
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०१५ / पौष १, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृतनमााण, खतनिमा ि िामगार मां्ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६९ 
------------------------------------- 

  
नाशशिरोि मध्यििी िारागहृािील िैदी सांधचि  

रजेचा फायदा घेऊन फरार झाल्याबाबि 
  

(१) *  २८६८७   श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नाशिकरोड मध्यवती कारागहृामध्ये दहितवादी कायदयाींतगगत जन्मठेपेची 
शिक्षा भोगत असलेले दोन कैदी सींचचत रजेचा फायदा घेऊन ददनाींक २३ ऑगस््, 
२०१५ रोजी फरार झाले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच नाशिकरोड मध्यवती कारागहृामध्ये ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास चार मोबाईल फोन आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत आढळून आले व तदनसुार सींबींचाताींवर कोणती 
कायगवाही केली तसेच सदर फरार कैदयाींच्या  िोााबाबतची सदय:स्स्िती काय 
आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) नाशिकरोड मध्यवती कारागहृामाील दोन बींदयाींना सींचचत रजा देय 
नसताना मुक्त करण्यात आले. या घ्नेस जबाबदार ारुन अाीक्षक, मध्यवती 
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कारागहृ नाशिकरोड तिा प्रभारी कारागहृ उपमहाननरीक्षक आणण शलपपक, मध्य 
पवभाग, औरींगाबाद याींचेपवरुद्ध िासनामाफग त पवभागीय चौकिी करण्यात येत 
आहे. 
      कारागहृामध्ये ४ मोबाईल फोन आढळून आल्यामुळे नाशिकरोड पोलीस 
स््ेिन येिे गु.र.नीं. ३०६९/२०१५, भा.दीं.पव. कलम १८८, कारागहृ कायदा ४२, ४५ 
(१२) प्रमाणे अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, नाशिकरोड 
पोलीस स््ेिनकडून पढुील तपास करण्यात येत आहे. 

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

नाशशि येथे िुां भमेळ्याच्या िालािधीि गाांजा आणण अांमली  
पदाथाांच्या होणा-या िस्िरीबाबि 

  

(२) *  ३०२२०   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येिे कुीं भमेळ्यातील आखाड्याचे ध्वजारोहण झाल्यानींतरच्या दोन 
मदहन्याींच्या कालावाीत येिे दाखल होणाऱ्या सााूींकडून ददवसाकाठी १२० 
को्ीींच्या गाींजाची उलाढाल झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त् या दरययान 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाींजा आणण अींमली पदािाांची तस्करी करणारे काही दलाल 
कुीं भमेळ्याननशमत्त िहरात सक्रीय झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन अींमली पदािाांची तस्करी करणाऱ्याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. नाशिक पोलीस आयुक्तालया 
अींतगगत तसेच नाशिक पोलीस अाीक्षक कायगक्षेत्रातील पोलीस स््ेिन मध्ये 
कुीं भमेळयातील आखाड्याचे ध्वजारोहण झाल्यानींतरच्या दोन मदहन्याींच्या 
कालावाीत अींमली पदािागबाबत कुठल्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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



3 

मुांबईिील क्रॉफिा मािेटमध्ये लागलेल्या  
आगीमुळे झालेले नुिसान  

  

(३) *  ३६४०४   श्री.राज पुरोदहि (िुलाबा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील क्रॉफडग माके्मध्ये ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी लागलेल्या 
आगीत सुमारे १०० दकुाने भस्मसात झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नास्िळी अस्ननिमन दलाच्या १० बींब गाड्या उपलब्ा 
असूनसुध्दा त्याींना आग आ्ोक्यात आणण्यासाठी सुमारे अडीच तास लागल्याचे 
आढळून आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आगीमुळे व्यापाऱ्याींचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर आग लागण्याची कारणे काय आहेत याबाबत चौकिी 
करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार सदर आगीत नुकसान झालेल्या      
व्यापा-याींना नकुसान भरपाई देण्यात येणार आहे काय, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महात्मा ज्योतीबा फुले मींडई (क्रॉफडग माके्) येिे 
ददनाींक २५.१०.२०१५ रोजी लागलेल्या आगीमध्ये ५३ दकुानाींचे नकुसान झाले 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर आगीमुळे व्यापाऱ्याींचे नकुसान झाले हे खरे आहे. 
(४) सदर आग लागण्याची चौकिी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफग त करण्यात 
आली असून, ाुम्रपानाच्या जळत्या वस्तू ननषकाळजीपणे फेकल्यामुळे आग 
लागली असे ननषकिागअींती शसध्द झाले. 
     आगीमध्ये झालेली नकुसान भरपाई देण्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेचे कोणतेही ाोरण नाही. त्यामुळे सदर आगीत नुकसान झालेल्या 
व्यापाऱ्याींना भरपाई देता येणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी धचांचिि महानगरपाशलिेच्या स्िस्ि  
घरिूल योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(४) *  ३८६५८   अॅि.गौिम चाबिुस्िार (वपांपरी) :   सन्माननीय गहृतनमााणमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पप ींपरी-चचींचवड महापाशलका राबपवत असलेल्या कें द्र सरकारच्या 
“जे.एन.एन.यू.आर.एम.” योजने अींतगगत आचिगकदृष्या दबुगल घ्काींतील 
नागररकाींसाठी  स्वस्त घरकूल प्रकल्पाच्या सन २००९ मध्ये ननपवदा काढण्यात 
आल्या, त्यावेळी स्जल्हा दर सूची (DSR) प्रमाणे बाींाकामाचा दर प्रती चौरस 
फु्ाला ७०० ते ८०० रुपये होता व यावेळी खासगी बाींाकाम व्यावसानयकाींच्या 
प्रनत चौरस फु्ाला बाींाकाम दर हा ६०० ते ७०० होता. मात्र त्यावेळी या 
योजनेतील ठेकेदाराींना ११३५/- रुपये प्रनत चौरस फु् दर देण्यात आले व नींतर 
इतर सुपवााींच्या नावाखाली ३०० रुपये प्रनत चौरस फु्ाची वाढ करुन सदर 
बाींाकाम दर प्रनत चौरस फु्ाला १४३५/- रुपये योजनेतील ठेकेदाराींना देण्यात 
आला आहे. यहणजे ननपवदेमध्ये “स्जल्हा दर सूची” (DSR) पेक्षा सुमारे २०० 
को्ी रुपये जादाची ननपवदा मींजूर करुन सदर रकमेचा महापाशलकेतील अचाकारी 
व पदाचाकारी याींनी सींगनमत करुन गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले आहे, त्यानुसार  दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) आयुक्त, पप ींपरी चचींचवड महानगरपाशलका याींनी ददलेल्या 
अहवालानुसार, पप ींपरी चचींचवड महानगरपाशलकेमाफग त बीएसयुपी योजनेअींतगगत 
बाींाण्यात येणाऱ्या सदननकाींसाठी सावगजननक बाींाकाम पवभागाच्या सन २००७-०८ 
च्या दरसूचीनुसार मे, २००८ मध्ये ननपवदा काढण्यात आल्या होत्या. सदर 
ननपवदाींना कमी प्रनतसाद शमळाल्यामुळे पुन्हा सावगजननक बाींाकाम पवभागाच्या 
सन २००८-०९ च्या दरसूचीनुसार अींदाजपत्रक सुााररत करुन ऑक््ोंबर, २००८ 
मध्ये फेरननपवदा काढण्यात आल्या. त्यावेळी प्राप्त एकूण १७ ननपवदाींपकैी सवागत 
कमी दराच्या ननपवदा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 
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     सन २००८-०९ च्या स्जल्हा दर सूचीनुसार घरबाींाणीसाठी दर रु. १०१४.६० 
प्रती चौ.फु् इतका होता आणण ननपवदाींमध्ये प्रत्यक्ष देण्यात आलेला दर सरासरी 
रु. ११३५ इतका आहे. स्जल्हा दर सूचीच्या दराची प्रत्यक्ष दरािी तुलना करता 
येणार नाही. सदर दरवाढ होण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.:- 

१) Mivan (ॲल्यशुमननयम फॉमग ि्रीींग) या नवीन तींत्रज्ञानाचा वापर. 
२) सपवस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये (DPR) बाींाकाम तळमजला + ४ 
(G+४) अिा पध्दतीचे होते. तिापप, ननपवदा पाकीग + ७ अिा 
पध्दतीच्या इमारतीसाठी काढण्यात आली. 
३) शलफ््चा वापर. 
४) फायर फाय्ीींग सुपवाा. 

(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  
पालघर जजल् ्यािील धपूप्रतिबांधि बांधारे ि इिर  

वििासिामे तनिृष्ट् ट दजााची असल्याबाबि 
  

(५) *  ३८७७६   श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल् ्यातील स्जल् हा वापषगक योजनेअींतगगत सन २०१० ते २०१४ या 
कालावाीत झाई, डहाण ू गाव, ााक्ी डहाण,ू मुरबे, चचखल-डोंगरे, अनागळा, 
पाणज,ू वरोर या क्षेत्रात मत्स्यव्यवसाय पवकास पवभाग व बींदरे पवभाग याींच् या 
माफग त ापूप्रनतबींाक बींाारे, जे्ी बाींाणे, खाडीतील गाळ काढणे व इतर 
पवकासकामे ही पुणगपणे ननकृष ् दजागची तर काही कामे अदयाप झालेली 
नसल्यामुळे ठेकेदार व अचाकारी याींनी करोडो रुपयाींची िासनाची फसवणकू केली 
असल्याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सींबींचातावर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

रेंदाळ-यळगूि (िा. हाििां णगले, जज. िोल्हापूर) येथे िें द्रीय राखीि पोशलस  
दलाचे प्रशशक्षण िें द्र उभारण्यास स्थातनिाांनी िेलेला विरोध 

(६) *  ३६९०२   िॉ.सुजजि शमणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रेंदाळ-यळगूड (ता. हातकीं णगले, स्ज. कोल्हापूर) येिे सुमारे २०० हून अचाक 
एकराींमध्ये कें द्रीय राखीव पोशलस दलाचे प्रशिक्षण कें द्र उभारण्याचा ननणगय 
िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या पररसरातील सुमारे २०० हून अचाक िेतकरी, ानगर 
बाींाव, दगड खाण व क्रिर व्यावसानयक तसेच पररसरातील िकेडो रदहवािी बेघर 
व बेकार होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रशिक्षण कें द्राच्या उभारणीस स्िाननक नागररकाींचा पवरोा 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२),  (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भाांिुप, मुांबई येथील सुखििाा सहिारी गहृतनमााण सांस्थेच्या  
पुनविािास िामाि पा् झोपिपट्टीधारिाांना िगळल्याबाबि  

(७) *  ३१०५६   श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे भाींडुप (मुींबई)  पवाानसभा क्षेत्रातील सुखकताग सहकारी (एसआरए) 
गहृननमागण सींस्िेच्या (एसआरए) कामाींतगगत २६९ घरकुल पुनपवगकास योजनेतींगगत 
बाींाण्यास िासनाने मींजूरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पुनपवगकासाचे काम करणाऱ्या पवकासकाने २६९ घरकुलाींपैकी 
फक्त १२० झोपडपट्टी ाारकाींची अनुमती घेऊन एल.वाय. घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुनपवगकासाच्या कामास उवगररत १४९ यहणजेच ६० ्क्के 
झोपडपट्टी ाारकाींनी पवरोा दिगपवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर झोपडपट्टीाारक सन २००० पवूीपासून रदहवािी असल्याने 
िासनाच्या नवीन सुााररत िासन  ननणगय ददनाींक १६ मे, २०१५ नुसार 
पात्रतााारक असतानाही १४९ झोपडपट्टीाारकाींना वगळण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.गहृननमागण मींत्री याींच्याकड ेयाप्रकरणी पत्र पाठवनू चौकिी करावी 
अिी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी ददनाींक ११ जनू, २०१५ रोजी प्राान सचचव, 
गहृननमागण पवभाग याींनी मींत्रालयात बैठक लावून सुनावणी घेऊन सदर सहकारी 
गहृननमागण सींस्िेतील वगळलेल्या १४९ झोपडपट्टी ाारकाींना पात्र करण्यात 
आल्याशिवाय कलम ३३/३८ अन्वये कायगवाही करु नये असे स्पष् आदेि, 
एसआरए पनुपवगकास प्रकल्पातील उपस्जल्हाचाकारी याींनी ननयमबा्य १४९ 
झोपडपट्टीाारकाींना पाठपवलेली नो्ीस मागे घ्यावी असेही ननदेि ददले असताना 
आतापयांत कायगवाही न करण्याची कारणे काय आहेत वा सुरु असलेल्या 
कायगवाहीची सदय:स्स्िती काय आहे, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१), (२) व (३) मौजे काींजूर तालुका कुलाग येिील न.भू.क्र. 
२३७ (पै) या जशमनीवरील सुखकताग सहकारी गहृननमागण सींस्िेच्या योजनेचे 
पररशिष्-२ अप्पर स्जल्हाचाकारी (अनत./ननषका.) तिा सक्षम प्राचाकारी याींचेकडून 
ददनाींक ५.५.२०१२ व पुरवणी पररशिष्-२ ददनाींक ३०.१.२०१३ ननगगशमत करण्यात 
आल्या आहेत. या पररशिष्-२ नुसार एकूण २६९ झोपडीाारकाींपैकी १२० 
झोपडीाारक पात्र ठरले असून ७० ्क्क्यापेक्षा अचाक यहणजेच ११३ 
झोपडीाारकाींनी सींमती ददल्यानींतर सदर योजनेस झोपडपट्टी पनुवगसन 
प्राचाकरणाने ददनाींक १६.१.२०१४ रोजी आियपत्र ददलेले असून            
ददनाींक १८.१२.२०१४ रोजी पनुवगसन घ्काच्या इमारतीचे आराखड ेमींजूर करण्यात 
आले आहे. 
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     ददनाींक १०.११.२०१५ रोजी ननगगशमत केलेल्या दसुऱ्या पुरवणी पररशिष्-२ 
नुसार एकूण २६९ पकैी २१२ झोपडीाारक पात्र ठरले असून त्यापैकी १४८ 
झोपडीाारकाींची योजनेस सींमती आहे. 
(४) मा.लोकप्रनतननाीींचे ददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या पत्रासींदभागत मुख्य 
कायगकारी अचाकारी, झोपडपट्टी पनुवगसन प्राचाकारण याींना उचचत कायगवाही करुन 
मा.लोकपप्रननाीींना कळपवण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. 
     वर नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेतील २६९ झोपडीाारकाींपकैी २१२ 
झोपडीाारक पात्र ठरल्याने योजनेतील पात्र ठरलेल्या झोपडीाारकाींची सींख्या 
जवळपास ८० ्क्के इतकी आहे. 
(५) झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेतील झोपडीाारकाींच्या पात्र/अपात्रतेबाबतचा 
सुनावण्या सक्षम प्राचाकाऱ्याच्या तसेच अपीलीय प्राचाकाऱ्याच्या स्तरावर घेतल्या 
जातात. 
     सदर योजनेतील असहकायग करणाऱ्या ७० झोपडीाारकाींपवरुध्द कलम 
३३/३८ अन्वये लवकर कायगवाही करण्यासींदभागत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात 
पवकासकाने दाखल केलेल्या रर् पप्ीिन क्रमाींक १६९४/२०१५ मध्ये       
ददनाींक २६.६.२०१५ रोजी  १२ आठवड्यामध्ये गुणवत्तेवर ननणगय घेण्याचे सक्षम 
प्राचाकाऱ्यास आदेि ददले होते.  त्यानुसार दोन्ही पक्षकाराींना नो्ीस देवनू व 
सुनावणी घेवून सक्षम प्राचाकाऱ्याींनी ददनाींक २३.९.२०१५ रोजी अींनतम आदेि 
पाररत केले आहे. 
(६) व (७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील पोयसर िाांददिली (पूिा) येथे भाजीिािी, गािदेिी रोि  
भागामध्ये गुन्हेगारीचे अनेि प्रिार घिि असल्याबाबि 

