
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४११ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईतील ममठी नदीचा वविास िरुन पययटन के्षत्र म् हणून ोोवतत िर् याचा प्र ताव 
  

(१)  ९७९५ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ममठी नदीचा विकास करुन पयय् न के्षत्र म् हणूनन ोोवतत कर् याचा रस् ताि 
शासनाच् या विचारानीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त विचारानीन रस् तािािर के हापय त अींमलबवािणूी होणूार ेहे, 
(३) असल् यास, ममठी नदीच् या भोितालीच् या पोपाया ह्वि् याबाबत शासन तरािर कोणूती 
काययिाही कर् यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०३-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) अशींत: खरे ेहे. 

मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणूाच्या अखत्यारीतील ममठी नदीच्या ६.० 
कक.मी. लाींबी ि िाकोला नाल्याच्या १.८ कक.मी. लाींबीमध्ये कराियाच्या विकास कामाींची 
विभागणूी दोन ्प्प्याींमध्ये केली असनन  सदर कामाींमध्ये रुीं दीकरणू, खोलीकरणू, सींरक्षक मभींत, 
सेिारते ि सुशोमभकरणू इ. कामाींचा समािशे कर्यात ेला ेहे. त्यापकैी ्प्पा-१ मध्ये 
ममठी नदीचे सरासरी रुीं दीकरणू ३०.० मी. ि िाकोला नाल्याचे सरासरी रुीं दीकरणू १०.० मी. 
एिढे कर्यात ेले ेहे. त्यामळेु नदीची वलिहन क्षमता ेणणू वलनारणू क्षमता १.५ प्ीने 
िाढली असल्यामळेु पा्याचा ननचरा वलद होऊन रस्दतुणू कमी पाल्यान े पयायिरणूामध्ये 
सुनारणूा पाली ेहे. 

मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणूामार्य त ममठी नदी ि िाकोला नाल्याच े
रुीं दीकरणू ्प्पा-१ मध्ये २६०० पोपडयाींचे ननषकासन कर्यात ेले असनन ्प्पा-२ च्या 
कामामध्ये खोलीकरणू, रुीं दीकरणू ि सींरक्षक मभींत ि सेिा रत्याच्या कामाकरीता ेवपािेतो 
११२८ पोपडया ननषकामसत कर्यात ेल्या ेहेत. सद्यस्ितीत िाकोला नाला, िास्ल्मकी 
नगर येिील २६ पोपायाींच ेननषकासन बाकी ेहे. ममठी नदीिरील ३४१ पोपडयाींच ेपररोखााी, 
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कुलाय, एल.बी.एस. मागायच्या बावनला सेिा रत्यासाठी ननषकामसत करणेू बाकी ेहे. सदर 
पोपडयाींचे ननषकासनाच ेकाम राषरीय हरीत लिादाच्या अींनतम ननणूययानींतर  मुींबई महानगर 
रस्देश विकास रस्ाधनकरणूामार्य त हाती ोे्याचे  ननयोस्वत ेहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र अांधश्रद्धा ननमूयलन सममतीने िेलेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरणेबाबत 
  

(२)  ३४८२० (२१-०१-२०१६).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर अींनश्रद्धा ननमनयलन सममती (रस्व. सातारा) ने केलेल्या करोाो रुपयाींच्या 
गैरयिहाराची सीेयाीकानन चौकशी करून न्यासाची नदणदणूी रद क करणेू, न्यासाच े सिय 
विश्िताींिर र्ौवदारी गुन्हे दाखल करून दींाात्मक कारिाई कर्यासींदभायत मा. पयायिरणूमींत्री 
याींनी त्याींच्या ददनाींक १२ रे्ब्रुिारी, २०१५ रोवीच्या पत्रादारे मा. मखु्यमींत्री याींना विनींती केली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२)  असल्यास, या सींदभायत कोणूता ननणूयय ोे्यात ेला िा येत ेहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१८) : (१) ि (२) सदर रस्करणूी महाराषर अींध्दश्रध्दा ननमुयलन 
सममतीने विदेशातनन बेकादेमशरररत्या लाखो रुपये ममळविल्यारस्करणूी र्ॉरेन कॉन्रीब्युशन 
रेग्युलेशन ॲक््, २०१० नुसार सममतीचा न्यास ेणणू सिय विश्ित याींच्यािर गुन्हे दाखल 
कर्याबाबत मा. पयायिरणू मींत्री महोदयाींनी ननिेदन ददले होते. सदरचे ननिेदन उधचत 
काययिाहीसाठी पोलीस महासींचालक कायायलयाका ेपाठवि्यात ेले ेहे. 

या रस्करणूी अींनश्रध्दा ननमुयलन सममती न्यासाच े महाराषर साियवननक विश्ित 
अधनननयम १९५० चे कलम ३३(४) मनील तरतनदी नुसार विशेत लेखा पररक्षणू कर्याकररता 
अहिाल नमायदाय सह ेयुक्त, पुणेू याींच्याका े सादर कर्यात ेला ेहे. सदर रस्करणू 
न्यायरस्विषठ ेहे. तसेच, या रस्करणूी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येि े याधचका क्र. 
१४२७७/२०१६ दाखल कर्यात ेली असनन, या मध्ये बदल अवय क्र. ३७८/२०१२ मनील एका 
ेदेशाविरुद्ध अवपल दाखल असनन, यामध्ये मा. उच्च न्यायालयान ेिधगती ेदेश पाररत केले 
ेहेत. 
(३) रस्श्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ऑनलाईन लॉटरीबाबत आलेल् या तरारारीबाबत 
  

(३)  ४८२६४ (२३-०५-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात गत ५ मदहन् यात लनलाईन लॉ्रीच् या विरोनात अल् पबचत ि लॉ्री विभागाका े
७ ते ८ तक्रारी रस्ाप् त पाल् याने पुढील कारिाईकररता पोलीस महासींचालकाींका े िगय कर् यात 
ेल् याची बाब माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, परराज् यातील लनलाईन लॉ्री चालविणूाऱ् या कीं पन् याींनी रेकॉायिर दाखविलेले 
नाि ि पत् ते अस्तत् िात नसल् याचेही ेढळनन ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रस्करणूी चौकशी कर् यात ेली ेहे काय, चौकशीच् या अनुतींगान ेउक् त 
कीं पन् याींविरुध्द कोणूती कारिाई कर् यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे ेहे. 

लनलाईन लॉ्री विरोनात महाराषर राज्य लॉ्री अमभकताय सेना, मुींबई ि महाराषर 
निननमायणू लॉ्री विके्रता सेना, मुींबई याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुतींगाने रस्ाप्त ननिेदन े
पुढील काययिाहीसाठी पोलीस महासींचालक याींच्याका ेपाठवि्यात ेली ेहेत. 
(२) ि (३) परराज्यातील लनलाईन लॉ्री चालविणूाऱ्या कीं पन्याींनी रेकॉायिर दाखविलेले नाि ि 
पत्ते अस्तत्िात नसल्याच े ेढळनन ेले नाही. तिावप, लनलाईन तक्रारीच्या अनुतींगान े
विविन स्वल््यात विशेत मोदहम राबिनन अनधनकृत लॉ्रीबाबत कारिाई कर्यात ेली ेहे. 
त्यानुसार भींाारा चींद्रपनर, औरींगाबाद ि िनाय स्वल््यात गुन्हे दाखल कर्यात ेले ेहेत. 
विविन गुन््याींमध्ये ेरोपीींना अ्क कर्यात ेली ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
प लगाव (जज. वधाय) िें द्रीय दारुगोळा भाांडाराच्या डले्टा सब डपेोत भीतण फोट झाल्याबाबत 

  

(४)  ५६०६४ (२३-०८-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळवा), श्री.भािर जाधव (ग हागर), श्री.स रेश लाड (िजयत), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
राजा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर), श्री.अननल बाबर (खानापूर), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.स भात साबणे (देगलूर), श्री.अममत ोोडा (पालोर), 
श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुलगाि (स्व. िनाय) कें द्रीय दारुगोळा भाींाारच्या ाले््ा सब ापेोत भीतणू र्ो् होऊन १८ 
वणू ठार तर १७ वणू वखमी पाल्याचे ददनाींक ३१ म,े २०१६ रोवी िा त्यासमुारास ननदशयनास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ो्ामुळे पुलगािींच्या पररसरातील अनके गािातील ोराींना मोठ्या 
रस्माणूात हादरे बसनन नागररकाींचे मोठ्या रस्माणूात नुकसान पाले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त रस्करणूाची चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन 
ेले ि त्यानुसार कोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे तसेच या ो्नेत मतृ्यन 
पािलेल्याींच्या कु्ुींबबयाींना ि वखमीींना तसेच ज्याींच्या ोराींची पापा पाली ेहे त्याींना ोराींच े
पींचनाम ेकरुन ेधियक मदत दे्याबाबत शासनान ेकोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत 
ेहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे ेहे. 

िनाय स्वल््याींतगयत मौवा ेगरगाि, वपपरी, नागपरी या ३ गािाींमध्ये एकन णू ६२१ 
अींशत: कच्चा ि पक्क्या ोराींचे नुकसान पालेले असनन बानीत कु्ुींबीयाींना माहे माचय, २०१७ 
मध्ये रु. २७,१५,२००/- इतके अनदुान िा्प कर्यात ेलेले ेहे. सदर ो्नेत १९ यक्ती 
मतृ तर १७ वणू वखमी पालेले असनन मा. मुख्यमींत्री सहायता नननी अींतगयत मतृ पािलेल्या 
यक्तीींच्या िारसाींना रु. ५.०० लक्ष (रस्नत यक्ती) ि वखमी यक्तीींना रु.१.०० लक्ष (रस्नत 
यक्ती) रस्माणूे ेधियक मदतीच ेिा्प कर्यात ेलेले ेहे. 
(४) रस्श्न उद् भित नाही.    

___________ 
  

साांगली येथील वसांतदादा बँिेमध्ये महानगरपामलिेच ेिोट्यवधी रुपये अडिल्याबाबत 
  

(५)  ७००८० (२७-०१-२०१७).   श्री.धनजांय (स धीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली येिील िसींतदादा बँकेमध्ये साींगली, ममरव ि कुपिाा महानगरपामलकेच ेकोट्यिनी 
रुपये अाकले असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास ेली, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये महानगरपामलकेच्या कोणूकोणूत्या विभागाचा ि एकन णू ककती नननी 
ेहे, 
(३) असल्यास, या नननीची यावासह एकन णू ककती को्ी रक्कम होत ेहे, 
(४) असल्यास, सींबींनीत अधनकारी ि पदाधनकाऱ्याींनी या रक्कमा बकेायदेशीरपणेू बँकेत ठेिल्या 
त्याींची चौकशी करुन त्याींच्यािर कोणूती कारिाई कर्यात येणूार िा येत ेहे, 
(५) तसेच ही रक्कम िसलु कर्याबाबत शासनान ेकोणूत्या उपाययोवना केल्या िा कर्यात 
येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१), (२) ि (३) िसींतदादा शतेकरी सहकारी बँक, साींगली 
ही बकँ ररपहय बँक लर् इींाीया च्या ददनाींक ०६/०१/२००९ रोवीच्या ेदेशान्िये अिसायनात 
ोे्यात ेली. त्यािेळी साींगली ममरव कुपिाा शहर महानगरपामलकेची यावासह           
रु. ३३,६०,४८,६५४/- इतकी रक्कम िसींतदादा शतेकरी सहकारी बकेँका ेिककत ेहे. 
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(४) या रस्करणूी सींबींधनत तत्कालीन मुख्य लेखापाल याींना ननलींबीत करुन त्याींची विभागीय 
चौकशी रस्तावित केली ेहे, तसेच तत्कालीन ेयकु्त, साींगली ममरव कुपिाा शहर 
महानगरपामलका याींना सदर रस्करणूी ताकीद दे्यात ेलेली ेहे. 
(५) सदर बँकेिर अिसायक मींाळ नेमले असनन िकीत रक्कम ममळवि्याबाबत 
महानगरपामलकेमार्य त त्याींच्याका ेपाठपुरािा सुरु ेहे. 
(६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पनवेल येथील ोराांची म्हाडामाफय त िाढ्यात आलेल्या लॉटरीला  
धगरणी िामगाराांनी ववरोध दशयववला असल्याबाबत 

  

(६)  ७९४०८ (२१-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय गहृननमायण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणू (एमएमेराीए) पनिेल येिे बाींनलेल्या ोराींची 
लॉ्री म्हााामार्य त काढ्यात ेली असनन या ोराींना विवेत्या २२ धगर्या कामगाराींनी विरोन 
दशयविला असल्याचे माहे डासेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, या पाश्ियभुमीिर कामगाराींना मुींबईत ोरे ममळािीत, कामगाराींनी म्हाााका े
केलेल्या अवायची छाननी करािी या रस्मखु माग्याींसाठी धगरणूी कामगार एकवन् सींो्नेच्या 
ितीने ेींदोलन कर्यात येणूार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्करणूी शासनाने ननणूयय ोेऊन धगरणूी कामगाराींच् या सदर माग्याींिर 
कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणेू काय ेहेत ?  
  
