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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १७, १९३८ ( शिे ) 
 

(१) मुख् यमांत्री  

 

 याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मांत्री  
 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १०० 
------------------------------------- 

 

परभणी येथील मुस्लीम धार्माि जत्रा (ऊसा) बांद पाडण्यासाठी  
पोलीस प्रशासनाने िेलेल्या िायािाहीबाबत 

(१) *  १५०३०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७८२ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुस्लीम धार्मिक जत्रा (ऊसि) असणाऱ्या परभणी येथील हजरत तुराबुल हक 
साठी देण्यात आलेल्या पोलीस बींदोबस्तासाठी ९० लक्ष रूपयाींची वसुली नो्ीस 
रद्द करून मुस्लीमाींचे धार्मिक कायिक्रम बींद पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने 
चालवलेल्या षडयींत्राची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मुख्य सचचव व मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सादर केलेल्या लेखी ननवेदनातील सवि मुदयाींची मुददे ननहाय 
चौकशी करून चुकीच्या पध्दतीने देण्यात आलेली वसुली नो्ीस रद्द करणे तसेच 
पोलीस अधीक्षक, परभणी व उपसचचव, गहृ ववभाग याींच्या गैरकारभाराची ननवतृ्त 
जजल्हा न्यायाचधशाींकडून चौकशी करण्यात आली वा येत आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननदशिनास झाले, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर ववषयाबाबत मा.मुख्य सचचव 
याींचेकड े ददनाींक १३.१.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ददलेले ननवेदन गहृ ववभागास 
प्राप्त झाले आहे. याबाबत पोलीस महाननरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) महाराषर 
राज्य, मुींबई याींच्याकडून चौकशी करुन तसेच आवश्यक ती कायिवाही करुन 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास पाठववण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

िां बाटा एव्व्हएशन प्रायव्हेट र्लर्मटेड या िां पनीच्या व्यिस्थापनाने िामगाराांच्या 
पतपेढीत भरण्यात येणाऱ्या पैशामध्ये िेलेला अपहार 

(२) * १४८५२ श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०१६१ ला हदनाांि २९ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळावर ग्राऊीं ड हॅन्डर्लींग कीं पनी म्हणनू ववववध 
आींतरराषरीय ववमानाींना सेवा पुरववणाऱ्या कीं बा्ा एजव्हएशन प्रा. र्ल. 
व्यवस्थापनाने कामगाराींच्या पतपेढीत कोट्यवधी रुपयाींचा अपहार केला असल्याचे 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींची मदहन्याला ४५ लाखाींची रक्कम पगारातून 
पतपेढीसाठी कापली जात असताना अनेक मदहन्याींपासून त्याचा भरणा पतपेढीत 
होत नसल्याचे व व्यवस्थापनातील सदस्याींनी कीं पनीमध्ये गैरप्रकार केलेले असून 
भववषय ननवािह ननधी, एलआयसी याचा अींदाजे रुपये १.५ को्ी वप्रर्मअमचा 
अपहार केल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत गैरव्यवहार प्रकरणी कीं पनी ववरोधात गुन्हा दाखल 
करण्यास पोर्लसाींकडून ्ाळा्ाळ केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास कोणत्याही प्रकारची ्ाळा्ाळ 
झालेली नसुन ज्या ज्या वेळी तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत तेव्हा सींबींचधत 
कीं पनी ववरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
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     सदर कीं पनीचे सींचालक व इतर याींच्याववरुद्ध सहार पोलीस ठाणे येथे 
खालील प्रमाणे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. 

(१) गुरक्र. २३०/१३ कलम ४०६, ४०९, ३४ भादींवव 
(२) गुरक्र. ३३६/१४ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ भादींवव 
(३) गुरक्र. ११५/१५ कलम ४०६, ४०९, ३४ भादींवव 
(४) गुरक्र. २६८/ १५ कलम ४०६, ३४ भादींवव वरील नमुद अनुक्रमाींक १ व २ 

याींचे दोषारोपपत्र मा.अनत. मुख्य महानगर दींडाचधकारी, २२ वे न्यायालय, 
अींधेरी, मुींबई याींचे न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून उविरीत 
अनकु्रमाींक ३ व ४ याींचा तपास चालू आहे. 

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

मुांबईतील म्हाडाच्या अनतक्रमण िेलेल्या जर्मनीांिर  
झोपडपट्टी पनुिासन योजना राबविण्याबाबत 

(३) *  १४६८०   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :  सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या वसाहती व भूखींडाना अनतक्रमणाचा ववळखा पडू नये 
यासाठी सुरक्षा यींत्रणावर आजतागायत सुमारे रुपये १८ को्ी एवढा खचि करुनही 
म्हाडाला अनतक्रमणावर ननबधं घालता आले नसल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढा खचि करुनही ८४ हून अचधक भूखींडावर अनतक्रमणे झाली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुमारे ९४ हून अचधक अनतक्रमण झालेल्या भूखडाींवर सन २०११ 
मध्ये म्हाडाने एसआरए योजना राबववण्याचा ननणिय घेतला असतानाही आता 
मात्र ववकासकाींच्या दबावामुळे हा ननणिय बदलण्यात आल्याचे ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे मुींबईत जर्मनी र्शल्लक नसल्याने आता म्हाडाने रायगड, 
ठाणे जजल्हयाींकड ेपरवडणारी घरे बाींधण्यासाठी लक्ष वेधले असल्याचे ननदशिनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, अनतक्रमणे झालेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनविसन योजना राबवनू 
मुींबईत सविसामान्य लोकाींना परवडणारी घरे ननमािण करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानुसार मुींबईतील 
म्हाडाच्या सवि वसाहतीींमधील ररक्त भुखींडावर अनतक्रमण होऊ नये याकररता 
सुरक्षा यींत्रणा नेमण्यात येते. त्याकररता सन २००५ ते फेब्रुवारी, २०१६ पयतं 
मुींबई गहृननमािण व क्षेत्रववकास मींडळ, म्हाडाअींतगित सुमारे १८ को्ी एवढा खचि 
सुरक्षा व देखभालीकररता झालेला आहे. यापकैी बहुताींश अनतक्रमणे सन १९९५ ते 
२००० या कालावधीतील असल्याचे आढळून येते व सदरच्या  सींरक्षणपात्र 
झोपडयाींच्या जर्मनीवर झोपडपट्टी वसाहतीींमध्ये नव्याने अनतक्रमण होऊ नये 
याकररता ववववध दठकाणी मोकळ्या भूखींडाच्या सींरक्षणाकररता सुरक्षा रक्षक 
नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच मोकळ्या जागा/भूखींडावर सींरक्षण र्भींती बाींधण्यात 
येत आहेत व अनतक्रमणे ननषकार्सत करण्यासाठी वेळोवेळी मुींबई 
महानगरपार्लका कायदा MRTP Act अींतगित महानगरपार्लकेच्या सहाय्याने 
कायिवाही केली जाते. 
(३) हे खरे नाही. 
     म्हाडा प्राचधकरणाकड े पररर्शष्-२ जारी करण्यासाठी ९६ प्रस्ताव प्रलींबबत 
असून त्या योजनाींचे पररर्शष्-२ अींनतम करुन ३ मदहन्याींच्या कालावधीत 
झोपडपट्टी पुनविसन प्राचधकरणाकड ेपाठववण्याबाबत दद.१.१२.२०१४ च्या झोपडपट्टी 
पुनविसन प्राचधकरणाच्या बठैकीत ननणिय झालेला आहे. त्या अनुषींगाने म्हाडा 
प्राचधकरणाने ददनाींक २५.६.२०१५ अन्वये आजतागायत ५२ प्रस्ताव झोपडपट्टी 
पुनविसन प्राचधकरणाकड े पाठववले असून उविररत प्रस्ताव पाठववण्याची कायिवाही 
सुरु आहे. 
(४) म्हाडाच्यावतीने उपलब्ध भुखींडावर घर बाींधणी योजना सींपूणि राज्यात 
राबववण्यात येतात. 
(५) याबाबत झोपडपट्टी पनुविसन प्राचधकरणाकडून योजना राबववण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहराच्या पाणी पुरिठ्यासाठी महत्ििाांक्षी प्रिल्प 
असणारी भामा-आसखेड योजना सुरु िरण्याबाबत 

(४) *  १५६३७   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्वाकाींक्षी प्रकल्प असणारी      
भामा-आसखेड योजनेबाबत ननववदा काढून कामाची सुरुवात झाली परींत,ु सध्या 
ही योजना रखडली असल्याचे माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर योजना धरणग्रस्ताींचे पनुविसन झाले नसल्याने रखडली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणग्रस्ताींचे पनुविसन व सदरील योजना सुरु करण्याकररता 
शासनाने कोणती कायिवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) भामा आसखेड प्रकल्पातील एकूण १४१४ प्रकल्पग्रस्ताींपैकी १११ 
प्रकल्पग्रस्ताींनी पयाियी जर्मनीसाठी ६५% रक्कम भरलेली असून, त्यापकैी ११० 
प्रकल्पग्रस्ताींना जमीन वा्प करण्यात आलेली असून, उविररत १ प्रकरणात 
जमीन मींजूरीची कायिवाही सुरु आहे. 
(३) वर नमूद १११ प्रकल्पग्रस्ताींच्या व्यनतररक्त १३०३ प्रकल्पग्रस्ताींनी ६५% 
रक्कम कपात करुन ददलेली नाही. त्यामुळे सदर प्रकल्पग्रस्त पयाियी जमीन 
र्मळण्यास पात्र ठरत नाहीत. तथावप, प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींच्या मागण्याींच्या 
सींदभाित तात्काळ कायिवाही करण्याबाबत जजल्हाचधकारी, पुणे याींना ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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हहांगोली शहरातील ले-आऊटमध्ये बदल िेल्याबाबत 
(५) *  १४८७२   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरर्सांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली शहरातील स.नीं. ९७ नारायण नगर येथील जागेवर नगर पररषदेने 
ददनाींक १९ माचि, १९९१ रोजी सडमाके्ेड ले-आऊ् मींजुर करुन ३७ प्लॉ्ला 
मान्यता ददली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ३७ प्लॉ्ला (र्स.सवे नीं.५२०७) नगर पररषदेने घर नींबर 
सुध्दा ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जागेचा मान्यता असलेला मुळ नकाशा व सींचचका सन 
२००५ ते २०१२ या कालावधीत नगर अर्भयींता, ए.एच. अग्रवाल याींच्या 
कालावधीत गहाळ झाल्याचे ददनाींक ०८ मे २०१५ रोजी वा त्यासुमारास नगर 
पररषदेने जागेच्या मुळ मालकास कळवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींचचका गहाळ झाली तर ॲड.गणेश घुले याींना ददनाींक        
०६ जुलै, २०१२ रोजी मादहतीच्या अचधकारात चुकीचा नकाशा दशिवुन त्यात १ ते 
३० प्लॉ् असल्याचे दाखवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर नकाशात फेरबदल करुन प्लॉ् धारकाींनी फसवणकु केली, हे 
खरे आहे काय व ती कोणी केली आहेत, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषी असणा-याींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नारायणनगर दहींगोली येथील र्स.स.क्र.९७ (भाग) 
येथील भुखींड क्र.१ ते ३२ अर्भन्यासास सींचालक, नगररचना, परभणी याींनी 
मान्यता ददली आहे. तसेच जजल्हाचधकारी, परभणी याींनी उपरोक्त १ ते ३२ 
भुखींडास अकृवषक परवानगी ददलेली आहे. 
     तथावप, या भुखींडावर नगरपररषदेमाफि त क्र.१ ते ३७ भुखींडास मान्यता 
प्रदान करण्यात आल्याचे व सदर सडमाके्ेड ले-आऊ् ज्यामध्ये ३७ प्लॉ् 
दशिववण्यात आलेले आहेत, अशा या ले-आऊ्ला सहायक सींचालक, नगररचना 
याींची र्शफारस नसल्याचे तसेच या अर्भन्यासास जजल्हाचधकारी कायािलयाची 
अकृवषक परवानगी नसल्याचे जजल्हाचधकारी याींनी कळववले आहे. 
(२) सदर भुखींड क्र. ३३ ते ३७ मध्ये इमारत बाींधकाम नाही, तथावप, र्मळकत 
नींबर ददले असल्याचे जजल्हाचधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
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(३) हे खरे आहे. 
     तथावप, कालाींतराने सदरहू सींचचका शोधनू काढण्यात आली व सध्या सदर 
सींचचका नगरपररषद कायािलयाच्या अर्भलेख कक्षात उपलब्ध असल्याचे व तसे 
सींबींधीतास कळववल्याचे जजल्हाचधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     ॲड.गणेश घुगे याींना खलु्या ८४० चौ.मी. जागेच्या चतु:र्समा तसेच मालकी 
नगरपररषदेची असल्याचे कळववल्याचे जजल्हाचधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(५) मूळ अर्भन्यास धारक व इतर याींनी मुळ मींजूर अर्भन्यास, ज्यामध्ये भुखींड 
क्र.१ ते ३२ दशिववलेले होते, त्यामध्ये फेरबदल करुन नवीन सडमाके्ेड ले-आऊ् 
दसुऱ्याींदा तयार करुन (ज्यामध्ये मुळ अर्भन्यासातील खलु्या जागेच्या 
क्षेत्रफळामध्ये भुखींड क्र.३३ ते ३७ दशिवून) त्यास तत्कालीन तहर्सलदार तथा 
मुख्याचधकारी याींची स्वाक्षरी घेतल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
(६) उपरोक्त सींदभाित चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत जजल्हाचधकारी, 
दहींगोली याींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
 

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

मुांबई महानगरपार्लिेच्या घनिचरा विभागात 
बायोमॅरीि र्सस्टम िापरणार असल्याबाबत 

(६) *  १५४५६   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू
खर्लफे, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपार्लकेच्या घनकचरा ववभागातील कामचकुार सफाई 
कामगाराींवर अींकुश ठेवण्याकरीता मेकॅननकल जस्ववपींग पध्दत तसेच बायोमॅरीक 
र्सस््म वापरणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपार्लकेने आवश्यक कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महापार्लकेच्या घनकचरा खात्यातील 
कामचकुार सफाई कामगाराींवर अींकुश घालण्यासाठी मेकॅननकल जस्ववपींग पध्दत 
वापरणार असल्याची बाब खरी नाही. 
      तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या सवि ववभागाींकररता बायोमॅरीक 
हजेरी पध्दत वापरण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
      स्य:जस्थतीत महापार्लकेच्या ‘बी’ ववभाग कायािलय व नायर रुग्णालय 
येथे प्रायोचगक तत्वावर सदर बायोमॅरीक प्रणाली बसववण्याचा प्रस्ताव अींनतम 
्प्प्यात आहे. त्नींतर बायोमॅरीक हजेरी प्रणालीचा अवलींब करण्याचे काम 
महापार्लकेच्या इतर ववभाग कायािलयात हाती घेण्यात येणार आहे. 
(२) व (३) उक्त प्रकरणी ननववदा मागववण्याबाबत महानगरपार्लकेमाफि त 
कायिवाही सुरु आहे. 

----------------- 
िानिडी (पुणे) येथील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

(७) *  १५७३३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वानवडी (पुणे) येथील सव्हे क्र.१५ मध्ये न्यू कोदहनूर को.ऑप.हौ.सो. व 
क्रक्रसब्  इींसडया मेसडकल रस्् या जागेवर रुग्णालयाचे आरक्षण असल्याने तळ 
मजला व पदहला मजला महानगरपार्लकेला देण्याबाबत झालेला करार परींत ु
कोणत्याही कराराचे पालन न करता पाच मजल्याींचे अनचधकृत बाींधकाम 
करण्यात आले असून  नगरववकास ववभागाला सदर रुग्णालयावर कारवाई 
करण्याकररता आयुक्त, श्री.कुणाल कुमार याींनी माहे एवप्रल-जून, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान पत्र पाठवनू ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाच मजल्याींचे अनचधकृत बाींधकाम पाडण्यात यावे असा 
न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा नगरववकास ववभागाने बाींधकाम पाडण्यास 
स्थचगती देण्याची सविसाधारण कारणे काय आहेत, सदर स्थचगती कोणी ददली व 
ती देणाऱ्याींववरोधात काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, कराराप्रमाणे महापार्लकेला जागा देण्यात न येणे, पाच मजल्याींचे 
बाींधकाम अनचधकृतररत्या करणे परवानगीपेक्षा दपु्प् खा्ाींचा दवाखाना सुरु 
करणे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे इ.अनेक ननयमाींचे उल्लींघन 
करुनही सींबींचधत इनामदार रुग्णालयाच्या व्यवस्थापना ववरोधात तसेच 
महापार्लका आयुक्ताींच्या ववनींतीनुसार काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौजे वानवडी सवे नीं.१५ या जागेवर ववकास 
आराखडयामधील हॉजस्प्लचे आरक्षण प्रस्ताववत असून अजिदारास ववकास 
ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये असलेल्या समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातनू 
ववकासनाच्या तरतदूीच्या अनषुींगाने २५% बाींधीव क्षेत्र महानगरपार्लकेस 
हस्ताींतरीत करण्याच्या अ्ीसह परवानगी ददलेली आहे. त्यानुसार जागेवर 
बाींधकाम करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार जागेवर बाींधकाम करण्यात आलेले 
आहे. ववकासकाने वेळोवेळी सुधाररत नकाशे दाखल केले असता महानगर 
पार्लकेने सदर जागा ताब्यात घेतलेली नव्हती तव््तच सुधाररत परवानगी 
देण्याची ववहीत मुदतीत कायिवाही केली नव्हती. ववहीत मुदतीनींतर ववकासकाने 
मानीव परवानगी (Deem Approval) ववचारात घेऊन अनतररक्त मजले 
बाींधल्यावरुन महानगरपार्लकेने अचधननयमाचे कलम ५३ अन्वये नो्ीस ददली 
होती. 
(२) महानगरपार्लकेने अचधननयमाचे कलम ५३ अन्वये अनचधकृत बाींधकाम 
काढण्याची ददलेली नो्ीस ववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात अजिदाराने याचचका 
(याचचका क्र. ७०४७/२०१४) दाखल केलेली होती. मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
०६/०२/२०१५ रोजी अींतररम ननणिय देताना शासनाकड ेकेलेल्या अवपल अजािबाबत 
ननणिय घेण्याचे नमूद केलेले आहे. यासींदभाित न्यायालयीन आदेशावरुन 
शासनाकड े दाखल केलेल्या अपील प्रकरणावर राज्यमींत्री महोदयाकड े ददनाींक 
३/३/२०१५ रोजी प्राथर्मक सुनावणी होऊन कलम ५३ अन्वये ददलेल्या नो्ीसीला 
ददनाींक १२/३/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये पुढील ननणिय होईपयतं शासनातफे 
स्थचगती ददलेली आहे. 
(३) सदरहू प्रकरणाची पुणे महानगरपार्लकेचे अचधकारी व सवि सींबींचधताींची 
ददनाींक २७/१०/२०१५ रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली असून सुनावणी दरम्यान 
सींबींचधताींचे ननवेदने व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या तरतूदी ववचारात घेऊन 
सींबींचधताींनी ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये असलेल्या समावेशक आरक्षणाच्या 
माध्यमातनू ववकासनाच्या तरतदूीच्या अनषुींगाने २५% बाींधीव क्षेत्र 
महानगरपार्लकेस हस्ताींतरीत करण्याबाबत ननणिय पाररत करण्यात येत असून 
त्यावरील स्थचगती उठववण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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छत्रपती र्शिाजी महाराजाांचे स्मारि उभारण्याचे िाम सुरु न झाल्याबाबत 

(८) *  १५३५३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ र्शांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४५७ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अरबी समुद्रात छत्रपती र्शवाजी महाराजाींचे भव्यददव्य स्मारक 
उभारण्याची कायिवाही गत अनेक वषापंासून सुरु असून प्रत्यक्षात स्मारकाचे काम 
सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारकासाठी शासनाने मागील दोन अथिसींकजल्पय वषाित 
अनकु्रमे शींभर-शींभर को्ीींची आचथिक तरतूद देखील करण्यात आलेली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी गेल्या वषिभरापासून केवळ वेगवेगळया सर्मत्या 
नेमण्यापर्लकड ेशासनस्तरावर अन्य कोणतीही कायिवाही झाली नसल्याचे ददनाींक 
२४ सडसबबर, २०१५ रोजी व माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात 
ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, तसेच सर्मत्याींची रचना, कायिकक्षा व 
कालावधी काय आहे, 
(५) उक्त स्मारकाचे काम प्रत्यक्षात केव्हा सुरु होऊन ते क्रकती कालावधीत पूणि 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सन २०१४-१५ कररता रु.१००.०० को्ी व सन २०१५-१६ कररता रु.७०.०० 
को्ी इतकी तरतदू करण्यात आली होती. 
(३)  हे खरे नाही. 
      प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची ननवड करण्यासाठी योग्य प्रनतसाद न 
र्मळाल्यामुळे ३ वेळा ननववदा प्रक्रीया रद्द करण्यात आल्या. चौथ्या वेळी प्रर्सद्ध 
करण्यात आलेल्या ननववदा प्रक्रीये्वारा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची ननवड 
करण्यात आली असून प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु होईल. 
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(४) छत्रपती र्शवाजी महाराज याींच्या स्मारकासाठी पनुगिठीत करण्यात आलेल्या 
सर्मत्या, त्याींची रचना व कायिकक्षा याबाबतच्या मादहतीचे पररर्शष् “अ”, “ब” व 
“क” पढुील प्रमाणे आहे : 

“  पररर्शष्ट्ट-अ ” 
शासन ननणिय, सामान्य प्रशासन ववभाग,  क्र. स्मारक ३१०४/प्र.क्र.६७/२००४/२९, 

ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ च्या शासन ननणियान्वये पनुगिठीत करण्यात 
आलेल्या उच्चस्तरीय सूकाण ूसर्मतीची रचना व कायिकक्षा 

अ.क्र. सर्मतीिरील सदस्य सर्मतीिरील 
पदनाम 

सर्मतीची िायािक्षा 

१ मा.मुख्यमींत्री     अध्यक्ष    (१) श्री.ववनायकराव मे्े, 
ववधानपररषद सदस्य याींच्या 
अध्यक्षतेखालील प्रकल्प 
अींमलबजावणी, देखरेख व 
समन्वय सर्मतीने र्शफारस 
केलेल्या स्मारकाचा आराखडा, 
सींकल्पना व अन्य  र्शफारशी  
ववचारात घेणे व त्यास  अींनतम 
मान्यता देणे. 

(२) प्रकल्पाशी सींबींधीत सवि 
ननववदाींना अींनतम मान्यता देणे. 

(३) स्मारकाबाबत ऐनवळेी 
उ्भ ावलेल्या ववषयावर ननणिय 
घेणे. 

(४) स्मारकाबाबतच े धोरणात्मक 
ननणिय घेण्याचे अचधकार 
सर्मतीला असतील. 

२ मा.मींत्री (साविजननक 
बाींधकाम) 

सदस्य    

३  मा.मींत्री (पयि् न)    सदस्य  
४  मा.मींत्री (ववत्त व 

ननयोजन) 
सदस्य  

५  मा.मींत्री       
(साींस्कृनतक कायि)    

सदस्य   

 ६  मा.पालकमींत्री, मुींबई 
शहर    

सदस्य  

७  मा.राज्यमींत्री     
(सामान्य प्रशासन)    

सदस्य  

८  श्री.ववनायकराव मे्े, 
ववधानपररषद सदस्य    

सदस्य 

९ मुख्य सचचव    सदस्य 

१० अप्पर मुख्य सचचव (र.व 
का.), सामान्य प्रशासन 
ववभाग    

सदस्य 

११  अप्पर मुख्य सचचव 
(ववत्त), ववत्त ववभाग 

सदस्य 

 



12 

 

१२ अप्पर मुख्य सचचव, 
पयािवरण  ववभाग 

सदस्य  

१३ अप्पर मुख्य सचचव, 
ननयोजन ववभाग 

सदस्य 

१४  प्रधान सचचव (नवव-१), 
नगरववकास ववभाग 

सदस्य 

१५  सचचव (नवव-२), नगर 
ववकास ववभाग 

सदस्य 

१६ आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लका    

सदस्य 

१७ मुख्य कायिकारी 
अचधकारी, मेरी्ाईम 
बोडि    

सदस्य 

१८ मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, 
महाराषर राज्य, मुींबई  

सदस्य 

१९  सचचव (बाींधकामे), 
साविजननक बाींधकाम 
ववभाग    

सदस्य 
सचचव 

 
"पररर्शष्ट्ट-ब” 

शासन ननणिय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्र.स्मारक ३१०४/प्र.क्र.६७/२००४/२९, 
ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ च्या शासन ननणियान्वये पनुगिठीत करण्यात 

आलेल्या ताींबत्रक सर्मतीची रचना व कायिकक्षा 
अ.क्र. सर्मतीिरील सदस्य सर्मतीिरील 

पदनाम 
सर्मतीची िायािक्षा 

१ अप्पर मुख्य सचचव/प्रधान 
सचचव, साविजननक बाींधकाम 
ववभाग    

अध्यक्ष (१) सदर सर्मती प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार नमेणुकीकरीता ननववदा 
तयार करुन ननववदा मागववणे, 
प्राप्त ननववदाींचे मूल्याींकन करुन 
प्रस्ताव मान्यतसेाठी  प्रकल्प 
अींमलबजावणी, देखरेख व समन्वय 
सर्मतीमाफि त उच्चस्तरीय  

सुिाणू सर्मतीस सादर िरील. 
 

२ सचचव (बाींधकामे), 
साविजननक बाींधकाम ववभाग 

सदस्य 

३ मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराषर 
राज्य, साविजननक बाींधकाम 
ववभाग, मुींबई 
 

सदस्य 
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४ मुख्य अर्भयींता (वव्युत), 
साविजननक बाींधकाम ववभाग, 
मुींबई 

सदस्य (२) प्रकल्प व्यवस्थान सल्लागार 
कीं पनीच्या सहकायािन ेसवि प्रकारच्या 
कामाचे खचािचे अींदाजपत्रक तयार 
करणे तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागारान े सादर केलेल्या 
प्रस्तावाची ताींबत्रक छाननी करुन 
प्रकल्प अींमलबजावणी, देखरेख व 
समन्वय सर्मतीमाफि त उच्चस्तरीय  

सुिाणू सर्मतीस र्शफारस िरणे. 
(३) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 

कीं पनीमाफि त ननववदा कागदपत्र े
तयार करणे, ननववदा मागववणे व 
प्राप्त ननववदाींची ताींबत्रक छाननी 
करुन प्रकल्प अींमलबजावणी, 
देखरेख व समन्वय सर्मतीमाफि त 
उच्चस्तरीय  

सुिाणू सर्मतीस उधचत र्शफारस िरणे. 
(४) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 

तसेच स्मारकाच्या बाींधकामासाठी 
नेमावयाच्या कीं त्रा्दाराबरोबर     
करावयाच्या करारपत्राींची तपासणी 
करुन अींनतम करणे. 

(५) कामाच्या प्रगतीचा आढावा, 
गुणवत्ता व दजाि तसेच पयिवेक्षण 
यावर ननयींत्रण ठेवण.े 

(६) स्मारकाच े बाींधकाम सुरु असताना 
काही ताींबत्रक क्रकीं वा ऐनतहार्सक 
पाश्विभूमी अनुषींगाने काही 
बाबीमध्ये बदल करावयाचा 
झाल्यास तसा प्रस्ताव प्रकल्प 
अींमलबजावणी, देखरेख व समन्वय 
सर्मतीमाफि त उच्चस्तरीय सुकाणू 
सर्मतीच्या मान्यतसेाठी सादर 
करणे. 

 

५ अचधक्षक अर्भयींता, 
सींकल्पचचत्र मींडळ, 
कोकणभवन 

सदस्य 

६ अचधक्षक अर्भयींता, दक्षता व 
गुणननयींत्रण ववभाग, 
कोकणभवन 

सदस्य 

७ अचधक्षक अर्भयींता, याींबत्रकी 
मींडळ, कोकणभवन 

सदस्य 

८ उप मुख्य अर्भयींता (मेरो), 
मुींबई महानगरपार्लका, 
मुींबई    

सदस्य 

९ प्राचायि, जे.ज.ेकॉलेज ऑफ 
आक्रकि ्ेक्चर, मुींबई 

सदस्य 

१० सींचालक, पुरातत्व ववभाग, 
महाराषर शासन, मुींबई 

सदस्य 

११ सींचालक, कला सींचालनालय, 
महाराषर राज्य, मुींबई 

सदस्य 

१२ वास्तुशास्त्रज्ञ, मुींबई प्रदेश 
ववकास प्राचधकरण, मुींबई 

सचचव 

१३  अचधक्षक, अर्भयींता, मुींबई 
(साीं.बा.) मींडळ, मुींबई 

सदस्य 

१४  मुख्य अर्भयींता (साीं.बा.), 
प्रादेर्शक ववभाग, मुींबई  

सदस्य 
सचचव 

 



14 

“ पररर्शष्ट्ट- ि ” 
शासन ननणाय, सामान्य प्रशासन विभाग,  क्र.स्मारि ३१०४/प्र.क्र.६७/२००४/२९, हदनाांि १९ 

जानेिारी, २०१६ च्या शासन ननणायान्िये पुनगाठीत िरण्यात आलेल्या प्रिल्प  
अांमलबजािणी, देखरेख ि समन्िय सर्मतीची रचना ि िायािक्षा. 