  

(८) *  २९१५२   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पोयसर काींददवली (पूवग) येिील भाजीवाडी, गावदेवी रोड भागामध्ये 
गुन्हेगारीचे अनेक प्रकार घडत असून दरोड,े छेडछाडीच्या प्रकारामध्ये दरेकर 
्ोळी कायगरत असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, दरेकर ्ोळीचे प्रमुख तडीपार असताना या पररसरात वास्तव्यास 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गुींड ्ोळीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
      तिापप, दरेकर बींा ु व त्याींच्या साचिदाराींपवरूध्द समता नगर पोलीस 
स््ेिन येिे गु.र.क्र. ३४४/२०१५ भा.द.पव.स. कलम ३०७,१४३,१४७,१४८,१४९ सह 
कलम ३७(१) म.पो.का. अन्वये ददनाींक ०९.०७.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल आहे. 
(३)  उपरोक्त गुन्हयामध्ये एकुण ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असून 
अ्क आरोपीींपवरूध्द न्यायालयामध्ये दोषारोप पत्र सादर करण्यात आलेले आहे 
त्याचा को ग् केस क्र. २८२८/पीडब्ल्यु/२०१५ असा आहे. 
     सदर गुन््यातील दोन आरोपीींपवरूध्द यापुवीच दोन वषागकररता मुींबई व 
मुींबई उपनगर स्जल्हयातनू तर एका आरोपीस मुींबई व मुींबई उपनगर 
स्जल्हयातून एक वषागकररता हद्दपारीची कायगवाही करण्यात आलेली आहे. 
     त्याचप्रमाणे इतर तीन आरोपीींपवरूध्द यापूवी चाींगल्या वतगणकूीचे अींनतम 
बींापत्र घेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई आांिरराष्ट्रीय एअरपोटा प्रा.शल. ि भारिीय विमानिळ प्राधधिरण  
मालिीच्या जशमनीिरील झोपिपट्टया हटिनू पुनविािास िरण्याबाबि 

  

(९) *  ३८६६४   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आींतरराषरीय एअरपो ग् प्रा.शल. व भारतीय पवमानतळ प्राचाकरण याींच्या 
मालकी हक्काच्या जशमनीवर असलेल्या झोपडपट्टया तेिनू ह्वनू त्याींचा 
पुनपवगकास करुन जशमन मोकळी करण्याकररता िासनाने मुींबई महानगरीय 
प्रादेशिक पवकास प्राचाकरण (MMRDA) व मुींबई आींतरराषरीय एअरपो ग् प्रा.शल. 
याींच्यात करार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई महानगरीय  प्रादेशिक पवकास प्राचाकरणाने (MMRDA) 
पवकासक यहणनू मेससग हाऊशसींग डवे्हलमेन्् ॲण्ड इन्रास्रक्चर शल. (HDIL) 
याींची पवकासक यहणनू नेमणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई आींतरराषरीय एअरपो ग् प्रा.शल. याींच्या जागेवरील झोपडयाींचे 
पुनवगसन करण्याकररता बाींाण्यात  आलेल्या इमारतीींमध्ये पवकासकाने  खाजगी 
प्रकल्पातील व काही दठकाणी सदननकाींची पवक्री करुन ज्या उद्देिाींकरीता 
पवकासकाची नेमणकू करण्यात आली होती त्यात गैरव्यवहार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पवकासकाबरोबर करार करणारे मुींबई महानगरीय  प्रादेशिक 
पवकास प्राचाकरणाचे अचाकारी व झोपडपट्टी पनुवगसन प्राचाकरणाचे अचाकारी 
याींनी सदर बाबत मादहती असूनही दलुगक्ष केल्यामुळे त्याच्यापवरुध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
    भारतीय पवमानपतन प्राचाकरण (AAI) व मुींबई आींतरराषरीय पवमानतळ 
प्रा.शल. (MIAL) याींच्यात ददनाींक ०४.०४.२००६ रोजी झालेल्या Opration 
Management & Development Agreement (OMDA) या कराराअन्वये 
MIAL याींनी पवमानपत्तनाच्या जशमनीवरील झोपडपट्टीाारकाींचे पुनवगसन करुन 
जागा मोकळी करावयाची आहे. 
     पवमानपतन प्राचाकरणाच्या जागेवरील झोपडीाारकाींनी अनतक्रमीत केलेली 
जागा ननषकाशसत करण्यास मुींबई आींतरराषरीय पवमानतळ प्रा.शल. (MIAL) यास 
सहाय्य व समन्वयाकरीता मुींबई आींतरराषरीय पवमानतळ शल. (MIAL) व मुींबई 
महानगर प्रदेि पवकास प्राचाकरण (MMRDA) यामध्ये ददनाींक १२ डडसेंबर, 
२००६ रोजी करार झालेला आहे. 
     भारतीय पवमानतळ प्राचाकरण याींच्या मालकी हक्काच्या जशमनीवर 
असलेल्या झोपडपट्टया तेिनू ह्वनू त्याींचा पनुपवगकास करुन जशमन मोकळी 
करण्याची जबाबदारी मुींबई आींतरराषरीय पवमानतळ प्रा. शल.(MIAL) याींची आहे. 
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(२) नाही. 
     पवमानतळाच्या जागेवरील पात्र झोपडीाारकाींचे पुनवगसन करण्याकररता 
मुबई आींतरराषरीय पवमानतळ प्रा. शल. (MIAL) याींनी मे.हाऊशसींग डवे्हलपमें् 
ॲण्ड इन्रास्रचर शल.(HDIL) याींची पवकासक यहणनू नेमणकू केलेली होती. 
(३) मुींबई आींतरराषरीय एअरपो ग् प्रा. शल. याींच्या जागेवरील झोपड्याींचे पनुवगसन 
करण्याकरीता पप्रशमयर कुलाग येिे बाींालेल्या दोन इमारतीींचा पवकासकाने इतर 
झोपडपट्टी पनुवसगन योजनाींमाील झोपडीाारकाींसाठी रान्झीस्् कँप यहणनू वापर 
केला असून पवकासकाकडून भाड ेवसूल करण्याची कायगवाही  सुरु करण्यात आली 
आहे. पवकासकाने पुनवगसन सदननकाींची पवक्री केल्याची बाब आढळून आलेली 
नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई महापाशलिेच्या िमाचाऱयाांििून प्राप्िीिर म्हणनू िसुल िेलेली रक्िम 
प्राप्िीिर विभागािि ेभरण्याि आली नसल्याबाबि 

 

(१०) *  २९८५१   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाशलकेच्या कमगचाऱ्याींकडून प्राप्तीकर यहणनू वसुल केलेली     
रुपये ७५ को्ीची रक्कम प्राप्तीकर पवभागाकड े भरण्यात आली नसल्यामुळे 
प्राप्तीकर पवभागाने महानगरपाशलकेला ६ को्ी रुपये दींड व आणखी १११ को्ी 
रुपये भरण्याबाबत सूचना केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये ननदिगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीअींती काय आढळून आले व तदनुसार सदर प्राप्तीकराची 
रक्कम न भरणाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) आयकर पवभागाकडून रुपये ६ को्ी एवढा दींड व 
रुपये १११ को्ी भरण्याबाबतची कोणतीही सूचना महापाशलकेस प्राप्त झालेली 
नाही. 
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     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने सन २०१४-१५ पयांत कमगचारी, कीं त्रा्दार तसेच 
ननवतृ्तीवेतनाारक याींच्याकडून वसूल केलेला आयकर वेळोवेळी आयकर खात्यात 
जमा केलेला आहे. 
      सन २०१४-१५ मध्ये ७००० मालमत्ता कराच्या परताव्यापो्ी ्ीडीएसचे 
रुपये ६.४३ को्ी आणण व्याजापो्ी रुपये १.३४ को्ी एवढे अचादान      
ददनाींक २८.०७.२०१५ रोजी आयकर पवभागास केलेले आहे. 
      तिापप, आयकर पवभागाने रु.७४.८१ को्ी एवढी रक्कम           
ददनाींक २८.०३.२०१५ रोजी महापाशलकेच्या खात्यातून परस्पर वळती करुन घेतली 
आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत पडताळणी करुन ताळमेळ घालण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने एका सल्लागार सींस्िेची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
     सदर पडताळणी दरययान इतर पवसींगती व त्रु् ीींमुळे आयकर पवभागाकड े
महापाशलकेच्या कमगचारी, कीं त्रा्दार व ननवतृ्तीवेतनाारक याींच्याकडून पूणग रक्कम 
वसूल केली असताींनाही व महानगरपाशलकेने वसूल केलेली रक्कम पूणगपणे भरणा 
केली असताींनाही आयकर पवभागाकड ेकमी जमा झाल्याचे आढळून आलेले आहे. 
      सदर सल्लागार सींस्िेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर आयकर पवभागाकड े
पुनपवगवरणपत्र सादर करुन आयकर खात्याने वळती करुन घेतलेली रक्कम परत 
शमळपवण्यासाठी महापाशलकेमाफग त दावा करण्यात येईल. 
     तसेच या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या सींबींचात कमगचाऱ्याींची प्रािशमक 
चौकिी करण्याचे ननदेि महानगरपाशलकेमाफग त देण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
मुांबईिील मरोळ येथील पोलीस िसाहिीच्या  

सांरक्षण शभांिीची झालेली पिझि  

(११) *  ३२३१२   श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मरोळ येिील जवळपास ४३ इमारतीींच्या पोलीस वसाहत पररसरात 
सिस्त्र पोलीस दल- ४ िाखा आणण पोलीस प्रशिक्षण कें द्र असून या वसाहतीच्या 
सुमारे एक ककलोशम्र लाींबीच्या सींरक्षण शभींतीची पडझड सुरु झाल्याने या 
पररसरात चोऱ्या होत असून िेजारी असलेल्या जींगलामुळे दहस्त्र श्वापदाींची शभती 
ननमागण झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ वा त्यादरययान ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पोलीस कमगचारी वसाहतीत होत असलेल्या चो-या 
रोखण्याबाबत व िस्त्रसाठ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने िासनाने सींरक्षण शभींत 
बाींाण्याबाबत कोणती उपाय योजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे. 
     मरोळ येिील पोलीस अचाकारी अींमलदार याींना राहण्यासाठी ४५ इमारती 
आहेत. मरोळ पोलीस वसाहतीच्या मुख्य प्रवेिव्दाराजवळील रस्त्याकडील सींरक्षण 
शभींतीची पडझड झालेली आहे. या वसाहतीमध्ये चो-या होत असल्याची अशभलेख 
नोंद आढळून येत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचे दहींस्त्र श्वापद 
वावरल्याची अिवा हल्ला केल्याची कोणतीही घ्ना घडलेली नाही. सींरक्षण शभींत 
बाींाण्यासाठी रुपये १,५०,००,०००/- इतकी रक्कम सावगजननक बाींाकाम पवभागास 
अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शभिांिी (जज.ठाणे) िालुक् यािील गोदामािून चोरीला गेलेले मोबाईल फोन ठाणे 
शहर पोलीस दलािील अधधिारी ि िमाचारी िापरि असल्याबाबि 

(१२) *  २८५०४   श्री.अतनल िदम (तनफाि), श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि 
(िजाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी (स्ज.ठाणे) तालुक् यातील गोदामातून चोरीला गेलेले नामाींककत 
कीं पन्याचे महागड े मोबाईल फोन ठाणे िहर पोलीस दलातील गुन्हे अन्वेषण 
पवभागातील काही वररषठ अचाकारी व कमगचारी वापरत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती ककती वररषठ अचाकारी व कमगचाऱ्याींकड े चोरीचे 
मोबाईल, लॅप्ॉप व सींगणक आढळून आले व तदनसुार सींबाीत वररषठ 
अचाकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) प्रकरणी शभवींडी तालुका पोलीस स््ेिन मध्ये शभींवडी 
गुन्हे िाखेमाील एक पोलीस हवालदार याींच्या पवरुध्द गु.र.क्र.७८/१५ भा.द.पव.स. 
कलम ४५७, ३८०, ३४, ४११ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. 
(२) व (३) दाखल गुन््यामध्ये आरोपी पोलीस हवालदार याींना अ्क केली आहे. 
सदर गुन््याच्या तपासात पोलीस आयुक्त, ठाणे िहर माील १ पोलीस 
ननररक्षक, १ पोलीस हवालदार, २ पोलीस नाईक, ३ पोलीस शिपाई याींचेकडून 
एकूण १४ मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहेत सदर गुन््यात त्याींच्या 
सहभाग आहे ककीं वा कसे याबाबतचा अचाक तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील बारापलु् ल, मिई गेट आणण महेमुद दरिाल   
येथील िीन पुलाांचे नुिनीिरण िरण्याबाबि 

  

(१३) *  ३३१७०   श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येिील बारापुल् ल, मकई गे् आणण महेमुद दरवाल सह येिील 
ऐनतहाशसक वारसा असलेल् या तीन पुलाींचे नतुनीकरण गेल् या ४ वषागपासून प्रलींबबत 
असल् याचे माहे मे, २०१५ दरय यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या तीन पुलाींचे नतुनीकरण करण् याबाबत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कायगवाही केली नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या हद्दीतनू   
वाहणा-या खाम नदीवर बारापुल्ल, मकई गे् आणण महेमुद हे पूल असून त्याींचा 
समावेि राज्य सींरक्षक्षत स्मारकात करण्यात आलेला नाही. सदर पुलाींचे जतन व 
दरुुस्ती महानगरपाशलकेमाफग त करण्यात येते. 
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      औरींगाबाद महानगरपाशलकेस राज्य िासनाने रस्ता अनदुानाअींतगगत    
सन २०१४-१५ मध्ये रु. १२.४८ को्ी व  सन २०१५-२०१६ मध्ये रु. ५.४९ को्ी 
इतके अनदुान मींजूर केले आहे. रस्ता अनदुानाअींतगगत पुलाींच्या नतुनीकरणाचे  
काम अनुजे्ञय आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील बीएसयपूी योजनेि झालेल् या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण् याबाबि 

(१४) *  ३०५३६   अॅि.िे.सी. पाििी (अक्िलिुिा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशिी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) ठाणे िहरात राज्य िासनाच्या मदतीने बीएसयूपी योजना राबपवण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतींगगत शसध् दािगनगर, कोपरी, कौसा, मुींब्रा, तळुिीााम, 
वसींतपवहार, ामगवीरनगर या दठकाणी  असलेल् या झोपडपट्टयाींच् या जागी १४ 
इमारती उभारल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, सदर इमारतीमध् ये झोपडपट्टीतील लोक तसेच इतर बाचात 
लोकाींना लॉ्री काढून घराचे वा्प करण् याचा ननयम असताना व घर वा्पाचे 
काम स् वतींत्र जबाबदार यींत्रणेकडून करणे आवश् यक असताना, घरवा्पाचे काम 
सावगजननक बाींाकाम पवभागाच् या अचाका-याींमाफग त पार पाडून, एका व् यक् तीला 
एक घर असा ननयम असताना, काही जणाींना ४-४ घराींचे तर काहीींना १० ते १४ 
घराींचे वा्प केल् याची बाब माहे ऑगस् ्, २०१५ च् या सुमारास ननदिगनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननष कषग 
काय आहेत, त् यानुसार  जबाबदार असणा-या सींबींचाताींवर कोणती कारवाई केली 
आहे व एका पेक्षा अचाक घरे घेणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे आहे. 
(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपाशलका याींच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार, ठाणे 
महानगरपाशलकेमाफग त राबपवण्यात येत असलेल्या बीएसयुपी योजनेअींतगगत 
तुळिीााम, शसध्दािग नगर, महात्मा फुले नगर, खार्न व कौसा येिील ३३ 
इमारती/२७२१ सदननकाींचे बाींाकाम पूणग करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. बाींाकाम पूणग करण्यात आलेल्या २७२१ सदननकाींपैकी २४६६ 
सदननकाींचे योजनेच्या मागगदिगक तत्वाींनुसार व ठाणे महानगरपाशलका याींच्या 
ाोरणानुसार लाभार्थयाांनी सादर केलेल्या पुराव्याींच्या आाारे महानगरपाशलकेकडून 
सींगणकीय सोडतीव्दारे लाभार्थयाांना पवतरण करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि गोिांश हत्या बांदीविषयीचा िायदा लागू असिाना  
नांदरूबार येथे बेिायदेशीरपणे गोहत्या होि असल्याबाबि 