श्री. प्रिाश महेता (२३-०२-२०१८) : (१) ि (२) म्हाााकानन ज्या धगर्याींच्या सोात पालेल्या 
ेहेत त्या सोातीमनील यशिी धगरणूी कामगाराींना िगळनन इतर धगरणूी कामगाराींकररता, 
मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणू (एमएमेराीए) मार्य त पनिेल येिे बाींनलेल्या २४१७ 
(दोन युनन् एकत्र करुन) ोराींची सोात दद. ०२.१२.२०१६ रोवी काढ्यात ेली. सदरहन 
सोातीत यशिी ठरलेल्या अवयदाराींपैकी २२ धगरणूी कामगाराींनी सदर सोातीस विरोन दशयविला 
ेहे, असे म्हाााने शासनास कळविले ेहे. 
(३) एम.एम.ेर.ाी.ए. का ेउपलब्न असलेल्या सदननका या कोणूत्याही धगरणूीच्या वममनीशी 
सींबधनत नसल्याने यापुिी सदननकाींच े वितरणू केलेल्या धगरणूी कामगाराना िगळनन इतर 
धगरणूी कामगाराींकररता सदर सदननकाींची सोात काढ्याचा ननणूयय धगरणूी कामगार 
सींो्नाींच्या रस्नतनननीींसमिेत पालेल्या बैठकीत दद. २.३.२०१६ रोवी ोे्यात ेला होता ि 
त्यानुसार कोनगाि, पनिेल येिील सोात काढ्यात ेली.त्याच रस्माणूे, मा.मुख्य सधचि 
याींच्याका े दद. ३१.७.२०१७ रोवी पालेल्या बैठकीत ज्या ध़िर्याींची वागा म्हाााला रस्ाप्त 
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पालेली ेहे, परींतु त्या धगर्याींच्या वागेिरील सदननकाींची अद्यापपय त सोात पालेली नाही, 
अशा धगरणूी कामगाराींना एम.एम.ेर.ाी.ए.च्या सोातीतनन िगळ्यात याि,े असा ननणूयय 
ोे्यात ेला ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मसांध द गय किल्ले प्रेरणोत्सवननममत्त जजल््यातील सवय वतयमानपत्रामध्ये ‘सत्यमेव जयते’  
या राष्ट्रीय धचनहाांचा द रूपयोग िेल्याबाबत 

  

(७)  ८४८५९ (०४-०९-२०१७).   श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ‘द ्े् एम्ब्लेम ॲक््, २००५’ नुसार राषरीय रस्तीक सत्यमेि वयतेचा यािसानयक 
कारणूासाठी िापर करणेू हा गुन्हा ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मसींनुदगुय ककल्ले रस्ेरणूोत्सिाननममत्त ददनाींक २२ एवरस्ल, २०१६ रोवी मसींनुदगुय 
स्वल््यातील सिय ितयमानपत्रामध्ये ‘सत्यमेि वयते’ या धचन्हासोबत यािसानयक कारणूाींसाठी 
काहीींनी ेके्षपाहय वादहरात रस्मसध्द केली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या गुन्हासींदभायत सींबींधनत दोतीींविरोनात ‘द ्े् एम्ब्लेम ॲक््, २००५’ च्या 
कलम ३ ि कलम ४ अन्िये गुन्हे दाखल कर्यात याि े अशा मागणूीचे एक ननिेदन 
स्वल्हाधनकारी, मसींनुदगुय याींना ददनाींक ३ लक््ोबर, २०१६ रोवी कतुरी मॄग र्ाींऊाशेनतरे् 
सादर कर्यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहन ननिेदनाच्या अनुतींगाने सींबींधनत दोतीींविरोनात अद्यापपय त कोणूतीही 
कारिाइय कर्यात ेलेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, ‘द ्े् एम्ब्लेम ॲक््, २००५’ नुसार राषरीय रस्नतक ‘सत्यमेि वयते’चा 
यािसानयक कारणूाींसाठी िापर करणूाऱ् या सदरहन दोतीींविरोनात कारिाइय कर्याच्या दषॄ्ीन े
शासनाने कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१), (२) ि (३) होय हे खरे ेहे. 
(४) हे खरे नाही. 

सदरहन रस्करणूी ननिेदनाच्या अनुतींगाने चौकशी करुन विाब ोे्यात ेलेले ेहेत. 
(५) सदरची वादहरात ही कोणूी ददली ि कशारस्कारे ददली याबाबतची मादहती ममळणूेकररता 
पोलीसाींकानन मसींनुदनगय स्वल््यातील िाननक ितृ्तपत्राींच े सींपादक याींना पत्रयिहार कर्यात 
ेला ेहे. रस्तुत रस्करणू हे चौकशीिर रस्लींबबत ेहे. 
(६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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बेलापूर (जज.ठाणे) या ऐनतहामसि किल्ल्याच्या स शोमभिरणाबाबत. 
  

(८)  ८५२९८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (्लामपूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बेलापनर (स्व.ठाणूे) या ऐनतहामसक ककल्ल्याची दरुििा पाली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्याच्या सुशोमभकरणूाकररता रूपये ११ को्ी पय त खचय कर्यात 
येऊन उक्त काम सन २०१७ पय त पनणूय कर्याची ोोतणूा सन २०१५ मध्ये मसाकोने करूनही 
अद्यापी कोणूत्याही िरूपाचे काम सुरु कर्यात ेलेले नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळनन ेले ि 
त्यानुसार ककल्ल्याच्या सुशोमभकरणूाचे काम सुरु कर्याबाबत कोणूती काययिाही केली िा 
कर्यात येत ेहे ि काम रस्त्यक्षात कनी सुरु कर्यात येणूार ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) होय. 

बेलापनर ककल्ल्याच्या सुशोभीकरणूाकरीता मसाको सींचालक मींाळाने ठराि क्र. ११४९७, 
ददनाींक १.१२.२०१५ रोवी ददलेल्या तत्ित: मान्यतेनसुार मे.ककमया, पुणेू ि म.ेरक््िेल, निी 
मुींबई या सल्लागाराींची ननयुक्ती कर्यात ेली होती. तद्नींतर मे.ककमया याींनी ददनाींक 
२७.७.२०१७ रोवी सादर केलेल्या रु. १६,५८,८८,६१३/- इतक्या सुनारीत रकमेच्या अींदावपत्रकास 
ताींबत्रक ि रस्शासकीय  मान्यता दे्यात ेली असनन त्यासींदभायत ई-ननविदा रस्कक्रया सुरु ेहे. 
सदर कामाची रस्त्यक्ष सुरुिात माचय, २०१८ मध्ये होणेू अपेक्षक्षत असनन काम पनणूय हो्याचा 
कालािनी २४ मदहने ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

द गायदेवी रहहवाशी सांो बी.डी.डी. चाळ रार. २७,२८ व २९ समोरील वसाहतीतील २६ 
झोपडपट्टीधारिाांना बी.डी.डी. चाळ प नववयिास योजनेत समाववष्ट्ट िरून ोे्याबाबत 

 

(९)  ८५४४८ (०१-०९-२०१७).   श्री.स ननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय गहृननमायण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दगुायदेिी रदहिाशी सींो बी.ाी.ाी. चाळ क्र. २७, २८ ि २९ समोरील िसाहतीतील २६ 
पोपापट्टीनारकाींना बी.ाी.ाी. चाळ पुनवियकास योवनेत समाविष् करून ोे्याबाबतची मागणूी 
िाननक लोकरस्नतनननी याींनी ददनाींक २२ माचय, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास ननिेदनाद्िारे मा. 
गहृननमायणू मींत्री महोदयाींका ेकेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहन मागणूीच्या अनुतींगाने पोपापट्टीनारकाींना बी.ाी.ाी. चाळ पनुियसन 
योवनेत समाविष् करून ोे्याबाबत शासनाकानन कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत 
ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२६-०२-२०१८) : (१) होय. हे खरे ेहे. 
(२) दगुायदेिी रदहिाशी सींो पोपापट्टी, िरळी येिील म्हाााच्या ताब्यात असलेल्या बी.ाी.ाी. 
चाळीींच्या भनखींााच्या हद कीबाहेर ेहे. त्यामुळे सदर पोपापट्टीचा समािेश बी.ाी.ाी. चाळीींच्या 
पुनवियकास रस्कल्पामध्ये करणेूबाबत काययिाही करता येणूार नाही, असे मुख्य अधनकारी, मुींबई 
मींाळ याींनी कळविलेले ेहे. 
(३) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर महानगरपामलिा (जज.ठाणे) के्षत्रात प्रताववत मलननिःसारण योजनचेे ननववदा 
प्ररारीयेतील अटी मशधथल िर्याबाबत 

  

(१०)  ८८७७९ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कें द्र शासन पुरकृत ‘अमतृ अमभयानाींतगयत’ उल्हासनगर महानगरपामलका (स्व.ठाणू)े 
के्षत्रात रस्तावित मलननिःसारणू योवना ्प्पा क्र. १ या मनील ी्ंक - मेन ्ाकणूे ि 
मलशुध्दीकरणू कें द्र बाींनणेू या कामाच्या ७१,९०,४०,२७६ रू/- ककीं मतीच्या ननविदा ददनाींक ७ म,े 
२०१७ रोवी िा त्या सुमारास मागवि्यात ेल्या होत्या, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननविदा रस्क्रीया कठोर अ्ीमळेु रस्लींबबत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननविदा रस्कक्रयेतील अ्ी मशधिल करून कामास गती दे्याबाबत 
शासनतरािरून काय काययिाही कर्यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) • या रस्कल्पाच्या ननविदेरस्कक्रयेअींती रस्कल्पाच्या कामाचे कायायदेश 
दद.११.१२.२०१७ रोवी दे्यात ेले असल्याच ेउल्हासनगर महानगरपामलकेने कळविले ेहे. 

___________ 
  

राज्यात सांधचत व अमभवचन रजेवरील ६७३ िैदी फरार असल्याबाबत 
  

(११)  ९०१८६ (०४-०९-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात गत २० ितायत सींधचत ि अमभिचन रवेिर असताींना पळनन गेलेल्यापैंकी समुारे 
६७३ कैदी अद्याप र्रार ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या र्रारी कैद्याींना पका्याकररता पोलीस रस्शासनाने कोणूती काययिाही केली 
िा कर्यात येत ेहे, 
(३) असल्यास, ेतापय त ककती कैद्याींना पका्यात ेले ेहे ि याबाबतची सद्यस्िती 
काय ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) अशींत: खरे ेहे. 
दद. ३१.०५.२०१७ पययत ६६२ बींदी सींधचत ि अमभिचन रवेिरुन र्रार ेहेत. 

(२) र्रार बींदी पुन्हा कारागहृात दाखल करणेूकररता त्याींचेविरुध्द दद. १९.०७.२०१३ पासनन 
भा.द.वि कलम २२४ अींतगयत गुन्हा दाखल करणेूची काययिाही तसचे सन २०१६ पासनन र्रार 
बींद्याच,े छायाधचत्र/ेमादहती िाननक ितयमानपत्रात रस्मसध्द केली ेहे. तसेच पोलीस ि 
कारागहृ विभागाचे सींकेतिळािर र्रार बींद्याबाबत मादहती रस्मसध्द कर्यात ेली ेहे. 
(३) सींधचत ि अमभिचन रवेिरुन र्रार पालेल्या बींदयापकैी माहे वनन, २०१३ पासनन 
दद.३१.०५.२०१७ अखेर १८२ बींदयाींना अ्क करुन पुन्हा कारागहृात दाखल केले ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद महानगरपामलिेत ६२ वाहन चालि िां त्राटी पद्धतीन ेननय क्त िर्यात आल्याबाबत 

  

(१२)  ९०५५७ (२३-०८-२०१७).   श्री.अत ल सावे (औरांगाबाद पूवय) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेसाठी ६२ िाहन चालक कीं त्रा्ी पद्धतीने ननयुक्त कर्यात ेले 
ि त्याींच्या ननयुक्तीला सक्षम ेधनकाऱ् याींची परिानगी ोे्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्ी पद्धतीने ननयुक्त कर्यात ेलेल्या ६२ िाहन चालकाींचे िेतन सक्षम 
ेधनकाऱ्याींची परिानगी न ोेता काढ्यात ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्करणूी चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन ेले 
ि त्यानुसार सबींधनत कमयचारी ि ेधनकारी याींच्यािर काय कारिाई केली िा कर्यात येत 
ेहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१७) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर ६२ कीं त्रा्ी िाहन चालकाींच ेिेतन सक्षम अधनकाऱ् याींच्या मान्यतेन ेअदा 
कर्यात ेलेले ेहे. 
(३) • स्वल्हा ननयोवन सममतीकानन महानगरपामलकेच्या याींबत्रकी विभागासाठी तीन चाकी 
्ेम्पो खरेदी कर्या कररता नननी उपलब्न पाल्यानुसार ६२ तीन चाकी ्ेम्पो रस्ाप्त पाले. 
• सदर िाहनािरील कीं त्रा्ी िाहनचालक पुरवि्यासींदभायत ननविदा रस्मसध्द कर्यात ेल्या. 
• ननविदा रस्कक्रया पनणूय होईपय त काययरत एवन्सीकानन खावगी िाहन चालकाींचा पुरिठा 
कर्यास िायी सममतीने दद.२७.९.२०१६ रोवी मान्यता ददली. 
• िायी सममतीच्या मान्यतेने खावगी िाहन चालक पुरवि्याबाबत सींबींधनत कीं त्रा्दारास 
कळविलेले ेहे. 
• खावगी िाहन चालकाींचा पुरिठा केल्याबाबत महानगरपामलका ेयुक्त याींची कायोत्तर 
मींवुरी ोे्यात ेली. 
 



वि.स. ४११ (10) 

• या रस्करणूी कामगार अधनकारी ि लेखाधनकारी याींचे खलुास ेोे्यात ेलेले असनन त्यानुसार 
पुढील काययिाही औरींगाबाद महानगरपामलका करीत ेहे.  
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) येथे JNNRS अांतगयत पाणीप रवठा  
योजना राबवव्यात येत असल्याबाबत 

  

(१३)  ९२७७७ (२३-०८-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याणू-ादणबबिलीमध्ये (स्व.ठाणेू) कें द्र ेणणू राज्य शासनाच्या अनुदानातनन JNNRS 
अींतगयत पाणूीपुरिठा योवना राबबिताना वलिादहन्याींिर १०० % मम्र लािणू े बींननकारक 
असताींना चतेस कीं पनीन ेरु.३.०० को्ी खचनयन अिोे १५००० मी्र लािनन शासनाची र्सिणूनक 
केल्याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पाणूी योवना, ड्रनेेव रते यासाठी कोट्यिनी नननी ददला मात्र त्याचा 
योग्य विनयोग केला नसनन ताींबत्रकदृषट्या काम ेयोग्य पाली नाहीत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, येिील लोकाींचे बु्र पींपामुळे शॉक लागनन मतृ्युमुखी पाल्याच्याही ो्ना 
ोाल्या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, नेनतिली येिनन ादणबबिलीला पाणूीपुरिठा कर्यासाठी ्ाक्यात ेलेल्या 
वलिादहन्याींची वागा ऐनिेळी बदल्यात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त रस्करणूी चाकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन ेले ि 
त्यानुसार दोती ेढळलेल्याींिर कोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) • कल्याणू-ादणबबिलीमध्ये (स्व.ठाणूे) कें द्र ेणणू राज्य 
शासनाच्या अनुदानातनन JNNURM अींतगयत पाणूीपुरिठा योवना राबबिताना वलिादहन्याींिर 
१०० % वलमापक बसिणू ेबींननकारक होते. 
• सदर काम चेतस कीं पनीला दे्यात ेले असनन कपींनीन े७६,०८० वलमापकाींचा पुरिठा करुन 
ती बसविणूे ेिश्यक होते. 
• त्यानुसार, सदर कपींनीने ७६,०८० वलमापींकाचा पुरिठा केला ेहे. 
• त्यापैकी ६७,७०७ वलमापके बसवि्यात ेली असनन उियररत वलमापके बसवि्याच ेकाम 
चालन ेहे. 
(२) कामे ताींबत्रक ननकतानुसार कर्यात ेली असनन रस्ाप्त नननीचा पुणूय विननयोग कर्यात 
ेला असल्याचे कल्याणू ादणबबिली महानगरपामलकेने कळविले ेहे. 
(३) सदर बाब ितुस्ितीिर ेनाररत नसल्याचा अहिाल कल्याणू ादणबबिली महानगरपामलकेन े
सादर केला ेहे. 
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(४) होय, ताींबत्रक अाचणूीमळेु वलिादहनीची वागा रत्याच्या उवया बावनस बदल्यात ेली 
असल्याच ेकल्याणू ादणबबिली महानगरपामलकेने कळविले ेहे. 
(५) ि (६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

येरवडा मध्यवती िारागहृात मशक्षा भोगत असलेल्या म जलम िैदयाांना रमजान महहनयात 
आहार प रवठा िर्यास परवानगी ममळणेबाबत 

  

(१४)  ९२८३१ (०४-०९-२०१७).   श्री.राहूल ि ल (दौंड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) येरिाा मध्यिती कारागहृात मशक्षा भोगत असलेल्या मुस्लम कैद्याींना रमवान मदहन्यात 
पौस्ष्क ेहाराचा पुरिठा कर्यास काही सामास्वक सींिाना परिानगी ममळणूेबाबतचे 
ननिेदन मा.लोकरस्तीननधनींनी ददनाींक ३१ माचय, २०१७ रोवी िा त्यासुमारास ददले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, पहा्े ४ ते ५ च्या समुारास सकाळी ेहार पुरिठा कर्याची सोय नसल्यान े
मुलीम कैद्याींना रात्री ददलेले अन्न िाचिनन त ेखािननच उपिास नारिा लागत असल्यान ेकाही 
सामास्वक सींिाींनी या कैद्याींना लागणूारा पौस्ष्क अन्न पुरिठा कर्याची तयारी दशयिली 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या सामास्वक सींिाना परिानगी देणेूबाबत शासनाची भुमीका काय ेहे ि 
त्यानुसार कैद्याींना कारागहृ रस्शासनाच्या ितीने रमवानच्या मदहन्यात िळेेिर पौस्ष्क अन्न 
पुरिठा कर्याबाबत कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१८) : (१) (२) ि (३) हे खरे नाही. 