अ.क्र. सर्मतीिरील सदस्य सर्मतीिरील 
पदनाम 

सर्मतीची िायािक्षा 

१ मा.श्री.ववनायकराव मे्े, 
ववधानपररषद सदस्य 

अध्यक्ष (१) स्मारकाच्या बाींधकामाचे 
ननयोजन व त्याच्या 
अींमलबजावणीच्या 
सुरुवातीच्या 
्प्प्यापासूनच ववववध 
के्षत्रातील उदा. आराखडा 
व सींकल्पचचत्र, सुरक्षा, 
वाहतूक, आपत्कालीन 
व्यवस्थापन, स्मारक 
उभारणी या बाबीींवर 
देखरेख करणे व  
मागिदशिन करणे, व 
आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव 
मींजूरीसाठी उच्चस्तरीय 
सुकाणू सर्मतीच्या 
मान्यतेसाठी सादर करणे. 

(२) स्मारकाच्या 
उभारणीबाबत आवश्यक 
त्या परवानग्या घेणे व 
त्याींच्या अ्ीींची पूतिता 
करणे. 

(३) प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागाराच्या कामावर 
देखरेख व समन्वय 
ठेवण.े 

(४) स्मारकाच्या 
उभारणीबाबत आवश्यक 
त्या ववववध ननववदा 
प्रक्रक्रयेवर सननयींत्रण 
करणे, तसेच      

२ अपर मुख्य सचचव (र.व का.), 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

सदस्य 

३ अपर मुख्य सचचव (पयािवरण) सदस्य 
४ सचचव (बाींधकामे), साविजननक 

बाींधकाम ववभाग 
सदस्य 

५ सचचव (पयि् न), पयि् न व 
साींस्कृनतक कायि ववभाग 

सदस्य 

६ सचचव (साींस्कृनतक कायि), पयि् न 
व साींस्कृनतक कायि ववभाग 

सदस्य 

७ सचचव (नवव-२), नगरववकास 
ववभाग 

सदस्य 

८ आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लका 

सदस्य 

९ पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई सदस्य 

१० आयुक्त, मुींबई प्रदेश महानगर 
ववकास प्राचधकरण (MMRDA) 

सदस्य 

११ महाव्यवस्थापक, बेस््,मुींबई सदस्य 

१२ मुख्य कायिकारी अचधकारी, 
महाराषर मेरी्ाईम बोडि, मुींबई 

सदस्य 

१३ व्यवस्थापकीय सींचालक, र्सडको सदस्य 

१४ सह पोलीस आयुक्त (वाहतकू), 
मुींबई 

सदस्य 

१५ सींचालक, नागरी सींरक्षण 
सींचालनालय, महाराषर राज्य, 
मुींबई 

सदस्य 

१६ सींचालक, अजग्नशमन दल, मुींबई सदस्य 
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१७ प्राचायि, जे.ज.े कॉलेज ऑफ 
आक्रकि ्ेक्चर, मुींबई 

सदस्य त्याींच्या  अींनतम 
मान्यतेसाठी  प्रस्ताव 
र्शफारशीींसह उच्चस्तरीय 
सुकाणू सर्मतीस सादर 
करणे. 

(५) स्मारकाच्या उभारणीत 
ताींबत्रक क्रकीं वा ऐनतहार्सक 
पाश्विभूमी ववषयक 
आवश्यक असले तर 
क्रकरकोळ बदल व 
सुधारणा करणे. 

(६) स्मारकाच्या सुरके्षबद्दल व 
आपत्कालीन 
व्यवस्थेबाबत उच्चस्तरीय 
सुकाणू  सर्मतीला 
र्शफारस करणे 

(७) स्मारकाच े भूर्मपूजन, 
उदघा्न व वेगवेगळया 
वेळी पुढील काळामध्ये 
ववववध कायिक्रमाींच्या 
आयोजनाींच े ननयोजन व 
समन्वय करणे. 

(८) स्मारकाची दैनींददन 
देखभाल, दरुुस्ती व 
जतन करण्यासाठी 
पयि् काींकडून वसलू 
करावयाच्या शुल्काबाबत 
अींनतम ननणिय घेणे. 

(९) सदर सर्मती  
आवश्यकतेनुसार या 
प्रकल्पाच्या सुरु 
असलेल्या कामकाजाचा 
सविसाधारण आढावा 
घेईल. 

(१०) सर्मतीस आवश्यक 
वा्ल्यास इतर ववभागाींचे 

१८ मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,     
महाराषट् राज्य, मुींबई 

सदस्य 

१९ अचधक्षक अर्भयींता, साविजननक 
बाींधकाम ववभाग, मुींबई 

सदस्य 

२० भारतीय नौदलाच ेप्रनतननधी सदस्य 

२१ त्रक्षक दलाच ेप्रनतननधी सदस्य 

२२ मुख्य अर्भयींता, मुींबई (साीं.बा.), 
प्रादेर्शक ववभाग, मुींबई 

सदस्य 
सचचव 
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सचचव क्रकीं वा इतर 
अचधकारी व ववववध 
के्षत्रातील ववशेषज्ञ याींना 
आमींबत्रत करण्याच े व 
गरजेनुसार सल्लागार 
ननयुक्ती  करण्याचे 
अचधकार सर्मतीला 
असतील. 

(११) सर्मतीच्या  दैनींददन 
कामकाजाकररता स्वतींत्र 
कायािलय असेल. 

(१२) सींचालक, पुरार्भलेख, 
कला सींचालनालय, 
साींस्कृनतक सींचालनालय 
याींचेशी समन्वय साधून 
अस्त्र, शस्त्र, अवजारे, 
ग्रींथ, पुस्तके, रोजननशी, 
छत्रपती र्शवाजी महाराज 
व इनतहासाशी सींबींचधत 
बाबी इत्यादी  सींग्रहालय 
उभारण्यासाठी एकबत्रत 
करणे. 

 
 

(५) व (६) स्मारकाचे काम चालू वषी सुरु होऊन साधारणत: ४० मदहन्याच्या 
कालावधीत पूणि करण्यात येईल. 

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

गांगापूर (व्ज नार्शि) धरणाजिळील बोटक्लब िायााव्न्ित िरण्याबाबत 

(९) *  १४९४१   श्री.जयिांतराि जाधि :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गींगापूर (जज.नार्शक) धरणाजवळील मेगा पयि् न सींकुलातील जागनतक 
दजािच्या बो्क्लबची इमारत गत ददड वषांपासून पूणि होवूनही सदर बो्क्लब 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान कायािजन्वत करण्यात आले 
नसल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पयि् न सींकुलातील कन्व्हेन्शन सब् रसाठी ननधी मींजूर 
असूनही सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकड े प्रलींबबत असल्याने 
सदर प्रकल्पाचे काम माहे जानेवारी, २०१६ पयतं पुणि करण्यात आलेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. मौजे गींगापूर धरण बो्क्लबचे 
बाींधकाम पा्बींधारे ववभाग, नार्शक याींच्यामाफि त पूणि करण्यात आले आहे. सदर 
बो्क्लब व बो्ीचा ताबा पा्बींधारे ववभाग, नार्शक याींच्याकडून महामींडळाकड े
घेण्यात आला आहे. सदर बो्क्लब व बो्ी खाजगी सींस्थेमाफि त 
चालववण्याकरीता सींस्थेची नेमणकू झाल्यावर जलक्रक्रडा कब द्र त्वरीत सुरु करण्यात 
येणार आहे. 
(२) मूळ प्रशासकीय मान्यता कब द्रीय पयि् न मींत्रालयाची असल्याने राज्य 
शासनाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रश्न उ्भ ावत नाही. कन्व्हेन्शन 
सब् रसाठी कब द्रीय पयि् न मींत्रालयाने ज्या बाबीींसाठी ननधी मींजूर केला आहे त्या 
व्यनतररक्त उविररत बाबीींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब ववचाराधीन 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महापार्लिेच्या िै.अण्णासाहेब मगर रुग्णालयाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(१०) *  १५७४५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजर्भये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापार्लकेच्या कै.अण्णासाहेब मगर रुग्णालयाच्या इमारतीची मोठ्या 
प्रमाणात दरुवस्था झाली असून रुग्णालयामध्ये प्रसूतीसाठी आवश्यक असलेले 
सादहत्य वापराववना पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयाच्या नतुनीकरणासाठी प्रसूती ववभाग सुमारे दोन 
वषािपासून बींद असल्याने गरोदर मदहलाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रुग्णालयात येणाऱ्या 
रुग्णाींना पुरेशी आरोग्य सेवा र्मळावी व रुग्णालयाची दरुवस्था सुधारावी म्हणनू 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) कै. अण्णासाहेब मगर रुग्णालयातील प्रसुती ववभाग सुमारे दोन वषापंासून 
बींद आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. तथावप, या रुग्णालयात गरोदर माताींची नोंदणी, 
आरोग्य तपासणी, औषधोपचार इत्यादी बाबी सदर रुग्णालयात करण्यात येतात. 
     या रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेल्या मदहलाींची गैरसोय होऊ नये  
म्हणनू कै. अण्णासाहेब मगर प्रसूतीगहृ येथे एक सुसज्ज रुग्णवादहका 
कायमस्वरुपी ठेवण्यात आली असून, येथून जवळच असलेल्या  पुणे 
महानगरपार्लकेच्या कै. नामदेवराव र्शवरकर प्रसुतीगहृ येथे मोफत प्रसुतीची सेवा 
उपलब्ध केलेली आहे. 
(३) रुग्णाींना पुरेशी आरोग्य सेवा-बाहयरुग्ण ववभाग, प्रयोगशाळा, लसीकरण, 
क्षयरोग तपासणी उपचार, कु्ूींब ननयोजन इत्यादी सेवा कायिरत आहेत व 
रुग्णालयाची दरुुस्तीची कामे करण्यात आली असून, काही कामे बाकी आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात सायबर गुन्हयात िाढ झाल्याबाबत 

(११) *  १६२६०   श्री.प्रिाश गजर्भये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, डॉ.सुधीर ताांबे, अॅड.अननल 
परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई, ठाणे, औरींगाबाद, पुणे व नागपूर हे पाच जजल्हे सायबर 
क्राईम मध्ये ्ॉप फाईव्ह म्हणनू समोर आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभागाने (सीआयडी) प्रर्सध्द केलेल्या 
आकडवेारीनुसार सायबर गुन्हे वाढले असून सन २०१४ मध्ये ५११ गुन्हयाींवरुन हे 
प्रमाण सन २०१५ मध्ये १ हजार ३६ गुन्हयाींवर गेले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वाढत्या सायबर गुन्हयाींना आळा घालण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच, सायबर गुन् हयाींना आळा घालण् यासाठी तज्ञ व् यक् तीींच् या पोलीस 
खात् यात नेमणकूा करण् याबाबत शासनाची भूर्मका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) सन २०१४ च्या तलुनेत सन २०१५ मध्ये सायबर गुन्हयाींमध्ये वाढ झालेली 
आहे. 
(३) सायबर गुन्हयाींना आळा घालण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
केलेल्या आहेत. 

१. ददनाींक ५.१.२०१६ रोजी शासनाने ववशेष पोलीस महाननरीक्षक (सायबर व 
मदहला अत्याचार प्रनतबींध) याींचे ननयींत्रणाखाली स्वतींत्र कक्षाची स्थापना 
केली आहे. 

२. महाराषरातील प्रत्येक जजल्हयाच्या दठकाणी आयुक्तालये तसेच, पोलीस 
घ्कामध्ये सायबर लॅब स्थापन करण्याची प्रक्रक्रया शासनस्तरावर सुरु 
आहे. 

३. न्यायवै् यकीय प्रयोगशाळा, कलीना मुींबई माफि त पोलीस अचधकारी व 
अींमलदाराींना सायबर प्रर्शक्षण देण्यात येत आहे. 

४. महाराषर पोलीस अचधकारी व अींमलदार याींना सायबर गुन्हयाींबाबत 
तपासाचे प्रर्शक्षण देण्यात येते. 

(४) सायबर गुन्हयाींना आळा घालण्यासाठी व सायबर गुन्हयाींच्या अन्वेषणासाठी 
तज्ञ व्यक्तीींची मदत घेण्यात येते. तज्ञ व्यक्तीींची आवश्यकता भासल्यास करार 
पध्दतीने त्याींची सेवा घेण्याबाबत ववचार वेळोवेळी करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई रान्स हाबार रोड प्रिल्पाबाबत 

(१२) *  १५६३८   श्रीमती हुस्नबानू खर्लफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्शवडी (मुींबई) ते चचले (जज.रायगड) ला जोडणाऱ्या २२ क्रकलोमी्र लाींबीच्या 
मुींबई रान्स हाबिर रोड जोड प्रकल्पाला मींजुरी देण्याचा ननणिय कब द्रीय पयािवरण 
खात्याच्या तज्ञ मुल्याींकन सर्मतीने पढेु ढकलला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



20 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
राषरीय हररत लवादाने यापुवीचा पयािवरण खात्याचा आदेश नामींजूर करुन नवीन 
प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाबाबतची स्यःजस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी राषरीय हररत लवादाच्या पजश्चम ववभागीय 
खींडपीठाने १५ ऑक््ोबर, २०१५ च्या आदेशान्वये सदर प्रकल्पास र्मळालेल्या 
कोस््ल रेग्युलेशन झोन मींजरूीला सहा मदहन्याींकरीता स्थचगती ददली असून कब द्र 
शासनाच्या पयािवरण ववभागास प्रकल्पास ददलेल्या कोस््ल रेग्यलेुशन झोन 
मींजूरीचे पनुवविलोकन करण्याचे आदेश ददले आहेत. 
     महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमब् ऑथॉरर्ीमाफि त कब द्र शासनाच्या  
पयािवरण ववभागास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषींगाने कब द्रीय पयािवरण 
ववभागाने दद. २५ जानेवारी, २०१६ रोजी प्रकल्पास कोस््ल रेग्युलेशन झोन 
मींजूरी प्रदान केली आहे. सदर प्रकल्पाकरीता सल्लागार नेमण्याकरीता ननववदा 
प्रक्रक्रया मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर सुरू करण्यात 
आली असून सदर प्रकल्पाकरीता कीं त्रा्दार नेमण्याकरीता ननववदा प्रक्रक्रया 
लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाचे काम माहे सडसबबर, २०१६ 
मध्ये सुरू करण्याचे मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर 
ननयोजजत आहे. 

----------------- 
पुणे महापार्लिेत िालमयाादा सांपुष्ट्टात आलेले  

अव्ग्नरोधि बसविण्यात आल्याबाबत 
(१३) *  १५०८९   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपार्लकेमध्ये आपातकालीन व्यवस्थेत महानगरपार्लकेचे सींरक्षण 
होण्याकररता लाखो रुपये खचि करुन सन २०१३ मध्ये अजग्नरोधक बसववण्यात 
आलेले असून त्याींचा वापर कालावधी सींपषु्ात आला असताना व त्याींचा काहीही 
उपयोग नसताना ते बसववलेले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या 
आठवडयात ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपार्लकेच्या दलुिक्षामुळे कमिचाऱ्याींना, येणाऱ्या नागररकाींना 
आपातकालीन पररजस्थती ननमािण झाल्यास मोठा धोका ननमािण होण्याची शक्यता 
असल्याने अजग्नरोधक वेळेत बदल न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
   माहे ऑगस््, २०१२ मध्ये रुपये ५.५६ लक्ष खचि करुन अजग्नरोधक 
बसववण्याचे काम पूणि केले असून, त्या र्सलबडरचा ररक्रफर्लींगचा कालावधी 
सप् ब्बर, २०१३ पयतं होता. सदर अजग्नरोधकाींचे ररक्रफर्लींग करुन घेण्यात आलेले 
आहे. 
   दरम्यानच्या कालावधीत सींपूणि इमारतीमध्ये अ्ययावत स्वयींचर्लत 
अजग्नशामक यींत्रणा उभारण्यासाठी पढुीलप्रमाणे कामे जून, २०१४ मध्ये पूणि 
करण्यात आली आहेत.:- 

१) सवि दठकाणी अजग्नरोधक बसववणे. 
२) वे् रायझर लाईन, को्याडि लाईन ्ाकणे, बुस््र पींप बसववणे, 
३) स्मोक  सड्ेक््र, जस्प्रींक्लर र्सजस््म बसववणे, ओव्हर हेड ्ँक व 

फायर आलामि  बसववणे इत्यादी कामे. 
(२) पुणे महानगरपार्लकेमाफि त अ्ययावत फायर फायद्ींग र्सस््ीमची 
वरीलप्रमाणे कामे करण्यात आलेली असून, आपातकालीन पररजस्थतीत सदर 
यींत्रणा कायािजन्वत होवून धोका ्ाळण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार महापार्लिा हद्दीत िाही भागात पाण्याची चोरी होत असल्याबाबत 

(१४) *  १५७६२   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजर्भये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महापार्लका हद्दीत काही भागात पाण्याची चोरी होत आहे तर 
काही भागात पाण्यासाठी नागररकाींना त्रास होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथील पाणी चोरी थाींबवनू 
नागररकाींना पुरेसे पाणी पुरववणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वसई ववरार शहर महानगरपार्लका हद्दीमध्ये काही 
दठकाणी अनचधकृत नळ जोडण्या असल्याचे नागररकाींकडून प्राप्त तक्रारीवरुन 
ननदशिनास आले आहे. 
(२) वसई ववरार शहर महानगरपार्लका क्षेत्रात एकूण ४०,१४४ अचधकृत नळ 
जोडण्या आहेत. महानगरपार्लका क्षेत्रामध्ये अनचधकृत नळ जोडण्या शोध मोदहम 
नोव्हबबर, २०१५ पासुन सुरु केली. यामध्ये आतापयतं ३५२ नळ जोडण्या 
अनचधकृत असल्याचे ननदेशनास आले आहे. या सवि नळजोडण्या खींडीत 
करण्याची कायिवाही महानगरपार्लकेमाफि त करण्यात आली आहे. 
      स्य:जस्थतीत महानगरपार्लका कमिचाऱ्याींमाफि त अनचधकृत नळ जोडण्या 
शोधण्याबाबत सवेक्षण प्रगती पथावर असून जुन, २०१६ पयतं सवेक्षण पुणि 
करण्याचा महानगरपार्लकेचा मानस आहे. तसेच अशा प्रकारच्या अनचधकृत नळ 
जोडण्या आढळल्यास त्या त्वरीत खींडीत करणेबाबत ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
     तसेच महानगरपार्लका क्षेत्रात २२२ द.ल.र्ल.पाण्याची गरज असताना १३० 
द.ल.र्ल.प्रनतददन पाणीपुरवठा उपलब्ध असल्याने एक ददवस आड पाणीपुरवठा 
करण्यात येत आहे. 
     महाराषर सुवणि जयींती नगरोत्थान अर्भयानाींतगित सुयाि ्प्पा ३ मध्ये 
वाढीव १०० द.ल.र्ल. प्रनतददन योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून सदरची योजना 
पुणि झाल्यानींतर दररोज पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
युसुफिाडगाि (ता.िेज, व्ज.बीड) येथील पोलीस ठाण्याचे 

पोलीस ननरीक्षिास लाच घेतना अटि िेल्याबाबत 

(१५) *  १६१५१   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) युसुफवडगाव (ता.केज, जज.बीड) येथील पोलीस ठाण् याचे पोलीस ननरीक्षक 
श्री.आनींद ननगींदळे याींनी ढाकेफळ येथील पारधी समाजाच् या मदहलेला रुपये ७५ 
हजाराींची लाच अ्क ्ाळण् याकररता माचगतली होती, हे खरे आहे काय, 



23 

(२) असल् यास, ही लाच अ्क ्ाळण् याकररता व गुन् हयाची कलमे कमी 
करण् याकररता मागण् यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरील अचधका-याला लाचलुचपत प्रनतबींधक अचधका-याने रींगेहात 
पकडूनही योग् य कारवाई झाली नसल् याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) तक्रारदार श्रीमती राजुबाई काळे याींचा पती व 
इतर नातेवाईक याींच्याववरुद्ध पोलीस ठाणे युसुफवडगाव येथे दाखल गुन्हयात 
आरोपीींना जामीन र्मळण्यासाठी मदत करण्याकररता रुपये ७५,०००/- ची मागणी 
करुन त्यापैकी रुपये ५०,०००/- इतकी रक्कम यापूवीच स्वीकारली आहे. तसेच 
आरोंपीच्या जामीनासाठी केलेली मदत व त्याींच्यावर दसुरा गुन्हा दाखल न 
करण्यासाठी रुपये २५,०००/- ची मागणी केलेबाबत ददनाींक १२.०१.२०१६ रोजी 
तक्रार ददली आहे. 
(३), (४) व (५) सहायक पोलीस ननरीक्षक आनींद ननींगदळे याींनी तक्रारदार याींचेकड े
आरोपीींच्या जामीनासाठी केलेली मदत व त्याींच्यावर दसुरा गुन्हा दाखल न 
करण्यासाठी रुपये २५,०००/- ची मागणी करुन तडजोडीअींती रुपये २०,०००/- लाच 
स्वीकारताना त्याींना रींगेहात पकडण्यात आले. त्याींचेववरुद्ध पोलीस स््ेशन 
युसुफवडगाव येथे गु.र.क्र.९/२०१६, लाचलुचपत प्रनतबींधक अचधननयम, १९८८ चे 
कलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
आरोपीस ददनाींक १४.१.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली होती त्याला मा.ववशषे 
न्यायालय, अींबाजोगाई याींनी त्याच ददवशी जामीन मींजूर केला आहे. आरोपी 
श्री.आनींद ननींगदळे, सहायक पोलीस ननरीक्षक याींस ददनाींक १४.१.२०१६ पासून शासन 

सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
----------------- 

महाराष्ट् रातील नगरसेिि, व्जल् हा पररषद सदस् य, पांचायत सर्मती सदस् य,  
याांच् या मानधनात िाढ िरण् याबाबत 

(१६) *  १६२०३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष रातील नगरसेवक, जजल् हा पररषद सदस् य, पींचायत सर्मती सदस् य, 
याींच् या मानधनात वाढ करण् याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर प्रस् तावावर शासन स् तरावर केव् हापयतं अींमलबजावणी 
करण् यात येणार आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नगरसेवकाींच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
     जजल्हा पररषद / पींचायत सर्मती सदस्याींना मानधन ददले जात नाही. परींत ु
त्याींना प्रवासभत्ता ददला जातो. त्यामुळे जजल्हा पररषद / पींचायत सर्मती 
सदस्याींना मानधन देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबईतील िोपरखरैणे येथील बालमाता रुग्णालय बांद असल्याबाबत 

(१७) *  १४७१०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.आनांद ठािूर, डॉ.सुधीर ताांबे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील कोपरखरैणे येथील सेक््र २३ मध्ये असलेले बालमाता 
रुग्णालय पनुबाधंणीच्या कामासाठी ३ मदहन्याींपासून बींद ठेवण्यात आले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गरीब रुग्णाींचे हाल होत असल्याने त्याींना पयाियी 
वै्यकीय सेवा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माता बाल रुग्णालय, कोपरखरैणे या रुग्णालयाच्या 
इमारतीची नवी मुींबई महानगरपार्लकेकडून सींरचनात्मक तपासणी (structural 
audit) करण्यात आली असून या तपासणीअींती सदर इमारत धोकादायक 
असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या रुग्णालयाची इमारत पाडून 
त्यादठकाणी नवीन इमारत बाींधण्याचा महानगरपार्लकेचा मानस आहे. पररणामी 
महानगरपार्लकेच्या आरोग्य ववभागाकडून सदर रुग्णालय स्यजस्थतीत बींद 
ठेवण्यात आले आहे. 
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(२) हे रुग्णालय बींद असल्याच्या पाश्विभूमीवर रुग्णाींची गैरसोय होव ू नये, 
याकरीता पयाियी व्यवस्था म्हणनू महानगरपार्लकेकडून साविजननक रुग्णालय, 
ऐरोली येथे वै्यकीय सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याचे आयुक्त, 
नवी मुींबई महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपार्लिेच्या पररिहन सेिेतील िमाचाऱ्याांच्या 

हदघािाळ प्रलांबबत असलेल्या मागण्याांबाबत 

(१८) *  १४९८६   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे पररवहन सेवेतील कमिचाऱ्याींची थक्रकत असलेली सुमारे रक्कम रुपये 
१२५ को्ीींची देणी र्मळावीत तसेच न्यायालयाचे आदेशानुसार अजनूही ६१५ 
कमिचाऱ्याींना पररवहन सेवेत सामावनू घेणे यासह ववववध ददघिकाळ प्रलींबबत 
असलेल्या मागण्याींसाठी ठाणे पररवहन सेवेच्या कमिचाऱ्याींनी ददनाींक          
१५ ऑगस््, २०१५ रोजी काम बींद आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत मागण्याींच्या पूतितेबाबत महापार्लका प्रशासनाचे 
आश्वासनानसुार कमिचाऱ्याींनी आींदोलन मागे घेऊन ६ मदहने इतका कालावधी 
होऊन देखील त्याींच्या मागण्याींची अ्याप पतूिता झाली नसल्याचे ददनाींक २ 
जानेवारी, २०१६ रोजी ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींच्या मागण्याींसींदभाित महापार्लका प्रशासनाने कोणतीही 
कायिवाही केली नसल्याने पनु्हा ददनाींक २६ जानेवारी, २०१६ प्रजासत्ताक ददनाच्या 
ददवशी आींदोलन करण्याचे लेखी ननवेदन ठाणे पररवहन सेवा कमिचाऱ्याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, मा.राज्यपाल, मा.महापौर व आयुक्त, ठाणे महापार्लका याींना 
ददनाींक २७ सडसबबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू कमिचाऱ्याींच्या थक्रकत देणी व अन्य मागण्याप्रकरणी 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पररवहन सेवेतील कमिचारी व सेवाननवतृ्त कमिचाऱ्याींची रुपये ३१.२६ को्ी 
एवढी रक्कम ववववध भत्याींपो्ी प्रलींबबत आहे. 
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     तसेच पररवहन सेवेतील ६१३ कमिचाऱ्याींना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून 
घेणेबाबत मा.उच्च न्यायालयातील ले्र पे ी्ं् अपील क्र. २१९/२००५ च्या अींनतम 
ननणियानुसार ज्या तारखेपासून पदाींना मींजूरी ददली त्या तारखेपासून सेवेत कायम 
करण्यात यावे असे उभयपक्षी मा.उच्च न्यायालयात ननजश्चत करण्यात आले. 
त्यानुसार महाराषर शासनाने ददनाींक ३१.०८.२००९ पासून चालक १९७ व वाहक 
३४१ अशा एकूण ५३८ पदाींना मींजूरी ददली. त्यानुसार त्याींना कायमस्वरुपी सेवेचे 
लाभ लागू करण्यात आले आहेत. मात्र मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणियानुसार ज्या 
तारखेपासून कायम स्वरुपी सेवेचे लाभ लागू झाले त्या तारखे सींदभाित 
कमिचाऱ्याींमध्ये एकमत नसल्याने ननणियाची अींमलबजावणी अींशत: झाली आहे. 
     कमिचाऱ्याींनी १५ ऑगस््, २०१५ रोजी काम बींद आींदोलन केले होते. 
तथावप, तत्कार्लन पररवहन व्यवस्थापकाींच्या लेखी आश्वासनानुसार सदरचे 
आींदोलन मागे घेण्यात आले होते. 
(२) ठाणे महानगरपार्लकेकडून माहे सप् ब्बर, २०१५ मध्ये कमिचाऱ्याींच्या प्रलींबबत 
देण्यापो्ी रुपये ४.९६ को्ी अनदुान प्राप्त झाले होते. त्यानुसार सदरील रक्कम 
महागाई भत्ता फरक व इतर देण्यापो्ी पररवहन सेवा कमिचाऱ्याींना ददनाींक 
३०.०९.२०१५ रोजी वा्प करण्यात आलेली आहे. 
(३) होय. 
    कामगाराींच् या मागण्यासींदभाित महापार्लकेकड े ददनाींक २६.१.२०१६ रोजी 
आींदोलन करण्याचे कमिचारी सींघ्नेने लेखी ननवेदन ददले होते. 
(४) पररवहन सेवेकडील कमिचाऱ्याींच्या प्रलींबबत देण्यापो्ी सन २०१६-१७ च्या 
पररवहन सेवेच्या अींदाजपत्रकात ठाणे महानगरपार्लकेकड े अनुदानापो्ी रक्कम 
रुपये ३० को्ीची मागणी करण्यात आलेली आहे. सदर अींदाज पत्रक ठाणे 
महानगरपार्लकेच्या महासभेपढेु सादर केलेले आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर शहराला िां त्राटदारािडून दवुषत पाणी पुरिठा होत असल्याबाबत 

(१९) *  १५२११   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महानगरपार्लकब तगित शहराला शुध्द पाणी पुरवठा करण्याचे कीं त्रा् 
खाजगी कीं पनीला देण्यात येवनूही सदर कीं त्रा्दाराकडून शहरात दवुषत पाणी 
पुरवठा होत असल्याने नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम होत असल्याचे ददनाींक 
१३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नळ योजनेचे ददडशे व्हॉल्व्ह मधून पाणी गळती होत 
असल्याने हजारे र्ल्र पाणी वाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून सींबींचधत कीं त्रा्दारावर 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ अथवा त्यादरम्यान अशी 
कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
      चींद्रपूर शहराला होणारा पाणीपुरवठा हा वपण्यायोग्य राहण्याच्या दृष्ीने या 
पाण्याचे दरमहा १०० ते ११० नमुने घेवून त्याची जजल्हा प्रयोगशाळेत तपासणी 
केली जाते. 
      मागील ११ मदहन्यातील पाणी नमुने तपासणी अहवाल वपण्यास योग् य 
असल्याचे आढळून आले असून माचि, २०१६ चा अहवाल अप्राप्त आहे. 
(२) शहरात सुमारे २६७ व्हॉल्व असून, यामधनू गळती ननदशिनास आल्यास ती 
वेळीच दरुुस्त करण्यात येते व ननयर्मत देखभाल दरुुस्ती करण्यात येत असते. 
त्यामुळे हे खरे नाही. 
(३) चींद्रपूर शहर नळ पाणीपरुवठा योजना खाजगी कीं त्रा्दारामाफि त चालववण्यात 
येत असून, त्यावर महानगरपार्लके्वारा सतत देखरेख ठेवली जाते. असे 
आयुक्त, चींद्रपूर महानगरपार्लका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
      उक्त वस्तुजस्थती पहाता, कारवाई करण्याचा प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणात महापार्लकेकडून वेळोवेळी देखरेख ठेवण्यात येत असल्याने, 
ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबई फस्टा या सांस्थेचा एमएमआर िन्सेप्ट प्लॅन प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२०) *  १४७६८   आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबबवली, वसई-ववरार येथील पायाभूत सुववधा 
सींदभाितील आढावा घेण्याची सींकल्पना माींडणारा मुींबई फस् ि् या सींस्थेचा 
एमएमआर कन्सेप्् प्लॅन हा मा.मुख्यमींत्री याींना सादर केलेला असतानाही ४ वषि 
प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अहवालातील र्शफारशीवर शासनाने कोणता ननणिय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मुींबई रान्सफॉमेशन सपो ि् युनन् याींनी 
सन २०११ मध्ये मुींबई महानगर प्रदेशासाठी पुढील ४० वषािकररता कन्सेप्् प्लॅन 
चे प्रारुप तयार करुन त्याबाबतचे सादरीकरण मुख्य सचचव व इतर      
अचधका-याींसमोर माहे जानेवारी, २०१३ मध्ये केले आहे. मुींबई महानगर 
प्रदेशासाठीच्या मेरोपॉर्ल्न प्लॅननींग कर्म्ीच्या मींजुरीनींतर सदर कन्सेप्् प्लॅन 
मधील अभयासपुणि बाबीींचा समावेश प्रारुप सुधाररत प्रादेर्शक योजनेमध्ये 
करण्याचे अर्भपे्रत आहे. सदर प्रारुप प्रादेर्शक योजनेस  महानगर ननयोजन 
सर्मतीची मान्यता व र्शफारस प्राप्त होऊन  तसा प्रस्ताव शासनास सादर 
झाल्यानींतर उचचत ननणिय घेण्यात येईल. 
 