 

(१५) *  ३५५७६   श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यामध्ये गोवींि हत्या बींदी कायदा लागू असताींना मध्यप्रदेि आणण 
गुजरात राज्यातून नमगदा काठावरून ाडगावमागे अवाैपणे मोठ्या प्रमाणावर 
गोवींि तस्करी केली जात असून नींदरूबार, शिरपूर येिे आणनू त्याींची राजरोसपणे 
हत्या केली जाते. या पवरोाात कठोर कारवाई करण्यासाठी ददनाींक २३ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजी नींदरूबारमध्ये  दहींद ु जनजागतृी सशमतीचे डॉ. नरेंद्र पा्ील याींनी 
मा. मुख्यमींत्री याींना प्रत्यक्ष भे्ून ननवदेन ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, या पवूी उपरोक्त पवषयासींदभागत ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०१५ रोजी 
मा. गहृराज्यमींत्री (ग्रामीण) याींना दहींद ुजनजागतृी सशमतीने शलणखत तक्रार केली 
होती. त्यावर पोलीस अाीक्षक, नींदरूबार याींनी कारवाई करुन  ाडगाव पोलीस 
ठाण्यात गोवींि तस्करीच्या पवरोाात कारवाई केली व तेिे पहाऱ् यासाठी पोलीस 
तैनात केल्याची मादहती ददनाींक २७ माचग, २०१५ रोजीच्या पत्रादवारे ददली 
होती; मात्र तेिील गोवींि तस्करी वा गोहत्या पूणगपणे िाींबलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
 
 



17 

(३) असल्यास, उपरोक्त गोवींि तस्करी वा गोहत्या करणाऱ् याींवर िासनाने 
कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कत्तलीसाठी अवैा जनावरे वाहतकूीचे उच्चा्न करण्यासाठी 
पो.स््े.ाडगाींव हद्दीतील देवबारा घा्, पो.स््े. यहसावत हद्दीतील दरा-चचचलाबारी, 
यहसावत-चचखली  फा्ा व खेनतया मध्यप्रदेि शसमेलगत खेडददगर व गुजरात 
राज्याच्या शसमेलगत  कुकरमुींडा फा्ा येिे तसेच  पो.स््े. ाडगाींव अींतगगत 
देवबारा घा्ात तात्पूरती पोलीस चौकी उभारण्यात आली आहे. 
      ददनाींक २२.७.२०१५ रोजी  पो.स््े. ाडगाींव येिे गु.र.क. १७/२०१५, 
प्राण्याींना ननदगयतेने वागपवण्यास प्रनतबींा कायदा १९६० चे कलम ११ (१)(अ),(ग) 
(इ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच प्राणी सींरक्षण (सुाारणा) 
अचाननयम १९९५  अन्वये १२ गुन्हे दाखल असून एकुण रु. ४२,९७,०००/- चा 
माल जप्त करण्यात आला तसेच नींदरुबार िहरात बेकायदेशिर कत्तल   केलेले 
जनावराचे मास शमळाल्याने पो.स््े. नींदरुबार िहर येिे गु.र.नीं. ६५/२०१५ तसेच 
गु.र.नीं. ६६/२०१५  गोहत्या सुरक्षा कायदा, प्राणी सींरक्षण पवाेयक १९९५ चे 
कलम ५,५(क), ९,९(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमगदा 
काठावरुन कोणत्याही प्रकारची गोवींि वाहतकू कत्तलीसाठी केली जात नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई ि ठाणे येथे बनािट नोटाांची विक्री होि असल्याबाबि 
 

(१६) *  ३२८३९   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमिी मोतनिा राजळे (शिेगाांि 
- पाथिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे या महानगरामध्ये बनाव् नो्ा पोहोचपवण्याचे काम 
परराज्यातनू येणाऱ्या मजूराींमाफग त केले जात असून ठाणे येिील कळवा भागात 
बनाव् नो्ाींची पवक्री करणाऱ्या अब्दलु जब्बार िेख व िाहीर िमिुल मोमीन 
या दोघाींना खींडणीपवरोाी पिकाने अ्क केल्याचे ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यादरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, २० हजार रुपयाींत एक लाख रुपयाच्या बनाव् नो्ा शमळत 
असल्याचेही ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२)  हे अिींत: खरे आहे. 
      ददनाींक ०६.०९.२०१५ रोजी कळवा (स्ज.ठाणे) येिे दोन व्यक्ती बनाव् 
चलनी नो्ा पवकण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याींना ताब्यात घेऊन त्याींचेकडून 
१००० रूपये दराच्या ३७५ भारतीय चलनातील नो्ाींप्रमाणे ददसणा-या बनाव् 
नो्ा जप्त केलेल्या आहेत. त्याबाबत त्याींचे पवरूध्द ठाणे नगर पोलीस स््ेिन 
गु.र.क्र.१९३/१५ भादपवस कलम ४८९(ब) (क), ४२०, ३४ प्रमाणे दाखल करण्यात 
आलेला आहे. सदर गुन््यात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली  आहे. 
      सदर अ्क आरोपी हे भारतीय चलनातील ३० हजार  रूपयाींच्या बदल्यात 
१ लाख रूपयाींच्या भारतीय चलनातील नो्ाींप्रमाणे ददसणा-या बनाव् नो्ा 
पवकण्यासाठी आले होते. 
(३) होय. 
     सदर गुन्हयाचे तपासात नमुद आरोपीताींकडून जप्त करण्यात आलेल्या 
भारतीय चलनातील नो्ाींप्रमाणे ददसणा-या बनाव् नो्ा या तपासाकरीता जनरल 
मॅनेजर, इींडडयन करन्सी नो् पे्रस, नाशिक रोड, स्जल्हा नाशिक याींचेकड े
पाठपवण्यात आल्या होत्या. सदर नो्ा बनाव् असल्याबाबत अशभप्राय प्राप्त 
झाला आहे. 
     सदरचा गुन्हा तपासााीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शाहुिािी (जज.िोल्हापूर) येथील पोलीस ठाण्याच्या  

जुन्या इमारिीचे बाांधिाम िरण्याबाबि   

(१७) *  २९१०६   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) िाहुवाडी (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचा प्रस्ताव 
िासनाने २००७ मध्ये मींजूर केला असून सदर कामाकररता िासनाने आचिगक 
तरतूद केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अपघातामध्ये मोडतोड झालेली वाहने, फु्लेली ग्ारे त्यामुळे 
पसरलेली दगुांाी, आरोपीच्या कोठड्याींसह सवगच खोल्यामाून गळणारे पाणी, 
पररसरात स्वच्छतेचा अभाव यामुळे पोलीस ठाणे पररसराला बकाल स्वरूप प्राप्त 
झाले असून पोलीस अचाकारी, कमगचाऱ्याींना जुन्या इमारतीमध्ये अनेक 
समस्याींना तोंड दयावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने इमारतीच्या बाींाकामासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िाहुवाडी (स्ज.कोल्हापूर) तालुक् यातील पोलीस 
ठाण्याच्या इमारतीचा प्रस्ताव िासनाने २००७ मध्ये मींजूर केलेला नसून, सदर 
कामाला िासनाने कोणतीही आचिगक तरतूद केलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िाहूवाडी स्ज.कोल्हापूर येिे नपवन प्रिासकीय इमारत बाींाण्याचा प्रस्ताव 
जुन्या दरसूचीवर आाारीत असल्याने बाींाकामाच्या अींदाजपत्रकीय खचागच्या 
ककमतीमध्ये होणारी वाढ पवचारात घेता, सन २०१४-१५ च्या दरसूचीवर आाारीत 
अींदाजपत्रकाींचा सुाारीत प्रस्ताव तयार करुन प्रिासकीय मींजूरीची कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर ि िहाण ूिालुक्यािील खारभूमी योजनेअांिगाि ९ गािाि  

धुप प्रतिबांधि बांधारे बाांधण्यास मान्यिा शमळण्याबाबि 
 

(१८) *  ३९३९३   श्री.विलास िरे (बोईसर) :   सन्माननीय पयाािरण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर व डहाण ूतालुक्यातील खारभूमी योजनेअींतगगत ९ वेगवेगळया गावात 
मौजे उमरोळी, पान े्ंबी, ानसार, दारिेत (उींबरपाडा) डोंगरे, शिरगाव ता. पालघर 
व वरोर, वाणगाव, हेडणे ता. डहाण ू हे सी.आर.झेड अींतगगत येत असल्याने या 
गावात ाुप प्रनतबींाक बींाारे बाींाण्याकररता पयागवरण पवभागाची मान्यता 
शमळण्याबाबतचे ननवेदन स्िाननक लोकप्रनतननाीनी  सचचव, पयागवरण पवभाग 
याींस ददनाींक २४ ऑगस््, २०१५ रोजी ददले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या  गावाींमध्ये भरतीच्या वेळी पाणी शिरत असल्याने हया 
दठकाणच्या जमीनीींची  प्रचींड ाूप होवनू जमीन नापीक होत असल्याने 
िेतकऱ्याींचे प्रचींड आचिगक नकुसान होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु नकुसान होऊ नये यहणनू पयागवरणासींबाीची मान्यता 
तातडीने घेऊन ९ गावाींमध्ये ाूप प्रनतबींाक बींाारे बाींाण्यासाठी कोणती कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 

 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पालघर व डहाण ू तालुक्यातील ९ खारभूमी योजनाींपकैी ४ गावाींचे 
प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् ॲिोरे्ीकड े प्राप्त झाले असून मौजे 
उमरोली, पामतेंबी, वानगाव (ता.पालघर) या खारभूमी योजनाींचे सी.आर.झेड. 
पवषयक अनुमतीसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् 
ॲिोरे्ीच्या ७८ व्या बैठकीतील ननणगयानसुार कें द्रीय पयागवरण व वन 
मींत्रालयाकड ेशिफारस करुन पाठपवण्यात आले आहेत. तसेच ानसार (ता.पालघर) 
खारभूमी योजनेचा प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् ॲिोरे्ीच्या १०५ 
व्या बैठकीत ठेवण्यात आला असता खारभूमी पवभागाने जलद पयागवरण आघात 
मुल्याींकन अहवाल (Rapid EIA) तयार करण्यात येत असल्याने मुदतवाढ 
देण्याची पवनींती केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पाटण (जज.सािारा) शहरािील पोलीस िसाहिीची झालेली दरुिस्था 

(१९) *  ३१०७५   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (स्ज.सातारा) िहरातील जुनी बब्र्ीिकालीन पोलीस वसाहतीची अत्यींत 
दरुावस्िा झाली असून पावसाळ्यात कौलारू छप्परातनू पाण्याची गळती होणे, 
पपण्याच्या पाण्याची स्वतींत्र व्यवस्िा नसणे तसेच िौचालये नादरुुस्त व 
ननरुपयोगी झाले असून पोलीस कमगचाऱ्याींना सदर वसाहतीत राहणे अस्य होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पोलीस वसाहतीच्या दरुुस्तीसाठी कोणती कायगवाही करण्यात 
आली वा येत आहे , 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  व (२) सदर ननवासस्िाने ही बब्र्ीिकाशलन आहेत. 
ननवासस्िानाींचे छप्पर पत्र्याचे व त्यावर मींगलोरी कौले आहेत. ननवासस्िानाच्या 
शभींती दगडी बाींाकामाच्या असून बाींाकाम फार वषागपूवीचे असल्यामुळे 
पावसाळ्यामध्ये शभींती पाझरतात. 
     येिील १२ ननवासस्िानाींमध्ये सन २०१२ साली फरिी बसपवण्यात आलेली 
आहे. सदर ननवासस्िानाींकररता ग्रामपींचायत, पा्ण याींचे माफग त पाण्याचा पुरवठा 
केला जातो. 
     पा्ण पोलीस ठाण्याच्या २ अचाकारी व ३८ कमगचा-याींसाठी ननवासस्िाने 
बाींाण्याच्या प्रस्तावास प्रिासकीय मान्यता देण्यात येऊन एकूण रुपये २७९.०० 
लक्ष इतका ननाी सावगजननक बाींाकाम पवभागास पवतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईि महानगरपाशलिेििून दवुषि पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 
  

(२०) *  ३०४९५   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या वतीने पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्यापकैी आठ 
्क्के पाणी दपूषत असल्याचे पाशलकेच्या अहवालात स्पष् झाले असल्याचे    
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या आठ ्क्क्याींपैकी दोन ्क्के पाण्यात ई-कोलाय स्जवाण ु
आढळून आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार मुींबई 
िहराला िुध्द पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या वतीने पुरवठा करण्यात 
येणा-या पाण्यापकैी ८% पाणी दपुषत आहे हे खरे नाही. तिापप, माहे ऑगस्् व 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये चाचणी केलेल्या पाण्याच्या नमुन्याींपैकी अनकु्रमे ४.०८% व 
८.२९% इतके पाण्याचे नमुने पपण्यास अयोनय असल्याचे ननदिगनास आले. 
(२) माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये ०.३५% व माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये ०.९४% 
इतक्या पाण्याच्या नमुन्याींमध्ये ई-कोलाय जीवाण ूआढळून आले होते. 
(३) तुळिी, पवहार, तानसा, वैतरणा (मोडकसागर), मध्य वतैरणा हे 
महानगरपाशलकेच्या अखत्यारीतील तलाव तसेच उध्वग वतैरणा व भातसा हे 
िासनाच्या अखत्यारीतील दोन तलाव असे शमळूण सात तलाव हे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका क्षेत्रामध्ये पाणी पुरवठा करण्याकरीता मुख्य पाण्याचे स्त्रोत 
यहणनू वापरले जातात. 
     या मुख्य स्त्रोतातनू घेण्यात आलेले पाणी हे महानगरपाशलकेच्या पवपवा 
दठकाणी स्स्ित िुध्दीकरण कें द्रात िुध्द केले जाते. यासाठी महानगरपाशलकेची 
भाींडुप सींकुल, पाींजरापूर सींकुल तसेच तळुिी व पवहार येिील िुध्दीकरण कें दे्र २४ 
तास कायगरत आहेत. 
     या कें द्रामध्ये ननवळणे (Sedimentation), जलगाळणी (Filteration) व 
हररणीकरण (Chorination) या मान्यताप्राप्त कक्रयाींव्दारे जलिुध्दीकरण   
आयएस-१०५०० १९९१ या भारतीय मानकातील ननकषाप्रमाणे केले जाते. तसेच 
सदर िुध्दीकरण कें द्राींमाील प्रयोगिाळेत दर तासाला पाण्याची चाचणी करुन 
पाण्याच्या योनयतेची खात्री केली जाते. तसेच महानगरपाशलकेच्या पवपवा 
जलियाींमध्ये पनु्हा हररणीकरण करुन पाण्याच्या िुध्दतेबाबत योनय ननयींत्रण 
ठेवले जाते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहराि रेबीज प्रतिरोधि लसीचा िटुििा असल्याबाबि 

(२१) *  २८९७१   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद िहरात  श्वानदींिावर उपचार करण्यासाठी  िासकीय व खाजगी 
रुनणालयात गत ४ मदहन्याींपासून रेबीज प्रनतरोाक शसरम व रेबीज पवरोाी 
औषााींच्या लसीींचा तु् वडा असल्याने याबाबतच्या तक्रारी रुनणाींनी व त्याींच्या 



23 

नातेवाईकाींनी वारींवार पवभागीय वदैयकीय अचाकारी याींचेकड े केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर (इींजेक्िन) लस उपलब्ा न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर लस (इींजेक्िन) तातडीने उपलब्ा व्हावीत यासाठी िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
 औरींगाबाद िहरात िासकीय वदैयकीय महापवदयालय व रुनणालय येिे 
रेबीज प्रनतरोाक शसरम व रेबीज प्रनतरोाक लसीींचा पुरेसा साठा उपलब्ा 
आहे. मात्र महानगरपाशलकेच्या रुनणालयात रेबीज प्रनतरोाक शसरम 
उपलब्ा नाही. 