कारागहृात रमवानच्या मदहन्यामध्ये मुलीम बींद्याींना विशते बाब म्हणूनन 
पहा्ेच्यािेळी कारागहृ ननयमानुसार दे्यात येणूारा ेहार, चहा, नाष्ा, दनन, केळी, चपाती, 
भावी ि ााळ इ. पुरविले वात.े बींद्याींना वेिणूायनतररक्त महाराषर कारागहृ ननयमािली 
मनील तरतनदीनसुार ना-नर्ा-ना-तो्ा या तत्िािर कारागमृध्ये बींद्याकरीता उपहारगहृ 
चालवि्यात येते. त्याद्िारे बींद्याकरीता दैनींददन िापराच्या ितु कारागहृ उपगहृामध्ये 
विक्रीसाठी ठेि्यात येतात. (तावी र्ळे, खवनर, सुका मेिा, दनन, अींाी ि ईदच्या ददिशी धचकन 
ि मशरखुमाय) त्याकरीता, बींद्याींना रस्नतमहा रु. ३५००/- पय त मयायदा ठेि्यात ेलेली ेहे.  
त्यामुळे, रमवान मदहन्यात बींद्याकरीता पौस्ष्क अन्न पुरिठा कर्याबाबत सामास्वक 
सींिाींना परिानगी दे्याची ेिश्यकता नाही. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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नाांदेड वाोाळा महानगरपामलिा हद्दीतील िचरा साफसफाई व सांिलन  
िरणाऱ्या िां त्राटदाराची म दत सांपल् याबाबत 

  

(१५)  ९३३८० (२३-०८-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेा िाोाळा महानगरपामलका हद कीतील कचरा सार्सर्ाई ि सींकलनाच्या कीं त्रा्दाराची 
मुदत सींप्यापनिी तत्कालीन ेयुक्ताींनी त्याबाबतचे ननयोवन केले नसल्याची बाब महापौर 
याींनी ददनाींक ३ वनन, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास रस्नान सधचि याींना ददलेल्या ननिेदनातनन 
ननदशयनास ेणूली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधनत ेयुक्ताींिर शासनान ेकोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे ेहे. 

ोनकचरा यििापन ि िच्छतेच्या कामी ददरींगाई करणूारे तत्कालीन 
महानगरपामलका ेयुक्त, नाींदेा िाोाळा शहर महानगरपामलका याींच्या विरुध्द कारिाई  
कर्याचे ननिेदन महापौर, नाींदेा िाोाळा शहर महानगरपामलका याींनी दद.१३.६.२०१७ रोवी 
रस्नान सधचि (नवि-२) याींना ददलेले ेहे. 

महानगरपामलका हद्यीतील सींपनणूय ोनकचरा यििापनाच्या कामाची मुदत       
दद.३१.३.२०१७ रोवी समाप्त होत  असल्यामुळे तत्कालीन महानगरपामलका ेयुक्त याींनी या 
कामासाठी दद.२९.१२.२०१६ रोवी ननविदा रस्मसध्द केलेल्या होत्या. तिावप, ४ िेळा मुदतिाढ 
देऊनही  रस्नतसाद न ममळाल्यामळेु सदर कामासाठी दद.१.९.२०१७ रोवी रे्रननविदा मागवि्यात 
ेलेल्या होत्या. त् यानुसार रस्ाप्त पालेल्या ननविदाींपैकी सिायत कमी रक्कमेची ननविदा 
असलेल्या ेर. बी. इन्रा. रस्ोवेक्् रस्ा. मल. मुींबई याींना दद.१५.२.२०१८ रोवी महानगरपालीकेन े
कायायरींभ ेदेश ददले ि त्यानसुार सींबींधनत कीं त्रा्दारान े दद.२१.२.२०१८ पासनन काम सुरू केले 
ेहे. 
(३) रस्श्न उद्िभित नाही. 

___________ 
  

नागरी िमाल जमीन धारणा अांतगयत शासनास प्राप्त झालेल्या जममनी  
म ळ मालिाच्याच नावावर असल्याबाबत 

  

(१६)  ९५०१२ (०६-०१-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अममत ववलासराव 
देशम ख (लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), 
श्री.हतयवधयन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोत टारफे 
(िळमन री), श्री.स ननल राऊत (ववरारोळी), श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.मांगेश ि डाळिर 
(ि लाय), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागरी कमाल वमीन नारणूा कायद्याींतगयत ककती उद्योगपतीींच्या अनतररक्त वमीनी 
शासनाने ताब्यात ोेतल्या ेहेत ेणणू ककती वमीनीींचा ताबा अद्याप घ्याियाचा बाकी ेहे 
तसेच भनममदहनासाठी ोरे बाींन्याच्या उद केशान े अस्तत्िात ेलेला नागरी कमाल वमीन 
नारणूा कायदा सन २००७ मध्ये रद क कर्यात ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणेू ेणणू मुींबईतील ककती उद्योगपतीींका ेि कापोरे् कीं पन्याींका ेअनतररक्त 
वमीनीींचा ताबा ेहे ि उक्त कायदा रद क हो्यापनिी या कायद्याअींतगयत ज्या वमीनी शासनान े
ताब्यात ोेतल्या त्या वममनी तात्काळ शासनाच्या नािािर करणेू ेिश्यक असताना सींबींधनत 
स्वल्हाधनकारी ि उपस्वल्हाधनकारी कायायलयाने पींचनामे करुन सदर वममनीचे ताबापत्र 
शासनाच्या नािे केले नसल्यान ेसमुारे १० हवार को्ी रुपये वमीन गमाि्याचा नोका ननमायणू 
पाल्याची नक्कादायक मादहती माहे लक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास ेले, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे शासनाच्या ताब्यात ेलेली हवारो हेक््र वमीन पुन्हा मनळ मालकाींच्या 
ताब्यात वाणूार तसेच रस्शासनाच्या हलगवीपणूामळेु एमएमेराीएला १०० को्ी रुपये 
ककीं मतीच्या वममनीस मकुाि ेलागणूार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या रस्करणूी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच ेननषकतय काय ेहेत 
ि त्यानसुार नागरी कमाल वमीन नारणूा कायद्याअींतगयत रस्ाप्त पालेली वमीन शासनाच्या 
नािे कर्याबाबत शासनान ेकोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(५) असल्यास, सदर वममनी शासनाच्या नािे कर्यास ्ाळा्ाळ करणूाऱ्या सींबींधनत 
अधनकाऱ्याींिर कारिाई कर्याबाबत कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) तत्कालीन पररस्ितीमध्ये नागरी 
वमीन (कमाल नारणूा ि विननयमन) अधनननयम, १९७६ मनील कलम ६(१) नुसार 
वमीननारकाींनी सादर केलेल्या वििरणूपत्राच्या ेनारे कलम ८(४) नुसार वमीन अनतरीक्त 
ोोवतत कर्यात येत होती. सदर अनतरीक्त ोोवतत कर्यात ेलेल्या वममनीबाबत कलम 
१०(३) ि १०(५) नुसार काययिाही करून ताबा ोे्यात येत होता ककीं िा वममननारकाच्या 
विनींतीनुसार अनतरीक्त मोकळ्या के्षत्रािर कलम २० अन्िये काही अ्ी ि शतींसह गहृबाींनणूी, 
भुखींा विकास, कृती ि औद्योधगक रस्योवनािय सु् दे्यात ेली ेहे. 

उक्त अधनननयम कें द्र शासनान ेनागरी वमीन (कमाल नारणूा ि विननयमन) ननरसन 
अधनननयम, १९९९ अन्िये दद. २२ माचय, १९९९ रोवी ननरमसत केला. सदर ननरसन अधनननयम 
राज्य शासनाने ददनाींक ३०/११/२००७ रोवी पासनन स्िकृत केला ेहे. 

मनळ नावकना अधनननयमातील कलम १०(३) ि १०(५) नुसार काययिाही करुन वमीन 
सींपादनाची काययिाही कर्यात ेली ेहे. परींतन, वममननारकाींच्या विनींतीनुसार नावकना 
कलम २० अन्िये गहृबाींनणूी, रस्योवनािय सु् दे्यात ेलेल्या वममनीींचा सन्ीच्या ेदेशातील 
अ्ी ि शतीनुसार विकास करणेू योवनानारकाींिर बींननकारक असल्याने सदर वममनीींचा ताबा 
ोे्याचा रस्श्न उद्् ाित नाही. 
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तसेच सदर सन् ददलेल्या वममनीींच्या ममळकत पबत्रकेिर सन्ीच्या ेदेशाच्या नदणदी 

ोे्यात ेल्या असनन, अशा वममनी शासनाच्या पुियपरिानगीमशिाय हताींतरणूास बींदी 
ोाल्यात ेली ेहे. त्यामळेु शासनाच ेनुकसान हो्याचा रस्श्न उद्् ाित नाही. 
(५) ि (६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि महानगरपामलिेतील महहला बालिल्याण ववभागास प रेसा ननधी ममळ्याबाबत 
  

(१७)  ९५०४४ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.योगेश (बापू) 
ोोलप (देवळाली) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक महानगरपामलकेच्या मदहला बालकल्याणू विभागासाठी १३.२४ को्ीचा नननी रस्ाप्त 
पाला असता केिळ ५० लाख रुपयाींचा नननी मशल्लक असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या 
शेि्च्या ेठिडयात िा त्यादरम्यान ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक महानगरपामलकेच्या मदहला ि बालकल्याणू सममतीस ेिश्यक तो 
नननी उपलब्न करुन न ददल्याबाबत िामशम महानगरपामलका ेयुक्ताींका े माहे लक््ोबर, 
२०१७ च्या शेि्च्या ेठिायात मदहला ि बालकल्याणू सममतीच्या सभापतीींनी तक्रार दाखल 
केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्करणूी शासनामार्य त चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन 
ेले ि तद्ननसार मदहला बालकल्याणू विभागासाठी रस्ाप्त पालेला नननी परपर हताींतर 
कर्याऱ्याींिर शासनाने कोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) असल्यास, नामशक महानगरपामलकेतील विकास कामे पनणूय क्षमतेने हािीत म्हणूनन नामशक 
मदहला बालकल्याणू विभागास परेुसा नननी ममळािा म्हणूनन शासनाने कोणूती काययिाही केली 
िा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

नामशक महानगरपामलकेच्या मदहला ि बाल कल्याणू विभागासाठी सन २०१७-१८ 
मध्ये रु.१३.२४ को्ी नननी मींवुर कर्यात ेला ेहे. 

त्यापैकी माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर रु.९७.५२ लाख इतका खचय पाला असनन, 
रु.१२.२७ को्ी इतका नननी मशल्लक होता. 
(२) नामशक महानगरपामलकेच्या मदहला ि बालकल्याणू विभागास मींवुर कर्यात ेलेल्या 
नननीतनन सममतीची परिानगी न ोेता अन्य कामाींिर खचय कर्यात येत असल्याबाबत, तसेच 
सदर नननी पुनयसींचनयत कर्याबाबत ि तरतुदीत िाढ कर्याबाबत मदहला ि बालकल्याणू 
सममतीच्या सभापतीींनी महानगरपामलकेका ेतक्रार केली होती. 
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(३) ि (४) रस्ाप्त पालेल्या तक्रारीच्या अनुतींगाने नननीबाबत महानगरपामलकेमार्य त काययिाही 
कर्यात ेलेली असनन, चनकीचा िगीकरणू पालेला नननी पुनयिावपत कर्यात ेलेला ेहे. 
तसेच महानगरपामलकेन े मदहला बालकल्याणू विभागास विकास कामाींसाठी पुरेसा नननी 
उपलब्न करुन ददला ेहे. 
(५) रस्श्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

लातूर ा्ंडरीयल ्टेट िो.ऑप.सोसायटी मधील बाांधिाम परवाना ममळववताांना 
भूखांडधारिाांनी हताांतरणास हदलेली परवानगी उदयोग सांचालनालयाने रद्द िेल्याबाबत 

  

(१८)  ९५१०४ (०३-०१-२०१८).   श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातनर इींारीयल इ्े् को.लप.सोसाय्ी मनील भनखींा क्र. ५६, ५७, ६२ ि ६३ याींना 
ददलेला बाींनकाम परिाना क्र. ९५ नुसार ददनाींक २० म,े २०१४ रोवी ददला असनन, सदरील 
भनखींााच्या हताींरणूास ि एकत्रीकरणूास मान्यता उद्योग सींचालनालयाकानन ममळाली नसल्याने 
सदर ददलेला बाींनकाम परिाना लातनर महानगरपामलकेच ेपत्र क्र. ३९५२ ददनाींक ११ म,े २०१५ 
अन्िये रद क कर्यात ेला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भनखींाानारकाींनी पुन्हा ददनाींक २१ वनन, २०१७ रोवी बाींनकाम परिाना 
ममळ्यासाठी लातनर महानगरपामलकेका े अवय केला ि त्या अवायमध्ये ददनाींक ३१ लग्, 
२०१५ रोवी उद्योग सींचालनालयाकानन भनखींा हताींतरणूास मींवनरी असल्याच ेनमनद केले ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोवी ेयुक्त, महानगरपामलका लातनर 
याींनी सदर भनखींानारकाींचा पनिी रद क केलेला बाींनकाम परिाना पुन्हा मींवनर करुन त्यास ददनाींक 
२० म,े २०१८ पय त मुदतिाढ ददली असनन सदर बाींनकाम परिाना ममळविताींना सदर 
भनखींानारकाींनी हताींतरणूास ददलेली परिानगी ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ च्या पत्रानसुार 
उदयोग सींचालनालयान े रद क केली ही बाब ेयुक्त महानगरपामलका याींच्यापासनन लपिनन 
ठेि्यात ेली, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदर भनखींानारकाींनी ेयुक्त महानगरपामलका लातनर याींची ददशाभनल करुन 
बाींनकाम परिाना ममळाल्याने त्याींच्यािर काययिाही कर्याबाबतची तक्रार ददनाींक १८ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोवी महानगरपामलका ेयुक्त ेणणू ददनाींक ३१ लक््ोबर, २०१७ रोवी विभागीय 
ेयुक्त औरींगाबाद याींच्याका ेदाखल पाली ेहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त रस्करणूी शासनाच्या मालकीच्या भनखींााच्या या बेकायदेशीर विक्री ि 
खरेदी रस्करणूी शासनान ेकोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे ेहे. 
(३) अींशत: खरे ेहे. 
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उत्सि उद्योग, लातनर याींनी लातनर शहर महानगरपामलकेने रद क केलेल्या बाींनकाम 
परिान्याच े नुतनीकरणू कर्यासाठी ददलेल्या अवायिर सुनािणूी ोेऊन सदर बाींनकाम 
परिान्यास महानगरपामलकेन ेददनाींक २०.५.२०१८ पय त मुदतिाढ ददलेली ेहे. 