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

राज्यात पोलीस िोठडीत आरोपीांचा मतृ्यूच्या प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत 

(२१) *  १५९१५   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजर्भये, श्री.मुझफ्फर 
हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीस कोठडीत आरोपीींचा मतृ्यू होण्याचे प्रमाण वाढत असून या 
घ्ना रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या शासनावर मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे 
ओढल्याचे माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ठाण्यामध्ये सीसी्ीव्ही बसवण्याबाबत ददलेल्या आदेशाचे 
शासनाने पालन न केल्याबाबत मा.न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस कोठडीत आरोपीींचा मतृ्यू रोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालयाने क्रक्रर्मनल रर् वप्ीशन 
क्र.२११०/२०१४ मध्ये पोलीस कोठडीतील मतृ्यचेू प्रमाण ववववध उपाययोजना्वारे 
कमी करण्याबाबत सूचना ददलेल्या आहेत. त्यामध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावणे 
ही एक आहे. 
(३) राज्यातील पोलीस स््ेशन मध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावणेची कायिवाही सुरु 
असून पोलीस कोठडीतील मतृ्य ू ्ाळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना याींचा 
अभयास करण्यासाठी वररषठ अचधकाऱ्याींची एक सर्मती गठीत केलेली आहे. 
पोलीस कोठडीतील मतृ्यूचा सातत्याने आढावा घेण्यात येत असून ते रोखण्यासाठी 
सवितोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यातील उड्डाणपुलाांच्या ननविदा प्रकक्रयेबाबत 

(२२) *  १४६७२   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील यनुनव्हसिल चौक ते वारजे उडडाण पलुापयतं (हायवे) आणण 
कर्मन्स कॉलेज चौकातील साई मींददर ते काकड े र्स्ीच्या पढेुपयतं असलेल्या 
दोन उडडाण पुलाींच्या कामाकररता महापार्लकेने एकाच ननववदा प्रक्रक्रयेमध्ये 
मान्यता ददल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उडडाणपुलापकैी यनुनव्हसिल चौकाच्या पुलाला जागेचा ताबा 
र्मळत नसल्याने तो रद्द करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापार्लकेच्या या गलथान कारभाराववषयी शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) त्नुसार यास जबाबदार असणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कर्मन्स कॉलेज चौक येथे व यनुनव्हसिल चौक येथे 
उडडाणपूल बाींधणे या दोन्ही कामाींचा एकाच ननववदेमध्ये समावेश आहे, ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
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(२) व (३) नाही.  
   तथावप, ववकास आराखडयातील रस्तारुीं दीने बाचधत र्मळकतीींचा ताबा न 
झाल्याने यनुनव्हसिल चौकातील उडडाणपुलाचे काम ननववदेतनू रद्द करण्याचा 
प्रस्ताव महानगरपार्लकेच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड व्जल्हयातील औदयोधगि प्रर्शक्षण सांस्थेतील विदयार्थयाांिडून 

 प्रिेश शुल्ि आिारण्यात आल्याबाबत 

(२३) *  १५०५४   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हयातील औदयोचगक प्रर्शक्षण सींस्थेतील ववदयाथ्यांना प्रवेशाच्या 
वेळी रुपये १०००/- शुल्क आकारण्यात आले असल्याचे ननदशिनास आले असून 
राज्यात दषुकाळ असल्याने कोणतेही शुल्क आकारु नये असे शासनाचे धोरण 
असताींनाही शुल्काची आकारणी करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ 
च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, औदयोचगक प्रर्शक्षण सींस्थेतील ववदयाथ्यानंा प्रवेशाच्या वेळी 
शुल्क आकारण्यात येऊ नये म्हणनू शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) राज्यातील शासकीय/अशासकीय औ्योचगक प्रर्शक्षण सींस्थेतील प्रवेश 
प्रक्रीयेच्यावेळी प्रर्शक्षणाथींकडून रूपये १०००/- सींस्था ववकास शुल्क आकारण्यात 
आले होते. तथावप, यासींदभाित शासनाने सदर शुल्क परत करण्याचे आदेश ददलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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महाड (व्ज.रायगड) येथील गुांतिणिूदाराांची बनािट  
िां पनी उघडून फसिणिू िेल्याबाबत 

(२४) *  १४९०७   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (ता.महाड, जज.रायगड) ऑक्सर मॅनेजमब् सजव्हिसेस कीं पनीने शकेडो 
गुींतवणकूदाराींची फसवणकू करुन गुींतवणकूदाराींना सुमारे ३ ते ४ को्ी रुपयाींना 
फसववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड शहरातील रेड सब् र या इमारतीमध्ये गेल्या ३ वषािपासून 
दह ववत्त कीं पनी कायिरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ववत्त कीं पनीचे मुख्य कायािलय ओररसा येथे असून कीं पनी 
मालक व सवि सींचालक हे ओररसा येथील रदहवासी आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस स््ेशनमध्ये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय. 
   बबरवाडी ता. महाड व गोरेगाींव ता. माणगाव (जज. रायगड) येथील 
गुींतवणकूदाराींची ऑक्सर मॅनेजमब् सजव्हिसेस या कीं पनीमाफि त ३,६७,३२,२७०/- 
रुपयाींची फसवणकू केल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.      
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर कीं पनी ववरुध्द महाड शहर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. १२/२०१६, 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०९, ३४ महाराषर ठेवीदाराींच्या दहतसींबींधाचे सींरक्षण 
अचधननयम १९९९ चे कलम ३ प्रमाणे  गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

िेिोली (नागपूर) येथील पद भरती गैरव्यिहाराबाबत 
(२५) *  १५६२८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय खननिमा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वेकोली (नागपूर) येथील ननवतृ्तीला आलेल्या कमिचाऱ्याींनी स्वत: ला 
अनक्रफ् दाखवनू आपल्या जागेवर नातेवाईकाींची ननयुक्ती केली असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अशा प्रकारे मागील काही वषाित ६०० पेक्षा जास्त जणाींनी आपली 
वणी वेकोलीमध्ये लावली असून ननवतृ्तीला काही वषि र्शल्लक असताींना प्रकृती 
अस्वस्थ असल्याचे कारणे साींगायची व याकररता दर मदहन्याला वेगवेगळे 
प्रमाणपत्र गोळा करायचे सातत्याने काहीतरी कारण दाखवून काम होत नसल्याचे 
वररषठाींच्या नजरेस आणनू देऊन आपल्या नातेवाईकाींची अशाप्रकारे भरती 
करण्यात आली असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील पद भरती गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) नाही, तथावप, नॅशनल कोल वेजेस ॲग्रीमब् मधील 
तरतुदीनुसार कायिवाही करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. केवळ नॅशनल कोल वेजेस ॲग्रीमब्चा स्तींभ ९.४.०. नुसार 
गठीत मेडीकल बोडािने कमिचारी अपात्र आहे अशी र्शफारस केल्यावरच 
तरतुदीनुसार आवश्यक कायिवाही करण्यात येते. 
(३) वेस््नि कोल क्रफल् डस र्लर्म्ेड (नागपूर) कब द्र शासनाचा उपक्रम असून या 
प्रकरणात चौकशी करण्याचे अचधकार राज्य शासनाला राहील. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
र्सांधदुगुा व्जल्ह्ययातील रेिांडी जांगलमय भागात  

ग्रामसेििाचा मतृदेह आढळल्याबाबत 
(२६) *  १५८५८ श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) र्सींधुदगुि जजल्हयातील रेवींडी जींगलमय भागात ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ग्रामसेवक सुननल पावरा याींचा मतृदेह गळफास लावलेल्या 
अवस्थेत आढळून आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी जींगलात परुुष जातीचे पे्रत गळफास लावलेल्या जस्थतीत 
आढळून आल्याच्या र्मळालेल्या खबरीवरुन मालवण पोलीस ठाणे येथे आकजस्मत 
मतृ्य,ू रजज.नींबर ५९/२०१५ क्रक्र.प्रो.को.कलम १७४ प्रमाणे दाखल केले आहे. 
मयताची ओळख प्ववली असता मयत हा श्री.सुननल ठोबा पावरा असल्याचे 
ननषपन्न झाले आहे. 
     वै् यकीय अचधकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मालवण याींनी मयताचे 
मरणाबाबत सींशय व्यक्त केल्याने मालवण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
रजज.क्र.८५/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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

 

विदभा, मराठिाड्यातील औद्योधगि प्रर्शक्षण सांस्थेत र्शिणाऱ्या  
विद्यार्थयाांचे पररक्षा शुल्ि माफ िरण्याबाबत 

(२७) *  १५७३७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशषेत: ववदभि, मराठवाडा ववभागातील शाळा, महावव्यालयाच्या 
वव्याथ्यांचे दषुकाळामुळे पररक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे, मात्र 
औ्योचगक प्रर्शक्षण सींस्थामधील वव्याथ्यांचे पररक्षा शुल्क माफ करण्यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, यवतमाळ जजल्हयासह मराठवाडयातील औ्योचगक प्रर्शक्षण सींस्थेत 
र्शकणाऱ्या वव्याथ्याचें पररक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) स्य:जस्थतीत यासींदभाित कोणताही ननणिय घेण्यात आलेला नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील यांत्रमाग िामगाराांसाठी स्ितांत्र िल्याणिारी मांडळ स्थापण्याबाबत 

(२८) *  १६२९८   डॉ.अपिूा हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२२४ ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील यींत्रमाग कामगाराींसाठी स्वतींत्र कल्याणकारी मींडळ स्थापन 
करण्याच्या अनुषींगाने शासनस्तरावर सुरु असलेली कायिवाही पुणि झाली आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ववत्त ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मु्याींवर ववकास आयकु्त 
(असींघ्ीत कामगार) कायािलयाने सादर केलेल्या अर्भप्रायावर ववत्त ववभागाने 
पुन्हा जे मुद्दे उपजस्थत केले आहेत, त्या अनुषींगाने ददनाींक २ सडसबबर, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये मागववण्यात आलेला अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) नाही. 
(२) होय, ववत्त ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मुद्दयाींवर ववकास आयुक्त 
(असींघ्ीत कामगार) कायािलयाचे अर्भप्राय दद.१८/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास प्राप्त झाले असून नमूद मुद्दयाींच्या अनुषींगाने प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या 
अवलोकनाथि व मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
(३) शासनस्तरावर कायिवाही चालू आहे. 
(४)  प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मालिण (व्ज.र्सांधदुगुा) तालुक्यातील तारिली खाडी पात्रातील  

उपसा िेलेला गाळ खाडीपात्रातच िाहून गेल्याबाबत 
(२९) * १८०३७   श्री.जगन्नाथ र्शांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जज.र्सींधदुगुि) तालुक्यातील तारकली खाडी पात्रातील गाळ उपशाचे 
काम बींदर ववभागाकडून सन २०१३ पासून सुरु असून उपसा केलेल्या गाळाचे 
योग्य ननयोजन न केल्यामुळे उपसा करुन ठेवलेला गाळ पुन्हा खाडीपात्रातच 
वाहून गेल्याची बाब माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बींदर ववभागामाफि त तारकली खाडी पात्रातून उपसा केलेला गाळ 
योग्य दठकाणी ्ाकण्याबाबत तारकली ग्रामपींचायतीने बींदर ववभाग, मालवण 
याींचेकड े वारींवार ननवेदने देवूनही त्याकड े सदर ववभागाने जाणीवपूविक दलुिक्ष 
केल्यामुळे उपसा केलेला गाळ पनु्हा खाडीपात्रात वाहून गेल्याने शासनाने खचि 
केलेली लाखो रुपयाींची रक्कम वाया गेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) व (३) नाही. 
     माहे ऑक््ोबर, २०१५ ते जानेवारी, २०१६ पयतं ३४,४४७ घनमी्र एवढा 
गाळ काढण्यात आलेला आाहे. तारकली खाडीमध्ये गाळ उपसणी केल्यामुळे 
बो्ीींग करण्यासाठी आणण मासेमारी नौका याींना मागिक्रमण करण्यासाठी सुलभ 
झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
हहांगोली व्ज.प.चे उपमुख्य िायािारी अधधिारी ि ग्रामवििास अधधिारी  

याांनी ग्रामसेििािडून लाच घेतल्याबाबत 

(३०) *  १६६९८   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायतीच्या दफ्तर तपासणीत त्रु् ी काढून कायिवाहीचा प्रस्ताव 
वररषठाींकड ेपाठववण्यात येऊ नये याकररता दहींगोली जज.प.चे उपमुख्य कायिकारी 
अचधकारी (पींचायत ववभाग) श्री.ववलास जाधव आणण ग्रामववकास अचधकारी 
श्री.महेश थोरकर याींनी ग्रामसेवक श्री.दत्ता के्रदे याींचेकडून १० हजार रुपयाींची 
लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या पथकाने ददनाींक ७ फेब्रवुारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास पकडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सींबींचधत दोषी लाचखोर अचधकाऱ्याींची 
ववभागीय चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननदशिनास आले व त्नसुार 
त्याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) तक्रारदार श्री.दत्ता ननवतृ्ती के्रदे, ग्रामसेवक याींचे ग्रामपींचायत उमरा 
येथील कायािलयीन दप्तर तपासणी करताना त्रु् ी न काढण्यासाठी तसेच कसूरी 
अहवाल मुख्य कायिकारी अचधकारी याींजकड े न पाठववण्यासाठी लोकसेवक 
श्री.ववलास पोप् जाधव, उप मुख्य कायिकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद दहींगोली 
याींनी श्री.महेश मधूकरराव थोरकर, ग्रामववकास अचधकारी याींच्या माफि त ददनाींक 
५.२.२०१६ रोजी लाचेची रक्कम रुपये १०,०००/- तक्रारदार याींचेकडून स्वीकारली आहे. 
     या सींदभाित श्री.ववलास पोप् जाधव, उप मुख्य कायिकारी अचधकारी व 
श्री.महेश मधकूरराव थोरकर, ग्रामववकास अचधकारी याींच्याववरुद्ध पोलीस स््ेशन 
दहींगोली येथे गु.र.क्र.३०/२०१६, लाचलुचपत प्रनतबींधक अचधननयम, १९८८ चे कलम 
७, १२, १३(१) (ड) सह १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्हयाच्या अनषुींगाने दोन्ही आरोपीींना ददनाींक ६.२.२०१६ रोजी अ्क करुन 
मा.न्यायालयात हजर केले असता, मा.न्यायालयाने त्याींची ददनाींक ८.२.२०१६ 
रोजी जामीनावर मुक्तता केली आहे. 
     आरोपी लोकसेवक श्री.महेश मधूकरराव थोरकर, ग्रामववकास अचधकारी 
याींना मुख्य कायिकारी अचधकारी, जजल्हापररषद दहींगोली याींच्या ददनाींक 
२४.२.२०१६ च्या आदेशान्वये ददनाींक ५.२.२०१६ पासून शासन सेवेतनू ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. सदर गुन्हयाचा तपास सुरू आहे. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली महानगरपार्लिेत नव्याने समाविष्ट्ट झालेल्या  

गािाांसाठी स्ितांत्र नगरपार्लिा स्थापन िरण्याबाबत 
(३१) *  १६८५१   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लकेत नव्याने समाववष् करण्यात आलेल्या २७ 
गावाींना मूलभूत सोयीसुववधा पुरववण्यासाठी महापार्लकेकड े ननधी उपलबध 
नसल्याने २७ गावाींसाठी स्वतींत्र नगरपार्लका स्थापन करावी अशी मागणी 
सविपक्षीय हक्क सींरक्षण सींघषि सर्मतीने शासनाकड ेकेल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कल्याण-डोंबबवलीतील २७ 
गावाींसाठी स्वतींत्र नगरपार्लका स्थापन करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) कल्याण-डोंबबवली शहर महानगरपार्लकेच्या क्षेत्रातून २७ गावे वगळून 
या गावाींच्या क्षेत्राकरीता नगरपररषद घ्ीत करण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनाने 
प्राथर्मक अचधसूचना प्रर्सद्ध केली आहे. या प्राथर्मक अचधसूचनेच्या अनषुींगाने 
प्राप्त होणा-या हरकती व सूचनाींस अनुसरुन अहवाल सादर करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग याींना सूचचत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
राज्यात तसेच मुांबई शहरात होणाऱ्या बेिायदा शस्त्राांच्या  

िापरास ि तस्िरीस अटिाि िरण्याबाबत 

(३२) *  १६८५७   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसेन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच मुींबई शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा शस्त्राींचा वापर तसेच 
शस्त्राींची तस्करी होत असल्याची मादहती गुन्हेगारीच्या आकडवेारी वरुन माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात वाढत्या बेकायदा शस्त्राींना अ्काव करण्यासाठी तसेच 
तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस यींत्रणेकडून कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई शहरात बेकायदा शस्त्राींची तस्करी बाबत गुन्हा 
दाखल नाही. तथावप, राज्यामध्ये बेकायदा शस्त्राींच्या तस्करीचे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये तीन गुन्हे सडसबबर, २०१५ मध्ये एक गुन्हा तसेच जानेवारी, २०१६ मध्ये 
अकरा गुन्हे दाखल आहेत. 
     बेकायदा अजग्नशस्त्र बाळगल्याबाबत मुींबई शहराींमध्ये सन २०१४ मध्ये 
२३२ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये ३२२ आरोपीींना अ्क करून २७१ अजग्नशस्त्र े
जप्त करण्यात आली. तसेच २०१५ मध्ये १४४ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये २५० 
आरोपीींना अ्क करून १७७ अजग्नशस्त्र े जप्त करण्यात आली.          
जानेवारी-फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये १८ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये ३४ आरोपीींना 
अ्क करून २० अजग्नशस्त्र ेजप्त करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे मुींबई शहर 
वगळून राज्यामध्ये सन २०१५ मध्ये ४७५ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये ८७८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच जानेवारी, २०१६ मध्ये ३९ गुन्हे 
दाखल असून या गुन्हयामध्ये ८३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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(२) बेकायदा शस्त्राींना अ्काव करण्यासाठी तसेच तस्करी रोखण्यासाठी सींबींचधत 
पोलीस ठाण्यातील अचधकारी/अींमलदार त्याींचे ठाणे हद्दीत पररणामकारक गस्त 
करत असतात. तसेच नाकाबींदी व कोंबबींग ऑपरेशन राबववण्यात येते. अवैध 
शस्त्रास्त्र े व त्याींच्या तस्करीबाबत गोपननय मादहती गोळा करून सींबींचधत 
इसमाींवर धाड ्ाकून कायिवाही करण्यात येते. त्याचप्रमाणे मान्यताप्राप्त 
परवानाधारक ववतरक व दकुानदार याींचे शस्त्रसाठा रेकॉडि व ववक्रीचे व्यवहार 
वररषठ पोलीस अचधकाऱ्याींकडून ननयर्मत व अचानक तपासणी करून ननयमबाहय 
व्यवहार आढळून आल्यास त्याींच्यावर कायिवाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील महानगरपार्लिा, नगरपररषदा याांना बेिायदा फलि ननष्ट्िावषत 

िरण्याचा आदेश मा.उच्च न्यायालयाने हदल्याबाबत 

(३३) *  १६८८५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवि महानगरपार्लका, नगरपररषदा याींना शहरात लावण्यात 
आलेल्या सवि बेकायदा होसड िग (जादहराती फलक) ननषकावषत करण्याचे आदेश 
मा.उच्च न्यायालयाने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने मुींबई फलक मुक्त करण्याचे आदेश ददले 
असतानाही मुींबई महानगरपार्लकेने फलकबाजी करीत स्वच्छतेबाबत प्रबोधन 
करीत असल्याचा आभास ननमािण करण्याचे प्रयत्न चालववले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशाचे पालन करणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      जादहरात फलकाींबाबत महानगरपार्लकेच्या मागिदशिक धोरणाच्या ववपररत 
लावण्यात आलेल्या बेकायदा जादहरात फलकाींवर कारवाई करण्याचे मा. उच्च 
न्यायालयाचे आदेश असून, बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने जानेवारी, २०१६ वा त्या 
दरम्यान मुींबई स्वच्छता प्रबोधनासाठी, जादहरात फलकाींचे मागिदशिक तत्वाींचे 
उल्लींघन करणारी कोणतीही परवानगी अथवा अनुज्ञापन ददलेले नाहीत क्रकीं वा असे 
जादहरात फलक लावले नाहीत. 
  स्वच्छता अर्भयानाअींतगित स्यजस्थतीत लावलेल्या जादहरात फलकाींना 
जादहरात फलक ननयमावलीनुसार (norms) व मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशातील अ्ी व शतीनुसार परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
(३) राज्यातील महानगरपार्लकाींकडून अनचधकृतपणे लागणाऱ्या कापडी फलकाींवर 
ननयर्मतपणे कारवाई करण्यात येते. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार 
कायिवाही करण्याबाबत शासनस्तरावरुन सवि सींबींचधताींना सूचना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
सांगमनेर नगरपररषदेला भूसांपादनासाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३४) *  १७११६   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररषद हद्दीतील भूसींपादनासाठी अनेक कामे 
ननधी अभावी रखडली असल्याचे माहे नोव्हेबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नगरपररषदेला भूसींपादनासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर सुवणि जयींती नगरोत्थान महार्भयान (जजल्हास्तर) अींतगित 
सींगमनेर शहरातील काही आरक्षणाींचे भुसींपादनासाठी रु.६० लक्ष इतका ननधी 
मींजूर करण्यात आला होता. तथावप दरम्यानच्या कालावधीत न्यायालयाच्या 
आदेशाने आरक्षण व्यपगत झाल्याने सींगमनेर नगरपररषदेस भुसींपादन करणे 
शक्य झालेले नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरातील पाणी गळती रोखण्याबाबत 

(३५) *  १७२१२   श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खर्लफे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दषुकाळी पररजस्थती असताना 
मुींबई शहर व उपनगरात गींजलेल्या तसेच नादरुुस्त जलवादहन्याींमुळे दररोज 
हजारो र्ल्र पाणी वाया जात असून या जलवादहन्याींच्या दरुुस्तीकड े प्रशासन 
दलुिक्ष करीत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गींजलेल्या तसेच 
नादरुुस्त जलवादहन्याींची दरुुस्ती करून पाणी गळती रोखण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपार्लका हद्दीतील जनु्या असलेल्या जलवादहन्याींची दरुुस्ती 
करून पाणी गळती रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत   
आहेत :- 

 सन २०११ ते २०१५ पयतं महापार्लकेमाफि त एकूण १४६.०८ क्रक.मी. 
लाींबीच्या जुन्या जलवादहन्या बदलण्यात आल्या आहेत. 

 ७१.४१ क्रक.मी. लाींबीच्या जलवादहन्याींच्या अींतगित भागावर रेती र्मचश्रत 
र्समब्चा थर देऊन पनुविसन करण्यात आले आहे. 

 महापार्लकेच्या हद्दीत पाणी गळती ननदशिनास आल्यास, 
महापार्लकेमाफि त गळती दरुुस्तीची कामे तातडीने हाती घेण्यात येतात. 

 बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या १८ ववभागाींत सन २०१३ पासून गळती 
अन्वेषण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

 उविररत ववभागात लवकरच गळती अन्वेषण कक्षाची स्थापना करण्यात 
येणार आहे. 

 गळती अन्वेषण कक्षासाठी आवश्यक असणारी पदाींची ननर्मिती करून पदे 
भरण्याची कायिवाही महापार्लकेमाफि त सुरु आहे. 

 महापार्लकेच्या २४ ववभागात गळती शोधण्याचे काम अववरतपणे सुरु आहे. 
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 जानेवारी, २०१५ ते सडसबबर, २०१५ पयतं सींपूणि मुींबईमध्ये एकूण ३९,९५६ 
गळत्या शोधनु दरुुस्त करण्यात आल्या आहेत. 

 मुींबई जलववतरण व सुधारणा प्रकल्प ववभागातफे सेवा पुरवठादाराकडून 
हेर्लयम गॅस वापरुन गळती शोधण्याची कामे सुरु आहेत. 

 सदर प्रकल्प पूणि झाल्यानींतर सेवा पुरवठादारामाफि त सुचववलेल्या 
पध्दतीनुसार गळती अन्वेषणाची कामे करण्यात येणार आहेत. 

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

िें द्र शासनाने जाहीर िेलेल्या स्माटा र्सटी यादीतून मुांबई शहराला िगळल्याबाबत 

(३६) *  १७३८४   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कब द्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पदहल्या स्मा ि् र्स्ी यादीत 
राज्यातील सोलापूर आणण पणेु शहराचा समावेश करण्यात आला आहे मात्र मुींबई 
शहराला वगळले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर हे राज्याची राजधानी असल्याने स्मा ि् र्स्ीच्या 
पदहल्या यादीत समावेश व्हावा म्हणनू शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     स्मा ि् र्स्ी प्रकल्पामध्ये स्पधाित्मक प्रक्रक्रयेमधनू सींपूणि देशामधनू पढुील ५ 
वषाित एकूण १०० शहराींची ननवड करण्याचे प्रस्ताववत आहे. त्नुषींगाने प्रथम 
्प्प्यात देशातील गुणानकु्रमे प्रथम २० शहराींची ननवड करण्यात आली असून 
यामध्ये पुणे शहराची क्रमाींक २ व सोलापूर शहराची क्रमाींक ९ या 
गुणानुक्रमाींकावर ननवड झाली आहे. 
     गुणानकु्रमाींकाच्या तार्लकेत मुींबई शहराचा ४३ वा क्रमाींक आहे. 
     स्पधेच्या पढुील ्प्प्यात उविररत ८० शहराींना गुणात्मक दजाि सुधारुन 
स्मा ि् र्स्ी म्हणनू ननवड होण्याची सींधी प्राप्त होणार आहे. 
     स्मा ि् र्स्ी योजनबतगित स्वननधीतनू मुींबईकरीता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याचा ननणिय राज्य शासनाने घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------------------- 
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मुांबई शहरात िाांजण्या आजाराचे रुग्ण आढळून आल्याबाबत 
 

(३७) *  १७८०२   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान काींजण्या आजाराचे 
७८ रुग्ण आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती प्रनतबींधक 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या सींसगिजन्य रोगाींसाठी असलेल्या कस्तुरबा 
रुग्णालयामध्ये माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये काींजण्या आजाराचे एकूण ३३४ रुग्ण 
दाखल झाले होते. 
(२) काींजण्या आजारावर बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमाफि त खालील प्रनतबींधात्मक 
उपाययोजना करण्यात येतात :- 

 काींजण्या हा ववषाणमुुळे होणारा सींसगिजन्य रोग असल्यामुळे रुग्णाींना 
कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करून स्वतींत्र कक्षात (Isolation ward) 
ठेवण्यात येते. 