 िासकीय वैदयकीय महापवदयालय व रुनणालय, औरींगाबाद येिे श्वानदींि 
रुनणाींवर वदैयकीय तज्ञाींच्या देखरेखाली औषाोपचार केले जातात. 

 औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या ०५ रुनणालय व २५ आरोनय कें द्रामाफग त 
नागररकाींना वैदयकीय सेवा परुपवण्यात येतात. 

 श्वानदींि रुनणाींस महापाशलकेच्या ५ रुनणालयाींमानू प्रनतरोाक रेबीज 
लस देण्यात येते. 

 श्वानदींि रुनणास पढुील उवगररत मात्रासाठी िासकीय वदैयकीय 
रुनणालयाकड ेसींदभीत केले जाते. 

(२)  सदयस्स्ितीत, महापाशलकेच्या रुनणालयात रेबीज प्रनतरोाक लस ३०६४ 
व्हायल्स शिल्लक आहेत. तसेच िासकीय वदैयकीय महापवदयालय व रुनणालय, 
औरींगाबाद येिे रेबीज प्रनतरोाक लस  २०६८ व्हायल्स व रेबीज प्रनतरोाक शसरम 
२९ व्हायल्स शिल्लक आहेत. 
(३) महापाशलका रुनणालयासाठी रेबीज प्रनतरोाक शसरम खरेदी करण्याची प्रकक्रया 
चालु आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे महापाशलिेच्या विविध रुग्णलायाि दहमोग्लोबीन  
िपासणीच्या मशशन्स बांद असल्याबाबि 

  

(२२) *  ३७९९१   श्री.शभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुणे महापाशलकेच्या पवपवा रुनणालयात रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणीकररता 
बसपवण्यात आलेल्या ४० मशिन बींद असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या 
सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे गोरगरीब रुनणाींना खाजगी लॅबमध्ये तपासणी करावी 
लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाशलकेच्या पवपवा रुनणालयातील रक्त (दहमोनलोबीन) 
तपासणीच्या सवगच मशिन बींद पडण्याची कारणे काय आहेत व या मशिन 
तातडीने दरुुस्त करण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणीचे कोणतेही मिीन बींद 
नसून, सवग मिीन्स सुस्स्ितीत आहेत. 
     तिापप, सदर मिीन्ससाठी आवश्यक असणाऱ्या स्रीप्स सींपषु्ात आल्याने 
सुमारे २० बा्यरुनण पवभागातील रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणी काही काळ बींद 
ठेवण्यात आली होती. 
(२) गरीब रुनणाींची गैरसोय होऊ नये यहणनू इतर पध्दतीने (साहली 
दहमोनलोबीनोमी्र व्दारे) रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणी चालू ठेवण्यात आली 
होती. तसेच रक्त नमुने गोळा करुन मध्यवती प्रयोगिाळेत पाठवून रुनणाींना 
रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणी अहवाल देण्यात येत होता. 
(३) सदर मिीन्स सुस्स्ितीत आहेत, तिापप, स्रीप्स सींपुष्ात आल्याने काही 
काळ रक्त तपासणी बींद ठेवण्यात आली होती. 
     ननपवदा प्रक्रीया राबवून स्रीप्स खरेदी करण्यात येऊन सदरच्या 
मिीन्सदवारे रक्त (दहमोनलोबीन) तपासणी कायागस्न्वत करण्यात आली आहे. 
    आज रोजी मिीन सुरु असून स्रीप्स ही उपलब्ा आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मोरबे धरणाची (िा.पनिेल,जज.रायगि) खोली िाढविण्याबाबि 

  

(२३) *  ३८७५६   श्रीमिी मांदा म्हा् े (बेलापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपाशलकेच्या हद्दीमाील सींपूणग क्षेत्राला (ता. पनवेल, 
स्ज.रायगड) येिील मोरबे ारणामानू पाणी पुरवठा केला जातो, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ारणाची क्षमता १९०.०० दक्षलक्ष घनमी्र असून 
नलोबल वॉशमींग झालेल्या पजगन्यमानामुळे ारणामाील पाण्याचा साठादेखील 
ददवसेंददवस अपुरा पडत असल्याने ारणाची खोली वाढवनू पाण्याचा साठा 
वाढपवण्याची मागणी स्िाननक लोकप्रनतननाी (बेलापरू) याींनी ददनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१५ रोजी मा. मुख्यमींत्र्याींना ननवेदन देऊन केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीनुसार सदरहू ारणाची खोली वाढपवण्याबाबत 
िासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(४) असल्यास, ननणगयाचे िोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) मोरबे ारणाची खोली वाढपवण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननाीींनी 
केलेल्या पवनींतीस अनुसरुन तपासणी करण्यात येईल, असे आयकु्त, नवी मुींबई 
महानगरपाशलका याींनी कळपवले आहे. 

----------------- 
स्माटा शसटीसह अमिृ शमशन योजनेि महापाशलिाांना  

अतिररक्ि भुदांि सोसािा लागणार असल्याबाबि 

(२४) *  ३३१३५   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्मा ग् शस्ीबरोबरच कें द्र िासनाकडून जादहर करण्यात आलेल्या (अमतृ 
शमिन) योजनेत महापाशलकाींना ननाीसाठी अींदाजे १७ ्क्क्याींचा अनतररक्त भूदांड 
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सहन करावा लागणार असून कें द्राच्या यापूवीच्या जेएनएनयुआरएम योजनेत 
एकूण प्रकल्पाींच्या २० ्क्के रक्कम महापाशलकाींना खचग करावी लागत होती, मात्र 
(अमतृ शमिन) मुळे जास्त रक्कम खचग करावी लागणार असल्याने सींबींचात 
महापाशलकाींची आचिगक स्स्िती डबघाईला येणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूीच राज्यातील महापाशलकाींमाील स्िाननक सींस्िा कर 
(एलबी्ी) बींद केल्याने महापाशलकाींची आचिगक स्स्िती बबघडली असून कें द्राच्या 
उक्त योजनेचा अनतररक्त भार पडणार असल्याने महापाशलकाींना नवीन प्रकल्प 
उभारणे अवघड होणार आहे हे पाहता िासनाने त्वरीत याबाबत आवश्यक 
कायगवाही करण्याकररता कें द्र िासनास प्रस्ताव सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र िासन पुरस्कृत जेएनएनयुआरएम योजनेच्या 
युआयजी उपशभयानाींतगगत लोकसींख्येच्या प्रमाणात कें द्र िासनाकडून प्रकल्प 
ककीं मतीच्या ३०% ते ८०% पयांत तर  युआयडीएसएसएम्ी अशभयाींनातगगत 
प्रकल्प ककीं मतीच्या ८० ्क्के इतके अनदुान उपलब्ा करुन देण्यात येत होते. 
      अमतृ अशभयानाींतगगत लोकसींख्येच्या प्रमाणात प्रकल्प ककीं मतीच्या ३३ ते 
५० ्क्के अनदुान उपलब्ा करण्यात येणार आहे. 
(२) व (३) अमतृ अशभयानाींतगगत एक दिलक्षपेक्षा जास्त लोकसींख्येच्या 
िहराींसाठी प्रकल्प ककीं मतीच्या एक ततृीयाींि तर एक दिलक्षपेक्षा कमी 
लोकसींख्या असलेल्या िहराींसाठी प्रकल्प ककीं मतीच्या ५० ्क्के  असा पवत्तीय 
आकृतीबींा कें द्र िासनाने ननस्श्चत केला आहे. राज्य िासन व नागरी स्िाननक 
स्वराज सींस्िा उवगरीत दहश्याचा पवत्तीय आकृतीबींा राज्य िासनाने ननस्श्चत 
केला आहे.  त्यानुसार अशभयान िहराींनी स्वदहश्याचा ननाी उभारणे आवश्यक 
आहे. 
      स्िाननक सींस्िा कर बींद केल्यामुळे येणारी तू्  भरुन काढण्यासाठी 
िासनाकडून महानगरपाशलकाींना सहायक अनदुान उपलब्ा करुन देण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
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नाहूर (मुांबई) येथील झोपिपट्टीिासीयाांना पनुिासन िसाहि (बी-१, बी-२)   
इमारिीि िायमस्िरूपी सामािून घेण्याबाबि  

(२५) *  ३३३३७   श्री.अब ू आजमी (मानखदूा शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) िासनाच्या प्रचशलत ध्येयाोरणािी सुसींगत असलेल्या बाबीींसींदभागत 
लोकप्रनतननाीींकडून सींबींचात पवभाग प्रमुख वा त्याींच्या अचानस्त असलेल्या मुींबई 
महानगर क्षेत्रपवकास प्राचाकरण, एमयु् ीपी (मेरो रेल्वे-१), प्रकल्पातींगगतच्या 
अनकु्रमे वसोवा, घा्कोपर, भीम नगर परीक्षेत्रातील ननषकाशसत करण्यात 
आलेल्या ३६१ झोपडपट्टीवासीयाींना नाहूर (मुींबई) येिील पुनवगसन वसाहत      
(बी-१,बी-२) इमारतीत कायमस्वरूपी प्रााान्य तत्वावर सदननका/सींकुलात सामावनू 
घेण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री, मा. राज्यमींत्री (नगरपवकास), मा. राज्यमींत्री 
(गहृननमागण), आयुक्त तिा अप्पर आयुक्त (बहृन्मुींबई महानगरपाशलका तिा 
मुींबई महानगर पवकास आयकु्त) याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
लेखीननवेदनादवारे सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) च्या गोषवाऱ्यानसुार यहाडा, महापाशलका 
प्रिासन  व इतर अचानस्त उपकायागलयाींकडून लोकप्रनतननाीींच्या मौशलक 
सूचनाींकड ेदलुगक्ष केले जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्याचे प्रस्तापवत केले आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची सवगसााारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) असे ननवेदन मुींबई महानगर प्राचाकारणाकड े प्राप्त 
झाल्याचे ददसून येत नाही. परींतु ३६१ व्यक्तीींनी बोगस कागदपत्राींच्या आाारे 
नाहूर येिील पुनवगसन वसाहतीमध्ये सन २०१० च्या सुमारास घुसखोरी करुन 
सदननकाींचा जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्राचाकरणाने अिी 
घुसखोरी होऊ ददली नाही. त्यानींतर सन २०११ मध्ये सदर व्यक्तीींनी शस्ी 
शसव्हील को्ागत सू् (२०५६/२०११) दाखल केला आहे. 
     सद्दस्स्ितीत शस्ी शसव्हील को्ागत सदर सू्बाबत ननणगय प्रलींबबत आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरण न्याय प्रपवष् असून मुींबई महानगर प्रवेि पवकास 
प्राचाकरणादवारे आवश्यकतेनसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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देिनार आणण मुलुांि, मुांबई येथील िचराभूमी शास््ोक्ि पध्दिीने बांद िरण्याच्या 
िामाि िुचराई िरणाऱया िां पनीला िाळ्या यादीि टािण्याबाबि 

(२६) *  ३८२३२   अॅि.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरातील देवनार आणण मुलुींड कचराभूमी िास्त्रोक्त पध्दतीने बींद 
करण्याच्या कामात कुचराई करणाऱ्या नलोबल एनव्हायरमें् आणण तत्व नलोबल 
ररन्यूएबल एनजी कीं पनीींवर कायदेिीर कारवाई करुन काळ्या यादीत ्ाकण्याची 
मागणी िहरातील जागरुक नागरीक, पवपवा सामास्जक पयागवरण सींस्िाचे 
पदाचाकारी, लोकप्रनतननाीींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान 
मा.मुख्यमींत्री, मा.पयागवरण मींत्री, मा.राज्यमींत्री (नगरपवकास/पयागवरण) याींचेकड े
लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनामाफग त चौकिीअींती कोणती प्रिासकीय व 
दींडात्मक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची सवगसााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अिा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले 
नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

श्रीिधान (जज.रायगि) येथे पाणी पुरिठा िरणाऱया  
पाण्याच्या टािीचा स्लॅब िोसळल्याबाबि 

 

(२७) *  ३७१३८   श्री.सुभाष उफा  पांडििशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धयैाशील 
पाटील (पेण), श्री.जीिा गाविि (िळिण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीवागन (स्ज.रायगड) नगरपाशलका हद्दीतील नागरीकाींना पाणी पुरवठा 
करणाऱ्या पाण्याच्या ्ाकीचा स्लॅब ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी कोसळला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्लॅब कोसळल्यामुळे जीणग झालेली पाण्याची ्ाकी केव्हाही 
कोसळण्याची िक्यता ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पाण्याची ्ाकी डोंगराच्या पायर्थयािी असून तेिे दीडिे घराींची 
लोकवस्ती असल्याने ्या सवाांचा जीव ाोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर गींभीर प्रकरणी प्रिासनाने कोणती दखल घेतली आहे वा 
घेण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर पाण्याची ्ाकी जशमनीवर उभी असून या 
्ाकीच्या झाकणाचा स्लॅब दद. २६ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी कोसळला, हे खरे आहे. 
(२) सदर पाण्याच्या ्ाकीची मान्यताप्राप्त आरसीसी कन्स्ल ी्ं् याींच्याकडून 
तपासणी करण्यात आली असून त्याींच्या अहवालानुसार सदर ्ाकीच्या शभींती 
सुस्स्ितीत आहेत, त्यामुळे पाण्याची ्ाकी कोसळण्याची िक्यता नाही. 
(३) व (४) सदर ्ाकीच्या शभींती सुस्स्ितीत असल्याने तेिील नागरीकाींच्या 
स्जपवताींस ाोका उद् ावेल अिी वस्तुस्स्िती नाही. 
     याशिवाय खबरदारीचा उपाय यहणनू सदरच्या ्ाकीचा सींरक्षक शभींत 
बाींाण्याकरीता नगरपररषदेने  ननपवदा मागपवल्या असून सींरक्षक शभींतीचे काम 
लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. 