तसेच उद्योग सींचालनालय, मुींबई याींनी हताींतरणू रद क केलेल्या पत्राची रस्त उत्सि 
उद्योग, लातनर याींनी बाींनकाम परिाना नुतनीकरणूाच्या अवायसोबत महानगरपामलकेस सादर 
केलेली ेहे.   
(४) हे खरे ेहे. 
(५) या रस्करणूी चौकशी कर्याबाबत शासनाने विभागीय ेयुक्त, औरींगाबाद याींना ननदेश 
ददले होते त्यानुतींगाने या रस्करणूी केलेल्या चौकशीचा अहिाल लातनर महानगरपामलकेने ददनाींक 
२९.१२.२०१७ रोवी चौकशी सममतीका ेसादर केलेला ेहे. 

___________ 
  

लातूर शहरातील श्रीननवास नगर भागातील सव ेरार.३२ मधील  
ले-आऊट मध्ये स रु असलेले ्मारतीचे बाांधिाम 

  

(१९)  ९५१०६ (०१-०१-२०१८).   श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातनर शहरातील श्रीननिास नगर भागातील सिे क्र.३२ मनील ले ेऊ् ददनाींक १२ 
लक््ोबर, २००६ रोवी िा त्या समुारास नगर रचनाकार, लातनर याींनी मींवनर केला ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींवनर लेेऊ्मनील प्लॉ् क्र.४५, ४६ ेणणू ४७, ४८ यामनील असलेल्या 
३० र्न ्ी रोासह सियच प्लॉ् एकबत्रत करुन भनताा कु्ुींबबयाींनी त्यािर ५ मवली ननिासी 
इमारतीच ेबाींनकाम चालन केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, कन्हेरी भागात ग् क्र.११/ब/२ मनील मींवनर रेखाींकनातील ग्रीन बेल््िर २ 
मवली अनधनकृत ननिासी इमारतही बाींन्यात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत लातनर महानगरपामलकेका े ददनाींक २८ लग् ि ददनाींक ३० 
लक््ोबर, २०१७ रोवी िा त्या समुारास तक्रार दाखल पाली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तक्रारीनसुार लातनर महानगरपामलकेन ेकोणूती काययिाही केली िा कर्यात 
येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) लातनर शहर महानगरपामलकेने ददनाींक १०.२.२०१४ रोवी ददलेल्या सुनाररत मींवनर  
रेखाींकनानुसार भुखींा क्रमाींक. ४३,४४ ि ४५,४६ हे चारही भुखींा एकत्र करुन बाींनकामास 
महानगरपामलकेन े परिानगी ददलेली असनन सद्यस्ितीत बाींनकाम सुरु ेहे. 
(३), (४) ि (५) मौव ेकन्हेरी येिील सहे नींबर ११ मनील रेखाींकनास  नगररचनाकार, लातनर 
याींनी मींवुरी ददलेली ेहे. रेखाींकनाच्या पस्श्चम भागातील खलु्या वागेत सींबींधनत शेत 
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मालकाींनी दोन मवली इमारतीींचे बाींनकाम केलेले ेहे. सदरचे बाींनकाम हे अनधनकृत 
असल्यामळेु ते काढनन ्ाक्याबाबत लातनर शहर महानगरपामलकेने त्याींच्या के्षबत्रय 
अधनकाऱ् याींना दद.२३.१.२०१८ रोवी ननदेश ददलेले ेहेत.  
(६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई प्रिल्पग्रताांना मशल्लि असलेला भखूांड ववतरीत िर्याबाबत 
  

(२०)  ९५१३७ (०१-०१-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.स भात उफय  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मसाकोने निी मुींबइय, उरणू ि पनिेल येिील वममन ोेताना रस्कल्पग्रताींचा विकास केला 
वाइयल अस ेवादहर करून ९४ गािाींची वमीन शासनाने सक्तीन ेोेतली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, निी मुींबई रस्कल्पग्रताींच्या सींपाददत केलेल्या वममींनीच्या मोबदल्यात १२.५ 
्क्के भनखींा परत कर्याचा ननणूयय ोेऊनही रस्त्यक्षात रस्कल्पग्रताींना ७.८५ ्क्के भनखींा 
मसाकोने वितरीत केले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उियररत ३.७५ ्क्के भनखींा सामास्वक सुविनेसाठी राखनन ठेिल्याचे मसाकोन े
भासिनन एकन णू २०३८ एकर वममींनीपैकी केिळ ३७ एकर वममन रस्कल्पग्रताींना वितरीत केली 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उियररत मशल्लक भनखींा रस्कल्पग्रताींना वितरीत कर्याबाबत शासनतरािरून 
काय काययिाही कर्यात ेली िा येत ेहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१८) : (१) शासनान े दद.२०/३/१९७१ च्या अधनसनचनेन्िये निी 
मुींबई रस्कल्पासाठी उरणू, पनिेल, ठाणेू येिील वममनी ररतसर रस्कक्रया अिलींबनन सींपाददत 
केल्या ेहेत. 
(२), (३) ि (४) दद.६ माचय, १९९० च्या शासन ननणूययानुसार सींपाददत वममनीपकैी १२.५ ्क्के 
वममनीचे िा्प रस्कल्पबाधनताींना कर्याचा ननणूयय ोे्यात ेला ेहे. सदर ननणूययानसुार ३० 
्क्के म्हणूवेच ३.७५ ्क्के वममन सोयीसुविनाींसाठी राखनन ठेि्यात येिनन उियररत ८.७५ ्क्के 
वममन सींबींधनत खातेदाराींना रस्त्यक्ष िा्प कर्यात येते. 

१२.५ ्क्के योवनेअींतगयत िा्प कराियाचे एकन णू देय के्षत्र ८७८.२० हेक््र इतके 
असनन त्यापैकी ७३१.३२ हेक््र के्षत्र िा्प कर्यात ेले ेहे ि ७६.११ हेक््र के्षत्र इराददत 
केलेले ेहे. तसेच िा्पासाठी ७०.७७ हेक््र एिढे के्षत्र मशल्लक असनन िा्प रस्कक्रया सुरु 
ेहे. 
(५) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील िारागहेृ िैदयाांना अप री पडत असल्याबाबत 
  

(२१)  ९५३२६ (०६-०१-२०१८).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोत टारफे (िळमन री), श्रीमती ननमयला गाववत 
(्गतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.जयि मार गोरे 
(माण), श्री.हतयवधयन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.समीर ि णावार (हहांगणोाट), अॅड.आमशत शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात ९ मध्यिती, ३१ स्वल्हा तुरुीं ग, १३ खुले तुरूीं ग तर १७२ उपतुरुीं ग असनन पुणेू ि 
मुींबई येिे मदहलाींकररता ितींत्र तरुुीं गे ेहेत या तुरुीं गाींत क्षमतेपेक्षा अधनक कैद्यी ठेिले वात 
असल्याची मादहती माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कारागहृात १० ते १५ कैद्याींची क्षमता असलेल्या बराकात ३५ त े४० 
कैदी ठेि्यात येत असनन या बराकाची दरुाििा पाली ेहे, ता े गेलेल्या मभींती, गळणूारे 
छप्पर, साींापा्याचा ननचारा होिन न शकल्यान ेतुींबलेली िच्छतागहृ त्यामळेु कैद्याींना अनके 
सींसगयवन्य रोग वाल्याची बाब ननदशयनास ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणूे स्वल््यातील कल्याणू येिील ेनारिााी कारागहृात क्षमतेपेक्षा नतप्प् 
कैदी ठेि्यात ेले असनन कैद्याींना ठेि्यात ेलेले बराक अनतशय वीणूय पाले असनन 
िच्छतागहृाची दरुििा पाली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील बाब गींभीर असल्याने याबाबत शासनाने राज्यातील सिय कारागहृाींच े
सिेक्षणू केले ेहे काय, 
(५) असल्यास, या सिेक्षणूाचा सींपनणूय तपशील काय ेहे, त्यानुसार या कारगहृातील 
दरुुतीकरीता नननीची तरतनद करुन कारागहृाची दरुुती कर्याबाबत तसचे राज्यात ेणूखी 
नविन कारागहृ उभार्याबाबत ि कैद्याींना ेहारासह ेिश्यक त्या सोयीसुविना दे्याबाबत 
कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे ेहे. 
(४) ि (५) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येि ेदाखल पालेल्या वनदहत  याधचका क्र.४६/२०१५ 
सह १६७/१५ च्या अनुतींगान ेकारागहृात अद्ययाित सुनारणूा कर्यासाठी से.नन. न्यायाधनश 
ाॉ. रानाकृषणून याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती िापन कर्यात ेली ेहे. राज्यातील 
कारागहृातील शौचालय/नानगहेृ याींची दरुुती ि निीन बाींनकाम े याबाबत ेढािा ोे्यात 
ेला असनन, त्याकरीता पुरिणूी मागणूीद्िारे अनतररक्त २० को्ी इतके अनुदान मींवनर 
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कर्यात ेले ेहे. कामाच्या रस्गतीचा ेढािा िररषठ पातळीिर िेळोिेळी ोेतला वात ेहे. 
राज्यातील कारागहृातील कैद्याींना ेहार ि अन्य ेिश्यक सोयी सुविनेबाबत शासन 
अधनसनचना दद. २४.०५.२००५ नुसार त्री ि पुरुत भारतीय ि परदेशी न्यायानीन ि मसध्ददोत 
बींद्याींना ेहार ददला वातो. तसेच शासन अधनसनचना दद. ०७.०२.२००७ नुसार ०१ त े ०४ 
ितायच्या मलुाींचे ेहाराच े सुनाररत रस्माणू ननस्श्चत केले ेहे. त्याचरस्माणेू लहान मुलाींना 
ददलेल्या पररमाणूानसुार ेहार ददला वातो. तसेच, कारागहृातील कैद्याींना पुरवि्यात येणूाऱ्या 
ेहार ि िच्छतेबाबत अचानक कारागहृात भे् देऊन, तपासणूी कर्याकरीता ेहार तज्ञ 
ि समावसेिक याींची सिय कारागहृात सममती गठीत कर्यात ेली ेहे. त्यानुतींगान े
काययिाही चालन ेहे.  
(६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शहीद जवानाांच्या पत्नीांना शासिीय सेवेत अन िां पातत्वावर नोिरी ममळ्याबाबत 
  

(२२)  ९५३७७ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शहीद विानाींच्या पत्नी शासकीय सेिते अनकुीं पातत्िािर नोकरी ममळािी यासाठी मागील 
ितयभरापासनन लढा देत असल्याची बाब माहे लग्, २०१७ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदशयनास 
ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, कुपिााा उरी येिील हल्ल्यात ेणणू वम्म ु काश्मीर मनील दहमखलनात 
शहीद पालेल्या विानाींच्या पत्नीींनी शासनाका े नोकरीसाठी विनींती करुन देखील अद्याप 
त्याींना नोकरी ममळालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, शासन शहीद विानाींच्या पत्नीींना शासकीय सेिते अनुकीं पातत्िािर सामािुन 
ोे्यासाठी कोणूती उपाययोवना कर्यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१६-०२-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) अशी कोणूतीही बाब 
स्वल्हा सैननक कल्याणू कायायलय, नामशक याींचकेा े अििा या विभागाका े रस्ाप्त पालेली   
नाही.-- 

िीरविान नींबर २७९९२८५W नायक शींकर चींद्रभान मशींदे, रा.भयाळे, ता.चाींदिा, 
स्व.नामशक हे “OP RAKSHAK” कुपिााा येिे शहीद पालेले ेहेत. शहीद विान शींकर 
चींद्रभान मशींदे याींच्या िीरपत्नी श्रीमती सुिणूाय शींकर मशींदे याींनी ्ेशन हेाक्िॉ य्र, देिळाली 
येिे सींपन्न पालेल्या िीर पत्नी सींमेलनािळेी नोकरी ममळणूेबाबत अवय सादर केलेला ेहे. 

सेिारत सैननक हे सेिेत असताींना कें द्र शासनाच्या अखत्याररत येतात सद्यस्ितीत 
अनुकीं पा तत्िािर नोकरी ममळ्याचा लाभ महाराषर शासनाद्िारे र्क्त राज्य शासनाच्या सेिेत 
असताींना मतृ्यु पािलेल्या कमयचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना दे्यात येत ेहे. 
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शदहद विानाींच्या पत्नी/पाल्याींना शासकीय सेिेत अनुकीं पा तत्िािर ननयुक्ती 
देणूेबाबत शासनाचे नोरणू नाही. 

तिावप, शहीद सैननकाींबाबत शासन ननणूयय, सामान्य रस्शासन विभाग, क्रमाींक 
ेर्ीए १०८२-३५०२- सीेर १००/  १६- अ, ददनाींक २ सप् े्ंबर, १९८३ अन्िये युध्द काळात/ 
ककीं िा युध्द नसताींना सैननकी सिेेत मतृ पालेल्या मावी सैननकाच्या कु्ुींबातील र्क्त एका 
 यक्तीला (िीरपत्नी ककीं िा कु्ुींबातील इतर अिलींबबताींपकैी एक) त्या नींतरच्या पसींती क्रमाने 
िगय ३ ि िगय ४ मनील १५ ्क्के ेरक्षक्षत पदाींपैकी उपलब्न पदािर ननयुक्तीची तरतनद ेहे. 

___________ 
  

ईटनय फ्री वे मागय-३ वाढवून ोाटिोपर येथील रमाबाईनगरजवळ  
पूवय द्र तगती महामागायला जोड्याबाबत 

  

(२३)  ९५४५६ (३०-१२-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उमानाबाद) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील िाहतुकीच्या दृष्ीने महत्िपनणूय ठरलेला ई्नय री ि े मागय-३ िाढिनन 
मानखुदयऐिवी ोा्कोपर येिील रमाबाईनगरविळ पनिय द्रतुगती महामागायला वोा्यात येणूार 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तािाच े िोाक्यात िरुप काय ेहे ि त्यानुसार कोणूती काययिाही 
केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०३-२०१८) : (१), (२) ि (३) मुींबई महानगर रस्देश विकास 
रस्ाधनकरणूामार्य त पनिय मुक्त मागायचे काम लरेंव गे् ते ोा्कोपर मानखुदय वोारत्यापय त 
पनणूय कर्यात ेले असनन सदर रता ददनाींक ०२.०५.२०१५ रोवी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस 
हताींतरीत कर्यात ेला ेहे. 

