललाव 
प्रिक्रया सु  ठेवली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, को यवधी पये िकंमती या भखंूडाचे िललाव अिधकारी 
संगनमताने करत अस याप्रकरणी तक्रारदारांनी िदले या तक्रारीबाबत तसेच सदर 
प्रकरणी केले या बेकायदेशीर कृ याप्रकरणी दोषीिव द शासनाने चौकशी क न 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) व  (२)  गेवराई न.प. ह ीत सव नं. ३६ व ३४ म ये 
थळ व सुिवधा या घटकातील भुखंडाच े कुठ याही प्रकारे िवकास, िललाव इ. 
कर यात आलेला नाही.  
     तथािप, सव नं. ६३ व ६४ म ये थळ व सुिवधा या घटकातील भखुंडाच े
िललाव कर यास िज हािधकारी कायार्लयाने िदनाकं ०५/११/२०१५ रोजी या 
पत्रा वये परवानगी िदली आहे. 
     सव नं. ६३ व ६४ मधील िललावाबाबत मा.मुंबई उ च यायालय, 
औरंगाबाद खडंपीठात िरट यािचका क्र.५७३०/२०१६ दाखल कर यात आली होती. 
याम ये मा. यायालयाने िदनांक ०६/०६/२०१६ रोजी नगरपिरषदेला िललाव 
प्रिक्रया पुढे सु  ठेव यास मभुा िदली आहे. 
(३), (४) व (५) सव नं. ६३ व ६४ बाबत आके्षप आले असले तरी, सदरील 
जागेचे खरेदीखत नगर पिरषदेच ेनावे आहे. 
    स ह नं. ६३ व ६४ मधील भूखडंा या िललाव प्रिक्रयेत मा.मुंबई उ च 
यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे िरट यािचका क्र. ५७३०/२०१६ अ वये आ हान 
दे यात आले असले तरी, सदर िरट यािचकेत मा. उ च यायालयाने िदनांक 
०६/०६/२०१६ रोजी िदले या अतंरीम आदेशानसुार मा.उ च यायालयाने िललाव 
प्रिक्रया सु  ठेव यास मभुा िदली आहे. 
     तथािप, यश वी बोलीदारांना वाटपपत्रे िनगर्िमत कर यास मनाई केली 
असून सदर प्रकरण यायप्रिव ठ आहे. 
     मा.उ च यायालया या िनदेशानसुार नगरपिरषदेने िललाव प्रिक्रया सु  
ठेवली अस याने सगंनमत कर याचा वा बेकायदेशीर कृ य कर याचा व कारवाई 
कर याचा प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
खार-सांताकु्रझ (पूवर्) मुबंई येथील गहृिनमार्ण सोसाय याचंा 

पुनिवर्कास प्रलंिबत अस याबाबत 

(८) *  १९५१३   प्रा.जोगे द्र कवाड े: स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खार-सातंाकु्रझ (पूवर्) मुबंई येथील गोळीबार नगर पिरसरातील ५० गहृिनमार्ण 
सोसाय यांचा झोपडपट्टी पुनिवर्कास प्रािधकरणा या मा यमातनू पुनिवर्कास 
िशवािलक हचसर् या िवकासकामाफर् त कर  यात येत असनू याने पिरसरातील 
आठ हजार झोप या सन २०१० म ये जमीनदो त के या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, िवकासकाने हजारो रिहवाशांच ेपयार्यी वा त यासाठी िदले जाणारे 
घरभाड े गेली वषर्भर थकिवले असून संक्रमण िशबीरात राहणार्या रिहवाशानंा 
संकटांचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िवकासकाने अनेक परवानग्या िविवध शासकीय यंत्रणांकडून 
िमळिवले या नस याने सन २०१२ पासून या प्रक पाचे काम बंद आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, रिहवा यांवर अ याय करणार्या या िवकासकाला का या यादीत 
टाकून यांची मंुबईत सु  असलेले अनेक प्रक पाची मा यता र  क न हे प्रक प 
दसुर्या िवकासकाकडून पणूर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. प्रकाश महेता : (१)  गोळीबार, खार-सातंाकु्रझ (पूवर्) येथे प्रगती मंडळ व 

इतर ५० गहृिनमार्ण सं थां या योजनेमधील एकूण ७७८३ झोपडीधारकांपैकी ५५७२ 
झोपडीधारक स य:ि थतीत पात्र असून यापैकी ३५७४ झोपडीधारकांच ेिन कासन 
क न यांना भाडते वावर, संक्रमण िशबीरात व पनुवर्सन घटकातील इमारतीत 
थलातंिरत कर यात आले आहे. अपात्र २२११ झोपडीधारकांपैकी ६५६ 
झोपडीधारकांनी झोपडया खाली के या असनू यांची पात्रता िनि चत होईपयर्ंत 
िवकासक यानंा भाड े देणार आहे. स य:ि थतीत ३५५३ झोपडयांचे अ याप 
िन कासन कर यात आलेले नाही.  
(२) झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरणाकड ेघरभाड ेन िमळा याबाबत प्रा त झाले या 
१३६ तक्रारीं या अनुषगंाने प्रािधकरणाने सुनावणी घेऊन ५५ झोपडीधारकांना 
घरभाड े दे याबाबत िनणर्य िदलेला आहे. २६ झोपडीधारक प्रािधकरणा या 
िनयमानुसार भाड े िमळ यास अपात्र आहेत. एका झोपडीधारकास संक्रमण 
िशबीरात जागा िदली अस याने यांचा अजर् फेटाळ यात आला आहे. उवर्िरत   
५४ झोपडीधारकांबाबत सुनावणी घेऊन भाड ेदे याची कायर्वाही कर यात येणार आहे. 
     संक्रमण िशबीरा या ि थतीबाबत प्रा त तक्रारीनुसार प्रािधकरणामाफर् त 
िवकासकास सुचना देवनू वीर िजजामाता टेक्नॉलॉजी इि टटयूट, मुंबई 
यांचमेाफर् त तपासणी क न घे यात आली असून यानसुार सवर् सकं्रमण िशबीरे 
सरंचना मक ि थर आहेत. तथािप, उपरोक्त सं थनेे िनदिशत केलेली िरपेअर 
वक्सर्ची कामे सु  अस याच े िवकासकाने झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरणास 
कळिवले आहे.       
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(३)  सदरहू झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील १,१९,६१२.८१ चौ.मी. के्षत्रफळासाठी व 
५५७२ पात्र झोपडीधारकांसाठी प्रथम ट यात आशयपत्र िनगर्िमत कर यात आले 
असून याम ये  हाडा व खाजगी जिमनीचा समावेश आहे. कद्र शासना या 
जिमनीवर ना-हरकत प्रमाणपत्र नस यामळेु कोणतीही परवानगी दे यात आलेली 
नाही. िदनांक ७/९/२००६ पासून पुनवर्सन घटकातील १६ इमारतींना बांधकाम 
मंजूरी दे यात आली असनू यातील ११ इमारतींना पूणर्/भाग प्रमाणपत्र दे यात 
आले आहे व याम ये १७७३ झोपडीधारकांना सदिनका िवतरीत कर यात आ या 
आहेत.  
(४)  झोपडपट्टी अिधिनयमात मुख्य कायर्कारी अिधकारी, झोपडपट्टी पुनवर्सन 
प्रािधकरण यानंा कलम १३(२) अ वये या कलमाम ये नमूद िनकष पूणर् होत 
अस यास िवकासक बदल याचे अिधकार आहेत. यासाठी झोपडीधारकां या 
सं थांना यांचेकड ेअजर् करता येईल.    
(५) प्र न उ  भवत नाही.  

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

 

खामगांव (िज.बुलढाणा) तालकु्यात बीएसयपुी व आयएचएसडीपी या योजनतगर्त 
बांधले या घरांच ेबांधकाम िनकृ ट दजार्चे झा याबाबत 

(९) *  २०५१७   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त :   
स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगांव (िज.बुलढाणा) तालुक्यात बीएसयुपी व आयएचएसडीपी या 
योजनतगर्त बांधले या घरांचे बांधकाम अितशय िनकृ ट दजार्च ेझाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, बीएसयुपी व आयएचएसडीपी या योजनतगर्त खामगांव व इतर 
िठकाणी अशाप्रकारे िनकृ ट दजार्च ेझाले या बांधकाम योजनेची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय िनदशर्नास आले व त  नसुार दोषींवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. प्रकाश महेता : (१), (२) व (३) कद्र पुर कृत एकाि मक गहृिनमार्ण 
झोपडपट्टी िवकास कायर्क्रमातंगर्त खामगावं नगरपिरषद अंतगर्त ट पा क्र.१ नसुार 
एकूण १४३० घरकुल प्रक पास कद्रीय मा यता व संिनयत्रण सिमतीने (CSMC) 
िदनांक २७/०२/२००८ रोजी मा यता िदली आहे. जून, २०१६ या मािसक प्रगती 
अहवालानुसार मंजूर एकूण १४३० घरकुलांच े बांधकाम पूणर् केले असनू १६६ 
लाभा यार्ंना ताबा दे यात आला आहे. ट पा क्र.२ नसुार ७१० घरकुलां या 
प्रक पास कद्र शासनाने िदनांक २०/३/२०१२ रोजी मंजरूी दे यात आली असनू 
सदर प्रक प ४०५ घरकुलासंाठी िसिमत कर यात आला आहे.  जून, २०१६ या 
मािसक प्रगती अहवालानसुार ४०५ घरकुलांपैकी १८६ घरकुलांच ेकाम पूणर् झाले 
असून ५ घरकुलांच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
     या योजनेतील घरकुलां या बांधकामाची तपासणी कद्र शासना या 
बीएमटीपीसी, िद ली येथील मुख्य अिभयंता यां या पथकाने तसेच हाडा या 
दक्षता व गणुिनयतं्रक िवभागाचे कायर्कारी अिभयतंा यां या पथकासमवेत 
अमरावती गहृिनमार्ण व के्षत्रिवकास मंडळाचे कायर्कारी अिभयंता यांनी िदनांक 
२६/९/२०१२ व िदनांक ५/११/२०१२ रोजी केली आहे. याबाबत यानंी समाधान 
यक्त केले आहे. तसेच या प्रक पाची तपासणी कर यासाठी नेम यात आले या 
त्रय थ तपासणी व देखरेख सं थे या (TPIMA) अिधकार्यांनी प्रक पाला 
वेळोवेळी भेटी िद या आहेत. घरकुला या बांधकाम सािह याची चाचणी अहवाल 
वेळोवेळी प्रयोगशाळातून मागिव यात येतात. यािशवाय सदर योजने या कामाची 
ि थरता (Structural Stability) तपास यात आली असनू या योजनेत बांध यात 
आले या घरांचे आयु य ५०-५५ वषर् इतके अस याचे प्रमािणत केले आहे. वरील 
तपासणीम ये कामाची गणुव ता व दजार् समाधानकारक आढळून आलेली आहे. 
तसेच खामगांव नगरपिरषदेने प्रक प यव थापक स लागार िनयुक्ती केले 
असून यां या तांित्रक मदतीने कामे कर यात आली आहेत. महारा ट्र जीवन 
प्रािधकरण, बांधकाम िवभाग तसेच शासकीय ततं्रिनकेतन यां याकडून सािह याची 
तपासणी केली असून  ते समाधानकारक आहेत. 
 

----------------- 
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मौजे मागाठाणे (ता.बोरीवली) येथील देवीपाडा गिल छ व ती झोपडपट्टी 
पुनिवर्कास योजनेत झाले या गरै यवहाराबाबत 

(१०) *  २२९४४ ी.गु मखु जगवानी :  स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोिरवली (पूवर्) मुंबई येथील सीटीएस क्र.२०८/२१७/२१८, मौजे मागाठाणे 
येथील देवीपाडा गिल छ व ती झोपडपट्टी पुनिवर्कास योजनतगर्त (एसआरडी) 
िवकासक ी स गु  एटंरप्रायझसे यांनी सदरहू भखंूडावर २९९ झोपडीधारक व २७ 
अिनवासी गाळे दाखवनू यापकैी १२४ पात्र व १७५ अपात्र झोपडीधारकांचे खोटे 
परुावे सादर क न शासनाची फसवणूक के याची तसेच मािहती अिधकारा  या 
आधारे अजर् केला असता सदिनका वाटपधािरका यादी उपल ध नस याची 
मािहती िमळा यामुळे माजी लोकप्रितिनधी यांनी मा.मखु्यमंत्री, मा.गहृिनमार्ण 
मतं्री, आयुक्त, मुंबई महापािलका,  मखु्य कायर्कारी अिधकारी, झोपडपट्टी 
पुनिवर्कास प्रािधकरण, वांदे्र, मुंबई, उपिज हािधकारी, उपनगर, वांदे्र, तहिसलदार, 
बोिरवली इ यादींना िदनांक २८ माचर्, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनवेदन िदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, कै.सुिशला सदािशव दाभोळकर व इतरां या खोटया वाक्षर्या 
क न १७५ द तऐवज बनावट तयार क न तसेच ९४ सदिनका महापािलकेकड े
ह तांतिरत न करता पर पर िवक्री कर यात आ या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय िन प न 
झाले, त  नसुार संबंिधत दोषींिव द कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. प्रकाश महेता : (१) यासंदभार्तील माजी लोकप्रितिनधी यांचे िदनांक 

२८/३/२०१६ रोजीचे प्रा त झालेले िनवेदन योग्य या कायर्वाहीसाठी झोपडपट्टी 
पुनवर्सन प्रािधकरणाकड ेपाठिव यात आले आहे.    
    तथािप, देवीपाडा झोपडपट्टी पनुवर्सन योजना ही मौजे मागाठाणे, 
ता.बोरीवली, न.भू.क्र.२१७, २१७/१ ते ५८, २१८ व २१८/१ ते ३२ या िमळकतीवर 
राबिव यात येत आहे. या योजनेम ये न.भू.क्र. २०८ समािव ट नाही. 
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(२) व (३) सदरहू झोपडपट्टी पनुवर्सन योजनेचे पिरिश ट-२ अपर िज हािधकारी 
अितक्रमण तथा िनयतं्रक, गिल छ व ती मुंबई व मुंबई उपनगर यांनी िदनांक 
०४/०९/१९९३ रोजी पािरत केले असनू याम ये २९९ िनवासी व २७ अिनवासी 
अशा एकूण ३२६ झोपडीधारकांना पात्र ठरिव यात आले आहे. सदरच ेपिरिश ट-२ 
पािरत करीत असताना १९८३ या मतदार यादीत नांव अस याने संरक्षणपात्र 
ठरिव यात  आले आहे. 
    सदर योजनेतून प्रक पग्र तासंाठी बांधले या व बहृ मुंबई 
महानगरपािलकेकड ेह तातंिरत करावया या १८० चौरस फुटा या ९४ सदिनकांच े
के्षत्रफळ िवकासकाने वत: या िवक्रीघटकातून कमी क न योजनेतनू बांध यात 
येणार्या निवन इमारत क्र.१० म ये िततक्याच के्षत्रफळाकरीता २६९ चौरस 
फुटा या ७८ प्रक पग्र त सदिनका बांधकामाचा प्र ताव सादर केला असनू या 
प्र तावा या अनुषंगाने सधुािरत आशयपत्रा या अहवालास मुख्य कायर्कारी 
अिधकारी, झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरण यांनी मजंूरी िदली आहे. या ७८ 
प्रक पग्र त सदिनका बांधून झा यानतंर महानगरपािलकेस ह तातंर कर यात 
येणार आहेत.    
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथे कमी दरात लाट दे याचे आिमष दाखवनू  