 एखा्या दठकाणी काींजण्याींचा कब द्रीय उदे्रक (Focal Outbreak) 
आढळल्यास आरोग्य कब द्रा्वारे जनजागतृी, ववलनीकरण इ. करण्यात 
येते. 

 सदर रुग्णाींवर यथोचचत (Symptomatic Treatment) उपचार करण्यात 
येतात. 

 अनत गींभीर रुग्णाींना इींजेक्शन ॲर्सक्लोव्हीर आणण ॲण््ीबायोद्क्स 
(Injection Acyclovir & Antibiotics) देण्यात येते. 

(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मेळघाट (व्ज.अमरािती) येथे लग्नाचे आर्मष दाखिनू अल्पियीन  
मुलीांची खरेदी-विक्री िरणारी टोळी जेरबांद िेल्याच्या घटनेबाबत 

(३८) *  १७८३१   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (जज.अमरावती) येथे लग्नाचे आर्मष दाखवून अल्पवयीन मुलीींची 
खरेदी-ववक्री करणारी ्ोळी ती्ं ा मुक्ती सर्मती व आददवासी सींघ्नेच्या युवकाींनी 
ननदशिनास आणनू देऊन ती ्ोळी जेरबींद करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुलीींच्या पालकाींना रुपये ५० हजार ते एक लाखाचे आर्मष 
दाखवनू आणण मुलीींना परप्राींतात नेऊन लग्न लावनू देण्याचे आश्वासन देऊन 
सदर ्ोळी मुलीींना मध्यप्रदेशात घेऊन जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू ्ोळीशी सींबींचधत 
अन्य गुन्हेगाराींना अ्क करण्याबाबत तसेच उक्त अल्पवयीन मुलीींना त्याींच्या 
घरी परत पाठववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) मुलीींच्या पालकाींनी आरोपीकडून (रा.मध्यप्रदेश) रु.५५,०००/- हुींडा घेवनू दोन 
मुलीींची ववक्री केली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, धारणी येथे अप.क्र.३१/१६ कलम ३६३, 
३६६(अ), ३७०(अ)(१)(२), ३४ भादवव प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
आरोपीींनी वपडीत मुलीींसोबत शारररीक सींबींध केल्याचे आणण अल्पवयीन 
मुलीसोबत आरोपीने लग्न केल्याचे सदर गुन्हयामध्ये कलम ३७६ (२) (आय)(ज) 
भादवव सह कलम ६ बाल लौंचगक अत्याचार प्रनतबींधक कायदा २०१२ आणण बाल 
वववाह प्रनतबींध अचधननयम, २००६ ची कलम ९,१०,११ समाववष् करण्यात आले 
आहे. दोन्ही मुलीींच्या वडीलाींसह एकूण ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे. 
गुन्हयात वापरलेले वाहन व रु.५०,०००/- जप्त करण्यात आले आहेत. दोन वपडीत 
मुलीींपैकी एका मुलीच्या काकाच्या ताब्यात देण्यात आले असून, दसुरी 
अल्पवयीन मुलीचे कोणी नातेवाईक ताब्यात घ्यायला तयार नसल्याने अमरावती 
येथील बाल ननरीक्षण गहृामध्ये ठेवण्यात आले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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खारघर (निी मुांबई) येथे र्सडिोच्या राखीि भुखांडािर बेिायदेशीरररत्या 
मातीची विल्हेिाट लािणाऱ्या ठेिेदारािर िारिाई िरणेबाबत 

(३९) *  १८०६१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खारघर (नवी मुींबई) येथे र्सडकोच्या जागेत सेक््र ३३ मध्ये प्लॉ् नीं.२ या 
राखीव भुखींडावर परवानगी न घेता बेकायदेशीरररत्या मातीची ववल्हेवा् 
लावणाऱ्या ठेकेदाराच्या ववरोधात र्सडकोच्या अचधकाऱ्याींनी खारघर पोलीस 
ठाण्यात तक्रार ददली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी करून सींबींचधत ठेकेदारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सबरल पाकि , खारघर येथे मातीचा भराव होत असल्याचे कळल्यानींतर 
र्सडकोच्या अचधकाऱ्याींनी जागेची पाहणी केली. सदर दठकाणी ८ डींपर आढळून 
आल्याने पोलीस स््ेशन, खारघर येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे व 
सींबींचधताींववरुध्द पोलीसाींकडून दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
उत्तन (भाईंदर) येथील घनिचरा प्रकक्रया प्रिल्प िायााव्न्ित िरण्याबाबत 

(४०) *  १८०८१   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उत्तन (भाईंदर) येथील घनकचरा प्रकल्पात उघडयावर साठववण्यात येणारा 
कचरा गेल्या आठ ददवसाींपासून घुमसत असून धुरामुळे येथील नागररक त्रस्त 
झाले असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील कचरा प्रक्रक्रया प्रकल्प गत दोन वषांपासून बींद असल्याने 
या प्रकल्पाच्या आसपास कचरा उघडयावरच साठवला जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, येथील कचऱ्यावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी हा प्रकल्प कायािजन्वत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) उत्तन-पाली येथील घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्पाच्या 
दठकाणी उघडयावर ्ाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याला नसैचगिकररत्या तुरळक आग 
लागत असते. 
    मात्र कचऱ्याला लागलेली आग ववझववण्याकररता कचऱ्यावर मॅग्नेर्शयम 
क्लोराईड या रसायनाची ननयर्मत फवारणी करण्याची उपाययोजना 
महानगरपार्लकेकडून करण्यात येते. 
(२) र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लका क्षेत्रातील मौजे उत्तन-पाली येथील घनकचरा 
प्रक्रक्रया प्रकल्प काही ताींबत्रक कारणाींमुळे ददनाींक २५/१०/२०१३ पासून बींद आहे. 
     तथावप र्मरा-भाईंदर शहरातून जमा होणारा दैनींददन घनकचरा मौजे  
उत्तन-पाली येथे स्यजस्थतीत बींद असलेल्या घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्पालगत 
असलेल्या मोकळ्या जागेत महानगरपार्लकेकडून ्ाकण्यात येतो. या दठकाणी 
्ाकण्यात येत असलेल्या घनकचऱ्यावर बायोकल्चरची फवारणी, पोकलन/डोझर 
मशीनच्या माध्यमातनू वेळीच सपा्ीकरण करुन मातीचे कॅवपींग करणे, आग 
ववझववण्याकरीता कचऱ्यावर मॅग्नेर्शयम क्लोराईड या रसायनाची ननयर्मत 
फवारणी करणे इत्यादी स्वरुपाच्या तात्पुरत्या उपाययोजना महानगरपार्लकेकडून 
करण्यात येत आहे. 
(३) उत्तन-पाली येथील घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्पाऐवजी घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्प 
पयाियी जागेवर उभारण्याच्या दृष्ीने महानगरपार्लकेकडून मौजे सकवार येथे 
जागा उपलब्ध करण्यात आली असून याकरीता वन खाते वगळता इतर सींबींचधत 
प्राचधकरणाींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र े प्राप्त झाली आहेत. र्मरा-भाईंदर 
महानगरपार्लकेकडून याबाबत वन ववभागाकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
    दरम्यान मौजे सकवार येथे सदर प्रकल्प कायािजन्वत होईपयतं अींतररम 
व्यवस्था म्हणनू शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रक्रया करण्याकररता महाराषर प्रदषुण 
ननयींत्रण मींडळ अथवा ननरी, मुींबई क्रकीं वा आय.आय.्ी., पवई याींच्याशी 
सल्लामसलत करुन ववदयमान उत्तन पाली येथील घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्पाच्या 
दठकाणी लघु शास्त्रोक्त भस्मीकरण कब द्र उभारणे क्रकीं वा समुचचत घनकचरा 
व्यवस्थापन करण्याबाबत हररत लवाद, पुणे याींनी ननदेश ददले होते. त्यानुसार 
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र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लकेकडून आय.आय.्ी., मुींबई याींची ताींबत्रक सल्लागार 
म्हणनू नेमणकू करण्यात आली आहे. आय.आय.्ी., मुींबई याींच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या ताींबत्रक अहवालानसुार उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकल्पासाठी 
र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लकेकडून ननववदा प्रक्रक्रया प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त, 
र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. 
    स्वच्छ भारत अर्भयानाअींतगित शहरातील कचऱ्याींवर शास्त्रोक्त प्रक्रक्रया 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याबाबत महानगरपार्लकेस ननदेश 
देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
बहृन्मुांबई महानगरपार्लिेतून हुतात्मा चौिाच्या मूळ नामिरणाच्या 

 प्रस्तािाची िागदपत्र ेगहाळ झाल्याबाबत 

(४१) *  १८१०१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींयुक्त महाराषराच्या लढ्यात फ्लोरा फाऊीं ्न येथे अनेक जण हुतात्मा झाले 
त्नींतर याचे नाव हुतात्मा चौक करण्यात आले या मूळ 
नामकरणाच्या प्रस्तावाची कागदपत्र े बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेतनू गहाळ झाली 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतकी महत्वाची कागदपत्र ेगहाळ होण्यास कारणीभूत असलेल्या 
अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, महानगरपार्लकेच्या अखत्याररतील अशा अनेक प्रस्तावाींच्या 
कागदपत्राींचे सींवधिन करण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सींयुक्त महराषराच्या लढ्यातील हुतात्म्याींना श्रध्दाींजली 
ननर्मत्त तत्कालीन प्रशासनाने सन १९६१-६२ दरम्यान फ्लोरा फाऊीं ्न या 
चौकाचे हुतात्मा चौक असे नामाींतर केल्याबाबतची कागदपत्र े बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेकड ेआढळून येत नाहीत. 
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(२) सदर कागदपत्राींचा शोध आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपार्लका याींचेमाफि त 
घेण्यात येत आहे. 
(३) महानगरपार्लकेच्या अखत्याररतील अशा अनेक प्रस्तावाींच्या कागदपत्राींचे 
सींवधिन करण्यासाठी प्राथर्मकतेनुसार दस्ताऐवजाींची ननयत वगािनुसार ववभागणी 
करुन कायिवाही केली जाते. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई नार्शि-महामागाािरील िोपरी येथील  

उड्डाणपुलाचे रुां दीिरण िरण्याबाबत 

(४२) *  १८२०६   अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील मुींबई-नार्शक महामागािवरील कोपरी येथील उडडाणपूलाचे 
रुीं दीकरण करण्यासाठी १०० को्ी रुपयाींच्या खचािचे अींदाजपत्रक मींजूर झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उडडाणपूलाच्या रुीं दीकरणाच्या कामास कब व्हा सुरुवात होणार 
आहे व सदर रुीं दीकरणाचे काम क्रकती कालावधीत पूणि होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे शहरातील मुींबई नार्शक महामागािवरील कोपरी 
येथील उडडाणपूलाचे रुीं दीकरणाचे काम मींजूर झाले आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) रुीं दीकरणाच्या प्रत्यक्ष कामास पावसाळयानींतर ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
सुरुवात होऊन त्यानींतर ३ वषािच्या कालावधीत काम पूणि होणे अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
धगरगाि (मुांबई) येथे आयोव्जत मेि इन इांडडया मधील साांस्िृनति 
िायाक्रमादरम्यान व्यासपीठास लागलेल्या आगीच्या घटनेबाबत 

(४३) *  १८५२६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चगरगाव (मुींबई) येथे आयोजजत मेक इन इींसडया मधील साींस्कृनतक 
कायिक्रमादरम्यान व्यासपीठाला मोठी आग लागल्याची घ्ना ददनाींक          
१४ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आींतरराषरीय पातळीवरील कायिक्रमादरम्यान घडलेल्या या घ्नेत 
मोठ्या प्रमाणावर ववत्त हानी झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आगीची दघुि् ना ननयोजनाचा अभाव आणण योग्य काळजी 
न घेतल्याने घडली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून घ्नेस जबाबदार 
असणाऱ् याींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर आगीची दघुि् ना सदोष वव्यतु प्रणालीमुळे घडली असल्याचे 
आढळून आले असून डॉ.दा.भ. मागि पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गु.र.क्र. ५६/२०१६, 
भा.दीं.वव.सीं. कलम २८५, ३३६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
घ्नेचा अचधक तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
साांगली येथे िृषी औषध विक्रीच्या दिुानात विनापरिाना िृषी औषधे  

विक्रीस ठेिल्या प्रिरणी दाखल िेलेल्या गुन्ह्ययाबाबत 

(४४) *  १८८२८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादान चाांदरूिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील कुपवाड रस्त्यावरील बालाजीनगर येथे कृषी औषध ववक्रीच्या 
दकुानात ववनापरवाना कृषी औषधे ववक्रीस ठेवल्या प्रकरणी दोघाींवर सींजयनगर 
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधताींवर कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     जजल्हा गुणवत्ता ननयींत्रण ननररक्षक साींगली याींचे क्रफयािदीवरुन सींजयनगर 
पोलीस ठाणे, साींगली येथे २ आरोपीींववरुध्द गु.र.नीं.९/२०१६, अत्यावश्यक वस्त ु
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अचधननयम १९५५ चे कलम ३ (२) (a) (d) तसेच क्रक्कनाशक कायदा १९६८ चे 
कलम ३ (k), ९ (१), ९ (३-b), ९ (४), १३ (१), १७ (a), १७ (d),  १८ (a)(c) व 
क्रक्कनाशक ननयम १९७१ चे ननयम क्र. ६ (१), ९ (१), १० (१), १०(४-A) i, १५ 
(२), १६, १७(१), १८, १९(iii), १९(३) (४)(७) प्रमाणे दद. ०६/०१/२०१६ रोजी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) घ्नास्थळावरुन जप्त केलेल्या जवैवक क्रक्कनाशकाचे नमुने ववश्लेषक 
क्रक्कनाशक तपासणी प्रयोगशाळा, पुणे व जवैवक खताचे नमुने खत तपासणी 
प्रयोग शाळा, कोल्हापूर येथे तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते. त्याींचेकडून 
प्राप्त अहवालानुसार ववक्री करण्यात येत असलेले जवैवक खते व क्रक्कनाशके 
ववदहत मानकाप्रमाणके नसल्याचे आढळून आले आहे. 
    तींत्र अचधकारी गुणननयींत्रण्वारे ववभागीय कृषी महासींचालक कोल्हापूर याींनी 
सदर तारा ॲग्रो सवविसेस या कीं पनीचा ववक्री परवाना रद्द केला आहे. गुन्हयाचा 
तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
व्यिसाय र्शक्षण ि प्रर्शक्षण विभागामधील सांगणि  
ननदेशि पदास सुधारीत िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

(४५) *  १८९३०   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये व्यवसाय र्शक्षण व प्रर्शक्षण ववभागामधील सींगणक ननदेशक पद 
ददनाींक ३१ जुलै, १९९७ ला (१४००-२६००) वेतनशे्रणीत ननर्मित झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगणक ननदेशक पदाना सुधाररत वेतनशे्रणी ददनाींक १७ जानेवारी, 
२००४ रोजीचा शासन ननणिय लागु झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींगणक ननदेशक पदाींना सुधाररत वेतनशे्रणी र्मळणेसाठी प्रस्ताव 
क्र-४/आस्था/२००५(२३५) ददनाींक १६ एवप्रल २००५ ला सींचालकानी शासनास सादर 
केला होता तसेच या पदाींना ववधानसभा आश्वासन १०६८ नुसार सुधाररत 
वेतनशे्रणी (५५००-९०००) लागु करणे आवश्यक असल्याचे सींचालकाने शासनास 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ददनाींक २५/७/२००७ च्या पदाच्या आढाव्यात सींगणक ननदेशक पद 
(१४००-२६००) वेतनशे्रणीत दशिववण्यात आले असून राज्य वेतन सुधारणा सर्मती 
२००८ मा.हकीम याींनी सनैनकी शाळेतील सींगणक ननदेशकाींन (pay band-२९३००-
३४८०० गे्रड पे ४३००) प्रस्ताववत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींगणक ननदेशक पद ददनाींक ३१/७/१९९७ ला ननर्मित झाले, त्याच 
शासन ननणियामध्ये ननमािण झालेल्या ननदेशक प्रमाणपत्र अभयासक्रम      
(१२००-२०४०) याींना सुधाररत वेतन शे्रणी (४५००-७०००) लागू केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, राज्यातील व्यवसाय र्शक्षण व प्रर्शक्षण ववभागामध्ये कतिव्यावर 
असलेल्या सींगणक ननदेशक पदाच्या वेतनशे्रणीबाबत स्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     सदर नस्ती सन २००५ मधील असल्याने उपलब्ध होवू शकली नाही. 
त्यामुळे प्रस्ताव सादर केला क्रकीं वा कसे ते स्पष् होत नाही. 
(४) नाही. तथावप या ववभागाच्या अचधपत्याखालील तींत्रशाळेतील ननदेशकाींना 
९३००-३४८०० व गे्रड पे ४२०० या वेतनशे्रणीत वेतन मींजूर करण्यात आले आहे. 
(५) होय. 
(६) ववत्त ववभाग महाराषर नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) ननयम २००९ अन्वये 
सींगणक ननदेशक पदाची सुधारीत वेतनशे्रणी रुपये ९३००-३४८०० गे्रड वेतन 
४२००/- अशी दशिववण्यात आली असून त्यानुसार लागू करण्यात आली आहे. 
 
 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) पव्श्चम येथील मधुिुां ज िो.ऑप.हौ.सोसायटीच्या इमारतीचा 
वििास िरताना झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(४६) *  १९११५   श्री.अमररशभाई पटेल :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी (मुींबई) पजश्चम येथील मधुकुीं ज को.ऑप.हौ.सोसाय्ीच्या इमारतीचा 
ववकास करताना अर्भहस्ताींतरण पत्र नसणे, ववकास करारनाम्यामध्ये 
सोसाय्ीच्या पदाचधकाऱ्याींच्या सहया नसणे, तसेच ३५ फ्री फन्जीबल एफएसआय 
चा एररया रदहवाशाींना न देता बनाव् कागदपत्र ेबनवून मुींबई महानगरपार्लकेने 
आय.ओ.डी.क्रमाींक सीएचई/डब्ल्यू/०९०६/के/३३९ (नववन), ददनाींक १ ऑगस््, २०१३ 
रोजी वा त्यासुमारास  ददली असल्याबाबत व ववकासकास सदरहू इमारत 
बाींधण्यास परवानगी ददल्याबाबत सींबींचधत रदहवाशाींनी आयकु्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लका, मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेसन २०१५-२०१६ मध्ये वारींवार लेखी 
तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबई महानगरपार्लकेच्या के-वाडि येथील अचधकाऱ्याींनी हस्ताींतरण 
करारपत्र, मुद्राींक पत्र, ववकास करारनामा इ.कागदपत्र ेनसताना व सोसाय्ीच्या 
इनतवतृ्तावर सचचव व अध्यक्षाींची सही नसताना बनाव् कागदपत्र े बनवनू 
आय.ओ.डी आणण सी.सी.कराराबाबतही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत तसेच 
सदरहू ववकासकाने इमारती बाींधण्याचा केलेला करार हा सींपूणिपणे बनाव् 
कागदपत्राच्या आधारे केला असल्याचे तसेच महानगरपार्लकेच्या अचधकाऱ्याींनी 
आय.ओ.डी. ददल्यानींतर पुन्हा इमारत पाडण्याची नो्ीस चुकीच्या पध्दतीने 
पाठवनू इमारत ददनाींक २७ मे, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास तोडून तेथील ७० 
रदहवाशाींची फसवणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सींपणूि प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या रदहवाश्याींना 
न्याय देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींधेरी (मुींबई) पजश्चम येथील मधुकुीं ज को.ऑप.हौ. 
सोसाय्ीच्या इमारतीचा ववकास करताना अर्भहस्ताींतरण पत्र नसणे, ववकास 
करारनाम्यामध्ये सोसाय्ीच्या पदाचधकाऱ्याींच्या सहया नसणे, तसेच ३५ फ्री 
फन्जीबल एफएसआय चा एररया रदहवाशाींना न देता बनाव् कागदपत्र ेबनवनू 
मुींबई महानगरपार्लकेने आय.ओ.डी. ददली असल्याबाबत व ववकासकास सदरहू 
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इमारत बाींधण्यास परवानगी ददल्याबाबत सींबींचधत एका रदहवाशाने सन     
२०१५-२०१६ मध्ये लेखी तक्रार केल्या आहेत, हे खरे आहे, 
(२) न.भू.मा.क्र. ३७० (१ते२३) जव्हलेज-अींधेरी (पजश्चम) येथे मधुकुीं ज सोसाय्ीच्या 
दोन इमारती होत्या, दोन इमारतीींपैकी क्र.१ ही तळ+४ मजले व इमारत क्र.२ ही 
काही भाग तळ + २ मजले व काही भाग तळ + १ मजला प्रमाणे होती. 
     वास्तवुवशारदाने सादर केलेल्या मालमत्ता पत्रकानुसार सदर भुखींडाची 
मालकी मे.फजल कन्स्रक्शन याींच्याकड ेआहे. त्यानुसार मे.फझल कन्स्रक्शन 
याींनी नोंदणीकृत मुखत्यारपत्राने ववकासाचे अचधकार मे.ओम ररम अरहम 
डवे्हलपसि याींना प्रदान केले. 
     वास्तवुवशारदाने सदर भूखींडावरील दोन्ही इमारतीमधील एक सदस्य 
वगळता इतर ६५ सदस्याींचे सामुदहक मान्यतापत्र घेऊन सदर भूखींडावर 
पुनवविकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव महानगरपार्लकेस सादर केला होता. 
     ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदुीनुसार पुनवविकास प्रस्तावाची 
छाननी करुन ववकासकास इमारत बाींधकामास परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
     ववकासकाने प्रस्तावासोबत सादर केलेले सामानयक मान्यतापत्र, नोंदणीकृत 
व्मुखत्यारपत्र व मालमत्ता पत्रक, इत्यादी कागदपत्राच्या आधारे आय.ओ.डी. 
देण्यात आली आहे. 
     ददनाींक ०१.०८.२०१३ रोजी महानगरपार्लकेने मींजूरील ददलेल्या 
नकाशाप्रमाणे ववकासकाने इमारत क्र. १ व इमारत क्र. २ चा तळ + १ 
मजल्याचा भाग ननषकार्सत केला होता. उविररत तळ + २ मजले हा भाग 
मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत होता. सदर भाग एक रदहवाशी वगळता पुणित: 
ररकामा होता. इमारतीचा हा भाग मोडकळीस आलेला असल्यामुळे पुढील अनथि 
्ाळण्यासाठी ददनाींक १७.०४.२०१४ रोजी मुींबई महानगरपार्लका अचधननयम ३५४ 
अन्वये इमारत ननषकार्सत करण्यासाठी महानगरपार्लका माफि त नो्ीस 
बजावण्यात आली.  
     दरम्यान ददनाींक ०९.०५.२०१४ रोजी त्या इमारतीचा काही भाग रस्त्यावर 
कोसळल्याची तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपार्लका, अजग्नशमन दल व स्थाननक 
पोलीस ठाणे याींना प्राप्त झाली. सदर इमारतीच्या भागात एक रदहवाशी वगळता 
सींपूणि इमारत ररकामी होती व त्यानसुार अजग्नशमन दलाने सदर मोडकळीस 
आलेल्या ररकाम्या भागातील राहत असलेल्या त्या एका रदहवाशाला त्याच्या 
मौल्यवान वस्तूींसह इमारतीतनू सुखरुप बाहेर काढले. 
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     त्यामुळे महानगरपार्लकेने इमारत तोडून तेथील ७० रदहवाशाींची फसवणकू 
केली, हे म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
(३) सींबींचधत एका रदहवाशाने ददवाणी न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. 
न्यायालयीन आदेशानुसार पढुील कायिवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई येथील अन्न ि औषध प्रशासन िायाालयाभोिती  

िचरा ि घाण मोठ्या प्रमाणात पसरल्याबाबत 

(४७) *  १९१२६   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर माके्, मुींबई येथील अन्न व औषध प्रशासन 
कायािलयाभोवती कचरा व घाण मोठ्या प्रमाणात पसरली असल्यामुळे कायािलयीन 
कमिचारी व कायािलयात कामासाठी येणारे नागररक याींचे आरोग्य धोक्यात आले 
असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचरा महापार्लकेने वा अन्न व औषधी प्रशासन 
कायािलयाने साफ करायचा याबाबत वाद असून या वादात सींबींचधताींच्या 
आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमािण झाला असल्याने स्थाननक नागररकाींच्या याबाबत 
तीव्र प्रनतक्रक्रया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     अन्न व औषध प्रशासन कायािलयाच्या आवारातील साफसफाई करण्याची 
जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन कायािलयाची असून, सदर कायािलयाच्या 
आवाराबाहेरील रस्त्याची साफसफाई करण्याची जबाबदारी ही बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेची आहे. त्यानुसार सदर दठकाणची साफसफाई करण्यात येत 
असून यासींदभाित दोन्ही कायािलयामध्ये कोणताही वाद नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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आधारिाडी (ता.िल्याण, व्ज.ठाणे) येथील डांवप ांग ग्राऊां डचे 
बारािे येथे होणारे स्थलाांतर रोखण्याबाबत 

 

(४८) *  १९१९०   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधारवाडी डींवप ींग ग्राऊीं ड शास्त्रोक्त पध्दतीने 
बींद करण्यासाठी कल्याण-डोंबबवली महापार्लकेने मागववलेल्या ननववदेला स्थायी 
सर्मतीने मींजूरी ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधारवाडी डींवप ींग ग्राऊीं डचे स्थलाींतर बारावे येथे करण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आधारवाडी डींवप ींग ग्राऊीं डचे स्थलाींतर बारावे येथे रोखण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका क्षेत्रातील घनकचऱ्यावर प्रक्रक्रया करून 
त्याची ववल्हेवा् लावण्याकरीता मौजे उींबड,े माींडा व बारावे येथे शास्त्रोक्त 
भरावभूमी उभारण्याचे महानगरपार्लकेकडून प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त, 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. ही वस्तजुस्थती ववचारात 
घेता, आधारवाडी येथील क्षेपणभूमी बारावे येथे स्थलाींतरीत करण्यात येत नसून 
तेथे घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रक्रया करण्याचे महानगरपार्लकेकडून प्रस्ताववत 
आहे. 
      आधारवाडी येथील क्षेपणभूमीची क्षमता सींपली असल्याने ती शास्त्रोक्त 
पध्दतीने बींद करण्याचे महानगरपार्लकेकडून प्रस्ताववत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपार्लिेत मतृ िमाचाऱ्याांच्या िारसाांना डािलून 
इतर लोिाांना नोिऱ्या देण्यात आल्याबाबत 

(४९) *  १४८३०   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजर्भये, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपार्लकेतील मतृ कमिचाऱ्याींच्या जागेवर बनाव् कागदपत्र े
तयार करुन मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना डावलून इतर लोकाींना नोकरी देण्याची व त्यात 
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) त्यात काय आढळून आले व त्नुसार सींबींचधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्या पोलीस तपासादरम्यान बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेतील काही कमिचाऱ्याींचा सहभाग असल्याचा ददसून आल्यामुळे 
पोलीस यींत्रणेमाफि त त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     पोलीस यींत्रणेमाफि त अ्क करण्यात आलेल्या सदर कमिचाऱ्याींना 
महानगरपार्लकेमाफि त ननलींबबत केले असून, त्याींची ववभागीय चौकशी सुरु 
करण्यात आली आहे. 
     गुन्हे अन्वेषण ववभागाच्या ददनाींक १.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये, १२ अनुकीं पा 
तत्वावरील नोकरी प्रकरणाींची मादहती महानगरपार्लकेकडून मागववण्यात आली 
होती. त्याअनुषींगाने बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमाफि त सदर प्रकरणाच्या प्राथर्मक 
चौकशीची कायिवाही सुरु करण्यात आली आहे. 
    सदर प्राथर्मक चौकशीमध्ये आढळून आलेले ननषकषि खालीलप्रमाणे आहेत :  

 अनकुीं पा प्रकरणाींतगित पात्र ठरववण्याकररता शाळा सोडल्याचा दाखला, 
जन्म दाखला, मयत कमिचाऱ्याचा मतृ्यू दाखला, पॅनकाडि, आधार काडि, 
रेशनकाडि, पोलीसाींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. कागदपत्र े फेरफार करून 
सादर करण्यात आली असल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
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 अनकुीं पा प्रकरणाींतगित पात्र ठरववण्याकररता वारसदार नसताींनाही अन्य 
व्यक्तीींची नावे ननदेर्शत करून प्रकरणे सादर करण्यात आली असल्याचे 
ननदशिनास आले आहे. 

 तसेच, कायािलयीन कागदपत्राींवरदेखील कमिचारी/अचधकाऱ्याींच्या बनाव् 
स्वाक्षरी करून प्रस्ताव सादर केला असून त्यास मींजुरी घेतल्याचे ददसून 
आले आहे. 