ोा्कोपर-मानखुदय वोारता ते पनिय द्रतुगती महामागायपय तचे रत्याच्या ेखणूीमध्ये 
अनेक काींदळिन असल्यामळेु ि त्या दठकाणूी पक्षी अभयार्य असल्यामुळे पयायिरणूाची मींवनरी 
ेिश्यक ेहे. यामशिाय सदर रत्याच्या ेखणूी मागायत असलेल्या अनतक्रमणूामुळे 
पोपापट्टयाींचे पुनियसन करणेूही ेिश्यक ेहे. त्यानुतींगान े ेखणूीत बानीत होणूाऱ्या 
पोपडयाच्या सिेक्षणूाचे काम मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणूामार्य त हाती ोे्यात 
ेले ेहे. 

___________ 
  
 



वि.स. ४११ (21) 

म ांबईत स रु असलेल्या मेरो-३ च्या िामाबाबत 
 

(२४)  ९५५२६ (०१-०१-२०१८).   श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), 
श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.त िाराम िाते (अण शक्ती नगर), श्री.पथृ् वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातरू शहर), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अलम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हतयवधयन सपिाळ (ब लढाणा), डॉ.सांतोत टारफे (िळमन री), श्री.अननल 
बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मेरो - ३ च्या बाींनकामादरम्यान र्ो य् पररसरातील व ेएन पेद्् सींिा, मसद्धािय 
कॉलेव ेणणू इतर वुन्या ि हेरर्ेव िातनींना नोका ननमायणू पाला असल्याचे माहे लक््ोबर, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मसध्दािय कॉलेवच्या सुमारे १२५ ितायच्या वनन्या इमारतीला नक्के बसनन 
कॉलेवच्या मभींतीला ता ेगेल्याचे माहे लक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच, वि्भट्टी, गोरेगाि (पनिय) येि े ददनाींक २४ लक््ोबर, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास 
मेरोचा खाींब पा्याची ो्ना ोाली, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या रस्करणूी मसध्दािय कॉलेवच्या कमयचाऱ्याींनी ददनाींक २८ लग्, २०१७ रोवी 
एमएमेराीए ेणणू मुींबई मेरोका ेलनलाईन तक्रार अवय केले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त रस्करणूी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन ेले 
ि त्यानुतींगाने पुढे कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०३-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही 
(३) मेरो मागय – ७ अींनेरी (पनिय) ते ददहसर (पनिय) च्या पॅकेव २ मनील ेरे वींक्शन विळील  
मेरो पीलर क्र. ५ चे कॉक्री्करणू कर्यापुिीचे श्रीींगचे काम के्रनच्या सहाय्यान ेददनाींक २१ 
लक््ोबर, २०१७रोवी दपुारी ४.३० िावता सुरु असताना लोखींाी सळयाींचा साींगााा िवनाने 
अलगदररत्या सस्हयस रोाच्या बावनला पकुल्याची ो्ना ोाली ेहे.  
(४) मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना मसध्दािय महाविद्यालयाच्या रस्ाचायय ि इतराींच्या स्याींच ेददनाींक 
२७.९.२०१७ चे ननिेदन रस्ाप्त पालेले ेहे. 
(५) ि (६) त्याअनुतींगाने मुींबई मेरो रेल महामींाळाच्या अधनकाऱ्याींनी ि सल्लागाराींनी 
(General Consultant) सदर महाविद्यालयाच्या इमारतीची रस्ाचायय, मसध्दािय महाविद्यालय 
याींचेसह सींयुक्त पहाणूी केली. मेरो लाईन ३ च्या कामामुळे सदर इमारतीस ता ेगेले नसल्याच े
त्याींच्या ननदशयनास ेणूनन दे्यात ेले ेहे. मुींबई मेरो-७ रस्कल्पाच्या कामािर ददनाींक २१ 
लक््ोबर, २०१७ रोवीच्या अपोात रस्करणूात सदर साींगााा गॅस क्रने काढ्यात ेला. सदर 
ो्नेत कोणूासही दखुापत पालेली नाही. सदर रस्करणूी हवगवीपणूाबद कल कीं त्रा्दारास 
कीं त्रा्ाच्या शती ि ननयमानुसार रु. ५ लाख दींा ठोठािला ेहे. 

___________ 
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म ांबई शहरातील िमाल जमीन नागरी िायदा सन १९७६ अांतगयत िलम २० खाली वविमसत 
झालेल्या जममनी २००७ च्या िायदयानवये सांरक्षक्षत िर्याबाबत 

  

(२५)  ९६०७९ (०१-०१-२०१८).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवय) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील कमाल वमीन नागरी कायदा, १९७६ अींतगयत कलम २० खाली विकमसत 
पालेल्या वममनी सन २००७ च्या कायद्यान्िये सींरक्षक्षत कर्यात ेल्या ेहेत, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर वममनीच्या ७/१२ िर अद्यापपय त शासनाचे नाि लागत असल्यान ेसदर 
वममनीच्या विकासाकररता अािळे ननमायणू होत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००७ च्या कायद्यामध्ये ज्या वममनी शैक्षणणूक ि िैद्यकीय 
रस्योवनासाठी िापर्यात येत ेहेत त्याींना सन् दे्यात येणूार ेहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१८) : (१) ि (२) नागरी वमीन (कमाल नारणूा ि विननयमन) 
ननरसन अधनननयम, १९९९ मनील तरतनदीनुसार मुळ अधनननयमातील कलम २० अन्िये सु् 
दे्यात ेलेल्या वमीनीींना सींरक्षणू रस्ाप्त असल्यान ेअशा सन्ीखालील के्षत्राच्या अमभलेखामध्ये 
कलम २० अन्िये सन्ीखालील के्षत्र ि हताींतरणूास रस्नतबींन अशा रस्कारच्या नदणदी ोे्यात 
ेल्या ेहेत.     

तसेच नावकना  कलम २० अन्िये सन् दे्यात ेलेल्या वमीनीिर बाींनकाम 
पालेल्या इमारतीींचा पुनवियकास कराियाचा असेल तर शासनाची मान्यता ोेणू ेेिश्यक ेहे. 
सध्य:स्ि तीत शासनतरािर याबाबत नोरणू नसल्याने रस्तनत रस्करणूी सेिाननितृ्त न्यायमुती 
श्री. बी.एन. श्रीकृषणू ि श्री. बी.एन. मणखवा (सेिाननितृ्त सधचि, भा.रस्.से.) याींची स्द सदयीय 
सममती दद.१६/०६/२०१७ च्या शासन ननणूययान्िये गठीत कर्यात ेली ेहे. 
(३) नागरी वमीन (कमाल नारणूा ि विननयमन) अधनननयम, १९७६ अन्िये ज्या वममनी 
शैक्षणणूक ि िैद्यकीय रस्योवनासाठी िापर्यात येत ेहेत, अशा वमीनीींना पुन्हा सु् 
दे् याचा रस्श्न उद्् ाित नाही. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

म ांब्रा (जज. ठाणे) येथील डायोर पोमलस टेशन हद्दीतील डावले गाव येथील गौमसया िां पाऊां ड 
समोरील एम.डी. डवे्हलपसयच्या जागेत फोटि पदाथय दडवून ठेवल्याबाबत 

 

(२६)  ९६१५९ (०२-०१-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींब्रा (स्व. ठाणेू) येिील ाायोर पोमलस ्ेशनच्या हद कीत असलेल्या ाािले गाि येिील 
गौमसया कीं पाऊीं ा समोरील एम.ाी. ाेहलपसयच्या वागेत र्ो्क पदािय दािनन ठेिले असल्याची 
बाब ददनाींक ५ लग्, २०१७ रोवी िा त्यासुमारास शासनाच्या ननदशयनास ेली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ेढळनन ेले ि त्यानसुार या रस्करणूी शासनान े पुढे कोणूती 
काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) सदर रस्करणूी चौकशी करून मशळ ाायोर पोलीस ्ेशन स्व. ठाणेू येिे गुरनीं.३३/२०१७ 
भादींवि. कलम २८६, १२० (ब) सह भारताचा र्ो्क पदािय कायदा १९०८ चे कलम ४,५ रस्माणू े
गुन्हा दाखल असनन ३ ेरोपीींना अ्क कर्यात ेलेली ेहे. यातील एका ेरोपीच े
यारस्करणूी साक्षीदाराशी गााी दे्या-ोे्यािरून िादवििाद होते. त्या कारणूािरून सदर 
साक्षीदारास त्रास दे्याच्या उद केशाने त्याच्या मालकी वागेमध्ये ेरोपीने इतर सािीदाराींच्या 
मदतीन ेउ्या असलेल्या भींगार कॉवपयओ गााीमध्ये १) १० कक.गॅ्र. पाींढऱ्या रींगाचा अमोननयम 
नायरे्, २) ददा इींच लाींबीच ेएकुणू ९ सुवरस्म डा्ोने्र रस्त्येकी ६ रु्् लाींब असलेल्या िायर 
सहीत लपिनन ठेिल्याचे तपासात ननषपन्न पाले ेहे. सदर ेरोपीींविरुध्द मा. न्यायालयात 
दोतारोपपत्र दाखल कर्यात ेले असनन सद्य:स्ितीत ेरोपी न्यायालयीन कोठाीत ेहेत. 
सदर रस्करणू न्यायरस्विषठ ेहे. 
(४) रस्श्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

डॉ. नरेंद दाभोळिर याांच्या मारेिऱ् याांचा शोध ोे्याबाबत 
  

(२७)  ९६२५१ (०६-०१-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्रीमती ननमयला गाववत 
(्गतपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वताय गायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अींनश्रध्दा ननमुयलनाच ेमहत्त्िाचे कायय करणूारे ाॉ. नरेंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येला 
चार ितायहनन अधनक कालािनी होऊन त्याींच्या मारेकऱ् याींचा शोन ोे्यास  शासनाकानन 
वाणणूिपनियक ्ाळा्ाळ कर्यात येत असल्याचा सींशय वनमानसात ननमायणू होत असल्याचे 
ेढळनन ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या ननस्षक्रयेचा ननतेन कर्यासाठी अींनश्रध्दा ननमनयलन सममतीन े राज्यभर 
‘वबाब दो’ ेींदोलन ददनाींक २० लग्, २०१७ रोवी िा त्यासमुारास कर्यात ेले, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३)  असल्यास, सदरहन मारेकऱ् याींचा ताताीन ेशोन ोे्याबाबत तसचे त्याींच्यािर कठोर कारिाई 
कर्याबाबत शासनान ेकोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
दद.२०/८/२०१३ रोवी पुणेू येिील बालगींनिय रींगमींदीराच्या पाठीमागील ओींकारेश्िर 

पुलािर ाॉ.नरेंद्र दाभोळकर याींच्यािर गोळ्या पाानन हत्या कर्यात ेली. त्यासींदभायत ाके्कन 
पोलीस ्ेशन (पुणेू) येिे गु.र.नीं.१५४/२०१३ भादींविकलम ३०२, ३४ शत्र अधनननयम ३/२५ 
अन्िये दोन अञान इसमाींविरुध्द गुन्हा दाखल कर्यात ेला. 

ाॉ.नरेंद्र दाभोळकर याींच्या खुनाचा तपास चालन असताींना दद.५/९/२०१३ रोवी श्री.केतन 
नतरोाकर याींनी सदर गुन््याचा तपास राषरीय तपास यींत्रणूा (एनेयए)/कें द्रीय गुन्हे अन्िेतणू 
विभागाका े(सीबीेय) िगय होणूे कामी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येिे दाखल वनदहत याधचका 
क्र.पीेयएल/४४/२०१३ (निीन क्र.७/१४) नुसार मा.उच्च न्यायालयान,े सदर गुन््याचा तपास 
कें द्रीय गुन्हे अन्िेतणू विभागाने करािा असा ननकाल ददला ेहे. त्यारस्माणेू गुन््याचा तपास 
दद.२/६/२०१४ रोवी कें द्रीय गुन्हे अन्िेतणू विभागाका े(सीबीेय) िगय कर्यात ेला ेहे ि 
सदर गुन््याचा तपास ाी.िाय.एस.पी. सेंरल ब्यनरो लर् इन्हे्ीगेशन, पेशल क्राईम ब्रँच, 
निी मुींबई हे करीत ेहेत. 
(२) हे खरे ेहे. राज्यात १७ दठकाणूी ‘वबाब दो’ ेींदोलन कर्यात ेले ेहे. 
(३) सदर गुन््याचा तपास कें द्रीय गुन्हे अन्िेतणू विभागाका े(सीबीेय) िगय कर्यात ेला 
ेहे 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
नामशि महानगरपामलिेच्या हददीतील च ांचाळे येथील ोरि ल योजनसेाठी ववदय त योजनेची 

िाम ेपरवाना रद्द झालेल्या ठेिेदाराला दे्यात आल्याबाबत 
  

(२८)  ९६६८५ (०१-०१-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक महानगरपामलकेच्या हद कीतील चुींचाळे येिील ोरकुल योवनेसाठी विद्युत योवनेची 
कामे परिाना रद क पालेल्या ठेकेदाराला दे्याचा रस्कार माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशयनास ेला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेच्या अधनकाऱ् याींनी िायी सममतीला अींनारात ठेऊन सदरचा 
ठेका दे्याबाबतचा रस्ताि सादर केला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, अशा रस्कारे कीं त्रा्दाराींना पाठीशी ोालणूाऱ् या सींबधनत अधनकाऱ् याींची चौकशी 
करुन त्याींचेिर कारिाई कर्यात येणूार काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१८) : (१) चुींचाळे येिील ोरकुल योवनेसाठी विद्युत योवनेच्या 
कामाबाबत ननविदा रस्कक्रया राबवि्यात येऊन, सींबींधनत मक्तेदारास दद.०७.०९.२०१७ रोवी 
कायायदेश दे्यात ेलेले ेहे.  
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मात्र, त्याींनतर मक्तेदारास दद.३१.१२.२०१७ पय त ‘अ’ िगायसाठी दे्यात ेलेली 
मींवनरी पनियलक्षी रस्भािान ेम्हणूवेच दद.०४.०६.२०१५ पासनन रद कबादल कर्यात ेली ेहे. 
(२) सदर कामास िायी सममतीची वित्तीय मान्यता ोेत े िळेी, दद.०५.०७.२०१७ रोवी 
मक्तेदाराची कागदपत्र े िैन होती. तसेच, याबाबतचा तक्रार अवय महानगरपामलकेस 
दद.१०.१०.२०१७ रोवी रस्ाप्त पालेला ेहे. 
(३) ि (४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशिमध्ये मालमत्ता नोंदणीसाठी १ टक्िा सेस आिारला जात असल्याबाबत 
  