नागिरकांची फसवणूक के याबाबत 
(११) * २२३७५   अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.सिंदप 
बाजोिरया : स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथ ेकमी दरात लाट देतो हणून नागिरकांची फसवणकू करणार्या 
स यक िनवासी हक्क संघ व िभम फाऊंडशेनचे मखु्य प्रवतर्क व संचालक मंडळ 
यां यािव द माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान तक्रार क नही यां या 
िवरोधात काहीही कारवाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, फसवणूक झाले या नागिरकांनी फसवणकू करणार् यांिव द 
तातडीने कारवाई कर यासाठी वारगेट ते मा.पालकमंत्री, पुणे यांच े
कायार्लयापयर्ंत मोचार् काढ यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले व त नसुार संबिंधतािव द कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी िफयार्दीचे तक्रारीव न समथर् पोलीस टेशन येथ े स यक 
िनवास हक्क संघ, िभम फाऊंडशेन या सं थे या सं थापकािव द्ध गु.र.नं. 
०९/२०१५, भा.दं.िव.क्र. ४०६, ४२० प्रमाणे िदनांक १३/०१/२०१५ रोजी दाखल 
कर यात आला आहे. 
     गु हया या तपासात सदर गहृ प्रक प सं थेने ४४५ नागिरकांची 
४,०७,२४,१६५/- पयांची फसवणुक के याच े िन प न झाले असून सभासदांकडून 
लॅट दे या या मोबद यात पसेै ि वकार याच ेबँक खाते अकाऊंटव न तपासात 

िन प न झाले आहे. 
     सदर सं थनेे यांचे ४४६/२, सर वती िव.प.म., िदनबंध ुचौक, रा ता पेठ, 
पुणे येथील कायार्लय पुणर्पणे बंद केले असून, सदर सं थे या सं थापकाचा शोध 
घे यात येत असून, ते अ याप पयर्त िमळून आलेले नाहीत. सदर गु हयाचा 
तपास चालु आहे. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 
 

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

लातूर येथील आयटीआय या िव या यार्ंचे परीक्षा शु क माफ कर याबाबत 
 

(१२) *  २२८०४   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.सभुाष झाबंड, ी.अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप : स माननीय कौश य िवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा य शासनाने दु काळ जाहीर केलेला असतानंाही आदेश न िद याने लातूर 
येथील आयटीआय या िव या यार्ंना परीक्षा शु क भरावे लागले असून शासनाने 
सदर शु क माफ करावे अशी मागणी िव या यार्ंनी िज हािधकारी, लातुर यांचकेड े
केली अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न सदरहू िव या यार्ंचे 
परीक्षा शु क माफ क न ता काळ एकूण १२०० पये शु क परत कर याबाबत 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. संभाजी िनलंगेकर-पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर बाब ही धोरणा मक व पाची असनू औ योिगक प्रिशक्षण सं थतेील 
प्रिशक्षणा यार्ंचे पिरक्षा शु क माफ कर याची बाब शासना या तपासाधीन आहे. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 
 

----------------- 
नागपूर महानगरपािलके या गत चार वषार्तील वकृ्षारोपण कायर्क्रमाबाबत 

 

(१३) *  २३१९८   ी.िमतशे भांगिडया, प्रा.अिनल सोले : स माननीय मखु्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपािलकेने वकृ्षारोपण कायर्क्रमांतगर्त गत चार वषार्म ये पये 
पाच कोटी खचर् के याची बाब माहे, जून २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आली असून वकृ्ष लागवडी अतंगर्त अनेक वंयसेवी सं था तसेच 
लोकसहभागातनू या चार वषार्त ही वकृ्ष लागवड कर यात आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, गत चार वषार्म ये वकृ्षरोपणांतगर्त िकती झाड ेलोकसहभागातून व 
वंयसेवी सं थां वारा लाव यात आली व या वकृ्षांपैकी िकती झाड ेिजवंत आहेत 
याबाबत महानगरपािलके या उ यान िवभागाकड ेकोण याही मािहतीचे कागदपत्र े
उपल ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, वकृ्ष लागवडीबाबत महानगरपािलकेचे उ यान िवभाग अ ययावत 
क न संपूणर् वकृ्षांबाबत मािहतीचा आराखडा तसेच वकृ्ष संगोपनाबाबत या हमी 
पत्रासह योजना तयार कर याचे प्र तािवत कर यात येणार आहे काय, 
(४) अस यास, नागपूर महानगरपािलकेस िहरवेगार व प्रदषुण मुक्त कर यासाठी 
संपूणर् र या याकडलेा झाड ेलावून जगिव यासाठी धोरणा मक आराखडा तयार 
केलेला आहे, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१)  वकृ्षारोपण कायर्क्रमावर पये ०५ कोटी खचर् के याची 

बाब खरी नाही. 
     सन २०१२-१३ त े सन २०१५-१६ या कालावधीत या कायर्क्रमासाठी 
महापािलकेने .६३,१८,६६६/- इतका खचर् केलेला आहे. 
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     नागपूर महानगरपािलका वत: तसेच वयसेंवी सं था शैक्षिणक सं था, 
शासकीय व िनम-शासकीय कायार्लये, नागिरकां या मा यमातून वकृ्षारोपण 
कायर्क्रम राबिवते. झालेला खचर् हा महानगरपािलकेने मुख्य र या याकडनेे 
लावले या वकृ्षारोपण कामाचा असून महानगरपािलका झाड े लाव याकिरता 
यक्ती, वयसेंवी सं था यांना मोफत रोपे पुरवून याचें सहकायार्ने वकृ्ष लागवड 
करत ेतसेच महानगरपािलके या िविवध झोन अतंगर्त मोकळी मैदाने, शाळा, घाट 
इ. पिरसरात वकृ्षारोपण कर यात येते. 
(२) सन २०१२-१३ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत एकूण १,६०,८७२ इतकी झाड े
लाव यात आलेली असून, यापकैी ९६,७९८ झाड े िजवंत अस याची कागदपत्र े
महापािलकेकड े उपल ध असनू, अ य सं थाकडून अ याप अहवाल येणे बाकी 
आहे. तसेच सन २०१६ म ये वकृ्षगणना करणे प्र तािवत आहे. 
(३) होय, उ यान िवभागाला अ ययावत कर याकिरता कमर्चार्यांचा आकृितबंध 
तयार कर यात आला असून, याम ये वतंत्र वकृ्ष प्रािधकरण िवभाग थापन 
कर याचे प्र तािवत कर यात आलेले आहे. 
     लोकसहभागातून वकृ्षारोपण करताना हमीपत्र/ प्रितज्ञापत्र घेऊनच अशा 
प्रकारचा कायर्क्रम राबिवला जातो. तसेच सन २०१६ म ये वकृ्षगणना करणे 
प्र तािवत आहे. 
(४) व (५) नागपूर महानगरपािलका ह ीत वनाच ेके्षत्र २०.७०% इतके आहे. 
     नागपूर शहराला िहरवेगार व प्रदषुणमुक्त कर यासाठी सवर् प्रमखु 
र या याकडेला झाड े लावनू जगिव यासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० 
किरता िनयोजन कर यात आले आहे. 
       याम ये जवळपास ६०,००० भारतीय प्रजातीची कडूिनबं, करंजी, रेनट्री, 
कॅिशया, पे टाफोरम, गुलमोहर, बकुळ, अशोक, आवळा, जांभूळ, वड िपपंळ इ. 
झाड ेलाव याचे िनयोजन आहे, असे आयुक्त, नागपूर महानगरपािलका यां या 
अहवालात नमदू कर यात आलेले आहे. 
 

----------------- 
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बांद्रा-कुलार् कॉ पलेक्सम ये (बीकेसी) एमएमआरडीएकडून बांध यात 
आले या वततं्र मािगर्के या िनयतं्रणाबाबत 

(१४) *  १९७७०   ी.िवजय ऊफर्  भाई िगरकर : स माननीय मुख्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बांद्रा-कुलार् कॉ पलेक्सम ये (बीकेसी) एमएमआरडीएकडून बांध यात आले या 
सायकल मािगर्का तसेच आता बस किरता न याने तयार कर यात आले या 
वततं्र मािगर्केसाठी पये १.२४ कोटी खचर् क नही या मािगर्केची देखभाल झाली 
नस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या न या मािगर्केसाठी एवढा खचर् होऊनही बे ट बस या या 
मािगर्केव न िरक्षा चालकासंह खासगी वाहनां या होणार्या घसुखोरीमळेु 
बसगा यानंा अडथळा िनमार्ण होत असनू अनेक िठकाणी या मािगर्केसाठी 
उभार यात आलेले संरक्षक खांबही मोडून टाक यात आ याच ेिनदशर्नास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या मािगर्केव न बे टचा प्रवास सुलभ हो याकिरता तसेच िरक्षा व 
खासगी वाहनां या घसुखोरीवर िनयतं्रण ठेव यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) नाही, 

      बांद्रा - कुलार् जोड र यावर वतंत्र बस मािगर्का प्रायोिगक त वावर 
िदनांक ११ एिप्रल, २०१६ पासनू प्रवाशांसाठी खुली कर यात आली. या मागार्ची 
देखभाल करारना यानसुार सु वाती या काळात कंत्राटदाराकडून कर यात आली.  
स यःि थतीस प्रािधकरणा या अिभयािंत्रकी िवभागामाफर् त मािगर्केची देखभाल 
कर यात येत आहे. 
(२) होय 
(३) व (४) सदर वतंत्र बस मािगर्का प्रायोिगक त वावर राबिव यात येत असून 
सु वातीस या मािगर्केवर बस सेवा सुरळीत सु  राह यासाठी ट्रािफक पोलीस 
तसेच कंत्राटदाराकडून पुरिव यात आले या सुरक्षा रक्षकांमाफर् त िनयंत्रण ठेव यात 
आले होते. आता ट्रािफक पोिलसां या सम वयाने सदर प्रायोिगक वततं्र बस 
मािगर्केत आणखी संबिंधत सधुारणा कर याचे प्रय न चालू आहेत. 

----------------- 
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ऑथर्ररोड (मुंबई) येथील कारागहृातील कै यांना अितिरक्त सोयी-सिुवधा 
उपल ध क न िद या जात अस याबाबत 

(१५) *  १९६९३   अॅड.अिनल परब : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुंबईतील ऑथर्ररोड कारागहृात अधीक्षकां या कृपेमुळे ब या कै यानंा सोयी-
सुिवधा उपल ध क न िद या जात असून अ णाभाऊ साठे महामंडळ 
गैर यवहारातील आरोपी आमदार ी.रमेश कदम यां यासाठी कारागहृात जीम 
टे्रनर उपल ध क न दे यात आ याने याबाबत चौकशी कर यात यावी, अशी 
मागणी कारागहृातील वै यकीय अिधकारी डॉ.राहुल घुले यांनी एका पत्रा दारे 
मा.मखु्यमंत्री यांचेकड ेिदनांक ०६ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू पत्रात कोणकोण या तक्रारी के या आहेत व याची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेिन कषर् काय आहेत व यानुषंगाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) िदनांक ०६/०४/२०१६ रोजी या पत्रा वये चौकशीची 

मागणी केली हे खरे आहे. 
(२) िदनांक ०६/०४/२०१६ रोजी या तक्रार अजार्तील मु ये व याबाबत केले या 
चौकशीत आढळून आलेली व तुि थती खालील प्रमाणे आहे. 
 

१) या.बंदी रमेश नागनाथ कदम हा मागील सहा मिह यापासनू मुंबई 
म यवतीर् कारागहृ येथे आहेत. सदर बं याने मला िशवीगाळ जीवे 
मार याची धमकी िदली.  
     सदर मु याबाबत नमदु कर यात येते की, अधीक्षक, ी.भोसले व 
डॉ.योगेश कोकडवार यांच े समक्ष अधीक्षक कायार्लयात िदनांक 
२४/०२/२०१६ रोजी ी.कदम यांनी  िशवीगाळ केली आिण िजवे 
मार याची धमकी िदली. याबाबत एन. एम. जोशी मागर् पोलीस ठाणे 
येथे तक्रार केली आहे. 

२) बं याना धमकावून लॅकमेल क न लाखो पये वसलु कर यात येतात. 
बराक नं.३ येथे EOW मधील बं याना ठेवून पैसे घेतले जातात. 
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     सदर मु याबाबत नमुद कर यात येत े की, कोण याही बडया 
बं याने अधीक्षकांनी िकंवा कारागहृ अिधका-यांनी पै याची मागणी केलेली 
नाही असे चौकशीत आढळून आले. उलट डॉ.घलेु हे आपले पदाचा 
दु पयोग क न बं याना वै यिकय सवलती दे याबाबत सशंया पद 
भुिमका अस याचे िस द झाले आहे. बदंी छगन भुजबळ व रमेश कदम 
या बं याना कारागहृाबाहेरील ग्णालयात उपचारासाठी पाठिवतांना 
अिधकाराचा दु पयोग के याच े व कारागहृातील रिज टर क्र.३२ म ये 
खाडाखोड/बदल क न बं यास ग्णालयात पाठिव यात आ याच े िदसनू 
आले आहे. 

३) या.बंदी समीर भुजबळ हा कारागहृात दाखल झा यानतंर यास 
कारागहृातील अितसुरक्षा िवभागात ठेव यात आले होत े पण यानंतर 
अधीक्षकाने बं याकडून १० लाख घेवनू िवभाग क्र.१२ (अितसुरक्षा) 
िवभाग येथ ेठेवले. 
    सदर मु याबाबत नमदु कर यात येत ेकी  या.बंदी समीर भुजबळ 
याने िदनांक १७/२/२०१६ रोजी अंडासेलम ये अ व थ वाटत अस याने 
रक्तदाबाचा त्रास अस याने कारागहृातील इतर िवभागात ठेवणेबाबत 
िवनतंी अजर् केला होता. यावर वत: डॉ.घलेु यांनी बं यास मोकळया व 
व छ िठकाणी वगर् करावे अशी िशफारस केली होती. याचप्रमाणे 
अधीक्षक यांनी डॉ. घलेु यांचा मुख्य वै यिकय अिधकारी पदाचा कायर्भार 
काढून घेत यानंतर वानखेड े टेडीयम वरील भारत िव द वे ट इंडीज 
या साम यासाठी िटकीटे मािगतले होती हा आरोप िस द झाला नाही. 
तसेच चौकशीम ये अिधक्षकांनी बं याकडून १० लाख पयांची मागणी 
के याचा व पसेै घेत याचा आरोप िस द झाला नाही. 