(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
----------------- 

मुांबईतील परेल विभागातील टाटा रुग्णालयामध्ये ििा रोगािर उपचार 
घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णाांच्या ननिासाची व्यिस्था िरण्याबाबत 

(५०) *  १४६७७   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील परेल ववभागातील ्ा्ा रुग्णालयामध्ये ककि रोगावर उपचार 
घेण्यासाठी आजारी वडीलासोबत आलेल्या ३ वषािच्या मुलीचा थींडीच्या 
कडाक्यामुळे मतृ्यू झाल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपचारासाठी आलेले सदर कु्ुींब हे अधिउघडया झोपडीमध्ये राहत 
असल्याने या मुलीचा मतृ्यू झाल्याचे ननषपन्न झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयामध्ये दाखल होण्याकररता अशा अनेक रुग्णाींना 
रुग्णालयाच्या बाहेर ददवसबददवस राहून दाखल होण्याकररता प्रनतक्षा करावी लागते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्ा्ा रुग्णालयामध्ये ककि रोगावर उपचार घेण्यासाठी येणा-या 
लक्षणीय रुग्णाींची तात्पुरती व्यवस्था केल्यास मतृ्यूशी झुींज देणा-या रुग्णाींचे प्राण 
वाचववले जाईल याकररता शासना्वारे काही उपाययोजना करण्यात येणार आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या मतृ्यू नोंदणीनुसार, दद. ६ जानेवारी, २०१५ 
रोजी ्ा्ा रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी आजारी वसडलाींसोबत आलेल्या ३ 
वषांच्या मुलीचा थींडीच्या कडाक्यामुळे मतृ्यू झाल्याची नोंद नाही. 
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     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या मतृ्यू नोंदणीनुसार दद. ६ जानेवारी, 
२०१५ रोजी बीडीडी चाळ नीं.१, महात्मा फुले रोड, दादर येथील पाच वषांखालील 
लहान मुलीच्या मतृ्यचूी नोंद झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ककि रोग ननवारणासाठी बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या नायर रुग्णालय 
येथे ७५ खा्ाींचा रेसडएशन ऑन्कॉलॉजी ववभाग कायिरत आहे. तसेच, सायन 
रुग्णालय येथे ककि रोग रुग्णाींसाठी बाहयरोग ववभाग व उपचार (क्रकमोथरॅॅपी) 
पध्दती कायिरत आहे. 
     यार्शवाय भाींडुप येथे सुपर स्पेशार्ल्ी रुग्णालय उभारण्यासींदभाित 
महापार्लकेमाफि त प्रक्रक्रया सुरु आहे. या रुग्णालयात इतर ववशेष उपचाराींसमवेत 
ककि रोगग्रस्त रुग्णाींवर उपचाराींची सुववधा उपलब्ध असेल. 
     ्ा्ा रुग्णालयामध्ये ककि रोगावर उपचार घेण्यासाठी येणाऱ् या परींतु ननवारा 
नसलेल्या रुग्णाींच्या नातेवाईकाींच्या ननवाऱ् याची व्यवस्था करण्याची तरतदू 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेकड े नसली तरी काही अशासकीय सींस्था याबाबत 
पुढाकार घेतात. 
(५) प्रश्न उ् भवत नाही. 

-----------------  
पुणे येथील स्िाईन फ्ल्यूच्या आजारािर ननयांत्रण र्मळविण्याबाबत 

(५१) *  १८३५२   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर 
ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे थींडीची तीव्रता वाढल्याने स्वाईन फ्ल्य ूसींशयीत रुग्णाींमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात वाढ झाली असून दोन जणाींचा मतृ्यू झाला असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वाईन फ्ल्युच्या आजारावर ननयींत्रण र्मळववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ५३ सींशनयत रुग्ण 
आढळून आले असून, त्यापकैी केवळ ६ रुग्ण स्वाईन फ्ल्यू बाधीत असल्याचे 
आढळले आहेत व त्यातील २ रुग्णाींचा मतृ्यू झाला आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
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(२) पुणे महानगरपार्लकेमाफि त स्वाईन फ्ल्य ू आजारावर ननयींत्रण 
र्मळववण्यासाठी, पुणे महानगरपार्लकेतफे खालीलप्रमाणे कायिवाही करण्यात    
येते. :- 
    डॉ. नायडू साींसचगिक रुग्णालयासदहत ५९ दवाखाने / रुग्णालयाकडील स्वाईन 
फ्ल्यू प्राथर्मक उपचार कब द्र तसेच २० खाजगी रुग्णालयामाफि त स्वाईन 
फ्ल्यूबाबत तपासणी, उपचार व लसीकरण करण्यात येत आहे. 
     जनजागतृीसाठी दैनींददन वतृ्तपत्र, रेसडओ, पथनाट्य, ववभागननहाय चचाि 
सत्र इत्यादी जनजागतृी कायिक्रम राबववण्यात येत आहेत. 
     पुणे शहरातील खाजगी वै्यकीय व्यवसानयकाींचे प्रर्शक्षण घेण्यात आले आहे. 
     उच्च दजािच्या उपचार प्रो्ोकल्सच्या प्रती सवि खाजगी वै् यकीय 
व्यवसानयकाींना ववतररत करण्यात आल्या. 
     साथीच्या आजाराींवर ननयींत्रण ठेवण्याकररता महानगरपार्लका स्तरावर एक 
सर्मती तयार करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील विद्यार्थयाांच्या मार्सि ि त्रमैार्सि पासचे दर िमी िरण्याबाबत 

(५२) *  १५४६५   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वव्याथ्यांच्या मार्सक व त्रमैार्सक पासाचे दर कमी करण्याबाबत 
बेस्् प्रशासनाला मा.ववत्त मींत्री याींनी सूचना केली असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सूचनेनसुार शासनाने ननणिय घेण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बेस्् उपक्रमाने ददनाींक १६ सप् ब्बर, २०१५ पासून मुींबईतील वव्याथ्यांच्या 
मार्सक व त्रमैार्सक बसपास दरात कपात केली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर महानगरपार्लिेतील एलबीटी विभागातील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

(५३) *  १५७११   श्री.सांहदप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपार्लकेच्या एलबी्ी ववभागातील गैरव्यवहार 
प्रकरणी महानगरपार्लका आयुक्ताींनी सुरु केलेल्या चौकशीमध्ये दोषी आढळलेल्या 
५० कमिचाऱ्याींना आयुक्ताींच्या आदेशान्वये ददनाींक २० सडसबबर, २०१५ रोजी वा 
त्या सुमारास सामान्य प्रशासन ववभागाने कारणे दाखवा नो्ीस ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमिचाऱ्याींना देण्यात आलेल्या नो्ीसीमध्ये त्याींचेवर ठेवण्यात 
आलेले आरोप कोणते व त्या आरोपाींचा कमिचाऱ्याींनी ददलेल्या स्पष्ीकरणाचा 
अभयास पूणि झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या कमिचाऱ्याींववरुध्द ननलींबनाची कारवाई 
करण्यात येणार आहे काय, 
(४) तसेच, एलबी्ी ववभागातील ९० ्क्के व्यापाऱ्याींनी वषािनुवषे वावषिक वववरण 
पत्र ेसादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली तसेच 
या व्यापाऱ्याींना सहकायि करणारे महापार्लकेतील अचधकारी, कमिचारी, नगरसेवक 
इत्यादीींचा सहभाग या एलबी्ी गैरव्यवहारामध्ये असल्याचे चौकशीत ननषपन्न 
होऊनही त्याींचेववरुध्द कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) उल्हासनगर महानगरपार्लकेच्या स्थाननक सींस्था कर 
ववभागातील कमिचाऱ्याींच्या ननषकाळजीपणामुळे स्थाननक सींस्था कराच्या 
वसुलीमध्ये घ् झाल्याचे ननदशिनास आल्यामुळे महानगरपार्लका प्रशासनाने 
ददनाींक १८.१२.२०१५ रोजीच्या नो्ीशीन्वये ६२ कमिचाऱ्याींचा खलुासा मागववला 
होता. 
(२) व (३) सदर कमिचाऱ्याींना देण्यात आलेल्या नो्ीसीमध्ये त्याींच्यावर खालील 
आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत :- 

 कामात हलगजीपणा व ददरींगाई 
 कतिव्य पालनात कसुरी 
 कतिव्य परायनतेचा अभाव 
 सचो्ीचा अभाव 
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     सदर कमिचाऱ्याींकडून प्राप्त खलुाशाींची छाननी उल्हासनगर 
महानगरपार्लकेमाफि त सुरु आहे. छाननीनींतर दोषी आढळून येणाऱ्या 
कमिचाऱ्याींववरुध्द महापार्लकेमाफि त ननयमानुसार योग्य ती कायिवाही करण्यात 
येईल. 
(४) स्थाननक सींस्था कर हा व्यापाऱ्याींच्या लेखा पसु्तकाींवर आधारीत आहे व हा 
कर भरण्याची काय्यानुसार प्राथर्मक जबाबदारी ही व्यापाऱ्याींची आहे. सदर 
व्यापाऱ्याींनी त्याींची वववरण पत्र ेभरलेली असोत अथवा नसोत, महानगरपार्लकेने 
या सवांची ननधािरणा करणे काय्याने अर्भपे्रत आहे. 
     अशाप्रकारे ननधािरणा करते वेळी कर भरण्यात केलेला कसूर लक्षात येईल 
व असा रादहलेला कर व्याज व दींडासदहत वसुल केला जाईल व महानगरपार्लकेचे 
नुकसान होणार नाही याकररता कर वसुली करणेकररता योग्य ती तपासणी व 
करननधािरणा करून कर वसुली करण्याकररता ५ सेवाननवतृ्त ववक्रीकर अचधकारी 
याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
     या अचधकाऱ्याींनी आतापयतं ५५० करननधािरणा पूणि करून कर व्याज, दींड 
वसुली व परतावा अमान्य करून सुमारे रुपये २.५ को्ी वसुल केले आहेत. 

----------------- 
येिले शहराला भुयारी गटारी योजनेसाठी सुिणा जयांती 

नगरोत्थान महाअर्भयानामधनू ननधी मांजुरीबाबत 

(५४) *  १४९५८   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवले शहराला भुयारी ग्ारी योजनेसाठी सुवणि जयींती नगरोत्थान 
महाअर्भयानामधून ननधी मींजुरीसाठी नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाने ददनाींक 
२६ जनू, २०१५ रोजी शासनाकड े सादर केलेला प्रस्ताव माहे ऑक््ोंबर, २०१५ 
पयतं प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येवले शहरासाठी भुयारी ग्ार योजनेच्या प्रस्तावास सुवणिजयींती 
नगरोत्थान महाअर्भयानामधनू मान्यता देण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार नगरपररषद प्रशासन 
सींचालनालयाचा प्रस्ताव मींजरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) 

 येवला नगरपररषदेचा भुयारी ग्ार प्रकल्प कब द्र शासनाच्या 
युआयडीएसएसएम्ी या योजनेअींतगित कब द्र शासनाकड ेसादर करण्यात 
आला होता. 

 तथावप सदर प्रकल्पास यआुयडीएसएसएम्ी योजनेतनू ननधी उपलब्ध 
झाला नाही. 

 कब द्र शासनाकडून ननधी र्मळण्यापवूीच नगरपररषदेने सदर कामाची 
ननववदा काढून काम सुरु केले. 

 आता सदर प्रकल्प सुवणि जयींती नगरोत्थान महाअर्भयानातनू मींजूर 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला  आहे. तो शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 

 मात्र हा प्रकल्प नव्याने मींजूर करताना पुन्हा ननववदा प्रक्रक्रया राबवावी 
लागणार असून अगोदरच सुरु केलेल्या कामासाठी शासनाकडून ननधी 
अनुजे्ञय राहणार नाही. 

 

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

पुणे महापार्लिा मांडळािड ेसांगणिाच्या देखरेखीसाठी यांत्रणा नसल्याने 
शाळेतील सांगणि िापराविना पडून असल्याबाबत 

(५५) *  १५७८९   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजर्भये :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील शाळाींमध्ये ई-लननगं सुरु करणाऱ्या महापार्लका र्शक्षण मींडळाकड े
सींगणकाच्या देखभाल दरुुस्तीची यींत्रणा नसल्याने मींडळाच्या शाळेतील सींगणक 
वापराववना पडून असल्याचे माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार महापार्लका र्शक्षण 
मींडळाच्या शाळेतील क्रकरकोळ दरुुस्तीअभावी वापराववना पडून असलेल्या 
सींगणकाचा वापर व्हावा म्हणनू दरुुस्ती व देखभालीबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
    पुणे महानगरपार्लकेच्या प्राथर्मक शाळाींतील वव्याथ्याकंररता सन २००४ 
पासून सुरु करण्यात आलेल्या सींगणक प्रर्शक्षणासाठी वेळोवेळी खरेदी करण्यात 
आलेल्या सींगणकाच्या दरुुस्तीचे व सींगणक प्रर्शक्षणाचे काम सन २०१४-१५ या 
शैक्षणणक वषािपूवी ननववदा प्रक्रक्रये्वारे करण्यात येत होते. तथावप, सन २०१४-१५ 
पासून महाराषर ज्ञान महामींडळ मयािददत (एमकेसीएल) या सींस्थेस सींगणक 
प्रर्शक्षणाचे काम देण्यात आले होते. 
    पुणे र्शक्षण मींडळाकड े असलेल्या सींगणकापैकी अींदाजे ५०% सींगणक 
नादरुुस्त क्रकीं वा कालबाहय झाले असल्याने, सदर कालावधीत सींगणकाची दरुुस्ती 
करण्यात आली नाही, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वषािपासून सींगणक दरुुस्ती व सींगणक 
प्रर्शक्षणाकररता नव्याने ननववदा प्रक्रक्रया राबववण्याची कायिवाही पुणे 
महानगरपार्लकेमाफि त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील क्लस्टर डवे्हलपमेंट योजनेतील पहहला प्रिल्प सैफी बुऱ्हाणी 

अपर्लफटमेंट रस्टच्या (एसबीयटुी) गहृननमााण प्रिल्प 
भेंडीबाजार येथे सुरु िरण्यात आल्याबाबत 

(५६) *  १६८१०   श्रीमती हुस्नबानू खर्लफे, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील क्लस््र डवे्हलपमब् योजनेतील पदहला प्रकल्प सैफी बुऱ्हाणी 
अपर्लफ्मब् रस््चा (एसबीयु्ी) भव्य गहृननमािण प्रकल्प भबडीबाजार येथे सुरु 
करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राबववण्यात आलेल्या पदहल्या मोठ्या महत्वाकाींक्षी क्लस््र 
डवे्हलपमब् योजनेची रुपरेषा काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकल्प क्रकती ददवसात पूणि करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच, सदरील प्रकल्पात बाचधत होणाऱ्या कु्ुींबाींच्या व व्यापा-याींच्या 
तात्पुरत्या स्थलाींतराबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या 
ववननयम ३३(९) अींतगित भबडीबाजार येथील सैकी बऱु्हाणी अपर्लफमब् रस््च्या 
नागरी नतुनीकरण योजनेच्या प्रकल्पास (Cluster Development) बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) या योजनेचे क्षेत्र ६५८८०.४० चौ.मी. इतके आहे. त्यामध्ये एकूण २८० 
भूभागाींचा समावेश असून त्यामध्ये २४५ इमारती आहे. सदर इमारतीींमध्ये ३२०० 
ननवासी सदननका व १२५० अननवासी सदननका अींतभूित आहेत. 
     सदर योजनेचा अर्भन्यास आराखडयास बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने ददनाींक 
१६.१.२०१५ रोजी मान्यता ददलेली आहे. सदर योजना दोन ्प्प्यामध्ये 
ववभागण्यात आलेली असून मींजूर अर्भन्यासाप्रमाणे एकीं दर नऊ प्रभाग आहेत. 
त्यामधील दोन प्रभागाींमध्ये प्रस्ताववत केलेल्या इमारतीींचे काम सुरु झालेले आहे. 
इतर प्रभागामधील इमारतीींचा ववकासही ्प्प्या्प्प्याने होणार आहे. 
(३) सदर प्रकल्प पूणि होणेस ८ ते १० वषि कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकल्पाचे काम ्प्या्प्याने प्रस्ताववत असुन प्रकल्पामधील 
रदहवाशी याींच्या तात्पुरत्या स्थलाींतराबाबत सींक्रमण र्शबबराची व्यवस्था करणेची 
जबाबदारी ववकासक याींची आहे. सध्या ननवासी रदहवाशी याींना न्यू दहींद र्मल 
येथील म्हाडाचे रान्झी् कॅम्प येथे व अननवासी रदहवाशाींना मफतलाल शॉवपींग 
सब् र येथे तात्पुरते स्थलाींतरीत करण्यात आलेले आहे. 
 

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



64 

पुणे महानगरपार्लिा र्शक्षण मांडळाच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांना देण्यात 
आलेल्या गणिेशाचा दजाा ननिृष्ट्ट असल्याबाबत 

(५७) *  १५०९९   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया : 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपार्लका र्शक्षण मींडळाच्या शाळाींमधील वव्याथ्यानंा देण्यात 
आलेल्या गणवेशाचा दजाि अत्यींत ननकृष् असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गणवेशाचा दजाि 
सुधारण्याकरीता व ननकृष् दजािचा गणवेश देणाऱ्या कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
   गणवेशाचे नमुने खरेदीपूवी तसेच खरेदीनींतर शासनमान्य प्रयोगशाळेकडून 
तपासून घेण्यात आले असून, गणवेश मानकाींप्रमाणे (स्पेर्सक्रफकेशनप्रमाणे) 
असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील दिुाने, उपहारगहेृ रात्री ११ िाजेपयांत सुरु 

ठेिण्याच्या शासनाने घेतलेल्या ननणायाबाबत 

(५८) *  १७५५०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दकुाने उपहारगहेृ आठवडयाचे सींपूणि सातही ददवस पहा्े ५ पासून 
रात्री ११ वाजेपयतं सुरु ठेवण्याची तरतदू असलेल्या क्रकरकोळ आस्थापना 
धोरणास ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनाने मींजूरी ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी कधीपासून 
होणार आहे, 
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(३) असल्यास, त्यामुळे वाहतकु आणण ध्वनीप्रदषुणात वाढ होणार असुन 
शासनाने या सींभाव्य वाढणाऱ्या प्रदषुणाचा अभयास केला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
      शासनाने ददनाींक १०.२.२०१६ रोजी शासन ननणियानुसार राज्याचे क्रकरकोळ 
व्यापारी धोरण २०१६ यास मान्यता ददली आहे. 
(२) जे क्रकरकोळ उपक्रम सवि वस्त ुआणण माल याींचा व्यवहार करतात त्याींना 
सकाळी ५ ते रात्री ११ वाजेपयतं व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात येईल. तसेच 
फक्त लॉजजस््ीक्स आणण परुवठा या कारणासाठी हे उपक्रम रात्री ११ ते सकाळी 
५ वाजेपयतं खलेु राहू शकतील. 
(३) उक्त क्रकरकोळ व्यवसाय हा वस्तू आणण माल याींच्याशी सींबींचधत असून 
त्यात उत्पादन प्रक्रक्रया समाववष् नसल्याने प्रदषुणाचा प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
तलािपाळी ठाणे (पव्श्चम) येथील तरुणाने बनािट मुद्राांि ि शासिीय 

रबर र्शक्क्याांच्या िेलेल्या गैरिापराबाबत 

(५९) *  १६३५२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अमरर्सांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) तलावपाळी ठाणे (पजश्चम) येथे अशोक अरुण खरात या तरुणाला बनाव् 
मुद्राींक व बनाव् शासकीय रबर र्शक्क्याींसहीत नौपाडा पोर्लसाींनी माहे फेब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्याकडून शासनाचा बनाव् मुद्राींकाचा साठा व छपाई यींत्रणा 
हस्तगत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आरोपीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   अशोक अरुण खरात यास नौपाडा पोलीसाींनी अ्क केली नसुन मध्यवती 
गुन्हे शोध कक्ष, गुन्हे शाखा ठाणे शहर या पोलीसाींनी नौपाडा, ठाणे येथे अ्क 
केली आहे. त्याींचे ववरुध्द नौपाडा पोलीस स््ेशन येथे दद.०२.०२.२०१६ रोजी गुन्हा 
रजजस््र नींबर ३७/२०१६ भारतीय दींड ववधान कलम ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ४७३, 
४७४, ४२०, २५९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सदर गुन्हयाचे तपासात आरोपी अशोक अरुण खरात याींचे कडून 
अ्याप पावेतो मुद्राींक छपाई यींत्रणाबाबत कोणतीही मादहती र्मळून आलेली 
नाही. तो स््ॅम्प वबडर कडून मुद्राींक खरेदी करुन त्यावरील मुद्राींक ववक्री तारीख 
ररन व्हाई्नर च्या सहाय्याने पुसून ज्या ग्राहकास जुन्या तारखेचा स््ॅम्प पेपर 
पादहजे त्या तारखेचा रबरी र्शक्का मुद्राींकावर मारुन सदर मुद्राींक जनेु असल्याचे 
भासवनू ते ग्राहकास ववक्री करीत असे. 
आरोपी कडून हस्तगत केलेला मुद्देमाल :- 
१) १,१५,०००/- रु. त्यात ५००/- रु. दराचे  १७८ शासकीय मुद्राींक, १००/- रु. 

दराचे २४३ मुद्राींक, ५०/- रु. दराचे २६ शासकीय मुद्राींक, रोख रक्कम 
४००/- रु. (एकूण ४४७ शासकीय मुद्राींक), एक लाई्बबल, एक सॅक बॅग, 
दोन बॉल पेन, तीन स््ॅम्प पॅड, एक ररन फॅबब्रक्स व्हाई्नर बा्ली, 
दोन इअर बडस, ववववध प्रकारचे एकून ३३ रबरी र्शक्के. 

२) ५५५२.२५/- रु. त्यात २० रु. दराने १४ शासकीय मुद्राींक, १०/- रू. दराचे 
१२ शासकीय मुद्राींक, ५/- रु दराचे १६ शासकीय मुद्राींक, २/- रु. दराचे 
१० शासकीय मुद्राींक, १/- रू. दराचे एक, एक रुपया आठ आणे दराचा 
एक शासकीय मुद्राींक, ५०००/- रु. दराचा एक शासकीय मुद्राींक, असे  
एकूण ५६ शासकीय  मुद्राींक, २ स््ॅम्प पॅड, २८ लाल रींगाचे रेड  र्सल,  
दोन बडस, १ ररन फॅबब्रक्स व्हाई्नर बा्ली, एकूण २२ रबरी र्शक्के 
वेगवेगळया वणािचे, एक लाल रींगाची प्लॅजस््क वपशवी. याचे 
बनाव्ीकरण करुन ते खरे म्हणनू वापर व ववक्री करण्याकरीता जवळ 
बाळगले. तसेच बनाव्ीकरण करण्याकरीता ववववध प्रकारचे बनाव् 
रबरी र्शक्के असा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. 

     सदर गुन्हयाच्या तपासात आणखी एकास अ्क करण्यात आली असुन, 
सदर गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे आणण मुलुांड स्टेशन दरम्यानच्या प्रस्तावित विस्तारीत रेल्िे स्थानिास 
मनोरुग्णालयाच्या ताब्यातील जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(६०) *  १४९९७   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८९५ ला 
हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे आणण मुलुींड स््ेशन दरम्यानच्या प्रस्ताववत ववस्तारीत ठाणे रेल्वे 
स्थानकास ठाणे येथील मनोरुग्णालयाच्या ताब्यातील ३१ हेक््र पैकी ६ हेक््र 
जागा लागणार असल्याचा प्राथर्मक अहवाल ठाणे महापार्लकेने नेमलेल्या 
सल्लागाराने ददनाींक २४ माचि, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददला असल्याचे 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींदर्भिय प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्ताववत 
ववस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानकासाठीचे चार पयाियी अर्भयाींबत्रकी नकाशे मध्य 
रेल्वेकड े मींजुरीसाठी केव्हा सादर करण्यात आले आहेत, तसेच सदर पयाियाींचे 
साधारणत: स्वरुप काय आहे 
(३) त्याचप्रमाणे सुचववण्यात आलेल्या पयायंाींपैकी कोणत्या पयाियास मध्य रेल्वे 
प्रशासनाकडून मींजुरी प्राप्त झाली आहे व केव्हा, 
(४) तसेच, याप्रकरणी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) प्रस्ताववत ववस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानकासाठीचे चार पयाियी अर्भयाींबत्रकी 
नकाशे मध्य रेल्वेकड ेददनाींक १३.०३.२०१५ रोजी मींजुरीसाठी सादर करण्यात आले 
आहेत:- 
 

पयािय १  :- सवि रेल्वे लाईन्साठी (धीम्या व जलद) अींतरीम स्थानक 
(जलद रेल्वेमागि ४ मध्ये कोणतीही सुधारणा न करता) 

पयािय २ :- सवि रेल्वे लाईन्ससाठी (धीम्या व जलद) अींतरीम स्थानक 
(धीम्या व जलद अशा सवि रेल्वेमागािमध्ये सुधारणा करुन) 

पयािय ३ :- धीम्या रेल्वे लाईन्ससाठी अींतरीम स्थानक व एक ्र्मिनल 
लाईन 

पयािय ४ :- धीम्या व जलद अशा सवि रेल्वे लाईन्ससाठी अींतरीम 
स्थानक व एक ्र्मिनल लाईन 
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(३) मध्ये रेल्वेस सादर केलेल्या पयाियी नकाशाींपकैी कोणत्याही पयाियास अ्याप 
मींजुरी ददलेली नाही. 
(४) मध्य रेल्वेस सादर केलेल्या पयाियी आराखडयाच्या मींजुरी सींदभाित ठाणे 
महानगरपार्लकेमाफि त मध्य रेल्वेकड ेवेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
दादर (मुांबई) येथील िला पािा ची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(६१) *  १४७७४   आकिा .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  दादर (मुींबई) येथील मोक्याच्या ववस्तीणि जागेत प्रमोद महाजन याींच्या 
स्मतृी वप्रत्यथि उभारण्यात आलेल्या कला पाकि ची दरुवस्था झाली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कला पाकि ची दरुवस्था दरू करण्यासाठी शासनाने ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या मलनन:सारण प्रचालन खात्यामाफि त सेनापती 
बाप् मागि, दादर येथील मलनन:सारण प्रक्रक्रया कब द्राच्या ववस्तीणि जागेवर प्रमोद 
महाजन कला पाकि  या उ्यानाची ननर्मिती करण्यात आली आहे. 
     माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये सदर उ्यानाच्या परररक्षणासाठी कीं त्रा्दार 
उपलब्ध नसल्यामुळे उ्यानातील दहरवळ व शोर्भवींत झाडाींचे काही प्रमाणात 
नुकसान झाले होते. 
     सदर उ्यान परररक्षणाकररता माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये महापार्लकेच्या 
उ्यान खात्याकड ेहस्ताींतरीत केल्यानींतर उ्यान खात्यामाफि त ४२ मदहन्याींच्या 
कालावधीकररता कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
     स्य:जस्थतीत सदर उ्यान सुजस्थतीत आहे. 
(२) सदर उ्यानाच्या देखभालीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेतफे सन २०१५-१६ 
या आचथिक वषाित आवश्यक ननधीची तरतदू करण्यात आली होती. 
      तसेच, सन २०१६-१७ या आचथिक वषाित उ्यानाच्या देखभालीकररता 
आवश्यक ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

--------------------------- 
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राज्यातील सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या रक्षिाांिर िरण्यात येणारा  
प्रर्शक्षणाांचा खचा लेव्हीमधून िरण्यात आल्याबाबत 

(६२) *  १४६५२   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या रक्षकाींवर करण्यात येणारा प्रर्शक्षणाींचा 
खचि लेव्हीमधनू करण्यात येवू नये असा ननणिय असताींनाही तो ननयम सुरक्षा 
रक्षक मींडळाच्या अध्यक्षाींकडून मोडून सुमारे २३५३ सुरक्षा रक्षकाींचा प्रर्शक्षणाचा 
खचि त्याींच्या लेव्हीमधनू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त २३५३ प्रर्शक्षक्षत रक्षकाींपकैी सुमारे १००० रक्षक हे सध्या 
मींडळाच्या प्लावरुन गायब झाल्याने शासनाचे ननयम मोडून प्रर्शक्षणासाठी 
केलेला ७० लाखाींचा ननधी वाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबचधतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. कारण सुरक्षा रक्षकाींच्या प्रर्शक्षणावरील 
खचि लेव्हीतून न करण्याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे प्रर्शक्षणाचा खचि 
प्रशासकीय लेव्हीतनू करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. कारण चौकशीअींती सुरक्षा रक्षक मींडळ बहृन्मुींबई व ठाणे 
याींनी आतापयतं २५४९ सुरक्षा रक्षकाींना प्रर्शक्षण ददले असून त्यापकैी २०९८ 
सुरक्षा रक्षकाींना ववववध आस्थापनेत मागणीप्रमाणे ववतरीत केले आहे व उविररत 
प्रर्शक्षण घेतलेले ४५१ सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या प्रनतक्षा यादीवर आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

 

----------------- 
नाांदेड शहरातील र्सडिो-हडिो पररसरातील मुख्य रस्त्याांसह  

अांतगात रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
(६३) *  १९१४० श्री.अमरनाथ राजूरिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरातील र्सडको-हडको पररसरातील मुख्य रस्त्यासह अींतगित 
रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून प्रशासन त्याकड ेलक्ष देत नसल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अशींत: खरे आहे, नाींदेड शहरातील र्सडको हडको 
पररसरातील मुख्य रस्त्यासह अींतगित रस्त्याींची दरुवस्था झाली आहे. 
(२) नाींदेड शहरातील र्सडको हडको पररसरातील रस्त्याींच्या दरुुस्तीची कामे 
महानगरपार्लकेने हाती घेतली असून ती ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ्प्या्प्याने 
पूणि करण्याचे महानगरपार्लकेचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
सातारा नगरपररषद हद्दीत प्रथमेश चेम्बसा, सदर बाजार येथे  