(२९)  ९६६८८ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनान ेएलबी्ी रदद केल्यानींतरही नामशकमध्ये मालमत्ता नदणदणूीसाठी १ ्क्का 
सेस ेकारला वात असल्याची नक्कादायक बाब माहे लक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशयनस ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, एलबी्ी सेस ेकारत असलेल्या विभागाींची राज्याचे अियराज्यमींत्री याींनी 
चौकशी सुरु कर्याचे ेदेश ददलेले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, मुद्राींक कायायलयाकानन िसलु कर्यात येणूारा १ ्क्का ससे मनील रक्कम 
नामशक महानगरपामलकेला ममळणूार ेहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०३-२०१८) : (१) महाराषर महानगरपामलका अधनननयम १९४९ चा ५९ 
चे कलम १२७ च्या पो् कलम (२) च्या खींा (ककक) अन्िये नामशक शहरामध्ये उपभोग, 
उपयोग ककीं िा विक्री यासाठी शहराच्या हद कीमध्ये होणूाऱ्या मालाच्या रस्िशेािर वकाती ऐिवी 
िाननक सींिा कर ेकार्यात येत होता. शासन अधनसनचना दद.२०.०५.२०१३ अन्िये नामशक 
महानगरपामलकेत मालमत्तेची खरेदी,विक्री ककीं िा देणूगी याबाबतीत नदणदणूी कर्यात येणूाऱ्या 
दताींच्या िेळी १ ्क्का अधनभार ेकारला वातो ि तो सींबींधनत महानगरपामलकेस दे्यात 
येतो. 
(२) नाही. 
(३) िाननक सींिा कर रद क पाल्यानींतर सदर तरतनद सुरू ठेि्याबाबत अधनननयम क्र ७ 
/२०१८ दद. १५.०१.२०१८ अन्िये रावपत्रात रस्मसध्द केले ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहरात मेरो वाहत ि पदभरती प्ररारीया स रु झालेली अस न यािरीता जाहीरातीमध्ये 
अधधवासी प्रमाणपत्राची अट वगळ्यात आल्याबाबत 

 

(३०)  ९६७४९ (३०-१२-२०१७).   श्री.स धािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.स धािर देशम ख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपनर शहरात मेरो िाहतकु सुरु होत असनन याकरीता पदभरती रस्क्रीया सुरु पालेली 
असनन वाहीरातीमध्ये अधनिासी रस्माणूपत्राची अ् िगळ्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरातील सेिेकरीता ही पदभरती असल्यामुळे महाराषराचे अधनिासी 
रस्माणूपत्र असणूे गरवेच ेेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, अशारस्कारे अ् िगळ्यात ेल्यामुळे महाराषरायनतरीक्त इतर राज्यातील 
लदणढा पदभरती करीता येिनु महाराषरातील बेरोवगाराींिर अन्याय होणूार, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, वाहीरातीमन ेअधनिासी रस्माणूपत्र तिा मराठी भाता उत्तीणूय असल्याची अ् 
नमुद कर्याबाबत शासन दरुती करणूार ेहे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 

महाराषर मेरो रेल कॉपोरेशन मलमम्ेा (महा-मेरो) ही  भारत सरकार ि महाराषर 
शासन याींचा सींयुक्त सहभाग (५०:५०) असलेली विशेत हेतन िाहन (SPV) कीं पनी ेहे.  
नागपनर मेरो रेल्िे रस्कल्प सदर कीं पनी मार्य त राबवि्यात येत ेहे. सदर  कीं पनी  भारत 
सरकारच्या ननयमानुसार काययरत ेहे. भारत सरकारच्या ननयमानुसार विमभन्न पदाींच े अवय 
कर्याकरीता उमेदिार हा भारतीय नागरीक असणूे गरवचेे ेहे, तसेच तो विमशषठ राज्याचा 
रदहिाशी असणूे असे बींनन नाही. तिावप, नागपनर के्षत्राची मागणूी लक्षात ोेता, अपययिेक्षीय 
(नॉन सुपरिायपरी) ि पययिेक्षीय (सुपरिायपरी) पदाकरीता वी भरती कर्यात येणूार ेहे, 
त्यामध्ये मात्र महाराषर राज्यातील रदहिास ेणणू मराठी भातचेे ञान या दोन्ही गोष्ी 
अननिायय केलेल्या ेहेत. पययिेक्षीय तिा अपययिेक्षीय पदाकरीता मराठी भाता मलदहता, िाचता 
ि बोलता येणूे ेिश्यक ेहे. सदर पदाकरीता लेखी (लनलाईन) पररक्षा ोे्यात येणूार 
असल्यान ेमराठी चाचणूीत ककमान उत्तीणूय होणूे ेिश्यक अशी अ् ठेि्यात ेली ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

म ांबई व ठाणे शहराला जोडणाऱ् या िोपरी (ठाणे) येथील प लाच्या िामाबाबत 
  

(३१)  ९६९०३ (०१-०१-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजजवडा), श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती नगर) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई ि ठाणेू शहराला वोाणूाऱ् या कोपरी (ठाणेू) येिील पुलाच्या नया ेराखडयानुसार 
रुीं दीकरणूाच्या कामाची ननविदा माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान रस्मसध्द पाली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहन कामासाठी ककती खचय येणूार ेहे, 
(३) तसेच सदरहन पुलाच ेकाम ककती कालािनीत पनणूय होणूार ेहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे ेहे. 
पनिय द्रतुगती महामागय ठाणेू शहरातनन वाताना कोपरी विळ मध्ये रेल्िे ओलाींात 

ेहे. या दठकाणूी सध्या २+२ िादहन्याींचा पनल अस्तिात असनन या पनलाच े रुीं दीकरणू 
कर्यासाठी विलींब हो्याची शक्यता असल्याने सदर पुलाच्या उींची बाबत रेल्िेशी पालेला 
सींिाद तसेच रस्श्नानीन पलुाच्या दठकाणूी असणूाऱ्या रेल्िे माधगयका, वलिाहीन्या विचारात 
ोेऊन सदर पुलाच े दोन्ही बावनींना रुीं दीकरणू कर्याचा ददनाींक २७/०९/२०१७ रोवी ननणूयय  
ोे्यात ेला. 

सदर रस्कल्पातील रेल्िे हद कीतील पुलाचे काम रेल्िेमार्य त कर्यात येणूार असनन 
याकरीता ेिश्यक नननी रस्ाधनकरणूामार्य त रेल्िेला दे्यात येईल. तर रेल्िे हद कीबाहेरील पुलाचे 
पोचमागायचे काम रस्ाधनकरणूामार्य त कर्यात येईल. 

रस्ाधनकरणूामार्य त कर्यात येणूाऱ् या कामाकरीता ददनाींक २७/०९/२०१७ रोवी ननविदा 
मागवि्यात ेल्या असनन रेल्िेमार्य त कर्यात येणूाऱ् या कामासाठी त्याींचेकानन            
दद ०७/११/२०१७ रोवी ननविदा मागवि्यात ेल्या ेहेत. 
(३) रेल्िमार्य त रेल्िेच्या हद कीतील काम ननविदा िीकृत पाल्यानींतर ३० मदहन्यात पनणूय 
कर्याचे ननयोस्वत ेहे. तसेच मुींबई महानगर रस्देश विकास रस्ाधनकरणूामार्य त सदर काम हे 
रस्त्यक्षात कामाला सुरुिात पाल्यापासनन ३६ मदहन्यात पनणूय कर्याचे ननयोस्वत ेहे. 

___________ 
  

ववदभायतील अनेि बेरोजगाांराना ग प्तचर ववभागाचे बनावट ननय क्ती पत्र हदल्याबाबत 
  

(३२)  ९७०५९ (०६-०१-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपनर स्वल््यात कुठलाही अवय भरलेला नसताींना विदभायतील शेकाो बेरोवगार तरूणूाींना 
गुप्तचर विभागाचे ननयुक्तीपत्र पाठिुन रूपये १५५०० भरा ि ननयुक्ती घ्या अशा ेशयाच े
बनाि् ननयुक्तीपत्र िा्प करणूारी ्ोळी माहे लग्, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास 
ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. श्रीकृषणू पुननया ि श्री. मनोवमसींग या यक्तीींचा गहृ विभागाने शोन  
ोेतला ेहे काय, 
(३) असल्यास, गुप्तचर विभागाने सदर रस्करणूाची चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळनन ेले ि तद्नसुार शासनान ेसींबींधनत ेरोपीींिर कोणूती कारिाई केली िा कर्यात 
येत ेहे, 
(४)  नसल्यास विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 

याबाबत तक्रारी रस्ाप्त नाही तसेच गुन्हा सुध्दा नदणद नाही. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिा के्षत्रात अनति पोवतत बालि आढळल्याबाबत 
  

(३३)  ९७६८१ (०१-०१-२०१८).   श्री.शामराव ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.मशरीतदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवय), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.स रेश लाड (िजयत), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (स्व.ठाणूे) महानगरपामलका के्षत्रात ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१७ रोवी िा त्या 
दरम्यान अनतकुपोवतत बालक ेढळले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन ेले ेहे, 
चौकशीअींती शासनाने कोणूती उपाययोवना केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) सदर अनतकुपोवतत बालकास उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या मध्यिती रुग्णूालयात 
तपासनन त्याच ेरस्ािममक रोगननदान करुन त्यािर तात्काळ औतनोपचार सुरु कर्यात ेले. 

ददनाींक २१.०९.२०१७ रोवी सदर रुग् णूास पुढील उपचारासाठी ठाणेू येिील वनरल 
रुग्णूालयात दाखल कर्यात ेले होते.  

सद्य:स्ितीत सदर रुग्णूाची रस्कृती चाींगली असनन, त्यास रुग्णूालयातनन ोरी 
सोा्यात ेल्याचे उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्य त कळवि्यात ेले ेहे. 
(३) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साखरखेडाय सह देऊळगावराजा (ता.मसांदखेडराजा जज.ब लडाणा) येथील  
दलालाांनी शेतिऱ् याांची फसवण ि िेल्याबाबत 

  

(३४)  ९८६५९ (०६-०१-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साखरखेााय सह देऊळगािरावा (ता.मसींदखेारावा, स्व.बुलााणूा) येिील दलालाींनी शेतात 
मोबाईल ्ॉिर उभार्याच ेि त्या दठकाणूी नोकरीचे ेममत देऊन डापॉणप्च्या नािाखाली दीा 
लाख रूपयाींची र्सिणूनक केल्याची ो्ना नकुतीच माहे लक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ७५ शेतकऱ् याींनी देऊळगािरावा पोमलस ्ेशनला तक्रार केली ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळनन 
ेले ि तद्नसुार शेतकऱ् याींची र्सिणूनक करणूा-या दलालाींिर कोणूती कारिाई कर्यात ेली 
िा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१८) : (१) हे खरे ेहे.     
(२) दद.२६/९/२०१७ रोवी एका कर्यायदीच्या लेखी ररपो य् िरुन पो. ्े. देऊळगािरावा येि े
अप.क्र.३६०/१७ कलम ४२०, ४०६, ४६८, ४७१, ३४ भादींवि नसुार ४ ेरोपीींविरुध्द गुन्हा दाखल 
कर्यात ेला ेहे. 
(३) उपरोक्त गुन््यात २ ेरोपीींना अ्क केली ेहे. १ ेरोपीला अ्कपनिय वामीन मींवनर 
ेहे ि १ ेरोपी र्रार ेहे. 

गुन्हा पोलीस तपासािर ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथ ेच िीच्या उपचारान े१६ वतायच्या तरुणीचा तापान ेमतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(३५)  ९८६७४ (०१-०१-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (स्व.ठाणूे) येिे ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास चुकीच्या 
उपचारान े१६ ितायच्या तरुणूीचा तापाने मतृ्यन पाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्करणूी उल्हासनगरातील पोपापट्टीतील बोगस ाॉक््राींिर कारिाई 
कर्याची मागणूी पामलका ेयुक्ताींका ेनगरसेिकाींनी लेखी ननिेदनाद्िारे ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१७ िा त्या समुारास केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या ननिेदनानुसार शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळनन 
ेले, चौकशीनसुार पुढे कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) ि (४) उल्हासनगरमनील बोगस ाॉक््राींिर कारिाई कर्याची मागणूी नगरसेिकाींनी 
लेखी ननिेदनाद्िारे केली ही ितुस्िती ेहे. 

सदर मागणूीनसुार उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्य त खालीलरस्माणेू कारिाई 
कर्यात ेली/येत ेहे:-  
• ४ बोगस ाॉक््राींची कागदपत्र ेतपासनन त्याींचेविरुध्द विठ्ठलिााी पोलीस ्ेशन येिे ददनाींक 
१३.१०.२०१७ रोवी एर्.ेय.ेर. दाखल कर्यात ेला ेहे. 
• खावगी िैद्यकीय यिसाय करणूाऱ्या ाॉक््राींची सिय कागदपत्र े ि नदणदणूी (रस्वरेशन) 
तपासणूी सहेक्षणू काययक्रम सुरु ेहे. 

___________ 
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उरण ताल िा (जज.रायगड) येथे मसडिोन ेआगरी, िोळी, िराडी लोिाांची  
सांिृती जप्यासाठी िोळी भवन उभार्याबाबत 

  

(३६)  ९८७८६ (०३-०१-२०१८).   श्री.स भात उफय  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उरणू तालकुा (स्व.रायगा) ि निी मुींबइय येिे ९५ गािाींची शतेवममन सींपाददत करून या 
सींपाददत वममनीिर मसाकोन े औद्योधगक िसाहतीसह मनळ गािठाणू कायम ठेिीत नागरी 
िसाहती उभारल्या ेहेत परींतन उरणूमध्ये ेरक्षक्षत असणूाऱ्या भनखींाािर मसाकोन े ेगरी, 
कोळी, करााी लोकाींची सींकॄती वप्यासाठी कोळी भिन उभार्याची मागणूी तेिील ग्रामि 
ि लोकरस्नतनननीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनतरािर कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१८) : (१) ि (२) या वितयाबाबत उरणू तालुक्यातील ग्रामि 
अििा लोकरस्नतनननी याींचे ननिेदन रस्ाप्त पाल्याच ेेढळनन येत नाही. 