४) आरोपी पीटर मुखजीर् याला सु दा दबाव टाक यास मला सांिगतले. 
सदर या दबा यामळेु मी पीटर मुखजीर् याला भोसले साहेबाचा आदेश 
सांिगतला. तलुा भोसले साहेबांना पसेै यावे लागतील नाहीतर तलुा 
अंडयाम ये टाक यात येईल. 
    सदर मु याबाबत नमदु कर यात येते की बं याकड ेचौकशी केली 
असता बं याने सदर बाब नाकारली असनू, प्र यक्षात डॉ.घलेु यांनीच 
पैशाची मागणी के याच ेिन कषर् िनघालेला आहे. 
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५) या.बंदी चंद्रशखेर हा मागील १० िदवसापासून राजावाडी ग्णालय 
घाटकोपर येथ ेभरती आहे. सदर बंदी EOW/CBI घोटाळयातील असनु 
तो सतत ग्णालयात जात होता. सदर बं याने जे जे ग्णालयातून खोटे 
पेपर बनवून राजावाडी ग्णालयात दाखल झाला सदर बदंी आजारी 
नसून िवनाकारण दाखल आहे. 
    सदर मु याबाबत नमदु कर यात येत े की, या.बंदी 
मा. यायालया या आदेशा वये वै यिकय उपचारासाठी िदनांक 
३१/१२/२०१५ रोजी जे जे समुह ग्णालय, मुबंई येथे उपचारासाठी 
पाठिवले असता तथेील वै यिकय अिधकारी यांनी बं यास राजवाडी 
ग्णालय, घाटकोपर येथ ेरेफर केले. याचिदवशी सदर बं यास राजवाडी 
ग्णालयाने आंतर ग्ण हणून दाखल क न घेतले होते. याबाबत 
अधीक्षक EOW/CBI भोसले यांनी सदर बं यास जे जे समुह 
ग्णालयास वगर् करणेबाबत सबंंधीत यायालयास व ग्णालयास 
पाठपरुावा केलेला आहे. 
 

६) बरॅक क्र.३ येथे EOW मधील आरोपीकडून मिह याला लाखो पये 
घे यात येतात. 
     सदर मु याबाबत नमदु कर यात येते की, बं याचे जबाब घेवून 
चौकशी केली असतानंा बं यानी अधीक्षकानंा रक्कमा िद याब ल नकार 
िदला. तसेच डॉ.घलेु यांनीच  वेळोवेळी बाहेरील ग्णालयात उपचारासाठी 
पाठिव याकरीता वारंवार पशैाची मागणी करीत अस याचे सांिगतले.  
     याबाबत या चौकशीम ये खालीलप्रमाणे िनदशर्नास आले :- 
१. िदनांक २४/०२/२०१६ रोजी बंदी रमेश कदम याने अधीक्षकांचे 

कायार्लयात येवून अधीक्षकासंमोर वदैयकीय अिधकारी डॉ.घलेु 
यांना िशवीगाळ केली आहे. 

२. रिज टर क्र.३२ बावी कर, तु ं गािधकारी यानंा पोलीस मागणी 
पत्रकात बदंयाचे नाव टाक याचे आदेश िदले. 

३. अधीक्षक यांनी  बंदयास वै यिकय अिधकारी व मडंल तु ं ग 
अिधकारी यां या िशफारसी घेऊन प्रश त िठकाणी िवशेष िवभाग 
क्र.१२ येथे बंदीसाठी पाठिवले. अधीक्षक यांनी पशैाची मागणी 
के याच ेिस द झाले नाही. 
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     वर नमदु केले या कारणा तव अधीक्षक, ी.भारत भोसले याचंे 
कारागहृातील बदंी तसेच प्रशासनावर िनयंत्रण नस याचे चौकशीत िदसून 
आले आहे. या प्रकरणी िदनांक ३१/०५/२०१६ या आदेशा वये ी.भारत 
भोसले, अधीक्षक, मुबंई म यवतीर् कारागहृ यांची क याण िज हा 
कारागहृ येथे बदली कर यात आली आहे. तसेच डॉ.घलेु, वैदयकीय 
अिधकारी यांची कारागहृ िवभागातुन पु हा यांच ेआरोग्य िवभागात मूळ 
िठकाणी बदली कर यात आलेली आहे. 

(३) प्र न उ  भवत नाही.   
----------------- 

नािशक येथील सात अ पवयीन मुलींची पररा यात िवक्री के या या घटनेबाबत 
(१६) *  १९८६५   ी.प्रकाश गजिभये : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नािशक येथील सात अ पवयीन मुलींची पररा यात िवक्री के याची घटना 
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नूसार अ पवयीन मलुींची परदेशात िवक्री करणार्या टोळीला 
पकड याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) एका अ पवयीन मुलीची िवक्री के याच े मे, २०१६ 

म ये िन प न झाले आहे. 
(२) आरोपींनी िफयार्दीस बळजबरीने लग्नाच े अिमष दाखवून अहमदाबाद येथे 
नेऊन राज थान येथील आरोपी यांचेकडून पये ५,००,०००/- घेऊन िफयार्दीस 
देहिवक्री कर यास भाग पाडले. यानसुार पंचवटी पोलीस टेशन नािशक शहर    
I गुरनं.२९०/१६ भादंिव कलम ३७६, ३७२, ३७३, ३४२, ३४ व लिगक 
अ याचारापासनू बालकांच े संरक्षण अिधिनयम कलम ४, ८, १२ प्रमाणे गु हा 
दाखल कर यात आला आहे. गु हयात एक मिहला व ३ पु ष आरोपींना अटक 
कर यात आली आहे. आरोपी क्र.५ यास अ याप अटक नाही. आरोपी क्र.१ व २ 
यांना जामीन मंजूर झाला आहे. पोलीस तपास सु  आहे. 
     मलुीची परदेशात िवक्री करणार्या टोळींना पकड यासाठी शासनाने रा यात 
१२ घटकांम ये अनैितक मानवी वाहतूक प्रितबंध कक्षाची थापना केली आहे. 
        िवशषे पोलीस महािनरीक्षक, मिहला अ याचार प्रितबंधक िवभाग यांची 
रा याचे सम वय अिधकारी हणनू िनयुक्ती केली आहे.        
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

--------------------------------------------------- 
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ठाणे महानगरपािलके या सरुक्षा रक्षक भरतीतील गैर यवहार झा याबाबत 

(१७) *  २३१०५   ीमती ि मता वाघ : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपािलकेने केले या सुरक्षा रक्षकां या भरतीस आके्षप घेऊन 
यास थिगती यावी अथवा ती र  करावी अशी मागणी महानगरपािलकेतील 
िवरोधी पक्षाने के याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू भरती प्रिक्रयेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच े िन कषर् काय आहेत व त  नसुार सदर भरती प्रिक्रयेबाबत कोणता 
िनणर्य घेतला वा घे यात येत आहे, 
(३) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) ठाणे महानगरपािलके या िदनांक २०/०४/२०१६ या 

सवर्साधारण सभेत आरक्षकां या भरतीस थिगती दे यात यावी अशी चच  
झाली. 
     तथािप, सदर चचार् ही सन २००९ रोजी काढ यात आले या 
जािहरातीबाबतची अस याची  बाब लक्षात आली. सन २००९ या भरती प्रिक्रया 
यापूवीर्च र  कर यात आली आहे. 
     स य:ि थतीत ठाणे महानगरपािलकेची भरती प्रिक्रया सन २०१३ या 
जािहरातीनुसार कर यात आली आहे. सदर भरती प्रिक्रयेबाबतही महासभेम ये 
सिव तर चचार् होऊन सद यांचे समाधान झाले  आहे. 
(२) व (३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
एन.आर.सी.िल.मोहोने (िज.ठाणे) या कंपनी या कामगाराचंी  

प्रलंिबत देणी अदा कर याबाबत 
(१८) *  १९६०४   ी.जयवंतराव जाधव : तारांिकत प्र न क्रमांक ४८२८ ला 
िदनांक ८ एिप्रल, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय 
कामगार मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एन.आर.सी.िल.मोहोने (िज.ठाणे) या कंपनीची ३३९ एकर जमीन िवकासकाला 
िवक यासाठी टाळेबंदी लागू के यामळेु येथील कामगारांचे ८२.४७ कोटी पयांच े
देणी प्रलिंबत आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त  नसुार कामगारांची प्रलंिबत देणी अदा कर याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. संभाजी िनलंगेकर-पाटील : (१) होय, 

     कंपनीने िदनांक १५/११/२००९ पासून टाळेबंदी लाग ूकेली असून कामगारांची 
.८२.४७ कोटी इतकी देणी प्रलंिबत आहेत. 

(२) होय, 
     चौकशीअतंी असे िनदशर्नास आले आहे की, एन.आर.सी.िल.या 
यव थापनेने कारखाना चालिव याकरीता आव यक िनधी उपल ध कर याकरीता 
मे.रहेजा युिन हसर्ल प्रा.िल.या िवकासकाबरोबर जमीन िवक्री करार क न अंशत: 
िनधी प्रा त केला होता. परंतु बीआयएफआरने यांचे परवानगीिशवाय कंपनी या 
कोण याही मालम तेची िवक्री कर यास प्रितबंध के याने व सदर आदेश 
एएआयएफआरने कायम के याने कंपनीस पणूर् िनधी उपल ध झाला नाही. 
तथािप, िदनांक ५/९/२००८ रोजी यव थापन व एन.आर.सी. मजदरू संघ या 
कामगार सघंटनेबरोबर केले या करारानसुार  Early Retirement Scheme    
(ERS) अंतगर्त यव थापनाकड े पिह या ट यात प्रा त झाले या ६५० 
कामगारां या अजार्पैकी १२२ कामगारानंा पये ३,७४,८५,१२७/- इतक्या रकमा 
अदा कर यात आले या असून, ५२८ कामगारांचे अजर् अजून प्रलंिबत आहेत.  
       स य:ि थतीत प्रकरण बीआयएफआर समोर प्रलंिबत आहे. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
िगरणी कामगारां या घरांबाबत 

(१९) *  २०७१९   ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे, ी.रामहरी पनवर, ीमती 
हु नबानू खिलफे, ी.अमरनाथ राजरूकर : तारांिकत प्र न क्रमांक १५४४१ ला 
िदनांक १६ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय 
गहृिनमार्ण मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िगरणी कामगारां या २३६८ घरांची लॉटरी काढ याची घोषणा मा.मखु्यमंत्री 
यांनी के याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले असून 
यापूवीर् काढले या ६९२५ घरां या लॉटरीमधील १२०० कामगार अपात्र ठरले होत,े 
या घरांचा अ याप िनणर्य झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, िगरणी कामगारांकडून घेतले या साडसेात लाख पयांपैकी ५ 
लाख २८ हजार पये अितिरक्त घेतले गेले असा कॅगचा अहवाल आहे, तरी 
आता सदर घराची िकंमत पये साडनेऊ लाख कोण या आधारे ठरवली असा 
प्र न कामगार संघटनेकडून केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िवनामु य घरे या अ यथा लॉटरी र  करा अशी जोरदार मागणी 
करत शेकडो िगरणी कामगारांनी लालबाग येथील भारतमाता िसनेमासमोर िदनाकं 
२२ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास धरणे आंदोलन के याचे िनदशर्नास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न िगरणी कामगारां या 
घरांबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. प्रकाश महेता : (१)  हाडामाफर् त उपल ध होणार्या  सदिनकापंैकी िगरणी 

कामगार प्रक प ट पा-२ अतंगर्त एकूण २६३४ सदिनकांची िदनांक ९ मे, २०१६ 
रोजी सोडत काढ यात आली. 
     तसेच मुंबईतील १८ िगर यां या जागेवरील ६९२५ सदिनकां या िदनांक 
२८/०६/२०१२ रोजी काढ यात आले या सोडतीमधील ५९५८ सदिनकांचे िवतरण 
कर यात आलेले आहे. उवर्िरत सदिनकांचे िवतरणाचे काम चालू आहे. िविहत 
कालावधीत कागदपत्रे सादर न केलेले, सोडतीम ये दोनदा यश वी झालेले तसेच 
अिपल अिधकारी यांनी अपात्र केले या िगरणी कामगारांऐवजी याच 
िगरणीमधील प्राधा य क्रमाकंानसुार प्रितक्षा यादीम ये या कामगारांनी/वारसांनी 
कागदपत्र ेसादर केलेली आहेत यांची पात्रता तपास याची कायर्वाही सु  आहे 
असे उपा यक्ष, हाडा यांनी यां या अहवालात नमदु केले आहे. 
(२) याबाबत कामगार संघटनेकडून लेखी व पात िवचारणा झालेली नाही, असे 
उपा यक्ष, हाडा यांनी यां या अहवालात नमुद केले आहे. 
(३) िदनांक २२/०४/२०१६ रोजी अशा प्रकारचे धरणे आदंोलन के याचे उपा यक्ष, 
हाडा यांनी यां या अहवालात नमदू केले आहे. 

     तथािप, िगरणी कामगारांना िवनामु य घरे दे याचे कोणतेही धोरण 
शासनाने ठरिवलेले नाही. 
(४) िगरणी कामगार प्रक प ट पा-१ ची सोडत िदनांक २८/०६/२०१२ रोजी व 
ट पा-२ ची सोडत िदनांक ०९/०५/२०१६ रोजी काढ यात आली. सदर संगणकीय 
सोडतीमधील यश वी झाले या मूळ िगरणी कामगारानंाच यांची पात्रता तपासून 
सदिनकांचे िवतरण कर याची कायर्वाही हाडामाफर् त सु  आहे. 
(५) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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मुंबई पि चम उपनगरातील महापािलके या िवभाग कायार्लयामधून 
पुनिवर्कासाबाबत या फाई स गहाळ झा याबाबत 

(२०) * २२०५९   आिकर् .अनंत गाडगीळ : स माननीय मुख्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई पि चम उपनगरातील महापािलके या िवभाग कायार्लयामधून गहाळ 
झाले या पनुिवर्कासाबाबत या सुमारे तीन हजाराहून अिधक फाई सपैकी केवळ 
४९२ फाई स िमळिव यात महापािलकेला यश आले अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िवकासक व महापािलके या अिधकार्यां या संगनमताने फायली 
गहाळ झा याने पुनिवर्कासा या कामात अडचणी िनमार्ण झा या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी क न संबंिधत महापािलका 
अिधकार्यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. बहृ मुंबई महानगरपािलके या 

पि चम उपनगर-१ (बादं्रा) येथील इमारत प्र ताव कायार्लयामधून गहाळ झाले या 
३४७४ धािर यांपैकी ६८१ धािर या शोध यात व पुनबार्ंधणी कर यात आले या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मुबंई महानगरपािलकेतील फाई स गहाळ झा या प्रकरणाची चौकशी 
कर यासाठी प्रधान सिचव, िनयोजन िवभाग व प्रधान सिचव (निव-१), नगर 
िवकास िवभाग यांची चौकशी सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर 
सिमतीचा अहवाल प्रा त झा यानंतर याप्रकरणी पुढील कायर्वाही कर यात येईल. 