अनधधिृतपणे बाांधिाम िेल्याबाबत 

(६४) *  १६५३०   श्री.जयांत पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा (जज.सातारा) नगरपररषद हद्दीतील प्रथमेश चेम्बसि, ४२४, सदर बाजार 
येथील गहृननमािण सह. सींस्थेची कोणतीही परवानगी न घेता श्री.सींजय मेहता 
याींनी अनचधकृतपणे पत्राशेड व देवालयाचे बाींधकाम केले असून सदर 
सोसाय्ीतील मदहला व मुलीींची छेडछाड करणे त्याींना अपशब्दात बोलणे व 
तेथील रदहवाशाींना मारहाण करण्याची धमकी देण्यात येत असल्याने तेथील 
रदहवाशाींनी  सदरहू व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत मुख्याचधकारी 
याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरील अनचधकृत 
बाींधकामाबाबत व तेथील रदहवाशाींनी केलेल्या ननवेदनावर कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) प्रथमेश चबबसि येथील फ्लॅ्धारकाींनी 
दद.१४/१/२०१६ रोजी मुख्याचधकारी, नगरपररषद सातारा याींचेकड े याबाबत लेखी 
ननवेदन ददले, हे खरे आहे. 
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   यानुसार मुख्याचधकारी, नगरपररषद सातारा याींनी श्री.सींजय मेहता याींना   
दद. ३०/१/२०१६ रोजी नो्ीस देऊन दद.३/२/२०१६ रोजी अनचधकृत पत्र्याची शेड 
काढून ्ाकली आहे. 
   यार्शवाय प्रथमेश चबबसिमधील फ्लॅ्धारकाींनी पोलीस ननररक्षक, सातारा शहर 
पोलीस ठाणे याींचेकड े केलेल्या तक्रार अजािनुसार दोन्ही बाजूच्या लोकाींना 
समोरासमोर बोलावनू सोसाय्ीमधील लोकाींना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी 
घेणेबाबत सींबींचधताींना समज देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपार्लिेने शहरातील जवैिि िचरा जमा िरण्यासाठी 

नेमलेल्या िां पनीने िराराचा भांग िेल्याबाबत 
(६५) *  १७३३५   श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील प्रत्येक रुग्णालय, रक्तपेढ्याींमधील जैववक कचरा जमा 
करण्यासाठी महानगरपार्लकेने १२ वषांपवूी नार्शक येथील वॉ्र गे्रस कीं पनीची 
नेमणकू केली आहे मात्र, या कीं पनीने आतापयतं सवि ननयम, कराराचा भींग केला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     औरींगाबाद शहरातील जवैवक कचऱ्याची शास्त्रीय पध्दतीने ववल्हेवा् 
लावण्यासाठी मे.वॉ्र गे्रस प्रॉडक्् कीं पनी बरोबर सन २००३ मध्ये बोल्् 
(BOLT) तत्वावर औरींगाबाद महानगरपार्लकेने करार केला होता. करारातील 
अ्ीनुसार शहरातील सींबींचधत वै् यकीय आस्थापनाींकडून महानगरपार्लकेने सेवा 
शुल्क वसूल करुन, त्यातनू स्वामीत्व शुल्क कपात करुन, उविररत रक्कम 
कीं पनीस दरमहा ्यावयाची आहे. तथावप, महानगरपार्लकेने सन २००७ नींतर हे 
वसूलीचे काम मे.वॉ्र गे्रस प्रॉडक्् कीं पनी याींच्याकड ेसोपववले. स्थाननक ननधी 
लेखा पररक्षा अहवालानुसार सींबींचधत वै् यकीय आस्थापनाकडून सन २००७ नींतर 
सेवा शुल्काची वसूली न केल्यामुळे महानगरपार्लकेचे रु. ३७.१० लक्षचे नकुसान 
झाल्याचे दशिववले आहे. 
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(२) औरींगाबाद महानगरपार्लकेकडून फेब्रुवारी, २०१६ पासून शहरातील वै् यकीय 
आस्थापनाींकडून जैववक कचरा ववल्हेवा् शुल्क वसुली करण्यात येत आहे. लेखा 
पररक्षणातील नमूद थकीत रकमेची वसूली करण्याची कायिवाही 
महानगरपार्लकेमाफि त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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

मौजे देऊळगािराजा (व्ज.बुलडाणा) येथील शेतिऱ्याच्या आत्महत्येबाबत 

(६६) *  १८९७९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे देऊळगावराजा (जज.बुलडाणा) येथील शेतकऱ्याने मुलीच्या लग्नाचा खचि 
भागववण्याच्या चचींतेने ददनाींक १७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास आत्महत्या 
केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननदशिनास आले व तदनसुार मतृ शेतकऱ्याच्या कु्ुींबास आचथिक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी देऊळगावराजा पोलीस ठाणे येथे अ.म.ृनीं.१/१६ कलम १७४ 
जाफौ. प्रमाणे दाखल करण्यात आला आहे. सदर मतृ शेतकऱ्याच्या कु्ुींबास 
आचथिक मदत देण्याची कायिवाही जजल्हाचधकारी, बुलडाणा याींच्याकड ेसुरु आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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इगतपुरी (व्ज.नार्शि) शहर/पयाटन स्थळाचा लोणािळा-खांडाळाच्या  
धतीिर वििास िरण्याबाबत 

(६७) *  १८३२१   डॉ.अपिूा हहरे :  हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील 
प्रश्न क्रमाांि १०९५१ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नार्शक जजल्हयाचा पयि् न ववकासाचा बहृत आराखडा तयार करण्यात येवनू 
या आराखडयात इगतपुरी तालुका पररसरातील पयि् नक्षम स्थळाचा समावेश 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाच्या प्राथम्यानुसार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार या 
आराखडयाची अींमलबजावणी करणे अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु आराखडयाचे अींमलबजावणीबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, इगतपुरी शहर पयि् न स्थळाचा लोणावळा-खींडाळाच्या धतीवर 
ववकास करणेबाबतच्या पयि् काींच्या मागणीचे अनुषींगाने शासनाचे धोरण काय 
आहे व त्यानषुींगाने कोणती कायिवाही प्रस्ताववत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर आराखडा राज्य पयि् न सर्मतीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत 
आहे. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपार्लिा क्षेत्रातील िाढत्या अनधधिृत बाांधिामाांबाबत 

(६८) *  १६४७५   श्री.जगन्नाथ र्शांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका क्षेत्रातील अनचधकृत बाींधकामाींबाबत सात 
वषापंूवी दाखल झालेल्या याचचकेसींदभाित तत्कालीन महानगरपार्लका आयुक्ताींनी 
मुींबई उच्च न्यायालयास ६७ हजार ४६७ अनचधकृत बाींधकामे असल्याची मादहती 
यापवूी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपार्लकेच् या रेकॉडिवर आजर्मतीस १ लाख ४५ हजार ५३८ 
र्मळकती असून सात प्रभागात ५३ हजार ४३६ र्मळकती अचधकृत असून उविररत 
९२ हजार १०२ र्मळकती अनचधकृत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पूवीच्या ६७ हजार ४६७ अनचधकृत र्मळकतीमध्ये नव्याने २४ 
हजार ६३५ अनचधकृत इमारतीींची वाढ झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील सात वषाित वाढलेल्या अनचधकृत र्मळकतीबाबत 
महापार्लका प्रशासनाने सदरहू अनचधकृत बेकायदेशीर बाींधलेल्या र्मळकती 
ननषकार्सत करण्याबाबत ददरींगाई केलेली असून कतिव्यात कसूर करणारे सींबींचधत 
प्रभाग क्षेत्र अचधकारी, अनचधकृत बाींधकाम ववभाग ननयींत्रक व महापार्लका 
आयुक्तावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या जनदहत याचचका क्र.१०/२००४ च्या अनषुींगाने तत्कालीन आयुक्त, 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका याींनी महानगरपार्लका क्षेत्रात “अनचधकृत 
बाींधकाम असल्यास त्याववरुद्धच्या कारवाईस बाधा न येता” असा र्शक्का मारुन 
कर आकारणी केलेल्या र्मळकतीींची सींख्या ६७,९२० असल्याची मादहती मा.उच्च 
न्यायालयास ददली होती. 
(२) व (३) माहे सडसबबर, २०१५ अखेरपयतं महानगरपार्लका क्षेत्रात “अनचधकृत 
बाींधकाम असल्यास त्याववरुद्धच्या कारवाईस बाधा न येता” असा र्शक्का मारुन 
कर आकारणी केलेल्या एकूण र्मळकतीींची सींख्या ९२,१०२ आहे. त्यापकैी ६७,४६७ 
र्मळकती सन २००७ पूवीच्या आहेत. तर सन २००७ ते माहे सडसबबर, २०१५ 
अखेरपयतं २४,६३५ इतक्या र्मळकती  आहेत. 
     यासींदभाित मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनदहत 
याचचकेच्या अनषुींगाने प्रकरण अ्याप न्यायप्रववष् असल्याने सन २००७ 
पयतंच्या “अनचधकृत बाींधकाम असल्यास त्याववरुद्धच्या कारवाईस बाधा न येता” 
असा र्शक्का मारुन कर आकारणी करण्यात आलेल्या ६७,९२० र्मळकतीींपैकी 
६७,४६७ र्मळकतीींबाबत अ्याप कायिवाही करण्यात आलेली नाही. उविररत ४५३ 
र्मळकतीींबाबत महानगरपार्लकेकडून कायिवाही करण्यात आली आहे. 
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     सन २००७ ते माहे सडसबबर, २०१५ या कालावधीत “अनचधकृत बाींधकाम 
असल्यास त्याववरुद्धच्या कारवाईस बाधा न येता” असा र्शक्का मारुन कर 
आकारणी करण्यात आलेल्या २४,६३५ इतक्या र्मळकती देखील महाराषर 
महानगरपार्लका अचधननयमाच्या कलम ४७८ अींतगित अनचधकृत म्हणनू घोवषत 
करण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र याबाबत कायदेशीर प्रक्रक्रयेचा अवलींब करुन 
कायिवाही करण्याचे महानगरपार्लकेकडून प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त,  
कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) “अनचधकृत बाींधकाम असल्यास त्याववरुद्धच्या कारवाईस बाधा न 
येता” असा र्शक्का मारुन कर आकारणी केलेल्या ९२,१०२ र्मळकती वगळता 
सन २००७ ते सडसबबर, २०१५ या कालावधीत कल्याण-डोंबबवली महानगरपार्लका 
क्षेत्रातील एकूण १२६०५ इतकी अनचधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणे 
महानगरपार्लकेकडून पाडण्यात/ ननषकार्सत करण्यात आली आहेत. तर २७३ 
अनचधकृत बाींधकाम धारक/ अनतक्रमण धारकाींवर महाराषर महानगरपार्लका 
अचधननयम/महाराषर प्रादेर्शक व नगररचना अचधननयमाच्या सींबींचधत 
तरतूदीींअींतगित महानगरपार्लकेकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     राज्यातील नागरी भागात अनचधकृत बाींधकाम/ अनतक्रमण ननयींत्रण व 
ननमूिलनासाठी राज्य शासनाकडून ननजश्चत करण्यात आलेल्या उपाययोजनाींनुसार 
महानगरपार्लकेकडून ववदहत कायिप्रणालीचा अवलींब करुन अनचधकृत बाींधकामे व 
अनतक्रमणे वेळोवेळी ननषकार्सत करुन सींबींचधताींवर कारवाई करण्यात येते. 
     यासींबींधात कसूर करणा-या पार्लका अचधकारी/ कमिचारी याींच्यावर देखील 
महानगरपार्लकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. 
     राज्य शासनाने अनचधकृत बाींधकामे ननयर्मत करण्याबाबत घेतलेल्या 
ननणियानुसार या प्रकरणी ननयमानुसार कायिवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
राज्यातील निीन नगरपांचायतीांना वििासािररता अधधि ननधी  

उपलब्ध िरण्यात येणार असल्याबाबत 

(६९) *  १६९१७   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नवीन नगरपींचायतीींना ववकासाकररता अचधक ननधी सन २०१६-१७ 
मध्ये उपलब्ध करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, क्रकती ननधी देण्यात आला व या पुढील कालावधीत देण्यात येणार 
आहे, तसेच कोणकोणत्या कामाकररता ननधी देण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, 
     राज्यातील नवीन नगरपींचायतीच्या ववकासाकरीता सन २०१६-२०१७ साठी 
रु.१४० को्ी अथिसींकजल्पत करण्यात आले असून, सन २०१५-२०१६ मध्ये 
रु.७०.८७ को्ी ववतरीत करण्यात आले आहेत. नवीन नगरपींचायती अींतगित हाती 
घ्यावयाच्या कामाींचे ननकष शासन ननणिय ददनाींक २७/०६/२०१२ अन्वये ववहीत 
करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर व्जल्ह्ययातील आरक्षक्षत जर्मनीिर बाांधिामे  

ननयर्मत िरण्याच्या ननणायाबाबत 
(७०) *  १७१२४   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील आरक्षक्षत जर्मनीवर सन २००० पयतंची झालेली 
बाींधकामे ननयर्मत करण्याबाबत शासनाने ननणिय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररषद हद्दीतील जर्मनीवर 
झालेली बाींधकामे ननयर्मत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमाधीन करणे, शे्रणीवाढ 
व ननयींत्रण) अचधननयम, २००१ मधील तरतदुीनूसार १ जानेवारी, २००१ रोजी 
अजस्तत्वात असलेले सवि गुींठेवारी ववकास ननयमाधीन करण्यासाठी पात्र असतील 
असा ननणिय शासनाने घेतला आहे. 
(२) ग्रामीण भागातील गुींठेवारी ननयर्मतकरणासाठी मुदतवाढ देणेबाबत शासनाने 
ददनाींक ३०.१२.२०१४ रोजी सवि नगरपररषदा (मुींबई महानगर क्षेत्रातील 
नगरपररषदा वगळून) याींना खालील प्रमाणे ननदेश ददलेले आहेत. 
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      महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमाधीन करणे, शे्रणीवाढ व ननयींत्रण) 
अचधननयम, २००१ च्या कलम ४(१) मध्ये सदर अचधननयम अींमलात आल्याच्या 
ददनाींकापासून सहा मदहन्याींच्या आत क्रकीं वा ननयोजन प्राचधकरण परवानगी देईल 
अशा वाढवनू ददलेल्या मुदतीत सींबींचधत भूखींडधारक गुींठेवारी ननयमाधीन 
करण्यासाठी अजि करील अशी तरतदु समाववष् आहे. तसेच या अचधननयमाचे 
कलम २० अन्वये या अचधननयमाचे प्रयोजनाथि, ननयोजन प्राचधकरणाचे अचधकार 
व कतिव्ये पार पाडण्याकररता नगरपररषदेच्या बाबतीत मुख्याचधकारी, महानगर 
पार्लकेच्या बाबतीत आयुक्त व जजल्हाचधकाऱ्याींच्या बाबतीत, एकतर 
जजल्हाचधकारी क्रकीं वा त्याींनी प्राचधकृत केलेला अचधकारी सक्षम आहे. सदर 
अचधननयमाच्या प्रयोजनाथि ननयोजन प्राचधकरण या शब्दाची व्याख्या कलम २(ग) 
अींतगित करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
र्भिांडी (व्ज.ठाणे) येथील विविध भागात पाण्याची 

तीव्र टांचाई ननमााण झाल्याबाबत 

(७१) *  १७२२२   श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्भवींडी (जज.ठाणे) महानगरपार्लका पाणीपुरवठा ववभागातील अचधकाऱ्याींच्या 
दलुिक्षामुळे ववववध भागात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमािण झाल्याने तेथील मदहलाींनी 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान महापार्लकेवर मोचाि काढला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्भवींडीतील पाणी ी्ंचाई ननमािण झालेल्या ववववध 
भागात पाणीपुरवठा सुरु करण्याबाबत तसेच पाणीपुरवठा ववभागातील दोषी 
अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     र्भवींडी ननजामपूर शहर महानगरपार्लकेस १५० द.ल.र्ल. प्रनतददन पाण्याची 
आवश्यकता आहे. परींत ु ववववध स्त्रोतातून र्भवींडी शहरास ११५ द.ल.र्ल. इतका 
पाणी पुरवठा उपलब्ध होत आहे. 
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     तसेच यावषी सरासरी पेक्षा पाऊस कमी पडल्यामुळे बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लका, स््ेम प्राचधकरण याींनी पाणी पुरवठा ननयोजनाच्या अनषुींगाने 
पाणी कपात लागु केली असल्याने र्भवींडी शहरातील नागरीकाींना पाणी कपातीस 
सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे मदहलाींनी महानगरपार्लकेवर मोचाि काढला 
होता. ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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

गोंडवपांपरी (व्ज.चांद्रपूर) तालुक् यातील चेिदरुर येथे अञातात व्यक्तीिड े
 एि देशी िट्टा ि चार व्जिांत िाडतुसे सापडल्याबाबत 

(७२) *  १७८४४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवपींपरी (जज.चींद्रपूर) तालुक् यातील चेकदरुर येथील बसस्थानकाजवळील 
मैदानामध्ये क्रक्रके्चे सामने सुरु असताना एका अज्ञात व्यक्तीकडून एक देशी 
कट्टा व चार जजवींत काडतसेु स्थाननक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ददनाींक १० 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास जप्त करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर गुन्हेगारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर गुन्हयातील ३ आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेवर गोंडवपींपरी, पोलीस ठाणे 
जजल्हा चींद्रपूर येथे अप क्र. ८/१६ नुसार ३, २५ भा.ह.का.सह १३५ मु.पो.का.प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत 
असून सदर गुन्हा सध्या न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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र्मरा-भाईंदर महापार्लिेच्या महहला ि बालिल्याण सर्मतीने सुरु िेलेल्या 
योजनाांचा प्रशासनाने अथासांिल्पात समािेश न िेल्याबाबत 

(७३) *  १८०७८   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लकेच्या मदहला व बालकल्याण सर्मतीने मदहलाींची 
स्तन व गभािशय तपासणी तसेच गभािशय ककि रोग प्रथमोपचार या दोन योजना 
सुरू करण्याचा ननणिय घेतला तसेच आचथिक तरतदुीची र्शफारसही सर्मतीने केली 
परींतू प्रशासनाने या योजनाींचा अथिसींकल्पात समावेश न केल्याने मदहलाींना 
त्याचा लाभ होऊ शकला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लकेच्या मदहला 
व बालकल्याण सर्मतीने ददनाींक ०२/०१/२०१५ रोजीच्या बैठकीत पारीत केलेल्या 
ठराव क्र.१३ ्वारे मदहलाींच्या स्तन व गभािशय तपासणी तसेच गभािशय ककि रोग 
प्रथमोपचार या दोन योजना सुरु करण्याचा ननणिय घेण्यात आला. मात्र 
महानगरपार्लकेच्या सन २०१५-१६ च्या अथिसींकल्पात सदर योजनाींकरीता तरतदू 
करता आली नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 
      महानगरपार्लकेच्या मदहला व बालकल्याण सर्मतीने केलेल्या 
उपरोल्लेणखत ठरावाच्या अनषुींगाने पार्लकेच्या सन २०१६-१७ च्या अथिसींकल्पात 
मदहलाींसाठी गभािशय ककि रोग उपचार आणण स्तन व गभािशय तपासणी यासाठी 
अनकु्रमे रु.७ लक्ष व रु.५ लक्ष एवढी तरतदू करण्यात आली असल्याचे आयुक्त, 
र्मरा-भाईंदर महानगरपार्लका याींनी कळववले आहे. 

----------------- 
बहृन्मुांबई महानगरपार्लिेच्या अथासांिल्पातील महागड ेप्रिल्प  

बांद िरुन हा ननधी अन्य िामाांिर खचा िरण्याबाबत 
(७४) *  १८१०२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या अथिसींकल्पात राणीच्या बागेचे नतुनीकरण, 
पवई येथील पक्षी उ्यान, र्सींगापूरहून येणारे पबजग्वन स््ेशन अशा अनेक 
महत्वाकाींक्षी प्रकल्प झळकत असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सवि प्रकल्पाींच्या डडेलाईन सोबत प्रकल्पाच्या खचिही वाढत 
गेल्याने महानगरपार्लकेच्या नतजोरीवर भार पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पूणि होऊ न शकणारे व महागड ेप्रकल्प बींद करुन हा ननधी अन्य 
कामाींवर खचि करण्याकररता शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      वीरमाता जजजाबाई भोसले उ्यान व प्राणीसींग्रहालयाच्या बहृत (माींडणी) 
आराखडयास कब द्रीय प्राणीसींग्रहालय प्राचधकरण, नवी ददल्ली याींचेकडून ददनाींक 
५.१२.२०१२ रोजी अींनतम मींजरुी प्राप्त झाली आहे. 
      तसेच, मुींबई पुरातन वास्तुजतन सर्मती याींच्याकडून सदर प्रकल्पाकररता 
ना हरकत माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये प्राप्त झाली आहे. त्यानषुींगाने सदर 
प्राणीसींग्रहालयाच्या आधनुनकीकरणाची ववकासकामे महानगरपार्लकेमाफि त हाती 
घेण्यात येत आहेत. 
      या सवि ववकासकामाींकररता एकूण सुमारे रु.३२५ को्ी इतका खचि 
अपेक्षक्षत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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

िल्याण (व्ज.ठाणे) ते िजात (व्ज.रायगड) या रस्त्याांच्या िामाांबाबत 

(७५) *  १८२०४   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या माध्यमातनू कल्याण (जज.ठाणे) 
ते कजित (जज.रायगड) या रु.१२९ को्ीच्या रस्त्याच्या कामास सुरुवात झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम क्रकती ददवसात पूणि करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण ते कजित या रस्त्याच्या रुीं दीकरणाच्या 
कामास माहे माचि, २०१२ मध्ये सुरुवात करण्यात आली हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर रस्त्याचे काम उपलब्ध जागेत माहे मे, २०१५ मध्ये पूणि 
करण्यात आले. 

----------------- 
िसई-विरार महानगरपार्लिेने मागविलेल्या माांडिी 

आठिड ेबाजाराच्या ननविदेबाबत 

(७६) *  १९१७४   श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपार्लकेने अपींगासाठी आरक्षक्षत असलेल्या माींडवी आठवडे 
बाजाराची सन २०१५-१६ ची ननववदा ई.प्रणालीने न मागववता वतृ्तपत्रातील जाहीर 
सुचनेव्दारे मागववण्यात आल्याने रद्द केली असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या सुमारास ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे सोपारा, आचोळे, तुळींज, पापडी, होळी, गाळवाडा, नायगाींव 
आठवड े बाजारची ननववदा ई. प्रणालीने न मागववता वतृ्तपत्रातील जाहीरातीींच्या 
आधारे मागववण्यात आल्यानींतरही महानगरपार्लकेने मींजरू केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींग प्रवगाितील ननववदा रद्द करुन इतर अनेक प्रकरणी 
वतृ्तपत्रातील जाहीर सुचनेव्दारे मागववण्यात आलेल्या ननववदा मींजूर करुन 
अपींगाींवर अन्याय करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अपींगाींवर अन्याय करणाऱ्या 
महापार्लकेच्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१५-१६ करीता वसई-ववरार शहर 
महानगरपार्लकेने अपींगासाठी आरक्षक्षत असलेल्या माींडवी आठवड े बाजाराकररता 
बाजार कर वसुली ठेका देण्यासाठी ननववदा वतृ्तपत्र जादहराती्वारे मागववण्यात 
आली होती. 
     परींतु ननववदे्वारे ठेका प्रदान करताना शासनाचे ई ब्डर धोरण स्थायी 
सर्मतीच्या ननदशिनास आल्याने स्थायी सर्मतीने उक्त प्रक्रक्रया रद्द ठरवनू 
ननववदा ई ब्डर्वारे मागववण्याचा ननणिय घेतला आहे. 
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(२) होय, 
     स्थायी सर्मतीनी ई-ननववदा न मागववता मौजे सोपारा, आचोळे, तुळींज, 
पापडी, होळी, गाळवाडा, नायगाींव आठवड ेबाजाराची ननववदा वतृ्तपत्रात ररतसर 
ननववदा सुचना प्रर्सध्द करुन आठवड े बाजाराकररता बाजार कर वसुली ठेका 
मींजूर केला आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
(३) व (४) शासनाच्या प्रचर्लत धोरणानुसार वसई-ववरार शहर 
महानगरपार्लकेच्या अपींगाकररता राखीव असलेल्या माींडवी आठवड ेबाजाराची सन 
२०१५-१६ कररताची ननववदा ई ब्डर्वारे मागववण्यात आली होती. 
     या प्रकरणी ई-ननववदे्वारे ठेके का देण्यात आले नाहीत तसेच अपींग 
नसलेल्या व्यक्तीींना सदर ठेका कसा देण्यात आला याबाबत जजल्हाचधकारी, 
पालघर याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
जळगाि व्जल्ह्ययात शहराांसह ग्रामीण भागातील  

शौचालयाचे बाांधिाम न िेल्याबाबत 
(७७) *  १९१२८   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाव जजल्हयात शहराींसह ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत अर्भयानाींतगित 
शहरात १०३६ व जजल्हयात सुमारे ३००० शौचालय बाींधकामासाठीचे अनदुान 
घेऊनही वाळू उपलब्ध नसणे आणण उपलब्ध असल्यास अनतशय महाग दरात 
असल्याची, इत्यादी कारणे देऊन शौचालय बाींधण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्नषुींगाने अनदुान घेऊनही शौचालय न बाींधणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) स्वच्छ भारत अर्भयानाींतगित जळगाव 
जजल्हयातील चोपडा, एरींडोल, धरणगाींव, अींमळनेर या नगरपररषदाींमधील 
लाभाथ्याचंी वयैजक्तक शौचालयाची बाींधकामे वाळू उपलब्ध न झाल्याने काही 
काळ बींद होती. तथावप आता वाळू उपलब्ध झाल्यामुळे सदर शहरातील 
वैयजक्तक शौचालयाची बाींधकामे सुरु झाली आहेत. 
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     उपरोक्त शहराींव्यनतररक्त उविररत जळगाव जजल्हयातील शहरी भागात सदर 
अर्भयानाींतगित वयैजक्तक शौचालयाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच, ग्रामीण 
भागात सदर अर्भयानाींतगित वैयजक्तक शौचालय बाींधकामासाठी देण्यात येणारे 
अनदुान शौचालय बाींधकाम पूणि करुन त्याचा वापर करणाऱ्या लाभाथ्यांस 
प्रोत्साहनपर देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
सायन (मुांबई) येथील लोिमान्य हटळि रुग्णालयातील 

अत्यािश्यि सुविधा २४ तास चालू ठेिण्याबाबत 

(७८) *  १४८३७   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजर्भये, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सायन (मुींबई) येथील लोकमान्य द्ळक रुग्णालयामध्ये एमआरआय तसेच 
र्स्ी स्कॅन अत्यावश्यक सुववधा रात्री ८ नींतर तसेच रवववार व बकँ सुट्टीच्या 
ददवशी बींद ठेवण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे सींपणूि राज्यातनू येणाऱ्या गरीब, मध्यमवगीय रुग्णाींचे 
अतोनात हाल होत असून पररणामी रुग्णालयाींच्या आसपास असणाऱ्या खाजगी 
एमआरआय चाचणी सब् रकड ेरात्री-अपरात्री त्याींना जावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे रुग्णाींना तसेच त्याींच्या नातेवाईकाींना आचथिक भूदंड 
पडतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अत्यावश्यक सुववधा २४ तास 
चालू ठेवण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोकमान्य द्ळक रुग्णालयात र्स्ी स्कॅन ही 
अत्यावश्यक सुववधा रुग्णालयातील तसेच बाहेरून येणाऱ्या सवि रुग्णाींना वषाितील 
३६५ ददवस व २४ तास पुरववण्यात येत आहे. 
      तथावप, एम.आर.आय.ही सुववधा रवववार व बाहयरुग्ण ववभागाच्या सुट्टीचे 
ददवस वगळता दररोज सकाळी ८ ते रात्री ११ वाजेपयतं पुरववण्यात येते. 
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(२) हे खरे नाही. 
     रुग्णाला तात्काळ एम.आर.आय. चाचणी करावयास साींचगतल्यास ती 
तात्काळ केली जाते. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) लोकमान्य द्ळक रुग्णालयात एम.आर.आय.सुववधा २४ तास चालू 
ठेवण्यासाठी लगणारा कमिचारीवृींद (तींत्रज्ञ व इतर) वाढववण्यासाठीची प्रक्रक्रया 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
      तसेच, नवीन एम.आर.आय. व र्स्ी स्कॅन मशीन्स मागववण्यासाठी 
महानगरपार्लकेमाफि त प्रशासकीय कायिवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईत महहन्याला सरासरी ४०० निजात बालिाांचा मतृ्यू होत असल्याबाबत 