मसाकोने ेगरी कोळी, करााी लोकाींची सींकृती वप्यासाठी नरेुळ येिे ेगरी 
कोळी भिन उभारलेले असनन रायगा स्वल््यात उलि ेनोामध्ये भनमीपुत्र भिन उभार्यात येत 
ेहे. तसचे, पागो्े, ता.उरणू येिे हुतात्मा भिन बाींन्याकररता ग्रामिाींनी मागणूी केली 
होती. सदर हुतात्मा भिनाकररता ननदेमशत कर्यात ेलेल्या पागो्े गािाच्या पररसरातील 
होल्ाीींग पॉाविळच्या वागेत काींदळिन तसेच विळपास ८ मींददरे असल्यामळेु हुतात्मा भिन 
उभारणेू शक्य नहते. त्यामळेु सदर हुतात्मा भिन उरणू तालकु्यात वासई येिे लिकरच 
उभार्यात येणूार ेहे. 
(३) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

प णे जजल््यात नोिरीचे आमीत दाखवून अनेिाांना फसववल्याबाबत 
  

(३७)  ९९०७७ (०६-०१-२०१८).   श्री.बाब राव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणेू स्वल््यात बारामती सहकारी बॅंकेत मलपीक पदािर कामािर नोकरी लाि्याच ेेमीत 
दाखिनन इींदापनर तालुक्यातील ७ लोकाींना रूपये १९ लाखाींनी र्सविल्याचा रस्कार ददनाींक २१ 
वुल,ै २०१७ रोवी िा त्यासुमारास ननदशयनास ेला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबात इींदापनर पोलीस ठा्यामध्ये तीन लदणकाविरोनात र्सिणूनक केल्याचा 
गुन्हा दाखल कर्यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, पुणेू स्वल््यात पणेुू स्वल्हा मध्यिती सहकारी बॅंकेच्या अनके ररक्त वागाींची 
भरती ननोालेली असनन तेिेही नोकरी दे्याच ेेमीत अनेकाींना दाखवि्यात येत ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने या दोन्ही रस्करणूाबाबत सखोल चौकशी केली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकतय काय ेहेत ि त्यानुसार शासनाने दोतीींिर कोणूती कारिाई 
केली िा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 

सदर रस्करणूी एक कर्यायदीन े ददलेल्या तक्रारीनुसार ददनाींक २१/७/२०१७ पोलीस 
्ेशन, इींदापनर येिे ३ लोकाींविरोनात गु.र.नीं. ४६८/१७ भादींवि कलम ४२०, ५०४, ३४ रस्माणू े
रोवी गुन्हा दाखल कर्यात ेला ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 

पुणेू स्वल््यात पुणेू स्वल्हा मध्यिती सहकारी बकेँच्या अनेक ररक्त वागाींची भरती 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ ि माहे डासेंबर, २०१७ मध्ये ननोालेली ेहे मात्र तेि े नोकरी दे्याच े
ेमीत दाखविल्याबाबत पुणेू ग्रामीणू काययके्षत्रात गुन्हा ककीं िा अवय दाखल नाही. 
(४) ि (५) स्वल््यात बारामती सहकारी बँके सींदभायतील गुन््यात ९ साक्षीदार तपास्यात 
ेले. तीन्ही ेरोपीींना दद.२३/८/२०१७ रोवी अ्कपनिय वामीन मींवनर पाला ेहे. 
गुन््याचा तपास सुरु ेहे. 
(६) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि (जज.नामशि) येथील दादासाहेब फाळिे मारिाच्या उदयानाची झालेली द रवथा 
  

(३८)  ९९३५१ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती ननमयला गाववत (्गतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक (स्व.नामशक) येिील दादासाहेब र्ाळके मारकातील उद्यानातील खेळणूी, पिदीप, 
कारींवे तसेच सभागहृ, धिए्र इ.ची दरुििा पाली असल्याचे माहे लक््ोबर २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येिील नागररकाींसह पयय् काींमध्ये नारावी यक्त होत ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळनन ेले ि 
त्यानुसार या मारकाची दरुििा दनर कर्याबाबत कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

नामशक येिील दादासाहेब र्ाळके मारकातील उद्यानातील सिय िापत्य वितयक 
काम,े ककरकोळ दरुुती, रींगरींगो्ी, खुच्याय दरुुती, गळती, मुख्य दरिाव,े गे् बसविणूे, 
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विश्रामगहृाची दरुुती, रींगमींचाची ि रस्साननगहृाींची दरुुती, खळेणूी दरुुती इत्यादी काम े
महानगरपामलकेमार्य त िळेोिळेी केली वातात. 

उद्यानातील सींधगत कारींवासाठी रस्ोवेक््र पुरवि्याचे काम खावगी मक्तेदारामार्य त 
करुन ोे्यात येत असनन, नविन एल.ई.ाी. पिददप बसविणूेबाबत महानगरपामलकेमार्य त 
काययिाही रस्तावित ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१६-१७ या ेधियक ितायत र्ाळके मारकाला सुमारे रु.४५ लक्ष इतके उत्पन्न रस्ाप्त 
पाले असनन, रु.१५० लक्ष इतका खचय पालेला ेहे.   

सदर मारकाचे यििापन तो्ा सहन करुन केले वात असल्याने, सदर मारक ि 
पररसर साियवननक खावगी भागीदारी (Public Private Partnership) तत्िािर चालवि्यास 
दे्यासाठी महानगरपामलकेमार्य त काययिाही सुरु ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही.      

___________ 
  

नामशि येथील बाजार सममतीतील पा्याचा टािीत मतृदेह आढळून आला असल्याबाबत 
  

(३९)  ९९४१४ (०१-०१-२०१८).   श्रीमती ननमयला गाववत (्गतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नामशक येिील बावार सममतीतील पा्याचा ्ाकीत मतृदेह ेढळनन ेला असल्याचे माहे 
लक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ेढळनन ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या ो्नेमळेु महानगरपामलकेच्या शहरात उपनगरात असलेल्या पा्याच्या 
्ाक्याींच्या सुरके्षचा रस्श्न ऐरणूी ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, वलकुीं भाच्या दठकाणूी सुरक्षा रक्षकाींची नेमणूनक कर्याबाबत कोणूती काययिाही 
केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१८) : (१) होय. 

नामशक येिील कृती उत्पन्न बावार सममतीच्या ेिारातील पा्याच्या ्ाकीमध्ये 
मतृदेह ेढळनन ेला असनन, या ो्नेसींदभायत र्ौवदारी गुन्हयाची नदणद पोमलस ठा्यात 
कर्यात ेलेली ेहे.  
(२) ि (३) महानगरपामलकेच्या बहुतेक वलकुीं भाच्या दठकाणूी हॉल्िमन क्िॉ य्सय ेहेत. तसेच 
काही दठकाणूी सुरक्षा रक्षक नेमलेले ेहेत.    
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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अिोला जजल््यातील जजल्हा सैननि अधधिाऱ्याांनी शहहदाांच्या  
अांत्यसांिारास मदत हदली नसल्याबाबत 

  

(४०)  ९९४९३ (०१-०३-२०१८).   श्री.हररत वपांपळे (म नत यजापूर) :   सन्माननीय माजी सैननिाांच े
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अकोला स्वल््यातील स्वल्हा सैननक अधनकारी दोन ितायत शदहदाींच्या अींत्यसींकारास 
उपस्ित रादहले नसनन त्याींच्या अींत्यसींकारास दे्यात येणूारी १० हवार रुपयाींची मदतही 
दे्यात ेलेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्करणूी शासनामार्य त चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळनन ेले ि तद्नुसार सदर स्वल्हा सैननक अधनकाऱ्याींिर शासनाने कोणूती काययिाही केली 
िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०१-०३-२०१८) : (१), (२), ि (३) उपरोक्त नमनद शदहद 
विानाींपकैी मशपाई सींवन सुरेश खींाारे ि मशपाई ेनींद शत्रुघ्न  गिई हे दोन विान ददनाींक २६ 
वानेिारी, २०१७ रोवी शदहद पाले होत े ि त्याींचा अींत्यविनी सोहळा एकाच ददिशी पाला. 
मशपाई ेनींद शत्रुघ्न गिई या शदहद विानाच्या अींत्यविनीसाठी तत्कालीन स्वल्हा सैननक 
कल्याणू अधनकारी, अकोला  श्री. चरा ेहे ित: उपस्ित होते. तसचे मशपाई सींवन सुरेश खींाारे 
या शदहद विानाच्या अींत्यविनीसाठी  सहाय्यक स्वल्हा सैननक कल्याणू अधनकारी, श्री. सुरेश 
रस्ल्हाद खींदारे अकोला हे उपस्ित होते. 

सैननक कल्याणू विभाग, पुणेू याींच्याकानन शहीद विान १) मशपाई सींवन सुरेश खींाारे, 
२) मशपाई ेनींद शत्रुघ्न  गिई, ि ३) मशपाई सुमेन िामन गिई तसेच ४) ददिींगत विान 
सुभेदार महेंद्र ेकाराम खाींाकेर या विानाींच्या कु्ुींबबयाींना ताताीची ेधियक मदत दे्यात 
ेली ेहे. 

___________ 
  

नाहूर (प) भाांडूप गाव येथे झालेले अनधधिृत बाांधिाम 
  

(४१)  ९९६६४ (०१-०१-२०१८).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाहनर (प) भाींानप गाि म्हााा कॉलनी, सुभात नगर  (अींवनीकुमार इ्े्) येिील कृषणूा 
मो्र मारुती अधनकृत सवियस सें्र यिापकाने ेिापनेत मोठा रस्माणूात अनाधनकृत 
बाींनकाम ि ेिापनेलगत महानगरपामलकेच्या रत्यािर रेमलींगच ेबाींनकाम करून अनतक्रमणू 
केल्यामुळे येिील विद्यािी ि वषेठ नागररकाींना रहदारीस  तसेच िाहतनकीस मोठ्या रस्माणूात 
अािळा ननमायणू होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, हरे कृषणूा र्ोाय मो्र या कीं पनीनेही येि े अनाधनकृत बाींनकाम करून 
महानगरपामलका अींतगयत असलेल्या रत्याींिर अनतक्रमणू केल्याचेही माहे नोहेंबर, २०१७ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदेशनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, िाननक लोकरस्नतनीनीींनी नागरीकाींच्या तक्रारीच्या अनुतींगान े ददनाींक १० 
नोहेंबर, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास मा.ेयुक्त, बृ् मनमुींबई महानगरपामलका ि 
मा.उपेयुक्त, बृ् नमुींबई महानगरपामलका ोा्कोपर परी-६ तसचे मा.सहाय्यक ेयुक्त,एस 
विभाग याींना सदर कीं पनीींन े केलेले अिैन बाींनकाम ि अनतक्रमणू यािर कारिाई करणेूबाबत 
ननिेदन ददले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनुतींगाने केलेल्या कारिाईची सद्यस्िती काय ेहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ?           
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) ि (५) हरे कृषणू मो्सय येिील 
अनधनकृत पो्माळयाच्या बाींनकामास बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्य त मुींबई महानगरपामलका 
अधनननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्िये ददनाींक २६.०५.२०१६ रोवी नो्ीस दे्यात ेली. 

सदर नो्ीशीच्या उत्तरादाखल मालकान े सादर केलेल्या पुरायाच्या छाननीनींतर 
ददनाींक २२.११.२०१७ रोवी अींनतम ेदेश पाररत कर्यात ेले ेहेत. 

सदर ेदेशानसुार विदहत कायदेशीर रस्कक्रया पनणूय करुन बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्य त पुढील काययिाही कर्यात येणूार ेहे. 

हरे कृषणू मो्सय येिील बाहेरील वागेत बाींन्यात ेलेल्या अनधनकृत शेाला मुींबई 
महानगरपामलका अधनननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्िये ददनाींक २७.०१.२०१७ रोवी नो्ीस 
देऊन सदर अनधनकृत बाींनकाम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्य त ननषकामसत कर्यात ेले 
ेहे. 

___________ 
  

पालोर जजल््यातील बोईसर ओदयोधगि वसाहतीतील मोहहनी ऑरगॅननक्स  
या रासायननि िां पनीला आग लागल्याबाबत 

  

(४२)  १०००१९ (०६-०१-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालोर स्वल््यातील बोईसर ओद्योधगक िसाहतीतील प्लॉ् क्र. ्ी-७८ मनील मोदहनी 
लरगॅननक्स या रासायननक कीं पनीमध्ये ददनाींक २ लक््ोबर, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास 
भीतणू ेग लागली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त ो्नेची चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ेढळनन ेले ि भविषयात सदरच्या ो्ना रोख्यासाठी 
शासनाने कोणूत्या उपाययोवना केल्या िा कर्यात येत ेहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१३-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
ददनाींक २ लक््ोबर २०१७ रोवी सायींकाळी ०६.१० िावता मोदहनी लरगॅननक्स 

रस्ा.मल. प्लॉ् नीं.्ी-७७, ७८, ७९ ि ७९ पा य्, एमेयाीसी, तारापनर, बोईसर, स्वल्हा पालोर या 
कारखान्यात ेग लागली होती.  
(२) होय. 

ददनाींक २ लक््ोबर, २०१७ रोवी रात्री १०.०० िावता सदर ो्नेची औद्योधगक 
सुरक्षा ि ेरोग्य, सींचालनालय, िसई याींच ेमार्य त चौकशी कर्यात ेली. 
(३) चौकशी दरम्यान सदर कारखान्यात िापर्यात येणूा-या Thermic Fluid Heater मध्ये 
बबोाा होिनन त्यामध्ये ेग लागली ि ती ेग कारखान्यात इतरत्र पसरली अस ेेढळनन 
ेले.  एका कामगारास ७ त े ८% भाव्याच्या वखमा पाल्या. Thermic Fluid Heater 
मनील सींरक्षक उपकरणेू योग्य स्ितीत न ठेिल्याबद कल कारखाना भोगि्ादाराविरुध्द महाराषर 
कारखाने ननयम १९६३ चा ननयम ७३ ZA चा खींा (vii) खींा (viii) ेणणू (ix) च्या भींगाबाबत 
एक, तसेच कारखान्यात काम करतेिेळी कामगाराींना योग्य ती िैयक्तीक सुरक्षा सानन े न 
ददल्याबद्ल कारखान ेअधनननयम, १९४८ अींतगयत कलम ७A(२) (a) चा भींग ेढळनन ेला ि 
सदर ननयमाींच्या भींगाबाबत मा.न्यायदींााधनकारी, ठाणूे याींचे न्यायालयात एक असे दोन ख्ले 
दाखल कर्यात ेले ेहेत. 

औदयोधगक सुरक्षा ि ेरोग्य सींचालनालय, िसई या कायायलयान े सखोल चौकशी 
अींती अशा ो्नाींची पुनराितृ्ती होिन नये याकरीता कारखाना यििापनाला पुढील 
रस्नतबींनात्मक उपाययोवना कर्याबाबत सनचना ददल्या ेहेत.:- 
(१) Thermic Fluid Heater मनील सींरक्षक उपकरणेू योग्य स्ितीत ठेिािीत. 
(२) Thermic Fluid Heater ची तपासणूी सक्षम यक्तीकानन करुन ोे्यात यािी. 
(३) कामगाराींना योग्य ती िैयक्तीक सुरक्षा सानने पुरिािीत.  