----------------- 
सोलापूर िज हयातील र यां या कामात झाले या गरै यवहाराबाबत 

(२१) *  १९४३९   ी.प्रशांत पिरचारक : स माननीय मुख्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सोलापूर मधील ५४ मीटर र याचे कंत्राट न याने िनिवदा काढून कमी 
अंतर असतानाही सन २०१२ या प्रक प अहवालापेक्षा ३३ टक्के रक्कम जा त 
दाखवनू व िनिवदेची रक्कम पये ५ कोटीने वाढवनू तसेच भमूी संपादन न 
करता र याच ेकाम देऊन मोठया प्रमाणावर गैर यवहार झाला अस याची बाब 
िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या र याचे कंत्राट िदले या सं थसे िहशोबाप्रमाणे पये ६७ लाख 
इतक्या रक्कमेऐवजी पये १ कोटी४० लाख देऊन व टीडीआर या अटींना 
थािनक शेतकर्यांचा िवरोध असताना यांची संमती घेत याचे भासवून सदर 
कामात गरै यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त गैर यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त  नसुार 
दोषींवर काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) अशा व पाची बाब सोलापरू महानगरपािलके या 
थायी सिमती या बैठकीम ये काही नगरसेवकांनी उपि थत केली. तथािप, ही 
बाब खरी नाही असे आयुक्त, सोलापूर महानगरपािलका यांनी कळिवले आहे. 
     एिप्रल, २०१६ मधील िनिवदा या सन २०१५-१६ या दरसूचीनसुार असनू 
सन २०१२ या िनिवदा या सन २००८-०९ या दरसूचीवर आधािरत अस याने 
िनिवदा रक्कमेत २.९९ कोटी एवढा फरक आहे. 
 

(२) 
 

 अशा व पाची बाब सोलापरू महानगरपािलके या थायी सिमती या 
बैठकीम ये काही नगरसेवकांनी उपि थत केली. तथािप, ही बाब खरी 
नाही असे आयुक्त, सोलापूर महानगरपािलका यांनी कळिवले आहे. 

  प्रक प यव थापन स लागार सिमतीची िनवड िनिवदा प्रिक्रये वारे 
होऊन यांना दे यात आले या अटी / शत नुसार स लागार फी अदा 
केली आहे. 

 बािधत िमळकतदारांपैकी ८०% िमळकतदारांनी टी.डी.आर. घे याचे 
अटीवर र याच ेकाम कर याकामी सहमती दशर्िवली आहे. 

 महानगरपािलके या िदनांक १३/०५/२०१६ रोजी या ठराव क्र. ७२ नसुार 
मा यता प्रा त झाली असून िदनांक ३०/०६/२०१६ रोजी कायार्रंभ आदेश 
दे यात आले आहेत. 

(३) व (४) प्र न उ  भवत नाही. 
 

----------------- 
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हाऊस ऑफ इ हे टम स कंपनी या (एचओआय) संचालकांनी  
गुंतवणकूदारांची फसवणूक के याबाबत 

(२२) *  २२७११   ी.हिरिसगं राठोड, ी.संजय द त :  स माननीय मुख्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात केबीसी, मतै्रेय या दोन कंप यांनी केले या गैर यवहारानंतर आणखी 
एक गैर यवहार हाऊस ऑफ इ हे टमट कंपनी या (एचआयओ) संचालकांनी 
अनेक शहर आिण िज यामधील सुमारे ३ हजार गुंतवणूकदारांना िरअल इ टेट 
आिण सो याम ये गंुतवणकू के यास मािसक २ टक्के याज दे याचे आिमष 
दाखवनू सुमारे पये ३०० कोटींचा अपहार के याच ेिदनांक १७ जून, २०१६ रोजी 
वा यासुमारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणात फसवणूक झाले या गुतंवणूकदारांनी गगंापरू 
पोलीस ठा यात तक्रार केली अस यामुळे संचालकांकडून गुंतवणूकदारानंा धमक्या 
दे यात येत अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, गु हेगारावंर कारवाई कर यास िवलंब होत अस याने 
गुंतवणकूदारांनी ती  सतंाप यक्त क न पोलीस कायार्लया या काचा फोड या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस  यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न संबंिधतांवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 
     परंतु पोलीस आयुक्त, नािशक शहर यां या कायर्के्षत्रात हाऊस ऑफ 
इ हे टमट कंपनी या (एच.आय.ओ.) संचालकांनी गुंतवणदूारांची फसवणूक 
के याबाबत गंगापूर पोलीस ठाणे, आिथर्क गु हे शाखा, नािशक शहर येथ े
वेळोवेळी प्रा त तक्रारी अजार्व न सदरची बाब िनदशर्नास आली आहे व सदर 
प्रकरणी आतापयर्ंत एकुण २४ लोकांनी पये १,४७,९६,७८६/- इतकी रक्कम 
गुंतव याचे तपासात िन प न झाले आहे. 
(२) उपरोक्त प्रकरणी पोलीस आयुक्त, नािशक शहर यां या कायर्के्षत्रातील गंगापूर 
पोलीस ठाणे येथे सदर या कंपनी या संचालकानी गुंतवणूकदारानंा धमकी 
िद याबाबत या तक्रारी प्रा त नाहीत. यितिरक्त रा यातील इतर िज यात 
हाऊस ऑफ इ हे टमट कंपनी या (एच.आय.ओ.) संचालकांनी गंुतवणकूदारांची 
फसवणुक के याबाबत तक्रारी/गु हे दाखल नाहीत. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) पोलीस आयुक्त, नािशक शहर यां या कायर्के्षत्रातील हाऊस ऑफ इ हे टमट 
संबधीत तक्रार अजार्व न कंपनीची कागदपत्र ेप्रा त केली असनु यांची प्राथिमक 
चौकशी कर यात आली आहे. सदरची चौकशी चाल ु असतांना कंपनी या 
संचालकांनी जुल,ै २०१६ अखेरपयर्ंत गुतंवले या रक्कमेचा परतावा करणार 
असलेबाबत गुतंवणूकदारांना आ वासन िद याने गुतंवणूकदारां या िवनतंी व न 
पुढील कायदेशीर कारवाई ता पुरती थांबव यात आली आहे. तसेच सदर कंपनी 
परतावा कशाप्रकारे करणार आहे, यासंबधंाने कंपनीने िदले या योजनेबाबत खात्री 
कर यात येत आहे. यानसुार योग्य ती कायदेशीर कारवाई कर याबातबची 
तजिवज ठेवली आहे. 
(५) िवलंब झालेला नाही. 

----------------- 
को हापूर शहरातील ऐितहािसक वा तूनंा हेिरटेज िसटीचा दजार् दे याबाबत 

(२३) *  २३२०७   ी.सतजे ऊफर्  बंटी पाटील : स माननीय मुख्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापूर शहरात ७४ वा त ूहेिरटेज यादीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ऐितहािसक वा तूंना हेिरटेज िसटीचा दजार् दे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे व याबाबतची स यःि थती काय 
आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

     शासनाने िदनांक २९/०२/२०१२ रोजी या अिधसूचने वये को हापूर शहरा या 
िवकास िनयतं्रण िनयमावलीम ये हेिरटेजबाबत या िनयमावलीस मजंूरी दे यात 
आली आहे. या अिधसूचनेसोबत एकूण ७४ हेिरटेज िमळकतींची यादी जोडली आहे. 
(२) को हापूर शहराला हेिरटेज िसटीचा दजार् दे याची बाब शासना या िवचाराधीन 
नाही. मात्र हेिरटेज वा तूच ेजतन करणे, नवीन हेिरटेज वा त ूसमािव ट करणे, 
इ. बाबतीत महानगरपािलकेने िनणर्य घे यासाठी हेिरटेज सवंधर्न सिमतीची 
थापना शासनाने िदनांक १७/०४/२०१५ रोजी या अिधसूचने वारे केली आहे. 

(३) वरीलप्रमाणे व तुि थती िवचारात घेता, िवलंब हो याचा प्र न उ  भवत नाही. 
----------------- 
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ठाणे शहरातील डॉ.कािशनाथ घाणेकर ना यगहृाच ेिसलींग कोसळ याबाबत 
(२४) *  २१३८३   अॅड.राहुल नावकर, ी.हेमंत टकले, ी.आनदं ठाकूर, 
ी.िकरण पावसकर, ी.ख्वाजा बेग : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील डॉ.कािशनाथ घाणेकर नाटयगहृाच े पीओपी िसलींग िदनांक 
२५ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास कोसळ याची घटना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरच े बांधकाम िहरानंदानी िवकासकाने क न िद याने याला 
५० कोटीचा टीडीआर दे यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
िनदशर्नास आले व त  नसुार दोषी यक्तींिव द कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) ठाणे शहरातील िहरानंदानी मेडोज येथील ८९९५ चौ.मी. सुिवधा भखुंड के्षत्रावर 
डॉ. कािशनाथ घाणेकर ना यगहृाच े बेअरशले (अंतगर्त सजावटीिशवाय) बांधकाम 
कर याबाबत िवकासकासोबत करार झाला असून यानुषंगाने िवकासकास 
१५७९३.५० चौ.मी. के्षत्राचा टीडीआर अदा कर यात आलेला आहे.       
(३) आयुक्त, ठाणे महानगरपािलका यांना या प्रकरणी चौकशी क न          
४ आठव यात अहवाल सादर कर या या सूचना दे यात आ या आहेत. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
वसई-िवरार महापािलकेच ेसहा यक आयुक्त व नगरसेवक  

यांनी केले या बेकायदेशीर कृ याबाबत 
(२५) *  २१४४०   ी.संिदप बाजोिरया, ी.अिनल भोसले, ी.िवक्रम काळे, 
ी.नरद्र पाटील, ी.हेमंत टकले, ी.सुिनल तटकरे, ी.ख्वाजा बेग :   

स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-िवरार महापािलकेचे नगरसेवक ी.अ ण जाधव यांनी बोगस सीसीचा 
वापर क न नालासोपारा पवूकडील स ह क्र.९९, िह सा क्र.१ या जागेवर दोन 
िवगंची चार मजली गणेश धाम इमारत महापािलका वा िसडको यापैकी 
कोणाचीही परवानगी न घेता बांध याची बाब मािहती अिधकारातून िनदशर्नास 
आ यानतंर व आले या तक्रारीनंतर प्रभाग “ब” चे महापािलका सहा यक 
आयुक्त, ी.राजेश घरत यानंी या प्रकरणी ी.हिर  चंद्र एस.जाधव या मयत 
यक्ती या नावे पोलीस ठा यात खोटा गु हा दाखल के याच ेमाहे माचर्, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, ी.हिर  चंद्र एस.जाधव ही यक्ती मयत असनूही यांचे पतु्र 
ी.अ ण जाधव यांनी लॅट िवक्री करताना बोगस कागदपत्र ेसादर क न शासन 

व ग्राहकांची केलेली फसवणकू लक्षात येऊनही महापािलका सहा यक 
आयुक्त यांनी ी.अ ण जाधव यांचे नगरसेवक पद वाचिव याकिरता मयत 
यक्ती या नावाने पोलीसांत खोटा गु हा दाखल केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न महापािलका सहा यक 
आयुक्त यांनी बेकायदेशीर कृ यास सहकायर् क न खोटा गु हा दाखल 
के याप्रकरणी यांचेिव द व सदरील नगरसेवक यांना अटकपूवर् जामीन िमळू 
नये याकरीता काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) ी.हिर चंद्र एस. जाधव यां या नावाने िसडको याचंकेडील अकृषक ना-हरकत 
दाखला अस याने प्रथम ी. हिर चंद्र एस. जाधव यांचिेव द गु हा दाखल 
कर यात आला. परंत ुत ेमयत झा याचे िनदशर्नास आ याने तसेच द त न दणी 
ी.अ ण जाधव यां या नावाने होत अस याच े िनदशर्नास आ यानंतर ी.अ ण 

जाधव यां यावरती गु हा दाखल कर यात आलेला आहे. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी ी.अ ण जाधव यां यािव द फसवणूकीचा फौजदारी 
गु हा व महारा ट्र प्रादेिशक नगर रचना अिधिनयमातील कलम ५२, ५३ व ५४ 
नसुार तळुींज पोलीस टेशन येथ ेगु हा दाखल कर यात आलेला आहे.  
     याबाबत ी.अ ण जाधव यांना अटकपुवर् जािमन िमळु नये याकरीता 
काळजी घे या या सूचना आयुक्त, वसई िवरार शहर महानगरपािलका यांना 
दे यात आ या आहेत.  
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
अकोला, वािशम व बलुढाणा िज हयातील नगरपिरषद 

कमर्चार् यांच ेथकीत वेतन अदा कर याबाबत 
(२६) *  २३२४७   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, वािशम व बुलढाणा िज हयातील नगरपिरषद कमर्चार् यांचे वेतन गत 
अनेक मिह यांपासून प्रलिंबत अस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
िनदशर्नास आले व त  नसुार सदरील कमर्चार् यांना िनयिमत वेतन 
दे या या टीने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१)  व  (२)   
 अकोला िज हयातील नगर पिरषद कमर्चार् यांचे जून, २०१६ पयर्ंतच ेवेतन 

अदा कर यात आले आहे. 
 वािशम िज हयातील नगर पिरषदेतील कमर्चार् यांचे माहे मे, २०१६ 

पयर्ंतचे वेतन  अदा कर यात आले असनु जून, २०१६ चे नगर पिरषद 
संचालनालय, मुंबई यांनी मंजुर केलेले सहा यक अनदुान आहिरत व 
िवतिरत कर याची कायर्वाही िज हािधकारी यां या माफर् त सु  आहे. 

 बुलढाणा िज हयातील सवर् नगरपिरषदांच े माहे एिप्रल, २०१६ पयर्ंतच े
वेतन अदा कर यात आले आहे. माहे मे, २०१६ या मिह याचे सहा यक 
अनुदानाचे आदेश नगरपिरषद प्रशासन संचालनालयाकडून िनगर्िमत 
कर यात आले आहे. यानसुार माहे मे व जून, २०१६ चे वेतन अदा 
कर यासाठी देयक िज हािधकारी बलुढाणा यां याकडून कोषागार 
कायार्लयास सादर कर यात आले आहे. 

 वेतन िनयिमत अदा कर याबाबत िज हािधकारी व नगरपिरषद प्रशासन 
संचालनालयास सुिचत कर यात आले आहे.    