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

मुांबई शहरामध्ये धगरणी िामगाराांसाठी म्हािाने तनयोजजि िेलेल्या  
८ हजार घराांचा प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(२८) *  २९८१४   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हनुमांि िोळस (माळशशरस) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरामध्ये महापाशलकेच्या पवकास आराखडयातील चकुीच्या ाोरणामुळे 
चगरणी कामगाराींसाठी यहाडाने ननयोस्जत केलेल्या ८ हजार घराींचा प्रकल्प प्रलींबबत 
असल्याची मादहती ददनाींक १८ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाडडया समुहाने चगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी वडाळयात ४ एकर 
जमीन ददली परींतु महापाशलकेच्या पवकास आराखडयात या जशमनीवर पवपवा 
आरक्षणे ्ाकण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनामाफग त चौकिी केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार चगरणी कामगाराींच्या 
घराींचा ननयोस्जत प्रकल्प मागी लावण्याबाबत िासनामाफग त कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने दद. २५.०२.२०१५ 
रोजी प्रकाशित केलेल्या प्रारुप पवकास आराखडा २०३४ मध्ये वडाळा येिील 
चगरणी कामगाराींच्या घराींच्या प्रकल्पासाठी यहाडाला हस्ताींतररत करण्यात येणाऱ्या 
जशमनीचा भाग पनुवगसन व पुनवगसाहत (Rehabilitation and Resettlement) 
यहणनू आरक्षक्षत करण्यात आला आहे. 
     वडाळयाच्या जशमनीसींदभागत अशभन्यासामध्ये झालेल्या फेरबदलाचा अींतभागव 
सुााररत प्रारुप पवकास आराखडा - २०३४ मध्ये झालेला नसल्याने जागा आरक्षक्षत 
झालेली आहे. 
(३), (४) व (५) िासनाने ददनाींक २३.०४.२०१५ अन्वये महाराषर प्रादेशिक व 
नगररचना अचाननयम, १९६६ च्या कलम १५४ अन्वये प्रारुप पवकास 
आराखड्यामाील चुकाींची दरुुस्ती करुन महानगरपाशलकेच्या पूवगमान्यतेने प्रारुप 
पवकास आराखडा नागररकाींच्या सूचना/ हरकतीसाठी पुन:प्रशसध्द करणेचे ननदेि 
ददलेले आहेत. प्रारुप पवकास योजना पनुगप्रशसध्द करण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये प्रस्ततू 
प्रकरणी झालेली चूक महानगरपाशलकेकडून दरुुस्त होणार आहे. 

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

मुांबईिील मुलुांिजिळील पूिा द्रिुगिी महामागाािर झालेला अपघाि 
  

(२९) *  २९५९२   श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मुलुींडजवळील पवूग द्रतुगती महामागागवरील अपघातानींतर तेलाच् या 
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्ँकरने पे् घेतल् याने ्ँकरचालक व स्क्लनरचा आगीत होरपळून मतृ् यू झाल् याची 
घ्ना ददनाींक ६ ऑगस् ्, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननदिगनास आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर अपघाताींची चौकिी करण् यात आली आहे काय, चौकिीअींती 
िासनाने अपघाताींत मतृ झालेल् या व् यक् तीींच् या कु्ुींबबयाींना कोणत् या स् वरुपाची 
मदत केली आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अपघात ्ँकर चालकाच्या ननषकाळजीपणामुळे घडला असल्याचे पोलीस 
तपासात ननषपन्न झाल्याने मतृ  ्ँकर चालकापवरुध्द नवघर पोलीस ठाणे येिे 
गु.र.नीं. १६७/१५ भा.दीं.पव.सीं. कलम २७९, ३०४ (अ) सह मो.वा.हा. कलम १८४ 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर घ्ना नैसचगगक आपत्तीत येत 
नसल्याने मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना आचिगक मदत देय नसल्याने आचिगक मदत 
देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खिखेोळिािी (िा.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथे रेव्ह पाटीि िनााटि  
मां्ालयािील अधधिारी िसेच इिर साि जणाांना झालेली अटि  

  

(३०) *  २९३५०   िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडखेोळवाडी (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) येिील जींगलातील फामग हाऊसवर 
रेव्ह पा्ीत कनाग् कातील एका मींत्र्याींचे खासगी स्वीय सहाय्यक, कनाग्क 
मींत्रालयातील दोन वरीषठ अचाकारी, तीन कॉन्रक््र आणण एक व्यापारी असे 
सात जण मदयाुींद स्स्ितीत  असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास पोलीसाींच्या छाप्यात ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचाताींवर कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) या प्रकरणी पन्हाळा पोलीस ठाणे भाग-५, 
गु.र.नीं ७९/२०१५ भा.दीं.पव.सीं. कलम ३७० सह आय.्ी.पी.सन १९५६  चे कलम ३, 
४, ५, ६ सह मुीं.दा.का. कलम ६६(१)(ब),  ६८(अ) (ब) अन्वये           
ददनाींक ०९.०८.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
    सदर रेव्ह पा्ीच्या दठकाणी पोलीसाींनी ााड ्ाकून १० आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून सबळ पुरावा सापडल्यामुळे त्याींचेपवरुध्द मा. प्रिमवगग 
न्यायदींडाचाकारी, पन्हाळा येिील न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. प्रकरण न्यायप्रपवषठ आहे. 
     प्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्या १० आरोपीींपैकी ३ आरोपी हे कनाग् क 
मींत्रालयातील कमगचारी आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लािूर शहराि महानगरपाशलिेची परिानगी न घेिाच ररलायन्स  
जजओ िां पनीने उभारलेल्या टॉिरबाबि 

  

(३१) *  ३८२८३   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर महानगरपाशलकेची परवानगी न घेताच ररलायन् स स्ज  कीं पनीने लातूर 
िहरात ४-जी चे ३० केबल ्ॉवसग उभारले आहेत, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची दखल घेत महानगरपाशलका आयुक्ताींनी 
अनचाकृत ्ॉवसगची चौकिी करुन कीं पनीसह घरमालकाींवर गुन्हे नोंदपवण्याचे 
आदेि ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने दोषी कीं पनीवर कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) लातूर महानगरपाशलकेची परवानगी न घेता ररलायन्स 
स्ज  कीं पनीने लातूर िहरात ४ जी चे १९ केबल ्ॉवसग उभारले आहेत. हे खरे 
आहे. 
 



33 

(२) हे खरे नाही. याबाबत ननयमानुसार कायगवाही  करण्याचे ननदेि आयुक्तानी 
ददले आहेत. 
(३) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने याचचका क्रमाींक २०४३/२०१४ माील      
ददनाींक १२.९.२०१४ च्या आदेिान्वये, मोबाईल ्ॉवसगच्या जागा सीलबींद करणे 
आणण पवजेचा पुरवठा खींडीत करणे यासाठी कोणताही बळाचा वापर करु नये 
तसेच मोबाईल ्ॉवसगच्या जागा सीलबींद अिवा पवदयुत पुरवठा खींडीत केले 
असल्यास ते तात्काळ पूवगवत करुन देण्यात यावे असे ननदेि ददले आहेत. 
त्यामुळे याबाबत िासनाने कीं पनीवर कायगवाही केलेली नाही. 

 दरययानच्या कालावाीत सदर कीं पनीने परवानगी शिवाय उभारलेले १९ 
्ॉवसग व  नवीन २ ्ॉवसग  असे एकूण २१ ्ॉवसगना परवानगी देण्याची 
महानगरपाशलकेकड ेपवनींती केली आहे. त्याबाबत आवश्यक कागदपत्राींची 
पूतगता करण्यास कीं पनीस कळपवण्यात आले आहे. 

(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
----------------- 

  
साांगली, शमरज ि िुपिाि महानगरपाशलिेच्या घांटागािीिील फायबर  

िब्याच्या खरेदीमध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(३२) *  ३५४६४   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, शमरज व कुपवाड महानगरपाशलकेच्या घी्ं ागाडीतील फायबर 
डब्याच्या खरेदीमध्ये लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ च्या सुमारास ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींाीत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  हे खरे नाही. 
      तिापप, स्िाननक वतगमानपत्रात फायबर डबे प्रभाग ननहाय वा्प करताना 
अननयशमतता झाल्याच्या आियाची बातमी प्रशसध्द झाली होती. 
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     घी्ं ागाडयातील फायबरचे जनेू डबे खराब झाल्यामुळे पवभागाच्या 
मागणीनुसार ककमान  ५०० फायबर डब्याींच्या खरेदीकरीता बाजारामानू समक्ष 
चौकिी करुन दरपत्रक मागपवण्यात आली होती. 
      त्यातील सवागत कमी एका फायबर डब्याचा दर रु. २७००/- इतका होता. 
त्या दरानुसार ५०० डब्याींच्या खरेदीकरीता रु. १३.५० लक्ष इतका खचग अपेक्षक्षत 
होता. 
     त्यानुसार आयुक्त, साींगली शमरज कुपवाड महानगरपाशलका याींच्या 
कायदेिीर अचाकारात ननपवदा मागपवण्यात आल्या असता पवदहत मुदतीत केवळ 
एकच ननपवदा प्राप्त झाली. या अल्प प्रनतसादामुळे या कामाकरीता दोन वेळा 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
     तदनींतर दोन ननपवदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी एक अपात्र ठरल्याने 
न्य ुसाई फायबर याींची ननपवदा वा्ाघा्ीनींतर अींदाजपत्रकीय दराने प्रनत फायबर 
डबा रु. २७००/- प्रमाणे एकूण ५०० डब्याींची रु. १३.५० लक्ष इतक्या ककीं मतीस 
खरेदी करण्यात आली आहे. 
(२)  या खरेदीत घो्ाळा झाला नसल्याने चौकिी करण्यात आली नाही.        
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुमसर, मोहािी (जज.भांिारा) येथील गहृतनमााण योजनेिनू  
गरजू ि गरीब लोिाांना घरे शमळणेबाबि 

  

(३३) *  ३९१६३   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) भींडारा स्जल््यातील गरजू व गरीब लोकाींना िासनातफे यहाडा गहृननमागण 
योजनेचा लाभ शमळणेकररता स्िाननक लोकप्रनतननाीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये 
वा त्या दरययान िासनाकड ेमागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तुमसर व मोहाडी या तालुक्यात तालुकास्तरीय गहृननमागण 
योजना कायागस्न्वत करण्याचे िासनाचे  ाोरण आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारण काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१)  होय. 
(२), (३) व (४) भींडारा स्जल््यात भींडारा िहरात नागपूर मींडळाचे ताब्यात 
असलेल्या जमीनीवर नागपूर मींडळाने गहृननमागण योजना राबपवल्या असून काही 
योजना प्रस्तापवत आहेत.  तिापप सदय:स्स्ितीत यहाडा, नागपूर मींडळाकड े
भींडारा स्जल््यातील तालुक्याचे दठकाणी कोणतीही  िासकीय अिवा खाजगी 
जमीन उपलब्ा नाही. भींडारा स्जल््यात तालुक्याचे दठकाणी जमीन उपलब्ा 
करुन घेण्यासींदभागत यहाडाकडून सींबींचात सरकारी यींत्रणाकड ेपाठपुरावा करण्यात 
येत असून जमीन शमळताच नागपूर मींडळातफे योजना राबपवण्याची कायगवाही 
करण्यात येईल. 

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

अांधेरी लोखांििाला सिा ल जिळील स्िािांत्र्य सैतनिाांच्या िोटयामधनू  
शमळालेली सदतनिा म्हािाच्या परिानगीशशिाय वििल्याबाबि 

 

(३४) *  ३३५६८   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींाेरी लोखींडवाला सकग ल जवळील सदननका क्र. ६ (अ) १००६ ही स्वातींत्र 
सैननकाच्या को्यामाून शमळालेली सदननका त्याींचे वारस श्री.अिोक सुयगवींिी 
याींना मतृ दिगवनू  परस्पर सशलम देसाई या सींियास्पद व्यक्तीला पवकल्याबाबत 
चौकिी करुन दोषी व्यक्तीपवरुध्द कायदेिीर कारवाई करण्याबाबत तसेच मुळ 
मालक श्री.अिोक सुयगवींिी याींना सदननका हस्ताींतरीत करण्याबाबत ाळुयाचे 
लोकप्रनतननाी याींनी ददनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी व तदनींतरही वारींवार      
मा. गहृननमागण मींत्री याींना पत्रव्यवहार करुनही अदयाप कोणतीही कायगवाही 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) तदनुसार दोषी व्यक्तीपवरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे तसेच उक्त 
सदननका मुळ मालकाींना हस्ताींतररत करण्यात आली आहे काय, नसल्यास त्याची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहिा : (१), (२) व (३) मा.श्री.अननल गो्े, पवाानसभा सदस्य याींचे 
यासींदभागतील दद. ३.२.२०१५ चे पत्र प्राप्त  झाले आहे. 
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     उपाध्यक्ष, यहाडा याींच्याकडून प्राप्त अहवालानसुार श्री.अिोक गगन 
सुयगवींिी याींना यहाडाच्या मुींबई मींडळामाफग त स्वातींत्र्य सैननक राखीव प्रवगागतून 
स्वातींत्र सैननकाींचे वारस/अवलींबून असणारे व्यक्ती यहणनू सन २०१० मध्ये अींाेरी 
लोखींडवाला सकग लजवळील सदननका क्र.६ (अ) १००६ ही सदननका दद.२५.०२.२०१० 
रोजी पवतरीत करण्यात आली होती. श्री.सुयगवींिी याींनी सदर सदननकेचा ताबा 
दद.२५.०२.२०१० रोजी घेतला. तदनींतर सदर सदननकेमध्ये श्री.सशलम महयमद 
अली देसाई हे राहत असल्याची तक्रार यहाडाकड े प्राप्त झाली. त्याअनषुींगाने 
श्री.अिोक सुयगवींिी याींच्याकड ेसदर गाळा मुींबई मींडळाच्या पवूग परवानगीशिवाय 
श्री.सशलम देसाई याींना भाड्याने ददल्याबाबत यहाडाकडून पवचारणा करण्यात 
आली व त्यानुषींगाने मींडळाची ररतसर परवानगी घेण्यासही त्याींना कळपवण्यात 
आले. 
     मा.आमदार श्री.अननल गो्े याींनी या सींदभागत दद.०३.०२.२०१५ रोजी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने यहाडाने केलेल्या गाळा तपासणीच्यावेळी सदर 
गाळ्यात श्री.सशलम देसाई याींचे वास्तव्य आढळून आल्याने प्राचाकरणाच्या 
पवाीसल्लागार याींचे अशभप्राय घेऊन हे प्रकरण सक्षम प्राचाकारी, प्राचाकरण 
याींच्याकड े यहाड अचाननयम, १९७६ च्या कलम ६६ अन्वये दाखल करण्यात 
आलेले आहे. सक्षम प्राचाकारी याींचा ननणगय अदयापपयांत प्रलींबबत आहे. सक्षम 
प्राचाकाऱ्याींच्या ननणगय/आदेिाच्या अनषुींगाने कायगवाही करण्याची तजवीज यहाडा 
प्राचाकरणाने ठेवलेली आहे. 