परींतु ददनाींक ०२/१०/२०१७ रोवी सदर कारखान्यात ेगीची ो्ना ोालेली होती, 
त्या ो्नेत कारखान्यातील सयींत्र े इ.पनणूयपणेू वळनन या ो्नेनींतर हा कारखाना अद्यापपय त 
पुणूयत: बींद ेहे.    
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

येरवडा िारागहृात िैदयाांमधील अांतगयत वादाम ळे हत्या  
हो्याच्या ोटनाांमध्ये होत असलेली वाढ 

  

(४३)  १००१५५ (१२-०२-२०१८).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) येरिाा कारागहृात कैद्याींमध्ये अींतगयत भाींाणेू होिनन त्याच ेपययिसन हाणूामारी, वीिोेणूे 
हल्ले ेणणू खनन हो्याच्या ो्नाींमध्ये होत असल्याची बाब माहे वुल,ै २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या रस्काराींमुळे अन्य कैदी ि रस्शासनामध्ये धचींतेच ेिातािरणू तयार पाले असनन 
कारागहृातील सुरक्षक्षततेचा रस्श्न ननमायणू पाला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, अशा रस्काराींची गींभीर दखल ोेत कारागहृ रस्शासनाने कोणूती कारिाई केली िा 
कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) होय, येरिाा मध्यिती कारागहृ येिील मशक्षा बींदी 
ददनेश सुरेश दबा ेि मशक्षा बींदी सुखदेि मेोराव मेहकारकर हे दोोेही ियींपाकगहृात एकबत्रत 
काम करीत असताना अींगािर पाणूी पाल्याच्या ककरकोळ कारणूािरुन पनिी पालेल्या भाींाणूाचा 
राग मनात  नरुन दद. ०८.०७.२०१७ रोवी मशक्षा बींदी-ददनेश सुरेश दबा ेयान ेबी यााय मनील 
विभक्त कोठाी क्र. ५ मनील मशक्षा बींदी सुखदेि मोेराव मेहकारकर याच्या ाोक्यात दगा 
ोालनन खनन केला  ेहे.  
(२) मशक्षा बींदी ददनेश सुरेश दबा े याने ककरकोळ कारणूाति मशक्षा बींदी सुखदेि मेोराव 
मेहकारकर याचा खनन केल्याची ो्ना ही दोन बींद्यापनरती मयायददत असनन, त्यामळेु बींदी ि 
रस्शासनामध्ये कोणूतेही धचींतेचे िातािरणू नाही. तसेच कारागहृाची सुरक्षा यििा अबाधनत 
ेहे. 
(३) नमनद ो्नतेील मशक्षाबींदी ददनेश सुरेश दबा ेयाींच ेविरुध्द गु.र.नीं. ५४७/१७ भा.द.वि. कलम 
३०२ अन्िये येरिाा पोलीस ्ेशनमध्ये गुन्हा नदणदिनन पुढील तपास सुरु असनन           
दद. ०४.०८.२०१७ रोवी अमरािती मध्यिती कारागहृ येि ेसुरके्षच्या कारणूाति िगय कर्यात 
ेले ेहे. तसेच नमनद ो्नेसींबींनीत कतययािरील अधनकारी ि कमयचाऱ् याींिर मशतभींगाची 
काययिाही सुरु ेहे. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सांजय दत्तची स टिा मशके्षचा िालावधी पूणय हो्याआधीच िर्यात आल्याााबाबत 
  

(४४)  १००१६८ (१२-०२-२०१८).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींवय दत्तची सु्का मशके्षचा कालािनी पनणूय हो्याेनीच कर्यात ेल्याची गींभीर बाब 
माहे वलु,ै २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्कारास पु्यातील नागररकान े मुींबई उच्च न्यायालयात ेहान ददले 
असता न्यायालयाने सींवय दत्त लिकर सु्लाच कसा याचे उत्तर दोन ेठिडयाींत द्या अस े
सरकारला बवािले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, गींभीर गुन््यातील मशक्षा भोगत असलेल्या ेरोपीींच्या सींदभायत असलेले ननकत 
ाािलनन मशके्षचा कालािनी पनणूय हो्याेनी त्याची सु्का करणूाऱ्या सींबींधनत कारागहृ 
रस्शासनाविरुद्ध शासनान ेकोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, परींतु नामशकरोा मध्यिती कारागहृातनन मुक्त पालेल्या एका बींदयान ेमा. 
उच्च न्यायालय, मुींबई येिे दाखल वनदहत याधचका (PIL) क्र. ९/२०१६ मध्ये सरकारन ेेपली 
बावन माींाािी असे ेदेशीत केले होते. सदर वनदहत याधचका (PIL) क्र.९/२०१६ मा. उच्च 
न्यायालयान ेदद. ०१.०२.२०१८ रोवी रे््ाळली ेहे. 
(३) ि (४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद येथ ेवगीय गोपीनाथ म ांड ेयाांच ेमारि उभार्याबाबत 
  

(४५)  १००३५२ (०६-०१-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद येि े िगीय गोपीनाि मुींा े याींचे मारक उभार्याच्या रस्तािास शासनान े
मान्यता ददली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मारक उभारणूीचे काम ककती कालािनीत पनणूय होणेू अपेक्षक्षत ेहे, 
(३) असल्यास, सदर मारक उभार्याबाबत शासनान ेअद्यापय त कोणूती काययिाही केली िा 
कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) िगीय गोपीनाि मुींा ेयाींच ेऔरींगाबाद 
येिे मारक उभार्याचा शासनाने ननणूयय ोेतलेला असनन  हे मारक उभार्यासाठी शहर ि 
औदयोधगक विकास महामींाळ (मसाको) ही मखु्य कायायन्ियीन यींत्रणूा ठरवि्यात ेलेली ेहे. 

सदर मारक उभारणूीसाठी मा.मींत्री(महसनल) याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गदठत 
कर्यात ेलेली असनन, स्वल्हाधनकारी, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली सननयींत्रणू सममती 
गदठत कर्यात ेलेली ेहे. 

सदर कामाकररता राज्यशासन ि मसाको याींच्यामनील सामींवय कराराचा मसुदा  
शासनास रस्ाप्त पालेला असनन  सदर मसुदा तपासनन ोे्याकररता स्वल्हाधनकारी, औरींगाबाद 
याींच्याका े पाठवि्यात ेलेला ेहे. स्वल्हाधनकारी, औरींगाबाद याींचे अमभरस्ाय रस्ाप्त 
पाल्यानींतर पुढील काययिाही कर्यात येईल. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जालना जजल््यामध्ये ५५५ शत्र परवानाधारि असून त्याांच्या वगीिरणाची अदययावत 
सांख्येची नोंद गहृ ववभागािड ेनसल्याबाबत 

  

(४६)  १००५४४ (०६-०१-२०१८).   श्री.राजेश टोप े (ोनसावांगी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वालना स्वल््यामध्ये ५५५ शत्र परिानानारक असनन गहृ विभागामार्य त शत्र परिाना 
दे्यात ेलेला ेहे यामध्ये बोरीींग ि वपतुलाींचा समािेश ेहे मात्र याींच्या िगीकरणूाची 
अद्ययाित सींख्या गहृ विभागाका ेनाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्करणूी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ेढळनन ेले ेहे ि तद्नुसार या रस्करणूी वबाबदार असणूाऱ् याींिर 
शासनाने कोणूती कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१), (२) ि (३) वालना स्वल््यामध्ये कें द्र शासनाने 
ददलेल्या ननदेशानुसार दद. ३१/०३/२०१७ पुिी काययरत असलेल्या (५५५) शत्र परिाना नारकाींची 
मादहती नॅशनल ाे् ाबेस र्ॉर ेम्सय लायसन्स (NDAL) या रस्णूालीमध्ये भर्यात ेलेली 
ेहे. त्यामध्ये शत्राचा रस्कार ि इतर मादहती समाविष् ेहे. तसचे वालना दींााधनकारी 
कायायलयातील नदणदिही मध्ये शत्र परिानानारकाींच्या शत्राींच्या नदणदी अद्याित ठेि्यात 
ेलेल्या ेहे.   
(४) रस्श्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिा के्षत्रात िचरा उचलणाऱ्या िोणािय  िां पनीन े
महानगरपामलिेचा महस ल ब डववल्याबाबत 

  

(४७)  १०१२२५ (०१-०१-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवय) :  सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (स्व.ठाणूे) महानगरपामलका के्षत्रात कचरा उचलणूाऱ्या कोणूाकय  कीं पनीन े
ननयमबाहय पध्दतीन े महानगरपामलका मैदान े िापरून महानगरपामलकेचा महसलु बुाविला 
असल्याच ेननदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीचा ठेका रद क करणेूकररता महानगरपामलका रस्शासनाने कोणूती 
काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीिर ताताीने कारिाइय कर्याबाबत शासनाने महानगरपामलका 
रस्शासनास कोणूत ेताताीचे ेदेश ददले ेहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्य त 
मे. कोणूाकय  एन्हायरो रस्ोवेक्् रस्ा.मल. याींना ोनकचरा िाहतुकीसाठी ददनाींक २५.०३.२०१३ रोवी 
करारबध्द केले ेहे. 

सदर कीं पनीमार्य त िाहन पाकक ग ि कायायलयासाठी िापर्यात येणूाऱ्या वागेचे मे-
२०१७ पय तच ेरु.५.४० को्ी इतके िकीत भाा ेभर्यासाठी उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्य त 
नो्ीस बवाि्यात ेली होती.  
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तिावप, सदर रस्करणूी मे. कोणूाकय  एन्हायरो रस्ोवेक्् रस्ा.मल. याींनी मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई येि ेक्रमाींक ५६१७/२०१७ अन्िये याधचका दाखल केली असनन, माहे लग्, 
२०१७ रोवीच्या ेदेशान्िये, सदर कीं पनीकानन भाािेसुलीस िधगती ददली ेहे. 

सदर रस्करणू सध्या न्यायरस्विषठ असनन, उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्य त       
मा. न्यायालयाच्या ेदेशानुसार पुढील काययिाही कर्यात येणूार ेहे. 

___________ 
  

मौजा गोधनी (रेल्वे) येथील खसरा रार. ४२६, ४२७/१ आणण ४२८ या जममनीचे महाराष्ट्र 
गहृननमायण प्राधधिरणािडून (म्हाडा) बळजबरीन ेहोत असलेल्या सांपादनाबाबत 

  

(४८)  १०१२५१ (३०-१२-२०१७).   श्री.सममर मेोे (हहांगणा) :   सन्माननीय गहृननमायण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौवा गोननी (रेल्िे) प.ह.न. १२ (ता.स्व.नागपनर) येिील खसरा क्र. ४२६, ४२७/१ ेणणू 
४२८ या वममनीचे महाराषर गहृननमायणू रस्ाधनकरणूाकानन (म्हााा) बळवबरीन े होत असलेल्या 
सींपादनाबाबत िाननक लोकरस्नतनननी याींनी ददनाींक २९ वनन, २०१७ रोवी िा त्या सुमारास 
अध्यक्ष, म्हााा याींना ननिेदन ददले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर कोणूती काययिाही केली िा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०३-२०१८) : (१) होय.          
(२) ि (३) नागपनर गहृननमायणू ि के्षत्र विकास मींाळाच्या ताब्यात असलेली सदर वमीन परत 
ममळ्याबाबत श्री.होले याींच्या िारसदाराींनी नागपनर गहृननमायणू ि के्षत्र विकास मींाळाच्या 
विरुध्द सहािे सह ददिाणूी न्यायानीश, नागपनर याींच ेन्यायालयात ददिाणूी दािा क्र.६८०/२०१७ 
दाखल केला असनन सद्य:स्ितीत रस्करणू न्यायरस्विषठ ेहे. 

सदरची ितुस्िती िाननक लोकरस्नतनननीींना मुख्य अधनकारी, नागपनर गहृननमायणू 
ि के्षत्र विकास मींाळाच्या दद.०३.०१.२०१८ च्या पत्रान्िये कळवि्यात ेली ेहे. 

___________ 
  

देऊळगाांवराजा (जज.ब लढाणा) ताल क्यातील शेतिऱ् याांचे वीज मोटारपांप  
चोरी िरणाऱ् या टोळीला पिडल्याबाबत 

  

(४९)  १०१६०२ (०६-०१-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाींिरावा (स्व.बुलढाणूा) तालुक्यातील शतेकऱ् याींच े िीव मो्ारपींप चोरी करणूाऱ् या 
्ोळीला माहे नोहेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान अ्क कर्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त अ्क कर्यात ेलेल्या ्ोळीकाुन ककती माल वप्त कर्यात ेला 
ेहे, 
(३) असल्यास, यासींदभायत शासनाने सखोल चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ेढळनन ेले ि तद्नुसार दोतीींविरूध्द शासनाने कोणूती 
कारिाई केली िा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 

सदर रस्करणूी पो.्े.अींढेरा येि े दाखल अप क्र.३४५/१७ क.३७९ भादींवि गुन्हयात 
दद.३/११/२०१७ रोवी पाच ेरोपीींना अ्क कर्यात ेली. 
(२), (३) ि (४) ेरोपीींकानन चॅप््र केस क्र.१/१७ क ४१ (१) (४) सीेरपीसी च्या कारिाईमध्ये 
२७ नग इलेक्रीक  मो्ार पींप ि ०९ रस्ीींकलर से् ्ॅ्ा, असा अींदाव े ककीं मत ३,३३,०००/- 
रुपयाचा मुदे कमाल वप्त कर्यात ेला ेहे. तसेच, सखोल चौकशी केली असता, पो.्े. 
देऊळगाींि रावा येिे दद.३/११/२०१७ रोवी देऊळगाींि मही येिील बींद असलेल्या शेतातील 
गोाािनन मध्ये २ नग ३ एचपी च्या इलेक्रीक मो.पींप असा एकन णू कक.५०,०००/ रुपयाचा माल 
चोरुन नेल्यारस्करणूी पोलीस ्ेशन देऊळगाींिरावा येिे अञात ेरोपीींविरुध्द दाखल असलेला 
अप.क्र.३२४/१७ कलम ४६१, ३८० भादींवि च्या गुन््यातील मुदे कमाल सुध्दा चोरुन नेल्याची 
कबुली ददली ेहे.  उपरोक्त दोन्ही गुन्हे पोलीस तपासािर ेहेत. 
(५) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपामलिेला (जज.औरांगाबाद) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अमभयानाांतगयत 
ममळालेला ननधी परत जाणार असल्याबाबत 

  

(५०)  १०२७१७ (०३-०१-२०१८).   श्री.अत ल सावे (औरांगाबाद पूवय) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेला (स्व.औरींगाबाद) राषरीय नागरी ेरोग्य अमभयानाींतगयत ८ 
को्ी रूपयाींचा नननी सन २०१४ मध्ये ममळाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नननीचा अद्यापपय त कोणूताही विननयोग कर्यात ेलेला नाही, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलका अधनकाऱ् याींच्या ननकक्रय नोरणूामुळे हा नननी परत वाणूार 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रस्करणूी सींबींधनताींिर कोणूती काययिाही कर्यात ेली िा येत ेहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणेू काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१) ि (२) राषरीय ेरोग्य अमभयानाअींतगयत शहर 
ेरोग्य सममती, औरींगाबाद महानगरपामलका याींना सन २०१४-२०१५ मध्ये रु.१,४१,४७,०००/- 
इतका नननी रस्ाप्त पालेला असनन त्यापैकी रु.९२,२२,०००/- इतका नननी खचय कर्यात ेलेला 
ेहे. उियररत मशल्लक रक्कम ४९,२४,०००/ सन २०१५-२०१६ या ेधियक ितायत खचय कर्यात 
ेलेली ेहे. 
(३) रस्श्न उद्् ाित नाही. 
(४) रस्श्न उद्् ाित नाही. 
(५) रस्श्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणूालय, मुींबई. 