(३) प्र न उ  भवत नाही. 
----------------- 

रा यातील िविवध औ योिगक प्रिशक्षण सं थामंधून िशक्षण 
घेणार्या िव या यार्ंना शु य गुण िमळा याबाबत 

(२७) *  २३२६४   डॉ.सुधीर तांबे, ी.संजय द त : स माननीय कौश य िवकास 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िविवध औ यािगक प्रिशक्षण सं थामंधून (आयटीआय) ि कल 
ए युकेशनचे धड े घेणार्या अनेक िव या यार्ंना िनकालासाठी वापर या जाणार्या 
एनसी हीटी-एमआयएस तािंत्रक अडचणी आ याने सत्र परीक्षांम ये शु य गणु 
िमळा याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी क न या ऑनलाईन पोटर्लवर 
िव या यार्ंचे सत्र पिरक्षांचे गणु न भरणार्या शासकीय व खाजगी सं थाचंे प्राचायर्, 
संचालकांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. संभाजी िनलगेंकर-पाटील : (१) हे खरे आहे. 

(२) एमसी हीटी एमआयएस पोटर्ल ही यंत्रणा कद्र शासना या डीजीटी, नवी 
िद ली यां या िनयंत्रणाखाली कायर् करते. सदर यतं्रणा राबिव यासाठी डीजीटी, 
नवी िद ली यांनी खाजगी एज सीला प्रािधकृत केलेले आहे. िनकालाम ये या 
प्रिशक्षणाथ ना सेशनल गणु शु य िदसत आहेत, ही चुक नेमकी कोण या 
तरावर झाली आहे, याचा तपास डीजीटी, नवी िद ली यांनी प्रािधकृत केले या 
एज सीमाफर् तच केला जाव ूशकतो. यामुळे याबाबत रा य शासनाकडून चौकशी 
कर याचा प्र न उ  भवत नाही. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरात अवधै ड बा टे्रडीगंचे यवहार सु  अस याबाबत 

(२८) *  २२७२८   ी.िकरण पावसकर, ी.हेमंत टकले, ी.नरद्र पाटील :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात शअेर बाजाराला समातंर बाजार हणनू चालणारे अवैध ड बा 
टे्रडींगचे यवहार मोठया प्रमाणात चालत असून सदर यवसायातनू दररोज      
३ लाख कोटीचे यवहार होत अस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार नागपूर शहरात शेअर बाजाराला समातंर हणून 
चालणारे ड बा टे्रडीगंचे चालत असलेले यवहार बदं करणेबाबत कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     नागपूर शहरात शअेर बाजाराला समांतर बाजार हणनू चालणारे अवैध 
ड बा टे्रडींगचे यवहार चालत होते. तथािप, सदर यवहारात दररोज िकती 
रकमेचे यवहार होत होत ेयाबाबत तपास सु  आहे. 
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(२)  सदर गु हयाचे तपासात आरोपी या कायार्लयातील झडतीम ये ड बा टे्रडींग 
संबंधाने पुरावे िमळून आ याने अवैधिर या ड बा टे्रडींगचा यवसाय करणार्या 
आरोपीतांिव द नागपरू शहर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस टेशन लकडगंज 
येथे ७, पोलीस टेशन तहसील व िसताबडीर् येथे प्र येकी १ याप्रमाणे एकुण     
९ गु हे २६ आरोपीतांिव द दाखल क न १० आरोपीतानंा अटक कर यात 
आलेली आहे व गु हयाचा तपास चाल ुआहे. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
बालेवाडी (पुणे) येथे कमी िकंमतीत रो हाऊस व लॅटस बांधून दे याच े

आिमष दाखवून नागिरकांची फसवणूक के याबाबत 
(२९) *  १९३१३   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे, ी.िकरण पावसकर, ी.धनंजय 
मुंड,े ी.नरद्र पाटील, ी.हेमंत टकले : स माननीय मुख्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बालेवाडी (पणुे) येथे कमी िकंमतीत रो हाऊस व लॅटस बांधून दे याचे 
आिमष दाखवनू ४६ यक्तीनंा सुमारे एक कोटी पंधरा लाख पयास फसिव याची 
तक्रार िदनांक १८ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास पुणे पोलीस थानकात दाखल 
केली अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
िनदशर्नास आले, त  नसुार फसवणूक करणार्यावर काय कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 

(२)  सदर घटनेबाबत िफयार्दीचे तक्रारीव न आरोपी गौतम िवनायक भोसले याच े
िव द िव ांतवाडी पोलीस टेशन, पुणे येथे गु.र.नं. ९७/२०१६ भादंिवक ४०६, 
४२० प्रमाणे गु हा दाखल कर यात आला आहे. सदर गु हया या तपासात 
आरोपीकडून ५,०२,३५१/- पयांचे सो याचे दािगने ज त कर यात आले. 
गु हयाचा तपास पूणर् क न आरोपीिव द मा. प्रथम वगर् यायदंडािधकारी, 
खडकी कोटर् पणेु येथे दोषारोपपत्र दाखल केले असून गु हा यायप्रिव ठ आहे. 
(३)  प्र न उ  भवत नाही. 

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



35 

उरण (िज.रायगड) येथील नागाव िपरवाडी बंधार् याच ेकाम पणुर् कर याबाबत 

(३०) *  २२३१८   ीमती हु नबान ूखिलफे, ॲड.रामहरी पनवर :  तारांिकत 
प्र न क्रमांक ४५२५ ला िदनांक १ एिप्रल, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या 
सदंभार्त:    स माननीय सावर्जिनक बांधकाम (सावर्जिनक उपक्रम वगळून) मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (िज.रायगड) येथील नागाव िपरवाडी समदु्रिकनार्यावर पावसा यातील 
महाकाय लाटांमुळे उ दव त झाला असून या िकनार्यावरील झाड ेउ मळून पडून 
समुद्राच े पाणी गावातील शतेीम ये िश  लाग याचे माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त कारणा तव िकनार्याची धूप प्रितबधंक बंधार्यां या कामाची 
िनिवदा काढ यात आली होती मात्र माहे मे, २०१५ म ये शासनाने या बंधार्याचे 
काम सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने करावे असे आदेश काढले आहेत, यामुळे 
नागाव-िपरवाडी बंधार्याचे काम प्रलंिबत अस याने शासनाने याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय, हे खरे आहे, 

(२) प्र नांकीत कामाची िनिवदा महारा ट्र मेरीटाईम बोडार्माफर् त माचर्, २०१५ म ये 
मागिव यात आलेली होती. 
     गहृ िवभागा या शासन िनणर्य क्र.एमआयएम ०२१५/प्र.क्र.६४/बंदरे-२, 
िद.२१/०५/२०१५ या शासन िनणर्या वये समुद्र धपुप्रितबंधक बंधारे बांधकामे 
योजना सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकड ेह तातंरीत कर यात आली. 
     याअनुषंगाने महारा ट्र मेरीटाईम बोडार्कडून प्र नांकीत कामासाठी िनधी 
तसेच कंत्राटदारा या िनयकु्तीिशवाय कामाची न ती िद.०३/११/२०१५ या 
पत्रा वये िकनारी अिभयंता, सा.बां.मंडळ, बांद्रा (पवूर्) यां याकड े ह तांतरीत 
के याने सदर काम हाती घेता आले नाही. 
     िनकष, अग्रक्रम व िनधी उपल धतेनसुार काम हाती घे याच े प्रय न 
राहतील 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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दादर पि चमेकडील गोखले रोडवरील इमारतीं या 
पुनिवर्कासाचे काम रखड याबाबत 

(३१) *  २०१०२   ी.जग नाथ िशदें : स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर पि चमेकडील गोखले रोडवरील समाधान िबि डगं, अहमद िबि डगं, 
कथारडा सारा मे शन, लाहेर मे शन, मोहम ी मंिजल, बाळकृ ण सदन आिण 
करोलीया ट्र ट या १७२ भाडके  रिहवाशी असले या इमारतीं या पुनिवर्कासाचे 
काम रखड यामुळे तसेच सु वातीला िवकासक हणून िनवड के यानतंर        
८ इमारतींची खरेदी क न मालक बनले या िवकासकाने वषर्भरापासून भाड े
थकिव यामुळे भाडके ं ची क डी झाली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) अस यास, गत वषर्भरापासून िव थािपत भाडके ं ना भाड े वेळ या वेळी 
िमळत नस याची लेखी तक्रार इमारत दु ती मडंळाचे मुख्य अिधकारी 
यां याकडहेी केलेली असताना याची आजिमतीस दखलही घेतलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) अस यास, सदरहू ८ इमारतीं या पनुिवर्कासाचे रखडलेले काम शीघ्र गतीने 
हाती घेवनू पूणर् कर या या टीने तसेच सदर १७२ भाडके ं ना थकबाकीसह भाड े
अदा कर या या टीने शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. प्रकाश महेता : (१) दादर पि चमेकडील गोखले रोडवरील समाधान िबि डगं, 

अहमद िबि डगं, कथारडा, सारा मे शन, लाहेर मे शन, मोहम ी मंिजल, 
बाळकृ ण सदन आिण करोिलया ट्र ट या इमारतीं या पुनिवर्कासाच े काम 
रखड याचे व िवकासकाने वषर्भरापासून भाडके ं च े भाड े थकिव याची बाब 
िनदशर्नास आली आहे. 
(२), (३) व (४) दादर येथील पनुिवर्कासाच े काम रखडले या इमारतींमधील 
रिहवाशी तसेच थािनक लोकप्रितिनधीनंी केले या तक्रारीं या अनुषंगाने या 
इमारतीमंधील रिहवाशी, िवकासक व लोकप्रितिनधी यांचेसोबत मुख्य अिधकारी, 
मुंबई इमारत दु ती व पनुरर्चना मडंळ यांनी िदनांक २३/५/२०१६ रोजी बैठक 
घेतली आहे. सेना भवन जवळील या इमारतीं या िवकासकाने तांित्रक 
अडचणीमळेु प्रक पास िवलंब झा याच े मा य क न प्रक प जलदगतीने पुणर् 
करणार अस याच े आ वासन िदलेले आहे. या अनुषंगाने प्रक प िकती 
कालावधीत पणुर् करणार याबाबत लेखी कळिवणे तसेच रिहवाशांचे थकीत भाड े
वरीत अदा कर याबाबत मखु्य अिधकारी, मुंबई इमारत दु ती व पुनरर्चना 
मंडळ यांचे दारे िवकासकास सूचना दे यात आले या आहेत. 

----------------- 
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अंधेरी (मुबंई) येथील मुनीर खान यांस बोगस औषध 
तयार के याप्रकरणी अटक के याबाबत 

(३२) *  २१४५५   ी.िगरीशचंद्र यास, प्रा.अिनल सोले, ी.नागो गाणार :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अंधेरी (मुबंई) येथील वत:ला शा त्रज्ञ हणवनू घेणार्या मनुीर खान यांस 
बॉडी िर हाय हल नावाचे बोगस औषध तयार के याप्रकरणी व या औषधाचा     
पये ३ कोटी ३ लाख िकंमतीचा बेकायदेशीर साठा के याप्रकरणी यायालया या 
आदेशानसुार अ न व औषध प्रशासनाने अटक क न िदनांक ८ माचर्, २०१६ रोजी 
वा यासुमारास यांचिेवरोधात वस वा पोलीस ठा यात गु हा दाखल क न पुढील 
तपासाकिरता सदर गु हा आंबोली पोलीस ठा यात वगर् कर यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, बोगस व बकेायदेशीर औषध िनिमर्ती व साठा करणार्या मुनीर 
खान यां या औषध िनिमर्ती व िवक्री रॅकेटम ये अजनु िकती यक्ती समािव ट 
अस याची बाब पोलीस तपासात िन प न झाली आहे, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न सदर रॅकेट 
मधील यक्तीिंवरोधात काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) व (३) सदर गु या या तपासात मनुीर खान यांना अटक कर यात आली 
असून या प्रकरणी यायालयात दोषारोपपत्र दाखल कर यात आले आहे. तसेच 
याम ये इतर कोणाचा सहभाग आढळून आलेला नसनू सदरहू गु हा यायप्रिव ठ आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
देवनार के्षपणभूमी या संरक्षक िभतंीचे काम संथगतीने सु  अस याबाबत 

(३३) *  २१९७२   ॲड.रामहरी पनवर : स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईकरां या आरोग्याचा प्र न ऐरणीवर आणणार्या आिण कचरा मािफयांच े
साम्रा य असले या देवनार के्षपणभमूी या संरक्षक िभतंीच ेकाम संथगतीने सु  
असून आजही कचरा भूमीवर भंगार मािफयांचा संचार सु च अस याचे माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, भंगार मािफयांचा मुक्त सचंार रोख यासाठी संरक्षक िभतंीच ेकाम 
पूणर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) देवनार के्षपणभूमी या स या अि त वात असले या 

दगडी संरक्षक िभतंीची िविवध िठकाणी पडझड झालेली िनदशर्नास आ यानतंर 
दु तीचे काम िदनांक ८ माचर्, २०१६ पासनू सु  कर यात आले असून, 
स य:ि थतीत िभतंीवरील लोखंडी खांब व काटेरी तारेच े कंुपण वगळता संरक्षक 
िभतंीचे समुारे ९८% काम पणूर् झाले आहे व उवर्रीत काम प्रगतीपथावर आहे. 
     देवनार के्षपणभूमी येथे खाजगी सरुक्षा यव था िनयुक्त के यानंतर तेथ े
भंगार व कचरा वेचक यांना महापािलके या घनकचरा यव थापन िवभागामाफर् त 
दे यात आले या ओळखपत्रधारकांना प्रितबंध कर यात आलेला असून, 
स य:ि थतीत सदर कचरा भमूीवर कोणालाही प्रवेश िदला जात नाही.    
(२) सदर के्षपणभमूी भोवती असलेली संरक्षक िभतं ही दगडी अस याने 
समाजकंटक / भंगार यावसाियक यां याकडून तोड यात येत ेव तथेे पडले या 
भगदाडातून अनिधकृतपणे क्षपेणभमूीत प्रवेश केला जात होता. 
     सदर सम येवर तोडगा काढ यासाठी महानगरपािलकेमाफर् त खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना कर यात येत आहेत:- 

 महापािलकेमाफर् त िनयुक्त केले या संरचना मक स लागाराने 
सुचिव याप्रमाणे, के्षपणभूमीभोवती असलेली सरंक्षक िभतं पाडून 
यािठकाणी काँक्रीटची संरक्षक िभतं (RCC Wall) बांध याच ेप्र तािवत 
आहे. 

 सदर संरक्षक िभतंीलगत एकूण १२ टेहाळणी मनोरे उभार यासाठी व 
सी.सी.टी. ही. लाव याकिरता िनिवदा मागिव याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 

(३) देवनार के्षपणभूमी या िभतंीला िविवध िठकाणी पडझड झाली होती. तसेच 
सदर िठकाणी बांधकाम सािह य पोहोचिव याकिरता र ता उपल ध नस यामळेु 
सदर काम जलदगतीने करणे शक्य झाले नाही.  
 