----------------- 
उल्हासनगर शहरामध्ये गुन्हे दाखल होऊनही  

अनधधिृि बाांधिामे सुरू असल्याबाबि 

(३५) *  ३९०९६   श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर िहरामध्ये गत चार वषागमध्ये  तब्बल १५०० अनचाकृत 
बाींाकाम जमीनदोस्त करून महानगरपाशलकेने सुमारे १६ जणाींवर एम.आर.्ी.पी  
कायदा अींतगगत कारवाई केली परींतु गुन्हे दाखल होऊनही ९ ्क्के बाींाकामे 
सुरूच असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने सन २०११ ते २०१४ च्या दरययान प्रभाग 
सशमती अींतगगत असलेली अननचाकृत बाींाकामे पडून ्ाकण्याची कारवाई  झाली 
असताना महानगरपाशलकेच्या दलुगक्षामुळे यातील ५० ्क्के बाींाकामे पनु्हा उभी 
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राहल्याने  अनतक्रम पवभाग  व प्रभाग सशमती  वादाच्या भोवऱ्यात सापडली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलकेच्या महासभेत अननचाकृत बाींाकामावर कारवाई 
करण्याबाबत  लोकप्रनतननाीींनी आवाज उठपवल्यानींतर महानगरपाशलकेने तातडीने 
कारवाई केली जाईल असे आश्वासन ददले होते, परींत ूसदर बाींाकामे पुन्हा उभी 
रादहल्याने नागररकाींमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, अननचाकृत बाींाकाम करण्याींचे पद रद्द करून त्याींच्यावर गुन्हे 
दाखल करावा अिी मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनचाकृत बाींाकाम करणा-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सन २०११ ते १० डडसेंबर, २०१५ या कालावाीमध्ये 
उल्हासनगर महानगरपाशलकेने सुमारे ९७६ अनचाकृत बाींाकामे ननषकशसत केली 
असून, आतापयांत अनचाकृत बाींाकाम करणाऱ्या ९८ सींबींचाताींवर एम.आर.्ी.पी. 
कायदयाींतगगत गुन्हे दाखल केले आहेत.  तिापप, अनचाकृत बाींाकामे ननषकाशसत 
केल्यानींतरही सदर बाींाकामे सींबींचात करीत असल्याचे ननदिगनास आले हे खरे 
आहे. 
(२) ननषकाशसत केलेल्या बाींाकामापैकी काही बाींाकामे पुन्हा बाींाण्यात येतात हे 
खरे आहे.  तिापप अिा अनचाकृत बाींाकामाींवर वेळोवेळी  उल्हासनगर 
महानगरपाशलकेमाफग त कायगवाही करण्यात येते. 
(३) उल्हासनगर महानगरपाशलकेच्या महासभेत अनचाकृत बाींाकामावर कायगवाही 
करण्यात येईल असे आश्वासन ददले होते. त्यानुसार ददनाींक ०१.१०.२०१५ पासून 
महानगरपाशलकेने पविेष मोदहम घेऊन ६४००० चौ. फु्ाची ४१ अनचाकृत 
बाींाकामे ननषकाशसत केली आहेत. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) अनचाकृत बाींाकामे करणाऱ्याींवर महापाशलकेमाफग त ननयमानुसार 
एम.आर.्ी.पी. कायदयाींतगगत गुन्हे दाखल करण्यात येतात. तसेच आतापयांत 
सुमारे ९८ अनचाकृत बाींाकाम ाारकाींवर एम.आर.्ी.पी. कायदयाींतगगत गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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निी मुांबईिील मदहला बचि गटाांना हक्िाची  
बाजारपेठ उपलब्ध होण्याबाबि 

  

(३६) *  ३०४८५   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जजिेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईत मोठया सींख्येने मदहला बचत ग् कायगरत असून त्याींनी 
उत्पाददत केलेल्या मालास हक्काची बाजारपेठ उपलब्ा होण्यासाठी नवी मुींबईत 
पवभागननहाय कें द्राची उभारणी करण्याकरीता शसडकोने भूखींड उपलब्ा करुन 
दयावेत यहणनू स्िाननक लोकप्रनतननाीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना          
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने भूखींड उपलब्ा करुन देणेबाबत 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) नवी मुींबई महानगरपाशलकेकडून पवपवा सामास्जक उपक्रमाींसाठी भूखींड वा्प 
करण्याची मागणी प्राप्त झाल्यानुसार शसडकोने सींचालक मींडळ व िासनमान्य 
मूल्य 
आकारणी ाोरणानुसार, नवी मुींबई जमीन पवल्हेवा् (सुाारीत) पवननयम, २००८ 
अन्वये भाडपेट्टयाचा सवलतीचा दर आकारुन पवपवा समाज कल्याणकारी 
उपक्रमाकरीता २५ व िालेय उपक्रमाकरीता १८ भूखींडाचे वा्प महानगरपाशलकेस 
करण्यात आले आहे. 
     उक्त २५ भूखींडापकैी घणसोली व कोपरखरैणे येिे प्रत्येकी एक असे दोन 
भूखींड शसडकोने नवी मुींबई महानगरपाशलकेस मदहला बचत ग्ासाठी वा्प केले 
आहेत. 
     तसेच नवी मुींबई महानगरपाशलकेस समाजकल्याणकारी उपक्रमासाठी १४ 
भूखींडाचे वा्प प्रस्तापवत असून त्यापकैी एक भूखींड मदहला बचतग्ासाठी 
आरेणखत केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपाशलिा हद्दीिील नाल्याांिरील अनाधधिृि बाांधिामाबाबि 

(३७) *  ३८५६०   श्रीमिी मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
 (१) पुणे महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील २७ नाल्याींचा सव्हे करून अहवाल      
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िहर सुाारणा सशमती समोर सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे महानगरपाशलका हद्दीतील बाींाकाम व्यावसानयकाींच्या 
फायदयासाठी हे नाले वळवण्यात आल्याबाबत िहर सुाारणा सशमती व 
मुख्यसभेमध्ये प्रस्ताव माींडला जाऊन त्यावर चचाग झाली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे महानगरपाशलका हद्दीतील नाल्याची एकूण सींख्या ककती आहे 
तसेच ककती बाींाकामे नाल्यावर ककीं वा नाल्याचा प्रवाह वळवून करण्यात आली 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे महानगरपाशलकेकडून माहे फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये 
२७ नाल्याींचा सव्हें करण्यात आला असून, माहे फेब्रवुारी, २०१४ मध्येच त्यावर 
िहर सुाारणा सशमतीमध्ये चचाग झाली होती. 
(२) पुणे िहरातील नाले वळपवण्यासींदभागत िहर सुाारणा सशमतीमध्ये २७ 
नाल्याींच्या अनषुींगाने चचाग झाल्यानुसार पवकास ननयींत्रण ननयमावली माील 
कलम ११.१ ब माील नाल्याींच्या अलायमें् मध्ये बदल करण्याची तरतदु रद्द 
करण्याबाबत िहर सुाारण सशमतीने ठराव क्र. २२०, ददनाींक ७.२.२०१४ रोजी 
सींमत केला आहे. त्यानसुार महासभेने ठराव क्र. ३६, ददनाींक २०.५.२०१४ रोजी 
पाररत केला आहे. 
(३) पुणे िहर महानगरपाशलका हद्दीतील नाल्याचे सव्हेक्षणाचे काम प्रायमुव्ह या 
खाजगी सींस्िेकडून करण्यात आले असून, त्याींनी सादर  केलेल्या अहवालानुसार 
पुणे िहरामाील नाले व उप नाल्याींची सींख्या २३४ इतकी आहे. या नाल्याींची 
एकूण लाींबी अींदाजे ३६२ कक.मी असून, त्यापकैी सुमारे १५ कक.मी. वर सींपूणगपणे 
अडिळे असून सुमारे ५० कक.मी लाींबीवर अींित: अडिळे असल्याचे सदर 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
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     सन १९९७ मध्ये २३ गावे पुणे महानगरपाशलका हद्दीमध्ये समापवष् 
होण्यापूवी नाल्याींवर अनेक दठकाणी मोठया प्रमाणावर अनतक्रमणे, अनचाकृत 
बाींाकामे, गुींठेवारी सदृि पवकास, झोपडपट्या इ. स्वरुपाची कामे झालेली आहेत. 
तसेच प्रायमूव्ह अहवाल सादर होण्यापूवी पुणे िहराच्या जुन्या हद्दीतनू वाहणाऱ्या 
नाल्याींवर देखील वर नमूद केल्याप्रमाणे अनतक्रमणे झालेली आहेत. 
     पवकास ननयींत्रण ननयमावली माील कलम ११.१ ब नुसार काही 
शमळकतीमध्ये पवकसनाची परवानगी देताना सदर तरतदुीचे आाारे नाला 
वळपवण्यास परवाननया देण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रायमूव्ह सींस्िेचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यापासून पवकसनाच्या परवाननया का्ेकोरपणे सदर अहवालानुसार 
देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रायमूव्ह अहवालात एकूण २३ नाला बेशसन ननस्श्चत करण्यात आले असून, 
त्यापैकी ४ बेशसन्सची कामे हाती घेण्यात येऊन पूणग करण्यात आलेली आहेत. 
तसेच जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरत्िान योजने अींतगगत ६ नाला बेशसन्सच्या 
कामाींना मींजुरी शमळालेली असून, सदर कामे लवकरच हाती घेण्याचे पुणे 
महानगरपाशलकेचे ननयोजन आहे. 
     महानगरपाशलकेच्या अींदाजपत्रकामध्ये आवश्यक ती तरतदू करुन उवगररत 
१३ नाला बेशसन्सची कामे हाती घेणे ननयोस्जत आहे. सदर सवग कामे पूणग 
झाल्यानींतर पुणे िहरामाील सवग नाल्याींचा प्रवाह सुरळीत होण्यास मदत होणार 
आहे. 
     नाल्याचा प्रवाह वळपवणे व त्यावरील बाींाकामे/अनतक्रमणे याबाबत सखोल 
चौकिी करुन स्वींयस्पष् अहवाल सादर करण्याबाबत आयकु्त, पुणे 
महानगरपाशलका याींना कळपवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील टेक्सन िां पनीच्या िामगाराांची देणी शमळण्याबाबि 

(३८) *  ३२२७८   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येिील ्ेक्सन कीं पनीने सन १९८१ ते २०१५ दरययान ब-याच 
कामगाराींना कामावरुन कमी करुन त्याींना रोजगारापासून वींचचत ठेवले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास,  अन्यायग्रस्त कामगाराींनी कामगार न्यायालयात ााव घेतली 
असता कामगाराींना कामावर घेण्याचे व मागील पगार देण्याचे कामगार 
न्यायालयाने आदेि ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अदयाप सदर कामगाराींना कामावर घेण्याच्या व मागील पगार 
देण्याचे कामगार न्यायालयाचे आदेिाचे पालन करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार उपरोक्त 
कीं पनीचे मालक व व्यवस्िापक याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) तसेच कामगाराींना कामावर घेण्याबाबत व नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) कामगाराींनी दद. ११ मे, १९८१ पासून सुरु केलेला सींप 
मागे घेऊन व्यवस्िापनाने त्याींना (ननलींबबत केलेले कामगार वगळून) कामावर 
रुज ूकरुन घ्यावे अिा प्रकारचे आदेि मा. औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी  
दद. ११ ऑगस्् १९८६ रोजी पाररत केलेले होते. या आदेिाींपवरुध्द कामगार 
सींघ्नेने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येिे याचचका क्र. ४६३९/१९८६ दाखल केली 
होती. या याचचकेत मा. उच्च न्यायालयाने दद. २३.१०.१९८६ रोजी औदयोचगक 
न्यायालय जो वाढीव कालावाी देईल त्या कालावाीमध्ये कामगाराींना हजर करुन 
घ्यावे असे आदेि ददले. त्यानुसार औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी         
दद. ०९.०१.१९८७ रोजी असे आदेि पाररत केले की, कामगाराींना १९.०१.१९८७ 
पयांत व्यवस्िापनाने कामावर रुज ूकरुन घ्यावे. मा. उच्च न्यायालयाने याचचका 
क्र. २५८०/१९८७ मध्ये दद. ०९.०१.१९८७ चे औदयोचगक न्यायालयाचे आदेि     
दद. ०३.१२.१९८७ रोजी रद्द बातल ठरपवले. तदनींतर कामगार दद. ०४.१२.१९८७ 
रोजी कामावर हजर होण्यासाठी गेले असता व्यवस्िापनाने त्याींना हमीपत्र न 
ददल्यामुळे कामावर हजर करुन घेतले नाही. 
(२) मा. औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी तक्रार युएलपी क्र. ४५९/१९८७ मध्ये 
दद. २८.१०.१९९३ रोजी असा ननणगय ददला आहे की, ज्या कामगाराींनी         
दद. १२.१०.१९९० रोजीच्या करारानसुार राजीनामा ददला नाही त्या कामगाराींना 
कामावर घेण्याबाबत व त्याींचे पगार देण्याबाबत आदेशित केले आहे. 
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(३) मा. औदयोचगक न्यायालयाच्या दद. २८.१०.१९९३ च्या अन्वयािागबाबत 
कामगार व व्यवस्िापन याींच्या भूशमका परस्परपवरोाी आहेत. 
कामगाराींनी राजीनामा ददला आहे अिी भूशमका घेऊन व्यवस्िापन कामगाराींस 
कामावर रुज ू करुन घेत नाही, ही व्यवस्िापनाची भूशमका कामगाराींना मान्य 
नसल्याने त्याींनी याबाबत मा. औदयोचगक न्यायालय, ठाणे येिे तक्रार       
क्र. १५१/१९९४ व सींककणग तक्रारी क्र. १२/२००० ते ३३/२००० (२२ तक्रारी) दाखल 
केलेल्या होत्या. सदरहू सवग तक्रारी मा. औदयोचगक न्यायालयाने दद. १०.०२.२००३ 
च्या आदेिान्वये नामींजूर केल्या मा. औदयोचगक न्यायालयाच्या दद. २८.१०.१९९३ 
च्या आदेिापवरुध्द, २२ कामगाराींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येिे याचचका   
क्र. ६४४८/२००३ दाखल केली असून ती सदय:स्स्ितीत न्यायप्रपवष् आहे. 
(४) १९८१ साली उद्भवलेल्या पववादामध्ये कामगार/ कामगार सींघ्ना व 
व्यवस्िापनाने न्यानयक प्रकक्रयेचा अवलींब केलेला असून त्यामाील पवपवा ननणगय 
व त्याचे अन्वयािग, ही बाब हा न्याय प्रकक्रयेचाच भाग असल्याने हे प्रकरण 
सदय:स्स्ितीत मा. उच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रपवष् आहे. 
     व्यवस्िापनाचा कामगार कपातीचा अजग िासनाने दद. १३.०१.१९८७ रोजी 
नाकारलेला आहे. पववादात मागग काढण्यासाठी िासन व कामगार कायागलयाच्या 
स्तरावर १९८१ व १९८५ च्या दरययान बठैका आयोस्जत करण्यात आल्या होत्या, 
परींत ुत्यामध्ये मागग ननघू िकला नाही. 
(५) मा. उच्च न्यालयासमोर प्रकरण न्यायप्रपवष् आहे. 
 