(७९) *  १४६९५   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दर मदहन्याला सरासरी ४०० नवजात बालकाींचा मतृ्य ूहोत असल्याची 
आकडवेारी साविजननक आरोग्य ववभागाच्या अहवालात नमूद करण्याा्त आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवजात बाळाच्या सींगोपनाच्या प्रर्शक्षणाची गरज तसेच त्याींना 
ववववध र्शक्षण सक्तीचे करण्याची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील नवजात बालकाींचे मतृ्य ूरोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, सन २०१५ मध्ये दर मदहन्याला सरासरी २३२ नवजात बालकाींचे 
मतृ्य ूझाले आहेत. 
     तथावप, सदर मतृ्यू उपचाराअभावी होत नसून ते सींसगिजन्य आजार, 
अनतसार, श्वसनववकार, अकाली जन्म, जन्म श्वासावरोध इत्यादी ववववध 
वै्यकीय कारणामुळे होत आहेत. 
(२) महानगरपार्लकेच्या प्रसुनतगहृातील कमिचारी व गरोदर माताींना 
बालरोगतज्ञाींमाफि त नवजात बाळाच्या सींगोपनाचे वेळोवेळी प्रर्शक्षण ददले जाते. 
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(३) नवजात बालक मतृ्य ू प्रमाण कमी करण्यासाठी महानगरपार्लकेमाफि त 
खालीलप्रमाणे कायिवाही करण्यात येते :- 
१. प्राथर्मि स्तर :- 
     महानगरपार्लकेच्या २०४ आरोग्य कब द्र, १७१ दवाखाने, २९ प्रसुनतगहेृ व २१ 
प्रसुनतपश्चात कब द्रा्वारे खालील सेवा ददल्या जातात. 
     गरोदर माताींचे लवकरात लवकर नोंदणी व लसीकरण केले जाते. 
     प्रसुनतपूवि व प्रसुनतपश्चात ननयर्मत आरोग्य तपासणी व उपचार करण्यात 
येतात. 
     जन्मानींतर अध्याि तासाच्या आत नवजात बालकास स्तनपान सुरु करणे, 
तसेच पदहल्या सहा मदहन्यापयतं केवळ स्तनपान व नींतर पूरक आहार 
देण्याबाबत मादहती साींगण्यात येते. 
     गरोदर माताींना सकस आहार व वैयजक्तक स्वच्छतेबाबत मागिदशिन केले जाते. 
     प्रसुतीपवूि व प्रसुनतपश्चात लोहयुक्त गोळ्याींचा पुरवठा करण्यात येतो. 
     अनत जोखमीच्या गरोदर माताींना प्रमुख रुग्णालयाींमध्ये सींदर्भित करुन 
उपचार घेण्यास प्रवतृ्त करण्यात येते. 
     पाच वषािखालील मुलाींचे ननयर्मत व सींपूणि लसीकरण करण्यात येते. 
     पाच वषािखालील मुलाींना जीवनसत्व ‘अ’ व जींतनाशक गोळ्याींचे ननयर्मत 
वा्प करण्यात येते. 
     आरोग्य कब द्रातील स्वयींसेववकाींमाफि त पाच वषािखालील मुलाींच्या सींसगिजन्य 
रोग, अनतसार व कमी वजनाचे बाळ इत्यादी बाबीींचे सवेक्षण करून सदर 
बालकाींना महानगरपार्लकेच्या दवाखाना /प्रसुनतगहृ / उपनगरीय रुग्णालय / 
वै्यकीय महावव्यालय येथे सींदर्भित करण्यात येते. 
     अनतसार असलेल्या बालकास जीवनरक्षक घोळ (ORS) ददले जाते व 
आवश्यकतेप्रमाणे सींदर्भित करण्यात येते. 
     तसेच, महानगरपार्लकेच्या आरोग्य कब द्र, दवाखाने व प्रसुनतगहृातील 
बाहयरुग्ण सेवे्वारे सवि बालरुग्णाींवर ननदान व उपचार करण्यात येतात. 
२. द्वितीय स्तर :- 
     महानगरपार्लकेच्या २९ प्रसुनतगहृात सविसामान्य बालरुग्णाींसाठी १४० खा्ा 
व अनत जोखमीच्या नवजात बालकाींसाठी २० नवजात र्शशु काळजी कक्ष 
(SNSU) व १० नवजात र्शशु अनतदक्षता ववभाग (NICU) खा्ाींची सुववधा 
उपलब्ध आहे. 
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     बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या आरोग्य ववभागामाफि त माता मतृ्य,ू उपजत 
अभिक मतृ्यू व बालकृत्यू समीक्षा सर्मत्या स्थापन करण्यात आल्या असून, 
दरमहा माता मतृ्यू उपजत अभिक मतृ्य ू व बालमतृ्यचेू ववश्लेषण करुन 
सींबींचधताींना उपाययोजना करण्याबाबत सूचना देण्यात येतात. 
३. ततृीय स्तर :- 
     महानगरपार्लकेच्या १६ उपनगरीय रुग्णालयाींत सविसामान्य बालरुग्णाींसाठी 
३१२ खा्ा व अनत जोखमीच्या नवजात बालकाींसाठी ६ र्शशु अनतदक्षता ववभाग 
(PICU) व ४४ नवजात र्शशु अनतदक्षता ववभाग (NICU) खा्ाींची सुववधा 
उपलब्ध आहे. 
     महापार्लकेच्या ४ वै्यकीय महावव्यालयात सविसामान्य बालरुग्णाींसाठी 
३८५ खा्ा व अनत जोखमीच्या नवजात बालकाींसाठी २७ र्शशु अनतदक्षता ववभाग 
(PICU), १३७ नवजात र्शशु अनतदक्षता ववभाग (NICU) व २३ सजजिकल र्शशु 
अनतदक्षता ववभाग (PICU) खा्ाींची सुववधा उपलब्ध आहे. 
     बालमतृ्यचेू प्रमाण रोखण्यासाठी महापार्लकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींत 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :- 
     ननयर्मत लसीकरण कायिक्रम अींतगित लसीकरणा्वारे ्ाळता येणाऱ्या 
आजारासाठी बी.सी.जी.,पार्लओ, दरपली, ग्रोवर, दहप्ायद्स-बी या लसी पात्र 
बालकाींना देण्यात येतात. 
      जननी सुरक्षा योजनबतगित माताींची प्रसुती सींस्थेत होण्यासाठी त्याींना 
आचथिक लाभ देण्यात येतो. 
      जननी र्शशु सुरक्षा योजनबतगित तपासणी, प्रयोगशाळा चाचण्या, उपचार, 
आहार, वाहतकू या सवि सेवा माता व र्शशुींना मोफत देण्यात येतात. 
     नवजात आजारी बालकाींची ववशेष काळजी घेण्यासाठी नवजात र्शशु ववशेष 
काळजी कक्ष (SNCU) 
     बालमतृ्य ूअन्वेषण व धोरणात्मक ननणिय 
     गभिवती माताींची लवकरात लवकर १२ आठवडयाचे आत नोंदणी करुन 
त्याींना धनुवाित प्रनतबींधक लस, लोह गोळ्या देण्यात येतात. 
      प्रत्येक गभिवती माताींची गरोदरपणात नोंदणीसहीत ५ वेळा तपासणी 
करण्यात येते. 
     शासनाची जननी र्शशु सुरक्षा योजना राबववली जाते. 
     बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या ४ वै् यकीय महावव्यालये व सींलग्न प्रमुख 
रुग्णालयाींमध्ये महावव्यालये व सींलग्न प्रमुख रुग्णालयाींमध्ये बालरोग व 
नवजात र्शशु ववभागाींमध्ये र्मळून एकूण ११७ तज्ञ डॉक््सि उपलब्ध आहेत. 

----------------- 
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पुणे महानगर पररिहन महामांडळ र्ल.चे विभाजन िरुन महापार्लिाांच्या स्िांतत्र 
सािाजननि िाहतिू व्यिस्था सर्मत्या ननमााण िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८०) *  १८४१८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.जनादान 
चाांदरूिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर पररवहन महामींडळ र्ल.चे ववभाजन करुन पवूीप्रमाणेच दोन्ही 
महापार्लकाींच्या स्वींतत्र साविजननक वाहतूक व्यवस्था सर्मत्या ननमािण 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर शासनाने ननणिय घेणे योग्य होईल म्हणनू सदर 
प्रस्ताव शासनाकड े पाठववला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित शासनाने दोन्ही महापार्लकाींच्या स्वतींत्र साविजननक 
वाहतुक व्यवस्था सर्मत्या ननमािण करणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) पुणे महानगर पररवहन महामींडळ र्ल. चे ववर्लनीकरण रद्द करुन 
पुवीप्रमाणेच दोन्ही महापार्लकाींच्या स्वतींत्र साविजननक वाहतकू व्यवस्था ननमािण 
करण्याचा प्रस्ताव असल्याने, त्याबाबत आयकु्त, पुणे व वपींपरी चचींचवड 
महानगरपार्लका याींच्याकडून अर्भप्राय मागववण्यात आले आहेत. 

----------------- 
मुांबई महापार्लिेच्याितीने अशुद्ध पाणी पुरिठा िरण्यात येत असल्याबाबत 

(८१) *  १७२६८   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.हररर्सांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२५४ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापार्लकेच्यावतीने पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्यापैंकी ८ ्क्के 
पाणी दवूषत असल्याचे माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील पाणी पुरवठ्यातील २ ्क्के पाण्यात ई-कोलाय हा ववषाण ू
ननदशिनास आला असून हे ववषाण ू असलेले पाणी नररमन पॉईन््, ग्रॅं् रोड, 
लोअर परळ, मुलूींड इत्यादी भागात ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दवूषत पाण्यावर प्रक्रक्रया 
करुन नागररकाींना शुध्द पाणी पुरववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेतफे दररोज ववतरीत केल्या 
जाणाऱ्या पाण्याचे जलाशय व जलववतरण व्यवस्थेत माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये 
घेण्यात आलेल्या एकूण पाण्याच्या नमुन्याींपैकी ४.८२ ्क्के नमुने वपण्यास 
अयोग्य आढळले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
      सडसबबर, २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या एकूण पाण्याच्या नमुन्याींपकैी 
१.०३ ्क्के नमुन्याींमध्ये ई-कोलाय जीवाण ूआढळून आले होते. 
     नरीमन पॉईं्, ग्राीं् रोड, लोअर परळ, मुलुींड हे भाग अनकु्रमे 
ए.डी.जी./दक्षक्षण आणण ्ी ववभाग या महानगरपार्लकेच्या ववभागात येतात. 
     या ववभागाींमध्ये माहे सडसबबर, २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या एकूण 
पाण्याच्या नमुन्याींपकैी ई-कोलाय जीवाण ू असलेल्या नमुन्याींची ्क्केवारी 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 

ए ववभाग -  १.३०% 
बी ववभाग -  ०.००% 
जी/दक्षक्षण ववभाग -  ०.००% 
्ी ववभाग    -  ०.००% 

 

(३) तुळशी, ववहार, तानसा, वैतरणा (मोडकसागर), मध्य वतैरणा हे 
महानगरपार्लकेच्या अखत्यारीतील तलाव तसेच ऊध्वि वतैरणा व भातसा हे 
शासनाच्या अखत्यारीतील दोन तलाव असे र्मळून एकूण सात तलाव हे 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लका क्षेत्रामध्ये पाणी पुरवठा करण्याकररता मुख्य पाण्याचे 
स्त्रोत म्हणनू वापरले जातात. 
      



89 

      या मुख्य स्त्रोतातून घेण्यात आलेले पाणी हे महानगरपार्लकेच्या ववववध 
दठकाणी जस्थत शुध्दीकरण कब द्रात शुध्द केले जाते. यासाठी महानगरपार्लकेची 
भाींडुप सींकुल, पाींजरापूर सींकुल तसेच तळुशी व ववहार येथील शुध्दीकरण कब दे्र २४ 
तास कायिरत आहेत. 
      या कब द्रामध्ये ननवळणे (Sedimentation) जळगाळणी (Filteration) व 
हररणीकरण (Chlorination) या मान्यताप्राप्त क्रक्रया्वारे जलशुध्दीकरण 
आयएस- १०५०० १९९१ या भारतीय मानकातील ननकषाप्रमाणे केले जाते. सदर 
शुध्दीकरण कब द्रामधील प्रयोगशाळेत दर तासाला पाण्याची चाचणी करुन 
पाण्याच्या योग्यतेची खात्री केली जाते. तसेच महानगरपार्लकेच्या ववववध 
जलाशयाींमध्ये पुन्हा हररणीकरण करुन पाण्याच्या शुध्दतेबाबत योग्य ननयींत्रण 
ठेवले जाते. 
     बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेकड े दवुषत पाण्याची तक्रार आल्यास, सींबींचधत 
पररसर ववभागीय स्तरावर देखरेखीखाली ठेवण्यात येतो. पाणी पुरवठ्याच्या वेळी 
सदर पररसर ननयींत्रण करुन दवुषत पाणी फायर हायड्री्ं  क्रकीं वा फ्लर्शींग पॉईं््वारे 
सींपूणिपणे बाहेर काढण्यात येते. पाणी गळतीची अचकू जागा शोधनू ती दरुुस्त 
करण्यात येते. 
     तसेच, सदर पररसरामध्ये गळती दरुुस्त केल्यानींतर त्या दठकाणच्या 
पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करुन पुरवठा करण्यात आलेले पाणी 
वपण्यायोग्य आहे याची खात्री करुन, नींतरच जलजोडणी ग्राहकाींना पाणी पुरवठा 
करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िाहनतळाच्या िरारात जाचि अटी टािल्याबाबत 

(८२) *  १७४८३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भूखींडासाठी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरण (एमएमआरडीए) ने 
ददनाींक १३ माचि, २००७ रोजी वा त्यासुमारास आर.जी.वन.ए. या ३७,२५२ 
चौ.मी.च्या ररलायन्स या कीं पनी बरोबर करार करून त्याींना सदर जागा वाहनतळ 
व साविजननक उ्यान तयार करण्यास ददली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यावेळी करार करताना “राई् ्ू फस् ि् ररफ्यजूल” ही अ् 
करारात ्ाकल्याने बाींधनू झालेला वाहनतळ चालववण्याकररता अन्य कोणतीही 
कीं पनी करारात असलेल्या या जाचक अ्ीमुळे वाहनतळ चालववण्यास तयार 
नसल्याची बाब ददनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ८० वषांकररता रूपये ११ लाख भरून ३७ हजार चौ.मी. जागा 
ररलायन्स कीं पनीला देताना “राई् ्ू फस् ि् ररफ्यूजल” या अ्ीचा समावेश करून 
भववषयात ररलायन्स कीं पनीचा कोट्यवधी रूपयाींचा फायदा करून देणाऱ्या 
सींबींचधत  अचधकाऱ्याींववरूध्द कोणती कारवाई केली तसेच गत अनेक वषांपासून 
तयार होऊन उ्घा्नाच्या प्रनतक्षेत असलेल्या एक हजार गाडयाींच्या वाहनतळाचे 
उ्घा्न व वापर कधी सुरू होणार आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) (३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राचधकरणाने वाींदे्र-कुलाि सींकुलातील “जी” ब्लॉकमधील आर.जी.वन.ए. या ३७,२५२ 
चौ.मी.च्या भूखींडासाठी मे. ररलायन्स इींडजस्रज र्लर्म्ेड या कीं पनीबरोबर ददनाींक 
१३ जुलै, २००७ रोजी भाडपेट्टाकरार करुन त्याींना सदर जागा जर्मनीखाली 
जास्तीत जास्त ६७,०९२ चौ.मी. क्रकीं वा २००० गाडयासाठी वाहनतळ बाींधनू 
जर्मनीवर ३७,२५२ चौ.मी. क्षते्रावर बगीचा तयार करण्यास ददली आहे. 
     सदर वाहनतळापकैी ५०% क्षेत्र मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणास 
सुववधेसह ववनामूल्य देऊन जागेवर आींतरराषरीय दजािचा बचगचा बाींधून त्याची 
देखभाल व व्यवस्थापन ननववदाकाराने स्वखचािने करावयाची आहे.  
     सदर आर.जी.वन.ए. हया भूखींडासाठी ननववदा सन २००७ साली मागववल्या 
होत्या. सदर ननववदा पसु्तीकेच्या कलम ४.१३(ड) प्रमाणे असे नमूद केले आहे 
की, ननववदेमधील अ्ी व शतीनुसार आर.जी.वन.ए. व त्याखालील वाहनतळाचे 
बाींधकाम पूणि झाल्यानींतर प्राचधकरणाने त्याींच्या ३३,५४६ चौ.मी.बाींधकाम 
क्षेत्रासाठी वाहनतळाचे व्यवस्थापन करण्यास ननववदा मागववल्या जातील व 
ननववदेमध्ये प्राप्त झालेली उच्चतम रक्कम, यशस्वी ननववदाकारास म्हणजेच 
आर.जी.वन.ए.चे बाींधकाम करणा-याला कळववण्यात येईल व त्यास अश्याप्रकारे 
“राई् ्ू फस् ि् ररफ्यजुल” प्राप्त होईल. ही अ् मूळ आर.जी.वन.ए. चे  या 
भूखींडाच्या  ननववदेमध्ये  नमुद आहे. ही अ् कुठल्याही वरै्शषट्यपूणि 



91 

ननववदाकारास उद्देशुन नसुन हयाबाबतचे हक्क आर.जी.वन.ए.चे बाींधकाम 
करणाऱ्या यशस्वी ननववदाकारास अनुजे्ञय आहेत. 
      सदर दठकाणी बचगचा व वाहनतळाचे काम पूणि झाल्यानींतर 
ननववदाकाराकडून मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणास ववनामूल्य 
र्मळालेल्या ३३५४६ चौ.मी. (१००० पाक्रकि ग) क्षेत्रावर वाहनतळ चालववण्यासाठी 
तीन वेळा ननववदा मागववल्या असता ननववदा प्राप्त झाल्या नाहीत. तथावप, 
सदर  ननववदेच्या अ्ीमध्ये फेरबदल करुन पुन्हा नव्याने ननववदा मागववण्याची 
कायिवाही मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर ववचाराचधन आहे. 

----------------- 
मुांबई पोटा बांदरात उतरिला जाणारा िोळसा धरमतर  

बांदरािड ेिळविण्यात आल्याबाबत 

(८३) *  १६४३६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरर्सांह पांडडत :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पो ि् येथील अत्याधुननक कीं ्ेनर ्र्मिनल बींद केल्यानींतर या बींदरात 
उतरवला जाणारा कोळसा धरमतर बींदराकड ेवळववण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर ननणियास पो ि् रस््च्या ववश्वस्ताींनी ववरोध केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणियामुळे शासनाला ३५० ते ४०० को्ी रुपयाींचा आचथिक 
भुदंड सहन करावा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई पो ि् रस्् हे ववश्वस्त मींडळ कब द्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. मुींबई 
पो ि् रस््चे हाजी बींदर हे अत्याधनुनक कीं ्ेनर ्र्मिनल नाही. या बींदरातनू 
औजषणक कोळश्याची हाताळणी दद. ३०.१०.२०१५ पयतं केली जात होती. धरमतर 
बींदरात पवूीपासून मुींबई पो ि्चा र्मड स्रीम मध्ये उतरणारा कोळसा हाताळला 
जातो.   
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
       हाजी बींदर येथनू कोळसा हाताळणी करण्याकररता महाराषर प्रदषूण 
मींडळाने घातलेल्या अ्ी व शतींनुसार मॅकेनाईज क्लोज कोल हॅन्डलीींग ्र्मिनल 
मुींबई पो ि् रस््ने उभारावयाचा होता. ्र्मिनल उभारणीस रु. ४५०.०० को्ीींचा 
खचि अपेक्षक्षत आहे. सदरहू खचि मुींबई पो ि् रस््ला आचथिक दृष्या परवडणारे 
नसल्याने, हाजी बींदर येथनू कोळसा हाताळणी बींद करण्याचा ननणिय ठराव क्र. 
६०, दद. १३.८.२०१५ रोजी मुींबई पो ि् रस््च्या ववश्वस्ताी्ं वारे घेण्यात आला.  
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यातील िौटुांबबि न्यायालयातील समुपदेशिाने घटस्फोट  

र्मळिून देण्यासाठी पैशाची मागणी िेल्याबाबत 
(८४) *  १५८३९   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.प्रिाश गजर्भये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील कौ्ुींबबक न्यायालयातील समुपदेशकाने घ्स्फो् र्मळवून 
देण्यासाठी एका मदहलेकडून १० हजार रुपयाींची मागणी केल्याची घ्ना माहे 
जानेवारी, २०१६ या दसुऱ्या सप्ताहात घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहलेने याबाबत बार असोर्सऐशनकड ेतक्रार केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार सदर समुपदेशकावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर लेखी तक्रार कौ्ुींबबक न्यायालय, पुणे याींचेमाफि त मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींचेकड ेपुढील कायिवाहीसाठी सादर करण्यात आली आहे. 
(४) कौ्ुींबबक न्यायालय, पुणे याींच्या आदेश क्र.आस्था/१०/२०१६, ददनाींक 
११.०१.२०१६ अन्वये सींबींचधत समुपदेशकाकडून समुपदेशनाचे सवि काम पढुील 
आदेश होईपयतं काढून घेण्यात आले आहे तसेच पुढील आदेश होईपयतं 
त्याींच्याकड ेकोणतेही समुपदेशनाचे काम वगि करण्यात येऊ नये असेही आदेश 
ननगिर्मत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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भायखळा (मुांबई) येथील राखीि असलेला भूखांड वििासिाला 
पुनविािासासाठी ननयमबाह्यय पध्दतीने देण्यात आल्याबाबत 

(८५) *  १६८२९   श्रीमती हुस्नबानू खर्लफे, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भायखळा (मुींबई) येथील सडव्हीजन कॅ्ल पॉण्ड गार्लिक कीं पाउीं ड येथील भूखींड 
एका ववकासकाला पनुवविकासासाठी ननयमबाहय पध्दतीने देण्यास मदत करणाऱ्या 
श्री.भाऊसाहेब कोळेकर याींना मुींबई महानगरपार्लकेच्या अचधकाऱ्याला प्रशासनाने 
फक्त पाच हजाराचा दींड ठोठावनू सोडून ददले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जागा ही खेळाचे मदैान व उ्यानाकररता राखीव होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरील भूखींड 
ननयमबाहय पध्दतीने ववकासकाला देण्यास मदत करणाऱ्या ई-ववभागाच्या 
तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भायखळा सडव्हीजन कॅ्ल पॉण्ड गार्लिक कीं पाऊीं ड 
येथील भूभाग क्र.१९७०, १/१९७०, २/१९७० वरील ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(७) नुसार पनुवविकासाचा प्रस्ताव सागरीका को.ऑ. सोसाय्ी (प्रस्ताववत) व 
जस्पनीींग वडि इीं्रप्रायझेस या ववकासकाकडून ददनाींक २८.११.२००६ रोजी सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने महापार्लका भाडकेरुींची शोध 
यादी (Inventory) तयार करण्याकररता प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त “ई” ववभाग 
याींच्याकड ेपाठववण्यात आला होता. 
     प्रस्तावाच्या आवश्यकतेनसुार व महापार्लकेच्या धोरणानुसार कमीत कमी 
एकतरी ननवासी भाडकेरु व एकूण कमीतकमी १० भाडकेरु आवश्यक असतात. 
सदर प्रस्तावातील वाणणज्य भाडकेरुस रदहवाशी भाडकेरु दाखववण्यात आल्यामुळे, 
सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्या खात्याींतगित चौकशीमध्ये, बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेचे तत्कार्लन सहाय्यक आयुक्त (सेवाननवतृ्त) याींना र्शक्षा म्हणनू 
रु.५०००/- इतकी रक्कम त्याींच्या मार्सक ननवतृ्ती वेतनापासून एकरकमी काढून 
घेण्यात यावी असे आदेश आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपार्लका याींनी पाररत केले 
आहेत. 
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(२) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या मींजूर पनुरिचचत ववकास आराखडयानसुार 
भूभाग क्रमाींक १९७०, १/१९७०, २/१९७० चा बहुताींश भाग मनोरींजनाचे मैदान 
म्हणनू आरक्षक्षत आहे. 
      सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी (प्रस्ताववत) या नावाने सादर करण्यात 
आलेल्या पुनवविकासाच्या प्रस्तावामध्ये ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ३३(७) 
मध्ये तरतदुीींची पतूिता होत नसल्याने सदर प्रस्तावास कोणतीही मींजूरी न देता 
सदर प्रस्ताव दद.३०.१०.२००७ रोजी दफ्तरी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्या खात्याींतगित चौकशीमध्ये, बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेचे सहाय्यक आयुक्त (सेवाननवतृ्त) याींना र्शक्षा म्हणनू ५०००/- 
इतकी रक्कम त्याींच्या मार्सक ननवतृ्ती आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपार्लका 
याींनी पाररत केले आहेत. 
      सदर र्शक्षेसाठी स्थायी सर्मती / महानगरपार्लका याींची सक्षम प्राचधकारी 
म्हणनू मींजुरी घेण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
      तसेच, प्रस्ततु प्रकरणी करण्यात आलेल्या खात्याींतगित सवकंष 
चौकशीमध्ये इतर ११ अचधकारी / कमिचारी देखील दोषी आढळले असून, 
त्याींच्यावर आयुक्ताींच्या आदेशानुसार र्शक्षादेश बजावण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील गहदमा स्मारिाबाबत 

(८६) *  १५०९७   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपार्लकेने गददमा स्मारकारची सन २००७ मध्ये केलेल्या 
घोषणेसींदभाित कोणतीही कायिवाही केली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील स्मारक उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, या स्मारकाकड ेहेतुपुरस्सर दलुिक्ष करणाऱ्या महापार्लका अचधकाऱ्याींवर 
शासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      कै. ग.दद.माडगूळकर स्मारकासाठी पुणे  महानगरपार्लकेने सन २००८-०९ 
ते सन २०१३-१४ या वषािच्या वावषिक अींदाजपत्रकात एकुण ९.९२ को्ी इतकी 
तरतूद केली होती. 
      तथावप, स्मारक व उ्यानासाठी आवश्यक जागा अ्याप पुणे 
महानगरपार्लकेकड े हस्ताींतररत न झाल्यामुळे स्मारक उभारण्याची कायिवाही 
प्रलींबबत आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) स्मारकासाठी आवश्यक जागेच्या हस्ताींतरणासाठी पणेु महानगरपार्लकेकडून 
जजल्हाचधकारी, पुणे याींच्याकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) स्मारकासाठी आवश्यक असलेल्या जागा / र्मळकती पुणे महानगरपार्लकेच्या 
ताब्यात न आल्याने स्मारकाच्या कामास ववलींब झालेला आहे. 