----------------- 
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 औरंगाबाद महानगरपािलका के्षत्रातील शाळांना  
िनवासी दराने कर लाग ूकरणेबाबत 

(३४) *  २२६६६   ी.िवक्रम काळे, ी.अमरिसहं पिंडत, ी.सितश च हाण, 
ी.हेमंत टकले :  तारांिकत प्र न क्रमाकं १८७४८ ला िदनांक ३० माचर्, २०१६ 

रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद शहरातील मराठी व उदूर् मा यमा या अनुदािनत शाळांना 
महापािलके या करातून सवलत यावी या मागणीसाठी मा.अ यक्ष, िवधानसभा 
यां यासह महानगरपािलका महापौर, उपमहापौर व आयुक्त आिण शाळां या 
सं थाचालकांची एक बैठक माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान संप न झाली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर बैठकीत सं थाचालकानंी केले या मागणीचे व प काय 
आहे, तसेच औरंगाबाद महानगरपािलकेने याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर बैठकीत सं थाचालकांनी महारा ट्र महानगरपािलका िनयम १३२ अ वये 
सामा य करात माफी मािगतली आहे. 
     याबाबत आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपािलका यांनी िदनांक ३०/६/२०१६ 
रोजी एक सिमती गठीत केली आहे. सिमतीचा अहवाल १ मिह यात प्रा त  होणे 
अपेिक्षत आहे.  
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
गंगाखेड शहरातील रिहवाशानंा राहती जागा  

मालकी हक्काची क न दे याबाबत  
(३५) *  २३३४६   ी.धनंजय मंुड े: स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गंगाखेड शहरातील गौतम नगर, फुले नगर, राजीव गांधी नगर, आंबेडकर 
नगर, रमाबाई नगर, आझाद नगर, बरकत नगर या शासकीय जिमनीवर २० त े
३० वषार्ंपासनू राहणार्या रिहवाशांनी याचंी राहती जागा मालकी हक्काची क न 
याबाबतची न द नगरपिरषदे या मालम ता न दणी पत्रकात घेणेबाबत 
मा.मखु्यमंत्री यांना माहे माचर्, २०१६ म ये वा यादर यान िनवेदन िदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर िठकाणी राहणारे रिहवाशी हे अनसुिूचत जाती या संवगार्तील 
असून दािरद्रय रेषेखालील आहेत यांना रमाई घरकूल योजनतगर्त घरकूल मंजूर 
झाले आहेत. परंत,ु या योजनेत जागा मालकीची अस याची अट आहे, 
नगरपिरषदे या मालम ता कर रिज टरला न द नस याने यांना या योजनेचा 
फायदा घेता आला नस याने अनसुूिचत जाती या शकेडो रिहवाशांना 
घरकुलापासनू वंिचत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत नगरपिरषदेने महसलू िवभागाकड े वारंवार पत्र यवहार 
क न सु दा कोणतीही कायर्वाही कर यात आली नाही. तसेच महसलू व वन 
िवभागा या िदनांक ४ एिप्रल, २००२ या शासन िनणर्या वये शासकीय 
जिमनीवरील झोपडयांच े अितक्रमण िनयमानुकुल कर यात आले आहे तसेच 
गहृिनमार्ण िवभागा या िदनाकं २२ जलुै, २०१४ या शासन िनणर्यानसुार िदनांक 
१ जानेवारी, २००० पयर्ंत या झोपडया संरक्षणपात्र ठरव यात आ या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, २० ते ३० वषार्पासून वरील िठकाणी रिहवासी असले या 
झोपडीधारकां या नावे ती जागा कर यात येईल काय िकंवा घरकुलासाठी 
आव यक असणारी जागा मालकीची असणे ही अट र  क न लाभा यार्ंना घरकुले 
मंजूर कर यात येणार आहेत काय, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) मा.डॉ.मधसुूदन कदे्र मा. िवधानसभा सद य यांनी या 

आशयाचे िनवेदन िदनांक २२ माचर्, २०१६ रोजी िदलेले आहे. 
(२) गंगाखेड येथील गौतम नगर मधील १३ व रमाई नगर मधील ८ असे एकुण 
२१ मंजूर यादीतील लाभा यार्ंना घरकुलासाठी आव यक असणारी जागा मालकीची 
अस याबाबत या अटीमुळे घरकुलाचा लाभ दे यात आला नाही. 
(३) शासकीय जिमनीवर अितक्रमण क न राहत असले यांना शासन िनदशानसुार 
लाभ देता येणार नाही, असे िज हािधकारी कायार्लयाने तहिसलदार, गंगाखेड 
यांना िदनांक ०३/०१/२०१५ रोजी या पत्रा वये कळिवले आहे. 
     महसलू व वन िवभागा या शासन िनणर्य िदनांक ०४/०४/२००२ अ वये 
शासकीय जिमनीवरील िदनाकं ०१/०१/१९९५ पूवीर्ची अितक्रमणे िनयमाकुल 
कर यासंदभार्त सूचना िनगर्िमत केले या आहेत. 
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     महारा ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा िनमुर्लन व पनुिवर्कास) अिधिनयम १९७१ 
मधील झोपडीचा अहर्ता िदनांक ०१/०१/१९९५ ऐवजी िदनांक ०१/०१/२००० सुधारीत 
कर यात आला आहे. या बदला या अनुषगंाने गहृिनमार्ण िवभागा या शासन 
िनणर्य िदनांक २२/०७/२०१४ अ वये कायर्प दती िविहत कर यात आली होती. 
तथािप, सदरहू शासन िनणर्याचे अिधक्रमण क न सुधारीत शासन िनणर्य िदनांक 
१६/५/२०१५ अ वये िनगर्िमत कर यात आला आहे. याम ये झोपडपट्टीवािसयांची 
पात्रता तपास या या अनुषगंाने मागर्दशर्क त वे िविहत केलेली आहेत. 
(४) सामािजक याय िवभागा या िदनांक १५/०३/२०१६ रोजी या शासन 
िनणर्या वये रमाई आवास घरकुल योजनेअंतगर्त लाभा यार्ंना घरकुल योजनेचा 
लाभ देताना आव यक असलेली ७/१२ चा उतारा नावावर असण े बाबतची अट 
िशिथल कर याबाबत तरतदु िविहत केली आहे. 
     या शासन िनणर्यात नमूद शासकीय जिमनीवरील िदनांक ०१/०१/१९९५ या 
िदनांकास अितक्रमण क न या िठकाणी राहत असलेली व िदनांक ०१/०१/१९९५ 
रोजी यांचे िनवास थान सदर जिमनीवर अस यास आिण यानंा संरिक्षत 
झोपडीदार हणनू संरक्षण प्रा त झाली अस यास, अशा लाभा यार्ंसाठी रमाई 
आवास योजनअतगर्त िविहत केलेली ७/१२ उतारा सादर कर याची अट िशिथल 
कर यात आली आहे. 
     यानसुार शहरी भागातील रमाई आवास योजने या िदनांक ०९/०३/२०१० 
या शासन िनणर्यातील उवर्रीत अटींची पूतर्ता करणार्या पात्र लाभा यार्ंकडून 
७/१२ चा उतारा घे याची आव यकता नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

 

----------------- 
थोर समाजसधुारक महा मा योतीबा फुले यांना  

मरणो तर भारतर न पुर कार दे याबाबत 

(३६) *  १९६२२   अॅड.िनरंजन डावखरे : स माननीय राजिश टाचार मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शतेक-यांचे कैवारी थोर समाजसुधारक महा मा योतीबा फुले यांना 
मरणो तर भारतर न पुर कार दे यात यावा यासाठी रा य शासन कद्र शासनाकड े
आग्रह धरील असे आ वासन मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी िदनाकं १३ एिप्रल, 
२०१६ रोजी वा यासमुारास िवधानसभा सभागहृात आ वािसत केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(३) तसेच, याबाबत स य:ि थती काय आहे ? 
  
प्रा. राम िशदें : (१)  मा. मखु्यमंत्री यांनी िदनांक १३ एिप्रल, २०१६ रोजी 
िवधीमंडळातील चचत, रा य सरकार या िनिम ताने कद्र सरकारला महा मा 
योतीबा फुले यांना मरणो तर भारतर न िदले पािहजे याची िशफारस देखील 

पाठवेल, असे नमूद केले आहे. 
(२) व (३) कद्र शासना या मागर्दशर्क सूचनानसुार भारतर न पुर काराबाबत 
कोण याही िशफारशी कद्र शासनाकडून मागिव यात येत नाहीत. मा.पंतप्रधान हे 
वत: मा.रा ट्रपती महोदयांना या बाबत या िशफारशी करतात. तथािप, या 
सदंभार्त िविवध मा यवर व िविवध सं थाकडुन सतत पाठपुरावा कर यात येत 
आहे. सदर जनभावना लक्षात घेऊन त कालीन मा.मखु्यमंत्री महोदयांनी िदनांक 
२० नो हबर, २००० या पत्रा वये व आता मा.मखु्यमंत्री महोदयांनी िदनांक १६ 
जून, २०१५ या पत्रा वये महा मा योतीबा फुले व ज्ञान योती सािवत्रीबाई फुले 
यांना मरणो तर “भारतर न” दे याबाबत कद्र शासनास िशफारस केली आहे. 

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

गेवराई (िज.बीड) नगरपिरषदेतील गैर यवहाराबाबत 
  

(३७) *  २२६११   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े:  तारांिकत प्र न क्रमाकं १७४९७ ला िदनांक १६ माचर्, २०१६ 

रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त:    स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (िज.बीड) नगरपिरषदेतील गैर यवहाराबाबत मा.िवरोधी पक्षनेते यांनी 
िदनांक १६ स टबर, २०१५ रोजी वा यासमुारास िदले या तक्रारीनसुार शासनाने 
चौकशीचे आदेश िदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणी वारंवार मुदतवाढ िद यानंतर उपिवभागीय 
अिधकारी, बीड यांनी िदनांक ०६ एिप्रल, २०१६ या पत्रानसुार याबाबतचा चौकशी 
अहवाल कोणतेही िन कषर् न देता िज हािधकारी, बीड यांना सादर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, सदर गभंीर प्रकरणाची चौकशी कर यास िवलंब लावणे, 
िन कषार्िवना चौकशी अहवाल दाखल करणे आिथर्क संगनमत क न दोषींना 
पाठीशी घालणे याबाबत चौकशी अिधकार्यािंव द शासन कोणती कारवाई 
करणार आहे, 
(४) अस यास, शासनास माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान चौकशी 
अहवाल प्रा त झा यानंतर सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) मा.िवरोधी पक्षनेते यानंी िदले या िनवेदना या 

अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर कर याबाबत िज हािधकारी, बीड यांना सूिचत 
कर यात आले होते. 
(२) उपिवभागीय अिधकारी, बीड यांनी िदनाकं ६ एिप्रल, २०१६ रोजी 
िज हािधकारी कायार्लयास चौकशी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) िवचाराधीन िनवेदनाम ये िविवध िवषयांबाबतचे अनेक मु  दे अस याने 
चौकशी अहवाल िज हािधकारी यांना सादर कर यासाठी काही कालावधी 
लाग याची व तुि थती आहे. 
(४) उपिवभागीय अिधकारी, बीड यां या दारे कर यात आले या चौकशीचा 
अहवाल िज हािधकारी यां याकडून कोण याही अिभप्राय व िन कषार्िशवाय 
शासनास प्रा त झाला असनू याबाबत वयं प ट अहवाल सादर कर या या 
सूचना िज हािधकारी, बीड यांना िद या आहेत. 
(५) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
वडाळा गांव (मुंबई) येथील झोपडपट्टी पुनिवर्कासाबाबत 

  

(३८) *  १९५६०   प्रा.जोगे द्र कवाड े:   स माननीय गहृिनमार्ण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडाळा गावं (मुंबई) येथील  लॉट क्र. ९/१०/३०२/३०३/३०४/३१४/३१५/३१६ या 
जिमनीवरील सुमारे दोन हजार झोप या झोपडपट्टी पनुिवर्कासाकिरता मे.िवमल 
िब डसर् या िवकासकामाफर् त सन २००६ म ये जमीनदो त के या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) अस यास, िवकासकाने हजारो रिहवाशांच ेपयार्यी वा त यासाठी िदले जाणारे 
घरभाड े गेली वषर्भर थकिवले असून संक्रमण िशबीरात रहाणार्या रिहवाशांना 
अनेक सकंटांचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िवकासकाने अ यापपयर्ंत अनेक परवानग्या िविवध शासकीय 
यंत्रणांकडून िमळिवले या नस याने प्रक पाचे काम सन २००६ पासनू बंद आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, रिहवा यांवर अ याय करणार्या या िवकासकाला का या यादीत 
टाकून याची मंुबईत सु  असलेले अनेक प्रक पाची मा यता र  क न हे प्रक प 
दसुर्या िवकासकाकडून पणूर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. प्रकाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
   वडाळा, मुबंई येथील लॉट क्र.१०, िशवडी-वडाळा योजना क्र.५७ या बहृ मुंबई 
महानगरपािलके या मालकी या भूखंडावर वडाळा ि हलेज वेलफेअर सहकारी 
गहृिनमार्ण सं थेची झोपडपट्टी पनुवर्सन योजना राबिव यात येत असून सदरहू 
योजनेतील एकूण १२०७ पात्र झोपडीधारकांपैकी ५५७ झोपडीधारकांचे िन कासन 
कर यात आले आहे.  
    उवर्िरत लॉट क्र. ९/३०२/ ३०३ /३०४/ ३१४/३१५/३१६ वरील झोपडीधारकांच े
पिरिश ट-२ अ याप प्रा त झाले नस यामुळे यांना आशयपत्र दे यात आलेले 
नाही. 
(२) िवकासकाने भाड ेथकिव याबाबत तसेच संक्रमण िशबीरातील रिहवा यां या 
कोण याही तक्रारी झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रािधकरणाकड ेप्रा त झाले या नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
   सदर झोपडपट्टी पनुवर्सन योजनेतील पनुवर्सन इमारत क्र.१ व २ चे आराखड े
मंजूर क न बांधकाम परवानगी  िदनांक २१/६/२००७ रोजी दे यांत आली. 
त नंतर िदनाकं ३/४/२०१४ व १७/७/२०१४  रोजी सुधािरत आराखड े मंजूर 
कर यात आले. पुनवर्सन इमारत क्र.२ या अे िवगं मधील ७० सदिनकांच ेवाटप 
लॉटरी वारे कर यात आले असनू यांना िदनांक ३/१०/२०१३ रोजी अशंत: 
भोगवटा प्रमाणपत्र दे यात आले. पुनवर्सन इमारत क्र. १ या अे िवगं मधील 
१९९ सदिनकाचंे आर.सी.सी. बांधकाम पणूर् झाले आहे.  पुनवर्सन इमारत क्र. ३ 
करीता िद. १७/७/२०१४ रोजी आराखड ेमंजरू कर यात येऊन िद. २/१२/२०१४ रोजी 
बांधकाम परवानगी दे यात आली आहे.   
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(४) सदरहू झोपडपट्टी पनुवर्सन योजनेसदंभार्त काही तक्रारी असतील तर याचे 
िनराकरणासाठी मा.मुंबई उ च यायालया या आदेशाप्रमाणे गठीत उ च तिरय 
सिमतीकड ेदाद मागता येईल.  
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील सफाई कामगारांच ेआरोग्य धोक्यात आ याबाबत 