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

विलेपाले (मुांबई) येथील ‘जय मािा दी’ एअर िुरीअर  
िां पनीच्या िमाचाऱयाांचे झालेले अपहरण 

  

(३९) *  ३३४६२   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पवलेपाले (मुींबई) पूवे पवमानतळाजवळील मागागवर ‘जय माता दी’ एअर 
कुरीअर कीं पनीच्या दोन कमगचाऱ्याींचे ददनाींक २२ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास अपहरण करुन त्याींच्याकडील २ को्ी ८८ लाख रुपयाींचे दाचगने ददवसा 
ढवळ्या लु्ण्यात आल्याबाबतची तक्रार वाींदे्र पोलीस ठाण्यात नोंदपवण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच यापवूी सदर कुरीअर कीं पनी सींदभागत अिा प्रकारे लु्ण्याच्या चार 
घ्ना घडल्या असून या सींपूणग प्रकरणाींचा तपास पणूग झाला आहे काय, 
असल्यास, तपासाचे ननषकषग काय आहेत व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) याबाबत पवलेपाले पोलीस ठाणे येिे गु.र.क्र.३३७/१५ 
भा.द.पव.स. कलम १७०, ३४१, ३९५, ३६३, २०१, ४१२, ४६८, सह कलम ३,२५ 
भाहका अन्वये ददनाींक २१.१०.२०१५ रोजी दाखल आहे. 
(२) उपरोक्त गुन््यात एकूण ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असून 
त्याींचेकडून चोरीस गेलेली सींपूणग मालमत्ता हस्तगत करण्यात आलेली आहे.  
सदरचा गुन्हा तपसााीन आहे. 
     उपरोक्त गुन््याव्यनतररक्त यापुवी सदर कुररअर कीं पनीच्या लु्ीच्या 
घ्नेबाबत पवलेपाले पोलीस स्िानकाच्या अशभलेखी गुन्हा नोंद नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पनिेल येथील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेची शालेय इमारि, िायाशाळा ि 
मुलाांच्या िसिीगहृाच्या इमारिीची झालेली दरुिस्था 

  

(४०) *  २८७२५   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येिील औदयोचगक प्रशिक्षण सींस्िेची िालेय 
इमारत, कायगिाळा व मुलाींच्या वसतीगहृाच्या इमारतीची अनतिय दरुवस्िा झाली 
असून देखभाल दरुुस्तीची मागणी आय्ीआय माील पवदयार्थयाांनी प्राचायाांकड े
माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान केली असून स्िाननक लोकप्रनतननाीींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ वा त्या सुमारास मा.उच्च व तींत्र शिक्षण मींत्री याींचेकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देखभाल दरुुस्तीच्या कामासाठी उच्च व तींत्र शिक्षण पवभागाकड े
सावगजननक बाींाकाम खात्याने अनेकदा आवश्यक ननाीची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ननाी अभावी उक्त शिक्षण सींस्िेची दयनीय अवस्िा झाली 
असून, याबाबत  चौकिी करून आवश्यक ननाी उपलब्ा होण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करीत आहेत, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) खरे नाही. 
(३) सावगजननक बाींाकाम पवभागास इमारतीचे स्रक्चरल ऑडड् करुन 
अींदाजपत्रक सादर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असून, सावगजननक 
बाींाकाम पवभागाकडून अींदाजपत्रक प्राप्त झालेले नाही. अींदाजपत्रक प्राप्त 
झाल्यानींतर ननाी उपलब्ा करुन देणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

निी मुांबई येथील ददघा येथे बेिायदेशीर बाांधिाम  
िरणा-या वििासिाांिर िारिाई िरणेबाबि 

 

(४१) *  ३२०७४   श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई येिील ददघा येिे बेकायदेिीर बाींाकाम करणा-या 
पवकासकाींपवरोाात रदहवािाींनी केलेल् या तक्रारीनींतर रबाळे येिील एम.आय.डी.सी. 
पोलीस ठाण्यात ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुन्हे दाखल करण्यात आलेले पवकासक तसेच त्याींच्या कीं पन्याींची 
नावे काय आहे व त्याींनी ककती इमारती बाींानू, ककती नागररकाींची, ककती 
रुपयाींची फसवणकू केल्याची बाब तपासात उघडकीस आली असून सदर तपास 
करण्यास पवलींब होण्याची सवगसााारण कारणे काय आहेत, 
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(३) तसेच सदर बेकायदेिीर इमारतीींना बाींाकाम परवाना, वीज, पाणी इत्यादी 
कनेक्िन देणाऱ्या व त्याींच्याकडून कर वसूल करणाऱ्या सींबाीत अचाकारी व 
कमगचाऱ्याींपवरोाात तसेच सदर दठकाणी बाींाकाम करणाऱ्या परींतु पोलीसाींत तक्रार 
दाखल न झालेल्या पवकासकाींपवरोाात गुन्हे दाखल करण्याकररता व त्याींना अ्क 
करण्याकररता िासनामाफग त काय उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या पवकासकाींची नावे व कीं पन्याींची नावे 
खालीलप्रमाणे आहेत:- 

१) एकपवरा आई डवे्हलपसग, पवकासक श्री. खारकर, श्री. मोकािी व    
श्री. मढवी, शिवराम अपा ग्में्, ददघा या इमारती बाींालेल्या असून 
फसवणकू केलेल्या नागररकाींची सींख्या ३२ असून पोलीस स््ेिन, रबाळे 
येिे गु.र.क्र. २१३/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार फसवणकुीची रक्कम रु. १,०४,०८,०००/- आढळून आली आहे. 
२) अष्पवनायक कीं स्रक्िन प्रा.शल. पवकासक श्री.पा्ील, श्री. खारकर, 
श्री. खींदे, केरु प्लाझा अपा ग्में्, ददघा या इमारती बाींालेल्या असून 
फसवणकू केलेल्या नागररकाींची सींख्या ४९ असून पोलीस स््ेिन, रबाळे 
येिे गु.र.क्र. २१४/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार फसवणकुीची रक्कम रु. १,५८,३६,५००/- आढळून आली आहे. 
३) एकपवरा आई डवे्हलपसग, पवकासक श्री. खारकर, श्री. कोळी,       
श्री. मोकािी, पाींडुरींग अपा ग्में्, ददघा या इमारती बाींालेल्या असून 
फसवणकू केलेल्या नागररकाींची सींख्या १८ असून पोलीस स््ेिन, रबाळे 
येिे गु.र.क्र. २२०/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार फसवणकुीची रक्कम रु. ८५,७८,०००/- आढळून आली आहे. 
४) एम के डवे्हलपसग, पवकासक श्री. नपवन गवते, श्री. राजेि गवते, 
मोरेश्वर अपा ग्में् व शिमनया अपा ग्में्, ददघा या इमारती बाींालेल्या 
असून फसवणकू केलेल्या नागररकाींची सींख्या अनकु्रमे १४ व ८० असून 
पोलीस स््ेिन, रबाळे येिे गु.र.क्र. २२९/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन साक्षीदाराींची रक्कम ननषपन्न झाली 
असून ती रु. १६,६७,०००/- आढळून आली आहे. 
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५) मे. भोलानाि बबल्डसग अँड डवे्हलपसग, पवकासक श्री. ठाकुर, जय 
गणेि भवनबबल्डीींग, ददघा या इमारती बाींालेल्या असून फसवणकू 
केलेल्या नागररकाींची सींख्या ४५ असून पोलीस स््ेिन, रबाळे येिे 
गु.र.क्र. २३०/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
एका साक्षीदाराची रक्कम ननषपन्न झाली असून ती रु. ५,००,०००/- 
आढळून आली आहे. 
६) गणेि बबल्डसग अँड. डवे्हलपसग, पवकासक श्री. हरसोरा, अमतृनगर 
हाऊस कॉयप् लेक्स, ददघा या इमारती बाींालेल्या असून फसवणकू 
केलेल्या नागररकाींची सींख्या ४३ असून पोलीस स््ेिन, रबाळे येिे 
गु.र.क्र. २३१/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
एका साक्षीदाराची रक्कम ननषपन्न झाली असून ती रु.२,४३,०००/- 
आढळून आली आहे. 

(३) मा. उच्च न्यायालय येिे दाखल असलेल्या पीआयएल क्र. १३८/२०१२ व 
८०/२०१३ च्या अनुषींगाने न्यायालयात उप पवभागीय अचाकारी, ठाणे, पवभाग 
ठाणे याींनी ९९ अनचाकृत इमारतीींपैकी ०४ शसडकोच्या अखत्यारीतील, ९० 
इमारती एमआयडीसी च्या अखत्यारीतील व इतर ०५ इमारती कोणत्या दठकाणी 
आहेत, याबाबत सपवस्तर अहवाल सादर केला आहे. 
     या प्राचाकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या क्षेत्रासाठी एमआर्ीपी 
कायदयान्वये ही प्राचाकरणे ननयोजन प्राचाकरणे यहणनू कायगरत आहेत. त्याींच्या 
अखत्यारीतील अनचाकृत बाींाकामावर कारवाई करण्याचा व ननषकासीत 
करण्याचा एमआर्ीपी ॲक्् १९६६ अन्वये त्याींना अचाकार  असल्यामुळे 
त्याबाबत त्याींना पत्रान्वये कळपवण्यात आले आहे. 
      न्यायालयाच्या आदेिन्वये शिवराम अपा ग्में् व केरु प्लाझा या इमारती 
तोडण्यात आल्या आहेत, पाींडुरींग अपा ग्में्च्या रदहवािाींनी मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई येिे रर् पप्ीिन क्र. २७८३४/२०१५ दाखल केले असून प्रकरण न्यायप्रपवषठ 
आहे. 
     बेकायदेिीर बाींाकामाींना परवाना, पवज, पाणी इ. कनेक्िन देणाऱ्या 
कायागलयाकड े चौकिी चालू असून या गुन््यात ज्याींचा सहभाग असेल 
त्याींच्यापवरुध्द कारवाई करण्याची तरतदू ठेवली आहे. 
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     मा. उच्च न्यायालयाने अनचाकृत बाींाकामाबाबत कायदेिीर कारवाई 
करण्यासाठी सहाय्यक पोलीस आयकु्त दजागच्या अचाकाऱ्याींची नेमणकू 
करण्याबाबत आदेि ददले होते. सदर आदेिाच्या अनषुींगाने सहाय्यक पोलीस 
आयुक्त, वािी याींची नेमणकू करण्यात आली आहे. 
     बेकायदेिीर असलेल्या इमारतीतील रदहवािाींनी सींबींचात पवकासकापवरुध्द 
तक्रार करावी. याबाबत पोलीसाींकडून आवाहन करण्यात आले आहे. या अनुषींगाने 
तक्रारी दाखल होताच योनय ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील िरळी येथील पोलीस िसाहिीिील इमारिी  
रहाण्यािररिा धोिादायि असल्याबाबि 

(४२) *  ३१७८०   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.सुतनल शशांदे 
(िरळी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वरळी येिील पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या शभींतीींना तड े गेले 
असून तु् लेल्या फरश्या आणण खचलेले मजले अिा ाोकादायक इमारतीत 
पोलीसाींची १०८ कु्ुींबे जीव मुठीत ारुन रहात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास वरळीच्या जनु्या पोलीस वसाहतीतील सी पध्दतीच्या इमारतीतील 
दसुऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या कॉन्स््ेबल श्री. रवीींद्र दळवी याींच्या घरातील 
स्लॅबचा ८० ्क्के  भाग ददनाींक ७ ऑक््ोबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
कोसळून त्यात १४ वषागची मुलगी गींभीर जखमी झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीतील रदहवािाींचे तातडीने स्िलाींतर करुन पोलीस 
वसाहतीींची दरुुस्ती करण्यासाठी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) वरळीच्या पोलीस वसाहतीमाील श्री.रपवींद्र दळवी याींच्या ननवासस्िानामाील 
स्लॅबचे प्लॅस््र कोसळल्याने त्याींच्या मुलीला दखुापत झाली असून ४ ्ाके 
पडलेले आहेत. या घ्नेनींतर त्याींना दसुरे िासकीय ननवासस्िान वा्प करण्यात 
आले आहे. 
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(३) मा.मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ७.११.२०१५ रोजीच्या बैठकीत 
घेण्यात आलेल्या ननणगयानुसार वरळी येिील ाोकादायक स्स्ितीमध्ये असलेल्या 
व इतर इमारतीींच्या दरुुस्तीचा/पुनगबाींाणीचा प्रस्ताव फेरसादर करण्यासाठी 
सावगजननक बाींाकाम पवभागास कळपवण्यात आले आहे. तसेच ाोकादायक 
इमारतीमाील रदहवाश्याींना त्वरीत पयागयी व्यवस्िा करुन अन्यत्र हलपवण्यासाठी 
आणण या दठकाणी बाींालेल्या नपवन इमारतीमाील सदननकाींचे वा्प अनुजे्ञयता 
तपासून प्रािययाने करण्याकरीता पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींना कळपवण्यात 
आले आहे. 
     तसेच पोलीस पवभागाच्या वरळी येिील ाोकादायक इमारतीींच्या 
पुनपवगकासाींतगगत ४ च्ईक्षेत्र (एफएसआय) देण्याचे प्रस्तापवत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

मुांबई महापाशलिेिील शसग्नल जांक्शन दरुुस्िीच्या िामाि  
सुमारे ३०० िोटी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 

(४३) *  ३६८५२   िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाशलकेतील शसननल जींक्िन दरुुस्तीच्या कामात सुमारे ३०० को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार िासनाने आतापयांत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अिा प्रकारची बातमी दैननक वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली 
होती. 
     तसेच मुींबई महापाशलकेतील शसननल जींक्िन दरुुस्तीच्या कामाबाबत 
मादहती अचाकार अींतगगत प्राप्त अजागच्या अनषुींगाने मुख्य मादहती आयुक्ताींकड े
झालेल्या सुनावणी दरययान, अपीलकत्यागने या कामात कीं त्रा्दाराने काकँक्र् आणण 
डबेब्रज चाजेस भरलेले नसल्यामुळे सुमारे ३०० को्ी रुपयाींचा घो्ाळा झाला आहे 
असे प्रनतपादन केले होते. 
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     तिापप, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेतील जींक्िन दरुुस्तीच्या कामात 
कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल्हयािील ििािनगर येथील भाि ेित्िािर (रेंटल) हौशसांग  
योजनेिील ४० दिुाने गि चार िषाापासून बांद असल्याबाबि 

(४४) *  ३९३३६   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ठाणे स्जल्हयातील वतगकनगर येिील भाड ेतत्वावर (रें्ल) हौशसींग योजनेतील 
उपलब्ा असलेली ४० दकुाने गत चार वषे  बींद असल्याने सदर गाळे भाड े
तत्वावर मदहला बचत ग्ाींना देण्याबाबतची मागणी मुींबई महानगरप्रदेि पवकास 
प्राचाकरणाच्या आयुक्ताींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त योजनेतील गाळे वापरापवना राहण्यामागची कारणे काय 
आहेत, 

(३) असल्यास, मागणीनुसार सदरहू गाळे भाडतेत्वावर देण्याबाबत िासनस्तरावर 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
 
 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई महानगर प्रदेि पवकास प्राचाकरणाकड े भाड े तत्वावरील घरे 
योजनेंतगगत प्राप्त होणाऱ्या एकूण सदननकाींपैकी सवगसााारणपणे ५०  ्क्केपयांत 
सदननका प्रााान्याने स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींच्या क्षते्रामध्ये ाोकादायक व 
मोडकळीस आलेल्या इमारती ननषकाशसत करताींना पवस्िापपत होत असलेल्या 
रदहवािाींना तात्पुरत्या ननवाऱ्यासाठी सींक्रमण ननवास यहणनू उपलब्ा करुन 
देण्याचा िासनाने ननणगय घेऊन त्याकरीता अवलींबपवण्यात यावयाच्या 
कायगपध्दतीबाबत आवश्यक ते ननदेि प्रिासनाकडून महानगर आयुक्त,  मुींबई 
महानगर प्रदेि पवकास प्राचाकरण याींना दद. २२/८/२०१३ च्या पत्रान्वये देण्यात 
आले आहेत. 
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     मुींबई महानगर प्रदेि पवकास प्राचाकरणाने भाड ेतत्वावरील घरे योजनेंतगगत 
प्राप्त दकुानगाळे पवतरणाबाबत ठराव पाररत केला आहे. भाडतेत्वावरील प्राप्त 
उवगररत सदननका तसेच दकुानभाड ेवा्पाबाबतचे ाोरण ननस्श्चत करण्याची बाब 
िासनाच्या पवचारााीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई पोशलसाांच्या समाजसेिा शाखेने मुक्ि िेलेल्या  
बाल शभक्षेि-याांचे पनुिासन िरण्याबाबि 

(४५) *  २९८४८   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई पोशलसाींच्या समाजसेवा िाखेने बाल शभक्षके-याींना मुक्त करण्यासाठी 
हाती घेतलेल्या मोदहमेमध्ये दक्षक्षण मुींबई आणण उत्तर मुींबईत सवागचाक बाल 
शभक्षेक-याींची सींख्या पोशलसाींना आढळून आली असून मुींबईतील ४१६ बालकाींची 
मुक्तता करण्यात पोशलसाींना यि शमळाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मुक्त केलेल्या बाल शभक्षके-याींचे पुनवगसन करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नोव्हेंबर २०१५ अखरेपयांत एकुण ४४३ बाल 
शभक्षेकऱ्याींची मुक्तता करण्यात आलेली आहे. 
(२) मुक्त केलेल्यापकैी १३८ बाल शभक्षेकऱ्याींना बालगहृ डोंगरी येिे व ३०५ बाल 
शभक्षेकऱ्याींना मानखदुग येिील बालगहृात दाखल करण्यात येऊन त्याींचे पुनवगसन 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर उत्िर विभागािील अनुसूधचि जािीच्या मुलाांमुलीिररिा  
असलेल्या औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेची झालेली दरुिस्था 