----------------- 
शननर्शांगणापूर (व्ज.अहमदनगर) येथील शनैश्िर मांहदरात  

महहलाांना बांदी िेल्याबाबत 

(८७) *  १७६४२   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शननर्शींगणापूर (जज.अहमदनगर) येथील शनैश्वर मींददर रस््च्या नवननयुक्त 
मदहला अध्यक्षा अननला शे्े याींनी ददनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मींददराच्या चौथऱ्यावर प्रवेश न देण्याची परींपरा पाळणार असल्याचे 
जादहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच घ्नेने मदहलाींना केरळ येथील शबरीमला मींददरात प्रवेश 
नाकारण्याच्या ववरोधात याचचकेच्या सुनावणीच्या वेळी ददनाींक ११ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास राज्य घ्नेत असा अचधकार ददलेला नसल्यास प्रवेश 
रोखता येणार नाही असे स्पष् मत नोंदववले असल्याने शनैश्वर मींददरात राज्य 
घ्नेच्या कोणत्या कलमाने मदहलाींना प्रवेश रोखला जात आहे, 
(३) असल्यास, राज्य घ्नेत मदहलाींना प्रवेश बींदी नसल्यास शनैश्वरच्या 
नवननयुक्त सर्मतीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) शनन मींददरामध्ये सवि स्त्री व पुरुषाींना प्रवेश खलुा आहे. 
     परींत,ु शनन चौथऱ्यावर सवि  स्त्री व परुुषाींना जाता येणार नाही असा ठराव 
ववश्वस्त मींडळाने दद.९.२.२०११ रोजी पाररत केला आहे. असा ठराव पास 
करण्याचे कारण असे आहे की, भाववक ओल्या वस्त्राने दशिन घेताना शनन मुतीस 
दोन्ही हाताने स्पशि करुन पूणि भार मूतीवर ्ाकतात, तसेच सोबत आणलेले 
पूजा सादहत्य लोखींडी नाल, यींत्र, अींगठी इ. शनन मुतीस घासतात. त्यामुळे 
मूतीची मोठ्या प्रमाणावर झीज होत आहे. तसेच भाववक जास्त वेळ मूतीजवळ 
थाींबत असल्याने चौथऱ्यावर गदी होते व जे भाववक चौथऱ्याखालून दशिन घेऊ 
इजच्छतात त्याींना मूती ददसत नाही. तसेच शननमूतीवर तेलाचा अर्भषेक करण्यात 
येत असल्याने, चौथऱ्यावरील फरशीवर तेल साींडलेले असते. त्यामुळे भाववक पाय 
घसरून पडण्याची शक्यता असते. 
     अशा प्रकारे सींभाव्य चबगराचबगरी रोखण्यासाठी व सवानंा सुलभपणे दशिन 
घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी सवि भाववकाींना शननदेवाच्या चौथऱ्याखालून दशिन सुरु 
करुन, शननदेवाच्या पजेूसाठी न्यासाचे अचधकृत पजुारी चौथऱ्यावर थाींबून 
भाववकाींनी आणलेले तेल, पूजा सादहत्य घेवून मूतीस चढवतील असा ठराव 
ववश्वस्त मींडळाने केला आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
हदिा (व्ज.ठाणे) येथील विनापरिाना सुरु असलेले डव्म्पांग ग्राऊां ड बांद िरण्याबाबत 

(८८) *  १६३५५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अमरर्सांह पांडडत, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ददवा (जज.ठाणे) येथील डजम्पींग ग्राऊीं डचा ववनापरवाना वापर सुरु असून 
घनकचरा व्यवस्थापनाची ननयमावली डावलली जात असून अशी बेकायदा डजम्पींग 
ग्राऊीं ड त्वररत बींद करण्याबाबतचे आदेश देत मा.उच्च न्यायालयाने एक 
आठवडयात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश महापार्लकेला माहे फेब्रवुारी, २०१६ 
च्या पदहल्या सप्ताहात ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर डजम्पींग ग्राऊीं ड बींद केल्याचे शपथपत्र महापार्लकेने शासनास 
ददले आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जनदहत याचचका क्र.१३९/२०१५ व ८०५३/२०१५ या 
याचचका मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननदेशानसुार ठाणे महानगरपार्लकेने ददनाींक ११.३.२०१६ रोजी 
शपथपत्र दाखल केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथे टाटा मेमोररयल सांस्थेच्या सहिायााने ठाणे महानगरपार्लिेतफे  

ििा रोग रुग्णालय उभारण्याबाबत 

(८९) *  १४९९८   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८८९ ला 
हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथे ्ा्ा मेमोररयल सींस्थेच्या सहकायािने ठाणे महानगरपार्लकेतफे 
ककि रोग रुग्णाींसाठी ककि रोग रुग्णालय उभारण्यात येत असल्याचे ददनाींक १५ मे, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सदर कॅन्सर रुग्णालयासाठी जागेची पाहणी करुन जागा ननजश्चती 
करण्याकररता माहे नोव्हबबर, २०१५ मध्ये ्ा्ा मेमोररयल सब् र व्यवस्थापनास 
कळववल्यानींतर, जागेच्या ननजश्चतीबाबत त्याींचेकडून ठाणे महानगरपार्लकेस 
कळववण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) त्यानुसार कॅन्सर रुग्णालय उभारणीसाठी कोणती जागा ननजश्चत करण्यात 
आली आहे व त्यानुसार याप्रकरणी कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत 
आहे व त्याबाबतची स्यजस्थती काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, ददनाींक ४.१२.२०१५ रोजी ्ा्ा मेमोररयल सब् र याींचेमाफि त ठाणे 
महानगरपार्लकेस कळववण्यात आले आहे. 
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(३) ्ा्ा मेमोररयल सब् र यास जागा पाहणी करुन जागा ननजश्चती करण्याकररता 
ददनाींक ९.११.२०१५ रोजी कळववण्यात आले. तसेच क्लॅररयीं् कीं पनी, कोलशतेचे 
ववकास प्रस्तावात प्राप्त होणारे सुववधा भूखींडाचे क्षेत्रापकैी भूखींड देण्याची 
प्राथर्मक तयारी ठाणे महानगरपार्लकेने केली होती. 
     तथावप, प्रस्ततु प्रकरणी सींबींचधत भुखींडाचे ववकासक याींनी सदर सुववधा 
भुखींडाचा ताबा ठाणे महानगरपार्लकेस न देता ववकास आराखडयातील रस्त्याचे 
क्षेत्रफळ सुववधा भूखींडात समाववष् करुन मींजूर नकाशात दशिववलेले सुववधा 
भूखींड क्षेत्र कमी करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात याचचका दाखल केलेली 
असल्याने सदर भूखींड ठाणे महानगरपार्लकेच्या ताब्यात अ्याप न आल्यामुळे 
कायिवाही प्रलींबबत आहे. 

----------------- 
उरण भेंडखळ येथील बीपीसीएल िां पनीमध्ये प्रोपेन ि ब्यटेून या  

दोन टाक्याांपिैी एि टािी र्लिेज झाल्याबाबत 

(९०) *  १४७८१   आकिा .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण भबडखळ येथील बीपीसीएल कीं पनीत असलेल् या प्रोपेन व ब्यू् ेन 
साठववण्यासाठी असणा-या ८००० मेरीक ्न क्षमतेच्या दोन ्ाक्याींपैकी एक 
्ाकी र्लकेज झाली असून येथे गींभीर अपघात होण्याची शक्यता ननमािण झाली 
असल्याने श्रमजीवी पत्रकार सींघ्ना याींनी यासींदभाित उरण तहर्सलदार व उरण 
पोलीस ठाणे याींच्याकड ेतक्रार दाखल केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी करुन सदर ्ाकीची दरुुस्ती 
करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
     भारत पेरोर्लयम कॉपोरेशन र्ल. (भबडखळ, ता.उरण, जजल्हा रायगड) या 
कारखान्यातील प्रोपेन व ब्यु् ेन हे पेरोर्लयम पदाथि साठववण्यासाठी असणाऱ् या 
८००० मेरीक ्न क्षमतेच्या दोन ्ाक्याींपैकी एकही ्ाकी र्लकेज झालेली नाही. 
तथावप, श्रमजीवी पत्रकार सींघ याींनी उरण तहर्सलदार व पोलीस ववभागाकड ेमाहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे. 
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(२) सदर तक्रारीची चौकशी ददनाींक २४.०९.२०१५ रोजी औ्योचगक सुरक्षा व 
आरोग्य सींचालनालयाने केली असून त्यात असे आढळून आले की, या 
कारखान्यात उणे तापमानात प्रोपेन व ब्यु् ेन हे वायू साठववण्यासाठी ८००० 
मेरीक ्न क्षमतेच्या दोन क्रायोजननक ्ाक्या आहेत. 
      यापकैी एक ्ाकी ननयतकार्लक देखभालीसाठी ररकामी करुन त्यातील 
सबमर्सिबल पींप सजव्हिर्सींगचे काम माहे ऑगस््-सप् ब्बर, २०१५ च्या दरम्यान 
तज्ञाींमाफि त करण्यात आले आहे. सदर कारखान्यात कोणतीही ्ाकी र्लकेज झाली 
नसल्यामुळे कायिवाही करण्याचा प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
अण्णासाहेब पाटील आधथाि वििास महामांडळाचे बबजभाांडिल योजनेचे अजा 

ऑनलाईन भरतेिेळी िेबसाईट हॅंग झाल्याबाबत 
(९१) *  १९१४९   श्री.अमरनाथ राजरूिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर रोजगार व स्वींयरोजगार ववभागाींतगित अण्णासाहेब पा्ील आचथिक 
ववकास महामींडळाचे बबजभाींडवल योजनेचे राज्यभरातील अजि ऑनलाईन 
भरण्याच्या सूचना सदरील ववभागाने ददल्या होत्या त्यानसुार लाभाथ्यांनी सदरील 
अजि ऑनलाईन भरण्यासाठी त्या वेबसाई्वर गेले असता त्याींना सदरील 
वेबसाई् हॅंग झाल्याचे ननदशिनास आले व हजारो लाभाथ्यानंा त्याचा फ्का 
बसल्याची बाब माहे सडसबबर-२०१५ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशिनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     कौशल्य ववकास व उ्योजकता ववभागाच्या अचधपत्याखालील    
अण्णासाहेब पा्ील आचथिक मागास ववकास महामींडळाचे वेबपो ि्ल 
mahaswaymrojgar.maharastra.gov.in च्या हाताळणी मध्ये लाभाथ्यानंा 
काही ताींबत्रक अडचणी येत असल्याचे ननदशिनास आले असून त्याबाबत वेबपो ि्ल 
ननमािण करणाऱ्या कीं पनीकडून सींबींचधत अडचणीचे ननराकरण करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पेण (व्ज.रायगड) येथील पोलीस ठाण्यात आरोपीचा  
पोलीस िोठडीत मतृ्यू झाल्याबाबत 

(९२) *  १६५३१   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जज.रायगड) पोर्लसाींनी श्री.लक्ष्मण गोववींद बड े रा. कासार, बीड या 
आरोपीला खो्े साक्षीदार उभे करून जर्मनीची ववक्री केल्याप्रकरणी 
फसवणकुीच्या गुन्हयात ददनाींक २१ सडसबबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास अ्क 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाने ददनाींक २८ सडसबबर, २०१५ पयतं आरोपीस पोलीस 
कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आरोपीचा ददनाींक २५ सडसबबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
पोलीस कोठडीत मतृ्यू झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आरोपीचा पोलीस कोठडीत मतृ्यू ननजश्चत 
कोणत्या कारणाने झाला यासींदभाित शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पेण (जज.रायगड) पोलीस ठाण्यामध्ये लक्ष्मण गोववींद 
बड ेरा.मु, भाल, पो.थळ, ता.अर्लबाग, जज.रायगड यास ददनाींक २१.१२.२०१५ रोजी 
गु.रजज.नीं. ८७/२०१५ भा.द.वव.कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, १८२, ३४ या 
गुन्हयात अ्क केली होती. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) पोलीस कोठडीतील मतृ्यूच्या अनुषींगाने शवववच्छेदन अहवाल प्राप्त 
झाला असून यातील मयताचे जव्हसेरा अहवाल, दहस््ोपॅथोलॉजी अहवाल हे 
सींबींचधताींकडून प्राप्त झाले नसल्याने मयताचे मतृ्यूच्या कारणाबाबतचा अींनतम 
अहवाल वै्यकीय अचधकारी याींचेकडून प्राप्त झालेला नाही. तो प्राप्त झाल्यानींतर 
पुढील कायिवाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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निी मुांबईतील खाांदेश्िर येथे ड्रग्ज वििणा-या नायझेररयन 
टोळीला पोर्लसाांनी पिडल्याबाबत 

(९३) *  १७३५५   श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील खाींदेश्वर येथे आयुवेददक औषधाींच्या नावाखाली ड्रग्ज ववकून 
नागररकाींची फसवणकू करणाऱ्या नायझेररयन ्ोळीला येथील पोर्लसाींनी पकडले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधत ्ोळीवर 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) क्रफयािदीने केलेल्या तक्रारीवरुन गुन्हयातील 
अ्क आरोपी याींनी आपसात सींगनमत करुन अजस्तत्वात नसलेल्या कोमार्सडस 
कीं पनीची मादहती देवनू आयवेुददक औषधाकररता लागणारे कोमा र्सडस ववकत 
घेण्यास भाग पाडून फसवणकू केलेबाबत खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
रजजस््र न. ४/२०१६, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४८९ सी सह मादहती तींत्रज्ञान 
कायदा कलम ६६ क, ६६ ड अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ५ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ३ नायझेरीयन नागररक आहेत. 
     आरोपीींकडून जप्त केलेले कोमार्सडस हे आक्रफ्रकन जींगली आींब्याचे बी 
आहे. त्याचा उपयोग आक्रफ्रकेमध्ये सूप बनववण्याकररता करण्यात येत असून ते 
आक्रफ्रकेमध्ये सुमारे ३२०/- रु. प्रनत क्रकलो गॅ्रमने ववकले जाते. 
     सदर आरोपीींकडून वेगवेगळ्या कीं पनीचे २ लॅप्ॉप, वेगवेगळ्या कीं पनीचे ३१ 
मोबाईल फोन्स, वेगवेगळ्या कीं पनीचे २६ र्समकाडिस, पेनड्राईव्ह, इीं्रने्चे डोंगल, 
असा एकूण रु. १,७०,०००/- क्रकीं मतीचा माल व बनाव् नो्ा (अमेररकन डॉलसि 
भारतीय क्रकीं मत अींदाजे रु. २६,५०,०००/-) तसेच कोमा सीडसची ५५ पाक्रक्े जप्त 
करण्यात आलेली आहेत. गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िल्पिकृ्ष मािेहटांग िां पनीची मालमत्ता विक्री िरुन  
गुांतिणिुदाराांचे पैसे परत िरण्याबाबत 

(९४) *  १६४९०   श्री.जगन्नाथ र्शांदे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे १३ लाख गुींतवणकूदाराींची फसवणकू करणा-या ठाणे येथील 
कल्पवकृ्ष माकेद्ींग कीं पनीची मालमत्ता ववक्री करुन गुींतवणकुदाराींचे पैसे परत 
करण्याचे आदेश ठाणे जजल्हा न्यायालयाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाने आदेश देऊनही कल्पवकृ्ष कीं पनीची मालमत्ता 
ववक्री करण्यास शासनाकडून जाणीवपूविक ददरींगाई होत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी उपववभागीय अचधकारी न्यायालयात गैरहजर राहत 
असल्याने गुींतवणकुदाराींचे पसेै र्मळण्यास ववलींब होत असल्याने या प्रकरणी 
मा.गहृ राज्यमींत्री याींनी ठाणे जजल्हाचधकारी याींना तातडीने अहवाल सादर 
करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गुींतवणकुदाराींची रक्कम 
परत र्मळण्याच्या दषॄ्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी केलेल्या कायिवाहीबाबत तात्काळ अहवाल सादर करणेबाबत, 
मा. राज्यमींत्री (गहृ) याींनी दद. २१.०३.२०१६ रोजी सक्षम प्राचधकारी तथा 
उपववभागीय अचधकारी याींना आदेश ददलेले आहेत. 
(४) सदरचे प्रकरण न्यायप्रववष् असून मा. न् यायालयाच्या आदेशाच्या अनषुींगाने 
पुढील कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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धुळे शहरातील िबीरगांज भागात शौचालयाांची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(९५) *  १७१२८   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररर्सांग राठोड, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे शहरातील (जज.धळेु) कबीरगींज भागात शौचालयाींची दरुवस्था झाल्याने 
पररसरात दगुधंी पसरुन जनसामान्यात रोगराई पसरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील शौचालयाींची नवीकरण करुन दगुधंी दरू 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) धळेु शहरातील कबीरगींज भागात महानगरपार्लकेचे १० 
सी्चे शौचालय आहे. सदर शौचालयाची बारमाही देखभाल दरुुस्ती व स्वच्छता 
करण्याबाबत सन २०११ पासून खाजगी सींस्थेसोबत महानगरपार्लकेने करारनामा 
केला असून, त्यानुसार रु.३००० च्या मयािदेतील दरुूस्तीचे कामे सदर सींस्थेमाफि त 
करण्यात येतात. 
     सदर शौचालयाींपकैी काही शौचालयाींची फरशी, भाींड े व आऊ्ले् ड्रनेेज 
नादरुुस्त झाले असल्याने ती दरुूस्ती करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
     सदर शौचालय स्यजस्थतीत वापरात असून या शौचालयाींमुळे रोगराई 
अथवा साथीचे रोग पसरत असल्याची वस्तुजस्थती नाही. 
(२) धुळे महानगरपार्लकेमाफि त शहरातील शौचालये दरुुस्ती कामाची जादहर 
ननववदा दद.१५.९.२०१५ रोजी मागाववण्यात आली होती. तथावप, त्यास प्रनतसाद न 
र्मळाल्याने फेरननववदा दद.११.३.२०१६ रोजी मागववण्यात आली आहे. 
     फेरननववदेअींती ननववदा प्रक्रक्रया पुणि झाल्यानींतर, शहरातील शौचालये 
दरुुस्तीची कामे पुणि करण्याचे महानगरपार्लकेमाफि त प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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भूसांपादनाला विलांब झाल्याने नागपूर महानगरपार्लिेिर 
अनतररक्त आधथाि ताण पडल्याबाबत 

(९६) *  १७८४६   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहरववकास आराखडयात नागपूर जजल् हयातील मौजा पारडी गावातील जमीन 
स्मशानभुमी व रस्त्यासाठी अचधगहृीत करण्याचा ननणिय माहे माचि, २०१३ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जर्मनीची क्रकीं मत तीन वषािपवूी रुपये १२ को्ी होती, परींत ु
जमीन भूसींपादनाला ववलींब झाल्याने महानगरपार्लकेला त्या जर्मनीसाठी आता  
५ प् म्हणजेच रुपये ६१.११ को्ी मोजावे लागणार असल्याचे ददनाींक          
१० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर महानगरपार्लकेवर पाच प् अनतररक्त बोजा येणार 
असल्यामुळे महानगरपार्लका आयुक्ताींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना 
करुन भूसींपादनाचा प्रस्ताव प्रशासनाला परत पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच सदर 
प्रस्तावावर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर महानगरपार्लका स्थायी सर्मती ठराव क्र. ८३ 
ददनाींक ०८/०७/२०१३ नुसार मौजा पारडी गावातील जमीन स्मशान भूमी व रस्त्याचे 

आरक्षणाखालील जागेकररता अचधग्रहीत करण्याचा ननणिय घेण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
     सींपादनाचधन जागेसाठी (क्षेत्र ३६,३८०.०० चौ.मी.) अींदाजजत क्रकीं मत    
रुपये १२,२८,००,०००/- इतकी रक्कम नागपूर मनपा स्थायी सर्मती ठराव क्र. ८३ 
ददनाींक ८/७/२०१३ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली होती व त्यानुसार ददनाींक 
१६/७/२०१३ रोजी नागपूर याींचेकड ेसादर करण्यात आला होता. 
     त्या अनषुींगाने जजल्हाचधकारी कायािलयाने खाजगी जमीन सींपादनासाठी 
आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रस्ताव पाठववण्यास कळववले. त्यानुसार सुधाररत 
प्रस्ताव ददनाींक २०.११.२०१३ रोजी सादर करण्यात आला. 
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     दरम्यान नवीन भूसींपादन कायदा लागू झाल्याने, यातील तरतदुीनुसार थे् 
वा्ाघा्ी्वारे जमीन घेण्याची कायिवाही करण्याचे शक्य असल्याचे 
जजल्हाचधकारी, नागपूर याींचेकडील ददनाींक १५.०५.२०१५ रोजीच्या सभेत ननदेशीत 
करण्यात आले. 
     त्यानुसार महापार्लकेने या प्रक्रक्रयेबाबत जजल्हाचधकारी कायािलयाकड े
ववचारणा केली असता, उपजजल्हाचधकारी, भूसींपादन (सामान्य) याींनी त्याींच्या 
ददनाींक १९/८/२०१५ च्या पत्रानुसार आरक्षणाखालील जागेची थे् वा्ाघा्ी प्रमाणे 
रु. ६१,११,८४,०००/- व ननयर्मत भूसींपादना्वारे रु. ५८,०५,३८,११६/- ची आकारणी 
होत असल्याचे कळववले. 
     तथावप, उपजजल्हाचधकारी भूसींपादन (सामान्य) नागपूर याींचेकड े ददनाींक 
२२/०२/२०१६ च्या नागपूर महापार्लकेस प्राप्त पत्रानुसार या जर्मनीची थे् 
वा्ाघा्ी्वारे येणारी रक्कम रु.३४,००,३२,०००/- व ननयर्मत भूसींपादना्वारे 
येणारी रक्कम रु. ३२,३०,०८,७९२/- इतकी असल्याचे ददसून येत आहे. 
(३) नागपूर महापार्लका स्थायी सर्मती ठराव क्र. ४१२ ददनाींक ०८/०१/२०१६ 
नुसार ददरींगाईमुळे व सदर जागेच्या भूसींपादन मोबदला राशीतील फरकामुळे 
पडणारा आचथिक बोजाबाबत चौकशी करण्यास स्थायी सर्मतीने महानगरपार्लका 
प्रशासनाला ननदेश ददले, हे खरे आहे. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणी उपायकु्त (२) नागपूर महानगरपार्लका याींच्या स्तरावर 
चौकशी करण्यात आली असून, याबाबत महापार्लका प्रशासन स्तरावर ददरींगाई 
झाल्याचे ददसून आलेले नाही. 
     स्य:जस्थतीत उपजजल्हाचधकारी, भूसींपादन (सामान्य) याींचे कायािलयाच्या 
ददनाींक २२/०२/२०१६च्या पत्रानुसार त्याप्रमाणे फेर आकारणीचा सुधाररत प्रस्ताव 
स्थायी सर्मतीसमोर मींजुरीस्तव सादर करण्यात आलेला आहे. असे आयुक्त, 
नागपूर महानगरपार्लका याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथे अांमली पदाथाांच्या िापरास प्रनतबांध िरण्याबाबत 

(९७) *  १८०८४   श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथे अींमली पदाथांचा वापर होत असून ठाणे गुन्हे शाखेच्या अींमली 
पदाथि ववरोधी पथकाने सन २०१५ मध्ये यासींदभाित सुमारे ५२ गुन्हे नोंदवून ८८ 
जणाींना अ्क केली तर कारवाईत ४२ लाख रूपयाींहून अचधक रूपयाींचा मुद्देमाल 
हस्तगत केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथील तरूण वपढी 
अींमली पदाथांच्या नशेच्या आहारी जाऊ नये याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये तरुण मुले-मुली व इतर लोक 
अींमली पदाथांच्या आहारी जावू नये म्हणनू जनजागतृी ननमािण होण्याकरीता 
ववववध कायिक्रम राबववण्यात येत आहेत. अींमली पदाथाचें सेवनापासून परावतृ्त 
होण्याकरीता अशा पदाथांचे सेवनाने होणारे दषुपररणाम प्रदशिन करणारे बनॅसि, 
पोस््सि लावण्यात आले आहेत. 
     ठाणे, मुींब्रा, कल्याण, डोंबबवली, र्भवींडी इ. शहरामध्ये शाळा, कॉलेजमध्ये 
रॅली, चचािसत्राचे आयोजन करण्यात येवून त्या्वारे पालक व वव्याथी याींचेशी 
सींपकि  साधनू त्याींना अींमली पदाथाचें सेवनाने होणारे वाई् पररणामाींची जाणीव 
करुन देवून लोकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात येत आहे. तसेच अींमली पदाथांच्या 
आहारी गेलेल्या वव्याथ्यांच्या पालकाींशी सींपकि  साधनू त्याींना अशा मुलाींवर 
योग्य त्या तज्ञाकड ेउपचार करणेबाबत मागिदशिन करण्यात येत आहे. 
     अींमली पदाथांच्या ववक्री व सेवनास आळा घालणे करीता अींमली पदाथांची 
ववक्री तसेच सेवन करणाऱ्या इसमाींववरुध्द प्रभावीपणे कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
     अींमली पदाथि ववरोधी पथक, गुन्हे शाखा, ठाणे शहर या पथकाकडून 
लोकाींना अींमली पदाथािचे सेवनापासून परावतृ्त होणेसाठी जनजागतृी करण्यात 
येत आहे. तसेच अींमली पदाथाचंी तस्करी करणाऱ्या इसमाींववरुध्द प्रभावीपणे 
कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील विविध व्जल्ह्ययातील गुांतिणिुदाराांची मैत्रये 
या िां पनीने फसिणिू िेल्याबाबत 

(९८) *  १८१०६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मैत्रये कीं पनीने जळगाव, नार्शक, धुळे इ. जजल्हयात अनेक 
नागररकाींना अचधक व्याज आणण स्वस्तात प्लॉ् या सारखी प्रलोभने दाखवनू 
तसेच सेबी ने व्यवहार बींद करायला साींगताच प्लॉ्सि प्रा.र्ल. या नावाने 
गुींतवणकू वळववली नतथेही नो्ीस आल्यावर मैत्रये ररअल्सि प्रा. र्ल. ही कीं पनी 
काढून लाखो ठेवीदाराींची गुींतवणकू ररअल इस््े्मध्ये वळववली परींत,ु कीं पनीने 
ददलेले परतीचे चेक न व्ल्याने व कीं पनीच्या सवि तालुका स्तरावरील 
कायािलयाला कुलप लागल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात 
लक्षात आल्याने लाखो ठेवीदार अडचणीत सापडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववववध योजनाींच्या माध्यमातनू जादा रकमेच्या परताव्याचे अर्मष 
दाखवनू गुींतवणकूदाराींची फसवणकू केल्या प्रकरणात नार्शक पोर्लसाींनी पालघर 
जजल्हयातील माणणकपूरी येथील मैत्रये या कीं पनीच्या कायािलयावर छापा 
्ाकल्याची घ्ना माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात घडली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या छापासत्रानुसार व र्मळालेल्या कागदपत्रान्वये या कीं पनीने 
क्रकती गुींतवणकुदाराींना फसववलेले आहे, तसेच उक्त कीं पनीच्या सींचालकाींची 
मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या गुींतवणकुदाराींचे पैसे 
परत करण्याकररता तसेच या कीं पनीच्या सींचालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
    प्रश्नात नमूद कीं पनी ववरुध्द प्राप्त क्रफयािदीनुसार सरकारवाडा  पोलीस 
स््ेशन, नार्शक शहर येथे दद. ४/२/२०१६ रोजी गु.र.नीं. ३४/२०१६ भा.दीं.वव.कलम 
४०६, ४२०, ३४, १२० (ब) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पढेु 
एमपीआयडी कायदा कलम ३ व ४ तसेच PCMSSB कायदा कलम ३, ४, ५, ६ 
असे वाढीव कलमे लावण्यात आली आहेत. 
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(२), (३) व (४) होय, 
    मैत्रये प्लॉ्सि ॲन्ड स्रक्चसि प्रा.र्ल. या कीं पनीच्या नवघर, वसई रोड येथील 
मुख्य कायािलय तसेच नार्शक येथील ववभागीय कायािलय येथे नार्शक शहर 
पोर्लसाींनी छापा मारुन दस्तऐवज व सवि सींगणकातील हाडिसडस्क जप्त करण्यात 
आल्या आहेत. सदर हाडिसडस्कचे तपासणीचे काम चालु आहे. दद. १८/२/२०१६ 
पयतं एकुण ६६१ ठेववदाराींची सुमारे रु. १.४७ को्ी रकमेची फसवणकू 
झाल्याबाबत तक्रारी प्राप्त आहेत. सदर कीं पनी ववरुध्द २२/०३/२०१६ पयतं १९०० 
ठेववदाराींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त परुाव्याची पुणि तपासणी 
झाल्यानींतरच अपहारीत रकमेची मादहती कळू शकेल. 
    सदर गुन्हयात एमपीआयडी कायदा कलम ३ व ४ नुसार कीं पनीची स्थावर 
व जींगम मालमत्ता जप्त करुन ववल्हेवा् लावण्याच्या कायिवाहीसाठी 
जजल्हाचधकारी, नार्शक याींना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. 
     गुन्हयातील आरोपी सींचार्लका याींना दद.०५/०२/२०१६ रोजी अ्क करण्यात 
आली आहे. एक आरोपी फरार असून त्याला अ्क करण्याचे प्रयत्न चालु आहेत. 
मा. न्यायालयाच्या आदेशानसुार अ्क आरोपीने ESCROW खाते उघडून त्यात 
रु. १,४७,००,२८०/- रक्कम जमा केली आहे. गुींतवणकुदाराींची रक्कम परत 
करण्याबाबत मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार पढुील कायिवाही करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
ठाणे शहरातील िाहतूि िोंडी िमी होण्यासाठी एमएमआरडीए माफा त 

उड्डाणपूलाांच्या उभारणीचा ननणाय घेतल्याबाबत 
(९९) *  १८२०८   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील वाहतकू कोंडी कमी व्हावी यासाठी 
एमएमआरडीएमाफि त नौपाडा, अल्मेडा चौक, मीनाताई ठाकरे चौक येथे ३ 
उडडाणपूलाींच्या उभारणीचा ननणिय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उडडाणपलूाींसाठी क्रकती खचि होणार असून ही कामे कब व्हा पूणि 
करण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर कामाचा प्रकल्प खचि रुपये २२३,६९,६१,००७/- इतका असून उडडाणपुल 
बाींधण्याचे काम प्रगतीपथावर असून सदर काम सडसबबर, २०१६ मध्ये पूणि 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

------------------------------ 
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जळगाि महापार्लिेने शहरात सुरु िेलेल्या दधु िें द्रात  
अनधधिृत दिुाने उभारण्यात आल्याबाबत 

(१००) *  १९१३३   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव शहरात जळगाव दधु सींघाच्या उत्पादनाींकररता महापार्लकेने 
रस्त्याींवर दठकदठकाणी दधु कब द्र सुरु केली असून आता मात्र अनेक अनचधकृत 
कब दे्र उभी रादहली आहेत त्यात क्रकराणा व इतर दकुाने तसेच बाहेरील डअेरीींचे दधु 
ववक्री कब दे्र सुद्धा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     जळगाव महानगरपार्लकेने जळगाव शहरात दधु ववकास उत्पादक सींघाच्या 
उत्पादनाींची ववक्री करण्यासाठी एकूण ८६ दधु कब द्राींना ददनाींक १.१.२०१२ ते 
३१.१२.२०१६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ ददली आहे. 
     महानगरपार्लकेने केलेल्या सवेक्षणानुसार सदर ८६ कब द्राींपकैी ९० ्क्के 
कब द्राींत दगु्धजन्य पदाथिव्यनतररक्त इतर वस्तूींची ववक्री करण्यात येत असल्याचे 
तसेच ६ दधू कब द्र अनचधकृत असल्याचे आढळून आले आहेत. 
(२) दगु्धजन्य पदाथांव्यनतररक्त इतर वस्तूींची ववक्री करण्यात येत असलेल्या 
कब द्राींची मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये याबाबत अींनतम नो्ीस देऊन पढुील 
कायिवाही करण्याचे महानगरपार्लकेमाफि त प्रस्ताववत आहे. 
     तसेच ६ अनचधकृत दधु कब द्राींच्या ननषकासनाची कायिवाही 
महानगरपार्लकेकडून प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

विधान भिन :   उत्तमर्सांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवि सवि प्रक्रकया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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