(३९) *  २२९५१ अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.संिदप 
बाजोिरया :  स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराची सावर्जिनक व छता ठेवणा-या सफाई कामगाराचं े आरोग्य 
धोक्यात आले असून यांना घशाच,े वसनाच ेव वचेच े िवकार वाढ याची बाब 
माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सफाई कामगारांना सोयी-सुिवधा व इतर सािह य न िद यामळेु 
यांच ेआरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न  सफाई कामगारांना योग्य 
या सोयी-सुिवधा व इतर सािह य पुरिव याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
        सवर् सफाई सेवकांसाठी त्रमैासीक आरोग्य तपासणी महानगरपािलके या 
ग्णालयातील वै यकीय अिधकारी यांचे माफर् त कर यात येते.  या 
कमर्चार्यानंा आव यकता आहे यांची (िहमोग्लोबीन, शकर् रा, रॅ डम) ईसीजी व 
इतर आव यक तपासणी देखील के या जातात. तसेच कमर्चार्यानंा दरवषीर् कपड,े 
च पल, वषार्तनु दोनवेळा रेनकोट, दोन वषार्ंनी एकदा गमबटु, व छता व 
झाडलोट करणार्या सेवकानंा एका मिह यास दोन याप्रमाणे २४ मा क, से टी  
गॉग स व छतेसाठी लाइफबॉय साबण अशा सोयी सिुवधा िद या जातात. 
        महानगरपािलका ठराव क्र.१/४४ िदनांक १८/४/२०१६ अ वये सुधािरत 
गणवेश िनयमावलीबाबत िनणर्य झाला असून यानसुार चालु वषार्त कायर्वाही 
कर यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथील घोडबंदर र ता क्रमाकं १ च े ं दीकरण कर या या मागणीबाबत 

  

(४०) *  २३११३  ीमती ि मता वाघ : स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील घोडबदंर र ता क्रमांक १ या ९० फुटी ं दीकरणाचे काम 
महानगरपािलकेकडून सु  असनू यामुळे या भागातील समुारे ३०० गोरगिरबांची 
घरे र यावर अस यामुळे ती बािधत होणार अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या र यावरील शा त्री नगर पिरसरातील सुमारे ४० ते ४५ 
वषार्ंपासून सहाराची व ती असनू यांनी ९० फुटा ऐवजी ७० फुट र ता कर याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, एसआरए अंतगर्त या घरांचा िवकास होणार असनू 
महानगरपािलकेस या र या या ं दीकरणाचा सहानभुतूीपूवर्क िवचार कर याची 
मागणी थािनक लोकप्रितिनधी यांनी केली असनू उक्त प्रकरणी शासनाने 
चौकशी क न याबाबत  कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 
     ठाणे येथील घोडबदंर र ता क्रमाकं १ असा र ता ठाणे महानगरपािलके या 
ह ीम ये अि त वात नाही. 
(२) होय. 
(३) शा त्रीनगर नाका ते ह तीपलु त ेल मी पाकर्  या र ता ं दीकरणात बाधीत 
झाले या एकूण झोपडीधारकांची संख्या ४०० असून याम ये ३५८ िनवासी व ४२ 
वािण य झोपडीधारक आहेत. 
       यापकैी ३१७ िनवासी झोपडीधारकांचे पुनवर्सन बी.एस.यु.पी. अंतगर्त 
तसेच रटल योजनेमधील सदिनकामं ये कर यात आले आहे. 
       उवर्रीत िनवासी व वािण य बाधीतांचे पनुवर्सन कर याची कायर्वाही 
महानगरपािलकेमाफर् त सु  आहे. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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येरवडा (ता.िज.पुणे) येथे पुणे महापािलकेने उभारले या ग्णालयात तज्ञ 
वै यकीय अिधकार् यांची िरक्त पदे भर याबाबत 

  

(४१) *  २३३६६   आिकर् .अनंत गाडगीळ : स माननीय मखु्यमंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येरवडा (ता.िज.पुणे) येथील पणर्कुटी चौकातील िब्रटीशकालीन पे तनजी 
दवाखाना पाडून या िठकाणी पणेु महानगरपािलकेने दहा वषार्ंपूवीर् पये २५ कोटी 
खचर् क न बांधले या ग्णालयात िविवध आजारां या श त्रिक्रया कर यासाठी 
आव यक असलेली यतं्रसामुग्री आिण उपकरणांची खरेदी कर यासाठी सात वष 
लागली असनू या ग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता अस याच ेकारण देत 
मागील तीन वषार्ंपासून को यवधी पयांची यतं्रसामुग्री िवनावापर पडून अस याच े
माहे एिप्रल, २०१६  म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, उक्त कारणा त ग्णांची गरैसोय होत अस याने याबाबत 
शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) सदर ग्णालयाम ये आंतर ग्ण िवभाग, 

बाहय ग्ण िवभाग, सोनोग्राफी, प्रयोगशाळा, लसीकरण, प्रसुती िवभाग, अ थीरोग 
िवभाग, श य िचकी सा यासाठी लागणारी सवर् यतं्रसामुग्री कायार्ि वत आहे.  
तथािप, तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे ही व तुि थती आहे.  
       ग्णालयाकरीता आव यक असणारे कुशल मनु य बळ व तज्ञ डॉक्टर 
पुरेशा प्रमाणात उपल ध नस याने, पुणे महानगरपािलकेकडून सदरची िरक्त पदे 
भर याची प्रिक्रया सु  आहे.  
        िरक्त पदे कायम व पी भर याची प्रक्रीया होईपयर्ंत अहर्ता प्रा त तज्ञ 
डॉक्टरां या सेवा बंधपत्रीत (बॉ डडे) डॉक्टसर् हणनू उपल ध क न घे याकरीता 
संचालक, वै यकीय िशक्षण संचालनालयाकड े प्र ताव सादर केला होता.  यास 
अनसु न २५ बंधपत्रीत वै यकीय अिधकारी जू झाले आहेत. या यितिरक्त 
कंत्राटी प दतीने सु दा तज्ञ डॉक्टर नेम यासाठी जाहीरात देवनू भरती कर याचा 
पुणे महानगरपािलकेमाफर् त प्रय न कर यात आला आहे. तथािप, केवळ एकच 
तज्ञ डॉक्टर उपल ध होवू शकले. पणुे महानगरपािलकेकडून डॉक्टरांची िरक्त पदे 
भर यासाठी पाठपुरावा कर यात येत आहे. 

----------------- 
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रा यातील महापािलके या घटंागाडी कमर्चार्यांना िकमान वेतन लागू कर याबाबत 
  
 

(४२) *  २२७१२   ी.हिरिसगं राठोड, ी.संजय द त :   स माननीय मखु्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात महापािलके या घंटागाडी कमर्चार्यांना नवीन वेतन लागू कर यात न 
आ याने याचं े वेतन रखडले अस याने यां यावर उपासमारीची वेळ आली 
असून या कमर्चार्यांनी महापािलका प्रवेश वारावर िठ या आंदोलने केले अस याच े
माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरील कमर्चार्यांना िकमान वेतन लाग ूकर याबाबत शासनाचे 
धोरण काय आहे, 
(३) अस यास, या कमर्चार्यांना तातडीने वेतन िमळ याबाबत शासनाने काय 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 

(२) व (३) शासन अिधसूचना उ योग, ऊजार् व कामगार िवभाग, िदनांक 
२४/०२/२०१५ अ वये थािनक वरा य सं था (ग्रामपंचायत वगळून) या 
अनसुूिचत रोजगारातील कामगारांना पुनिनर्धारीत केले या िकमान वेतन दराची 
अंमलबजावणी कर याबाबत शासन पिरपत्रक, नगर िवकास िवभाग, िदनांक 
२२/०१/२०१६ अ वये सवर् नागरी थािनक वरा य सं थांना कळिव यात आले 
आहे.    
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
मुंबईतील कफ परेड येथील अरबी समदु्रात सट्रल पाकर्  उभार यास  

मि छमार संघटनांचा असलेला िवरोध 
(४३) *  २१३९५   अॅड.राहुल नावकर, ी.नरद्र पाटील, ी.हेमंत टकले, 
ी.िकरण पावसकर, ी.जयवंतराव जाधव, ी.संिदप बाजोिरया, ी.अिनल 

भोसले, ी.अमरिसहं पिंडत :  स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील कफ परेड येथील अरबी समदु्रात ३०० एकर के्षत्रात भराव टाकून 
सट्रल पाकर्  उभार यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या सट्रल पाकर् मळेु मि छमारांचा रोजगार धोक्यात येणार 
अस यामुळे मि छमार सघंटनानी यासंदभार्त यायालयात जा याची भिूमका 
घेतलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) बहृ मुंबई महानगरपािलकेने िदनांक २७/५/२०१६ रोजी 
पुनप्रर्िस द केले या सुधािरत प्रा प िवकास आराख याम ये सदर सट्रल पाकर् या 
प्र ताव िनयोिजलेला आहे. समुद्रातील नसैिगर्क भागाच े पुनःप्रापण (िरक्लेमेशन) 
कर याचा व या जागेचा वापर हा अ य कोण याही कारणासाठी न करता केवळ 
सावर्जिनक मोक या जागेसाठी करणे या उ ेशाने बहृन ्मुबंई महानगरपािलकेने 
प्र ताव िनयोिजलेला आहे. 
(२) थािनक मि छमार समहूाच ेसमदु्रात जाणे-येणे कर याचे हक्क अबािधत 
राहतील याचा िवचार क न बहृ मुंबई महानगरपािलकेने प्र ताव िनयोिजलेला 
आहे. 
(३) व (४) बहृ मुंबई महानगरपािलकेने सुधािरत प्रा प िवकास योजना 
नागिरकां या सूचना/हरकतीसाठी पुनप्रर्िस द केलेली आहे. सदर हरकती/सूचनांवर 
महारा ट्र प्रादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, १९६६ या कलम २८ (२) अ वये 
गठीत कर यात येणार् या िनयोजन सिमती माफर् त सुनावणी दे यात येईल. 
यानतंर सुधािरत प्रा प िवकास आराखडा महानगरपािलके या मजूंरीसापेक्ष रा य 
शासनाकड े मंजूरीसाठी सादर करणेत येणार आहे. सुधािरत प्रा प आराखडा 
महानगरपािलकेकडून शासनास सादर झालेनंतर यावर गुणव तेनसुार 
शासनाकडून अंितम िनणर्य संकि पत आहे. 

----------------- 
पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाने भाड ेत वावर घे याचा िनणर्य घेत याबाबत 

  

(४४) *  १९३४६   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु महानगर पिरवहन महामंडळाने ७०० बसची खरेदी आिण ५०० बस भाड े
त वावर घे याचा िनणर्य माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, हा िनणर्य घेताना आव यक अ यास केला नस याने केवळ बस 
कंत्राटदारां या िहतासाठीच सदर िनणर्य घे यात आला अस याने याप्रकरणी 
चौकशी कर यात यावी अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचाने माहे मे,२०१६ म ये 
वा यादर यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
िनदशर्नास आले, त  नसुार कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) अशंत:  खरे आहे. 
    पुणे महानगर पिरवहन महामंडळां या िदनांक ११/०४/२०१६ या ठरावानसुार 
७०० बसची खरेदी व ५०० बस भाडते वावर घे याचा िनणर्य घे यात आला होता. 
     दर यान या कालावधीत पीएमपी प्रवासी मंच, पुणे यांच ेमाहे मे, २०१६ 
रोजीचे पत्र प्रा त झालेले होते. तथािप, सदर या ठरावाची अंमलबजावणी केलेली  
नाही. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
गोरेगाव (मुंबई) येथील मणृाल गोरे उ डाणपुला या  

उभारणीत गरै यवहार के याबाबत 
 

(४५) *  २२४०६   ीमती हु नबान ू खिलफे : स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई, गोरेगाव पूवर्-पि चमेला जोडणार्या मणृाल गोरे उ डाणपलुा या 
उभारणीम ये मो या प्रमाणात गैर यवहार कर यात आ याचा प्रकार माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त  नसुार दोषींवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) मुंबई येथील गोरेगांव पूवर्-पि चमेला जोडणार्या मणृाल 
गोरे उ डाणपलुा या उभारणीम ये मोठया प्रमाणात गैर यवहार कर यात 
आ याचे िनदशर्नास आलेले नाही. 
(२) व (३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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िशवशाही पनुवर्सन प्रक पास िनधी उपल ध क न दे याबाबत 

  

(४६) *  १९६५७   अॅड.िनरंजन डावखरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १२१६० ला 
िदनांक २३ िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त:    स माननीय 
गहृिनमार्ण मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा य शासनाने सन २०२२ पयर्ंत “सवार्ंसाठी घरे” या योजनतगर्त परवडणार्या 
घरां या योजना मागीर् लाव याबाबत िशवशाही पनुवर्सन प्रक प कंपनी थापन 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, स यःि थतीत सदर िशवशाही पनुवर्सन प्रक प कंपनीची आिथर्क 
ि थती कमकुवत अस याने झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रािधकरणाकडून िशवशाही 
पुनवर्सन प्रक प कंपनीस पये ५०० कोटी उपल ध क न दे याची घोषणा 
मा.मखु्यमंत्री महोदयांनी दीड वषार्पूवीर् िदनांक २९ एिप्रल, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी घोिषत क नही झोपडपट्टी पनुवर्सन 
प्रािधकरणाकडून िशवशाही पनुवर्सन प्रक प कंपनीस अ याप िनधी िमळाला 
नस याने सदर िनधी तातडीने दे याची मागणी एसपीपीएमकडून एसआरएकड े
पत्रा वारे केली अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, दीड वषार्चा कालावधी होऊनही अ याप एसपीपीएमला िनधी 
उपल ध क न न दे याची कारणे काय, यास जबाबदार कोण आहेत व 
याबाबतची स यःि थती काय आहे ? 
  
ी. प्रकाश महेता : (१) िशवशाही पुनवर्सन प्रक प मयार्िदत या रा य 

शासना या पणूर् मालकी या कंपनीची थापना िदनांक २५ स टबर, १९९८ रोजी 
कर यात आली आहे. रा य शासनाने “ प्रधानमतं्री आवास योजना “ या 
अंमलबजावणीसाठी घटक क्र. १ नसुार झोपडपट्टयांचा आहे तेथेच पनुिवर्कास 
करणे आिण घटक क्र.३ भािगदारी त वावर परवडणारी घरे िनमार्ण करणे या 
दोन घटकाकंरीता इतर शासिकय प्रािधकरण/मंडळे यांचसेह िशवशाही पनुवर्सन 
प्रक प मयार्िदतची देखील “प्रक प अमंलबजावणी अिभकरण” हणून िनयुक्ती 
केलेली आहे. 
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(२) बहृ मुंबईतील झोपडपट्टी पनुवर्सन योजना अतंगर्त झोपडपट्टीवािसयां या 
पुनवर्सनासह िवक्री घटक अंतगर्त परवडणार्या घराचंी िनिमर्ती कर या या 
उ ेशाने झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरणाकडून . ५००  कोटी िनधी िशपुप्रमला 
उपल ध क न दे याच ेप्र तावास िदनांक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी या पत्रा वये 
शासनाने मा यता िदली आहे. 
(३) व (४) झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरणाने िदनाकं २७ मे, २०१६ ते २७ जून, 
२०१६ या दर यान . ५०० कोटीचा िनधी िशवशाही पनुवर्सन प्रक प मयार्िदतकड े
ट याट याने वगर् केला आहे. 

----------------- 
एआयबी या त मय भट याने केले या गरैवतर्नाबाबत 

  

(४७) *  १९५८०   प्रा.जोगे द्र कवाड े:   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एआयबी या त मय भट याने भारतर न लता मगेंशकर व सिचन तडुलकर 
यांची िटगंलटवाळी, अ लील आिण खाल या पातळीचे िवनोद करणारा ि हिडओ 
इंटरनेटवर टाक याची बाब माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, देशाची मान उंचावणार्या व भारतर नसारख्या मह वा या पदकांच े
मानकरी असले या स माननीय यक्तीबंाबत अस य भाषा वापरणार्यािव द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय. 

(२) प्र ततू प्रकरणी  Facebook, Twitter व Google (You tube ) या 
सोशल िमडीया साई सशी पत्र यवहार कर यात आला व या आयपी ॲड्रसे 
व न ि हडीओ प्रसारीत  कर यात आला, याची िवचारणा कर यात आली  व 
यानुषगंाने सदर या िलकं बंद कर यात आ या. 
    तसेच सदर  प्रकरणाबाबत तक्रारदारानंा सायबर पोलीस ठाणसे समक्ष येवनू 
गु हा न द करणेकामी वारंवार संपकर्  साधला असता, यांनी असमथर्ता दशर्िवली 
अस यामुळे सदर प्रकरणी पढुील कारवाई करणे शक्य झाले नाही. 
(३) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपािलके या आरोग्य िवभागातील वै यकीय  
अिधकार् यांची िरक्त पदे भर याबाबत 

 
 

(४८) *  २२९५३  अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.सिंदप 
बाजोिरया :  स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपािलके या आरोग्य िवभागात आव यक असणारे तज्ञ वै यकीय 
अिधकार्यां या समुारे ९२९ जागा िरक्त अस याची बाब माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, कोणकोण या िवभागातील िकती वै यकीय अिधकार्यां या जागा 
िरक्त आहेत व क हापासून िरक्त आहेत, 
(३) अस यास, सदरील िरक्त पदामुंळे सवर्सामा य ग्णांना यांचा त्रास सहन 
करावा लागत असून या िरक्त असले या जागा विरत भर याबाबत शासनाने  
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) व (२) शासन िनणर्य िदनांक २६/८/२०१४ अ वये मंजूर 

केले या सुधारीत आकृितबंधानसुार पुणे महानगरपािलके या आ थापनेवर तज्ञ 
वै यकीय अिधकार्यांची एकूण ३६९ पदे मंजूर असून, यापैकी  १५७ जागा िरक्त 
आहेत. 
     सदर िरक्त पदाम ये उक्त शासन िनणर्या वये मंजूर केले या ९४ 
नविनिमर्त पदांचा समावेश असून, सदर पदे सन २०१४ पासनू िरक्त आहेत, ही 
व तुि थती आहे.  
(३) सदर नविनिमर्त पदे सरळसेवेने भर याबाबतची कायर्वाही पुणे 
महानगरपािलकेमाफर् त कर यात येत असनू, उवर्िरत िरक्त पदे भर याची 
कायर्वाही प्राधा याने सु  आहे. 
     तथािप, ग्णांची गैरसोय होऊ नये तसेच ग्णांना वै यकीय सेवेचा लाभ 
वेळेवर िमळावा यासाठी पणेु महानगरपािलकेकडून मानधनावर बधंपत्रीत तज्ञ 
वै यकीय अिधकार्यां या सेवा उपल ध क न घेत या जात असून, आव यक या 
सवर् उपाययोजना पुणे महानगरपािलकेमाफर् त कर यात येत आहेत. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 
 

----------------- 
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मतं्रालयातील संगणक प्रणालीवर ‘लॉकी रॅ सम’ नावाचा िवषाणू आढळ यामुळे 
मतं्रालयातील अनेक िवभागाचं ेकामकाज ठ प झा याबाबत 

 

(४९) *  २२८२४   ी.हिरिसगं राठोड, ी.संजय द त, ी.सुभाष झांबड :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ‘लॉकी रॅ सम’ नावा या िवषाणूने मतं्रालयातील संगणक प्रणालीवर ह ला 
के याने मतं्रालयातील अनेक िवभागाच े कामकाज ठ प झा याचे तसेच या 
िवषाणूचा सवार्िधक फटका सावर्जिनक बांधकाम आिण महसलू िवभागास 
बस याचे िदनांक २५ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस  यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त  नसुार मंत्रालयातील संगणकां या सुरके्ष या ि टने 
कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. मतं्रालयातील समुारे ५०२० संगणकांपैकी 
केवळ १७६ सगंणकामं ये लॉकी रॅ सम िवषाणू आढळुन आला असनु याम ये 
मखु्यतः सावर्जिनक बांधकाम व महसलू िवभागातील संगणकांचा समावेश होता. 
तथािप, यामळेु कामकाज ठ प झा याची व तुि थती नाही.       
(२) व (३) या िवषाणूमुळे share drive म ये असलेला डटेा Encrypt झा याच े
तसेच SPOOFED email वारे सदर िवषाणूचा मंत्रालया या नेटवकर् म ये प्रवेश 
झा याचे आढळुन आले आहे. सदर िवषाणू काढ याकरीता खालील उपाययोजना 
कर यात आ या आहेत. 

१) िवशषे मोिहमे वारे मतं्रालयातील सवर् संगणक अशा प्रकार या 
िवषाणंू या ह यापासुन सुरिक्षत कर यासाठी Antivirus अ यावत कर यात 
आले असून सभंा य ह याचंा प्रितकार कर याबाबत आव यक खबरदारी घे यात 
येत आहे. 

२) मतं्रालयातील नेटवकर् वर सवर् िवभागानंा फक्त शासकीय ई-मेलचा 
वापर कर याची परवानगी दे यात आली असुन ई-मेलसंबंधी सुरक्षा उपाययोजना 
कर यात आ या आहेत. 

३) सवर् िवभागांना िवषाणू वारे सभंा य ह यांचा प्रितकार कर याकरीता 
आव यक खबरदारी हणून मागर्दशर्क सूचना िनगर्िमत के या आहेत. 



55 

     ४) भिव यकाळात अिधक आधिुनक िवषाणूं वारे सभंा य ह यांचा 
प्रितकार कर याकरीता सायबर सुरक्षा कद्र व सायबर प्रितसाद टीम थािपत 
कर यासाठी मािहती व ततं्रज्ञान संचालनालयाने योजना व अमंलबजावणीचा 
आराखडा तयार केला आहे.    

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

रायगड िक या या संवधर्नासाठी िनधी दे याबाबत 
 

(५०) *  २३०६३   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे :   स माननीय पयर्टन मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िक या या संवधर्नासाठी पये ५०० कोटीचा िनधी दे याच े
मा.मखु्यमंत्री यांनी रायगड िक यावर िदनांक ६ जून, २०१६ रोजी घोिषत केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िनधीचा िविनयोग कोणकोण या बाबीसाठी कर यात येणार 
आहे, 
(३) रायगड िक या या संवधर्नासाठी असले या बाबींची पतूर्ता वरेने 
कर यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे ? 
 

ी. जयकुमार रावल : (१) व (२) रायगड िक ला आिण पिरसरा या सवार्ंिगण 
िवकासासाठी कोकण िवभागीय आयुक्तानंी तयार केले या ५०० कोटी पयां या 
आराख यास मंजुरी दे याबाबत घोषणा कर यात आलेली आहे. सदर 
आराखडयात रायगड, िक यावरील प्राचीन व तुंच े संवधर्न,  मािगर्का, दरवाजे, 
डिेब्रज काढण,े उ खननातील प्राचीन इमारतीच े संवधर्न, प्राचीन व तचुी तटबदंी, 
गाळ काढणे, जलसंवधर्न रेन वॉटर हॉव टींग, व छतागहेृ, िदशादशर्क व मािहती 
फलक, पयर्टकां या सुरिक्षतते या बाबी, ह ीच े िसमाकंन इ. कामाचंा समावेश 
आहे. 
(३) रायगड िक ला रा ट्रीय संरिक्षत आहे. याबाबतच ेजतन व संवधर्नाची कामे 
भारतीय पुरा त व सवक्षण िवभागाकडून कर यात येतात. खलबतखाना, 
टाकसाळ, पाथवे, बुकींग ऑिफस, धमर्शाळा, नगारखाना, ह ती खाना येथील 
िभतं, िशरकाई मंिदर, बाजारपेठ, अ टप्रधान वाडा, राजवाडा, छत्रपती िशवाजी 
मंिदराचा कळस, समाधी जगिद वर मंिदर, नगारखाना येथील लायिटगं कंडक्टरच े
काम, नगारखाना व िमना गेट येथील पायर्या इ यादी िठकाणी जतन व 
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संवधर्नची कामे भारतीय पुरा त व सवक्षण यां यामाफर् त गत वषार्ंम ये कर यात 
आलेली आहे. तटबदंीची िभतं, िच ता दरवाजा, महादरवाजा, िशरकाई देवमंिदर, 
होलीचा माळ ते वाडे वर मिंदर पाथवे, टकमक येथील टँक ते बाजारपेठ 
जगिद वर मंिदर, सावर्जिनक सुिवधा, पेयजल, पाथवे, शौचालय, आसने, 
सायनेजसे, िश पकला शेड, ह तीखाना येथ े इंटरिप्रटेशन सटर इ. कामे भारतीय 
पुरात व स हक्षण िवभाग हाती घेणार आहे. 
   तसेच रा य शासनानेही .४.०० कोटी मजंूर केलेले असनू या िनधीतून 
करावया या कामांचा प्र ताव भारतीय पुरात व सवक्षण, मुंबई सकर् ल कायार्लयाने 
महासंचालक, भारतीय पुरात व सवक्षण, नवी िद ली यांना मा यतसेाठी सादर 
केलेला आहे. 
   दर यान मा.मखु्यमंत्री यांनी केले या घोषणेनसुार िवभागीय आयकु्त, कोकण 
िवभाग यांनी .५२१ कोटीचा ढोबळ आराखडा सादर केला असून याबाबत शासन 
िनणर्य, िनयोजन िवभाग, िदनांक ४/६/२०१५ नसुार कायर्वाही कर यात येत आहे. 
 

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

मुंबई महापािलकेतील सफाई कामगारां या आरोग्याबाबत 
  

(५१) *  २२४१०   ीमती हु नबानू खिलफे, ॲड.रामहरी पनवर :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई महापािलकेत एकूण २८ हजार कायम आिण १४ हजार कंत्राटी सफाई 
कामगार असून या कामगारांना झोपडपट्टया, र त,े नाले, गटारां या सािन यात 
सफाईचे काम करावे लागत अस याने यांना टी.बी, दमा व इतर वसन िवकार 
जडत असनू शहरा या वाढ या बकालीकरणाचा ताण येत अस यामळेु बहुसंख्य 
कामगारांचा वया या चाळीशीतच मृ यू होत अस याचे िदनांक १५ एिप्रल, २०१६ 
रोजी वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, कायम कमर्चार्यां या मृ यचूी न द महापािलका ठेवत असते मात्र 
कंत्राटी कामगारां या मृ यूची न द ठेवली जात नस याच े कामगार 
सघंटने यावतीने सांग यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त कामगारांचे आरोग्य सु ढ राह याबाबत व यांना वै यकीय 
सुिवधा परुिव याबाबत शासनाने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) बहृ मुंबई महानगरपािलके या घन कचरा यव थापन 

िवभागात एकूण २८०१८ चतथुर् ेणीतील कायम कामगार कायर्रत असून, यािशवाय 
८१३० कंत्राटी कामगार / सभासद सेवाभावी सं थमेाफर् त वेगवेग या योजनतगर्त 
कायर्रत आहेत. काही कामगारांचा वया या चाळीशीत मृ यू होतो हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
   कायम कामगारांची मृ यूची न द सफाई कामगार िवमा योजनतगर्त 
पिररिक्षत  केले या न दवहीत न द केली जाते. तथािप, कंत्राटी कामगार हे 
बहृ मुंबई महानगरपािलकेचे कामगार नस यामळेु यां या मृ यूची न द 
महापािलका प्रशासनामाफर् त ठेवली जात नाही. 
(३) सफाई कमर्चार्यांच े आरोग्य चांगले राहणे या टीकोनातनू बहृ मुंबई 
महानगरपािलकेमाफर् त खालील कायर्वाही कर यात येते:- 
• सफाई कमर्चार्यांकरीता यां या कुटंुबाची गुणव ता वाढिव याकरीता यांना 
  बहृ मंुबई महानगरपािलके या प्रमखु कामगार अिधकारी यां या खा यामाफर् त 
  दोन िदवसाचंा प्रिशक्षण कायर्क्रम राबिवला जातो. 
• या कमर्चार्यांसाठी तीन िदवसांचे िनवासी प्रिशक्षण कायर्क्रम, नागरी प्रिशक्षण 
  कद्र, बोरीवली या िठकाणी आयोिजत केले जातात. 
• सदर प्रिशक्षण दर यान यां या आरोग्यिवषयक/ यसनमुक्ती बाबत कायर्क्रम 
  राबिवला जातो. 
• या कामगाराचंी मोफत वै यकीय तपासणी कर यात येते व िविवध 
 आजारपणासाठी लागणारा संपूणर् वै यकीय खचर् बहृ मंुबई महानगरपािलकेमाफर् त 
 पािलका ग्णालयात कर यात येतो.  
• सफाई कामगार महापािलका सेवेत असताना अक मात िनधन झा यास सफाई 
  कामगार िवमा योजनतगर्त १ लाख िवमा रक्कम यां या वारसदारास दे यात 
  येते.  
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• सफाई कमर्चार्यांना यां या कामा या िठकाणी िविवध प्रकारची सुरिक्षत साधने 
  पुरिवली जातात. 
• याचप्रमाणे बहृ मुंबई महापािलकेतील सवर् कमर्चार्याकरीता आरोग्य गट िवमा 
  योजनतगर्त आरोग्य िवमा पॉिलसी ही युनायटेड इंिडया इ शुर स कंपनी 
  िलिमटेड माफर् त जारी केलेली असनू या पॉलीसी या आरोग्यिवषयक सेवा या 
  इ शुर स कंपनी यावतीने पुरिव यात येते. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
  
  
 
िवधान भवन :       उ तमिसगं च हाण 
मुंबई.   सिचव, 

महारा ट्र िवधानपिरषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवर् सवर् प्रिकया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर कर यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय म यवतीर् मुद्रणालय, मुंबई. 
 
 