(४६) *  ३६२१२   िॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर उत्तर पवभागात अनुसूचचत जातीच्या मुलाींमुलीकरीता औदयोगीक 
प्रशिक्षण सींस्िेची ननशमगती करण्यात आली असून सींस्िेची ननाीअभावी व 
िासनाच्या उदासीनतेमुळे दरुावस्िा झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत अनेक वषागपासून सदर सींस्िेमाील यींत्र सामुग्री वापरापवना 
असल्याने ननकामी होण्याच्या मागागवर असून त्यामुळे िासनाचे को्यवाी 
रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने या सींस्िेचा पवस्ताराची योजना आखली आहे काय, 
तसेच सींस्िा चालू करण्यासाठी कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) १२ व्यवसायाऐवजी फक्त ०६ व्यवसायाच्या प्रत्येकी ०२ तकुड्या सुरु 
करण्याची बाब िासनाच्या पवचारााीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िल् याण-िोंबबिली शहराि सीसीटीव् ही िॅमेरे बसविण् याचा 
प्रस्िाि प्रलांबबि असल् याबाबि 

(४७) *  ३०३९६   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), अॅि.िे.सी. 
पाििी (अक्िलिुिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) कल् याण-डोंबबवली िहरात वाढलेल् या गुन् ्याींच् या पाश् वगभुमीवर सीसी्ीव् ही 
कॅमेरे बसपवण् याचा प्रस् ताव गत ३ वषागपासून प्रलींबबत असल् याचे माहे ऑगस् ्, 
२०१५ मध्ये वा त् या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सन २०१३-१४ च्या अिगसींकल् पात तत् कालीन आयुक् ताींनी 
सीसी्ीव् ही कॅमे-यासाठी १ को्ी रुपयाची तरतदू केली होती परींत ु िहरात 
कोणत् या दठकाणी सीसी्ीव् ही बसवावेत यासींबींाीचे सवेक्षण 
पोशलसाींकडून करण् यात आले नसल् याने तसेच सदर कॅमेरे बसपवल्यानींतर त्याींची 
देखभाल दरुुस् ती कोणी करावयाची याबाबतचा ननणगय न झाल् याने काम प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेच्या सन २०१३-१४ च्या अिगसींकल्पात 
सी.सी.्ी.व्ही प्रकल्पाकरीता तरतूद करण्यात आली नव्हती. 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रातील ७ पोलीस ठाण्याींतगगत 
सी.सी.्ी.व्ही बसपवण्याबाबत पोलीस पवभागाकडून सवेक्षण करण्यात येऊन 
त्याची यादी महानगरपाशलकेस सादर करण्यात आली. 
     सदर प्रयोजनाकरीता प्रकल्प व्यवस्िापन सल्लागाराची ननयुक्ती 
करण्याबाबत, तसेच उक्त प्रकल्पाच्या कामाच्या व्याप्तीसींबींाी महानगरपाशलकेने 
पाठपवलेल्या प्रस्तावास राज्य िासनाच्या सामान्य प्रिासन पवभागाने (मादहती 
तींत्रज्ञान कक्ष) दद. ०३.०९.२०१४ च्या पत्रादवारे स्स्वकृती ददली. 
      तदनींतर कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेकडून या प्रकल्पाकरीता      
मे. प्राईसवॉ्रहाऊस कूपसग प्रा.शल. याींची प्रकल्प व्यवस्िापन समींत्रक यहणनू 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपाशलकेकडून या समींत्रकास          
दद. २८/०५/२०१५ रोजी ददलेल्या आदेिानुसार या प्रकल्पाचा सपवस्तर प्रकल्प 
अहवाल बनपवण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शशरुर (जज. पुणे) येथील पोलीस िसाहिीची दरुिस्था झाल्याबाबि 
 

(४८) *  ३०४७६   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिरुर (स्ज. पुणे) येिील बब्र्ीिकालीन पोलीस वसाहतीची अत्यींत दरुवस्िा 
झाली असून सवगत्र अस्वच्छता पसरली आहे तसेच कारवाई मध्ये जप्त केलेल्या 
वाहनाींचा देखील वसाहतीतच खच पडला आहे व सींपूणग वसाहतीत एकच 
स्वच्छतागहृ असल्याने वसाहतीत राहणाऱ्या पोलीसाींच्या कु्ुींबबयाींची गैरसोय होत 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीची दरुुस्ती करुन सोयीसुपवाा पुरपवण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) शिरुर स्ज.पुणे येिील पोलीस वसाहतीींच्या दरुुस्तीबाबतचा प्रस्ताव व 
अींदाजपत्रके सावगजननक बाींाकाम पवभागाकडून मागपवण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
माहुली जहागीर (जज.अमराििी) येथे पोशलसाांनी  

जमािािर िेलेला गोळीबार 

(४९) *  २८६३४   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहुली जहागीर (स्ज.अमरावती) येिील पवदयािी बस अपघातात ठार 
झाल्यामुळे  प्रक्षुब्ा झालेल्या जमावावर ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पोशलसाींनी बेछू्पणे गोळीबार करुन गावकऱ्याींना बेदम मारहाण 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोळीबार करण्यापूवी पोशलसाींनी स्जल्हाचाकारी याींची परवानगी 
घेणे आवश्यक असतानाही घेण्यात आलेली नाही तसेच पोशलस गावकऱ्याींवर सुड 
घेण्याच्या भावनेने वागत असून त्याींच्यावर बनाव् गुन्हे दाखल करत 
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असल्याप्रकरणी ददनाींक २८ ऑगस्् २०१५ रोजी वा त्यादरययान तेिील 
लोकप्रनतनीाी याींनी स्जल्हाचाकारी याींची भे् घेवनू मादहती ददली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींचाताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  हे खरे नाही. 
(२) मा. पवाानसभा सदस्य ॲड. यिोमती ठाकूर याींनी श्री. राााकृषण पवखे-
पा्ील, पवरोाी पक्ष नेता याींनी िासनास शलहीलेल्या पत्राची प्रत स्जल्हाचाकारी 
कायागलयास ददली. सदर पत्रास २५.०८.२०१५ रोजी माहूली जहागीर         
ता.स्ज. अमरावती येिे घडलेल्या घ्नेबाबत नमूद करण्यात आले होते.   
(३) सदर प्रकरणी माहुली बस स््ॉपवर मोिी, बुलढाणा या बसने एका िाळकरी 
मुलाचा अपघात होऊन त्यामध्ये त्याचा मतृ्यू झाला त्यावेळी जमलेल्या जमावाने 
एस.्ी. बसची तोडफोड सुरु केली व पोलीसाींच्या कामात अडिळा आणनू 
पोलीसाींवर दगडफेक केली व एस.्ी. बस ला आग लावली. तसेच सदर आग 
पवझपवण्यासाठी आलेल्या अस्ननिामक दलाच्या गाडीला देखील आग लावली. 
पोलीसाींनी जमावाला समजावण्याचा प्रयत्न केला असता, जमावाने दगडफेक केली 
व जमाव सतत दगडफेक करीत असल्याने व जीवघेणा हल्ला करीत असल्याने 
पोलीस कमगचाऱ्याींनी जमाव पाींगपवण्यासाठी व स्वसींरक्षणासाठी एक स््न गे्रने्, 
२ डायमाकग र, ३ ्ीअसग स्मोक सेल व ३ पी.ए.जी. का्ेज याींचा वापर केला. 
जीपवत व पवत्त हानी ्ाळणे तसेच स्वसींरक्षण व कायदा व सुव्यवस्िा राखणे 
आवश्यक असल्याने वरील पररस्स्िती लक्षात घेता पोलीसाींनी सींयम बाळगत 
्प्प्या्प्याने बळाचा वापर केला आहे. 
     जमावाने केलेल्या हल्ल्यामध्ये १ अचाकारी व ९ पोलीस कमगचारी जखमी 
झाले व िासनाच्या मालमत्तेचे एकूण ५०,५४,५५०/- रुपयाींचे नकुसान झाले. 
     अपघाताच्या घ्नेबाबत पोलीस स््ेिन माहुली येिे गु.र.क्र.८७/१५ भादींपव 
कलम २७९, ३०४ (अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. एस.्ी. चे 
वाहनचालक व वाहक याींना अ्क करण्यात आली असून, तपासाअींती दोषारोपपत्र 
न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रपवषठ आहे. 
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    दींगलीच्या घ्नेबाबत पोलीस स््ेिन माहुली येिे गु.र.क्र.८८/१५ भादींपव 
कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३०७, ३९५, ४३५, ३३६, ३३७, ३५३, १०९, ११४,१८६, 
३२२, ४२७, २९४, २०१ सा.माीं.पव.कायदा सह कलम ३ कक्रशमनल अमेंडमें् ॲक्् 
सह कलम ७ व मु.पो.का. १३५ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
गुन््याच्या तपासात ७३ आरोपी आढळून आले. त्यापकैी ३२ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून, २० आरोपीींनी सत्र न्यायालयातून अ्कपूवग जाशमन प्राप्त 
केला आहे, व ५ आरोपी फरार आहेत. एकूण ५७ आरोपीींपवरुध्द दोषारोपपत्र 
न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून १६ आरोपीींपवरुध्द पुरवणी दोषारोपपत्र 
न्यायालयात दाखल होणे बाकी आहे. 
     तसेच पोलीस स््ेिन माहुली येिे गु.र.क्र. ८९/१५ भादींपव कलम १४५, १४७, 
१४८, १४९, ३५३, ३२४, ३३२, ३३६, ३३७, १८६ मुींबई पोलीस कायदा सह कलम 
३१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््यात ७९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असून १ आरोपी फरार आहे. सदर गुन््याचा तपास पूणग 
झाला असून सवग आरोपीींपवरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. 
     मौजा माहुली जहागीर, ता.स्ज. अमरावती येिे दद.२५/०८/१५ रोजी घडलेल्या 
घ्नेच्या दींडाचाकारीय चौकिीसाठी स्जल्हाचाकारी याींनी उपपवभागीय दींडाचाकारी, 
अमरावती याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जुहूगाि िाशी, निी मुांबई येथील अनधधिृि बाांधिामािर महानगरपाशलिा 
प्रशासनाििून िारिाई होि नसल्याबाबि 

(५०) *  ३६५९५   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री. पािो दास याींनी  शसडकोच्या  हडप  केलेल्या  सेक््र  ११  
जुहूगाव, वािी, येिील जागेवर  मरीन  से्ं रच्या नावे  जी +२ अनचाकृत  
बाींाकाम करून व्यावसानयक  वापर  कररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मालकाला  महाराषर  प्रादेशिक नगररचना  अचाननयम,  
१९६६ अन्वये  नवी मुींबई महानगरपाशलका प्रिासनामाफग त फक्त नो्ीस  देवून  
पाठीिी घातले जात  आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय तसेच  
अनचाकृत  बाींाकाम  करणाऱ्या   तिाकचित  बेकायदेिीर मालक         
श्री.पािो दास  याींचेवर  फौजदारी  गुन्हा  दाखल  करण्याबाबत कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सदर अनचाकृत बाींाकामास महाराषर प्रादेशिक नगररचना अचाननयम, १९६६ 
अींतगगत नवी मुींबई महानगरपाशलकेने नो्ीस बजावली आहे. 
     या अनचाकृत बाींाकामापवरोाात शसडको प्रिासन आणण नवी मुींबई 
महानगरपाशलका याींच्यामाफग त सींयुक्त मोहीम हाती घेण्यात आली असून 
महानगरपाशलकेच्या पवभाग कायागलयामाफग त २४ तासाींची नो्ीस बजावनू 
ननषकासनाची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) अनचाकृत बाींाकाम करणा-या सींबींचाताींपवरोाात नवी मुींबई महानगर-
पाशलकेकडून गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भोिरदन (जज.जालना) शहरािील िचरा नगरपररषद प्रशासनाििून 
शहरालगिच्या िेळना नदीच्या पा्ाि टािला जाि असल्याबाबि 

(५१) *  ३९२३७   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरदन (स्ज.जालना) िहरातील कचरा नगरपररषद प्रिासनाकडून 
िहरालगतच्या केळना नदीच्या पात्रात ्ाकला जात असल्याने त्यापासून ननमागण 
होणाऱ्या दगुांाीमुळे पररसरातील नागररकाींच्या आरोनयास ाोका ननमागण झाला 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्यासुमारास 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्िाननक नागररकाींनी भोकरदन नगरपररषदेकड े
तक्रारी देवनूही यावर अदयापपयांत पाशलका प्रिासनाकडून कोणतीही कायगवाही  
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने  चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार  पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची सवगसााारण कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

निी मुांबईिील िळांबोली पररसरािील मथुर नािर याने गुांगीचे औषध देऊन 
अल्पियीन मुला-मुलीांिर शारीररि अत्याचार िेल्याबाबि 

  

(५२) *  २९९१५   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील कळींबोली पररसरातील वडापाव व इडली पवके्रता मिुर नाडर 
याने ४० ते ५० अल्पवयीन मुला-मुलीींना वडापाव व  इडलीतनू गुींगीचे औषा 
देऊन िारीररक अत्याचार करुन भ्रमणध्वनीव् दारे त्याचे चचत्रीकरण केल्याचे    
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नराामापवरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२)  होय. याबाबत कफयागदीवरुन कळींबोली पोलीस 
ठाणे येिे गु. र.नीं. १२५/२०१५, भा.दीं.पव.सीं. कलम ३७६(१), ३७६(२)(एफ), 
३७६(आय), ३७६(एन), ३७७, ३५४(ए)(बी)(सी), ५०६(१) सह दद प्रो्ेक्िन ऑफ 
चचल्रन फॉम सेक्िुअल ऑफेन्सेस ॲक्् २०१२ चे कलम- ४,६,८,१२,१४, सह 
मादहती व तींत्रज्ञान कायदा कलम- ६६(ई), ६७, बी-बी,सी,ई प्रमाणे         
ददनाींक ०९.१०.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल आहे. 
     सदर आरोपीस तात्काळ अ्क करण्यात आली असून आरोपी न्यायालयीन 
कस््डीमध्ये आहे.  सदर गुन््याचा तपास चालु आहे. 
(३) पवलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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मुांबईमधील रस्िे अपघािाच्या प्रमाणाि िाढ झाल्याबाबि 

(५३) *  ३५१७७   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये जानेवारी ते जुलै, २०१५ दरययान १२ हजार ९९५ रस्ते अपघात 
झाले असून त्यापकैी २७७ अपघाताींमध्ये २९२ जणाींना प्राण गमवावे लागले 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,   
(२) असल्यास, सदर अपघाताींमध्ये २ हजार ४६८ जण जखमी झाले असून 
ददवसा २१३ व रात्री ६३ अपघात झालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाळा, महापवदयालयात जनजागतृी करण्याबरोबरच अनेक 
सामास्जक सींस्िाींना सोबत घेऊन पि ना्यही सादर केले जात असूनही सगळे 
प्रयत्न अपयिी  ठरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना 
केली अिवा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ?   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अपघाताींमध्ये २७७ प्राणींनतक अपघात असून त्यापैकी २१३ अपघात 
ददवसा व ६४ अपघात रात्री झालेले आहेत. तसेच २०२६ अपघाताींमध्ये २४६९ 
व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 

     सन २०११ पासून मुींबई िहरातील रस्ते अपघाताींचे प्रमाण कमी होत आहे. 
 

िषा २०११ २०१२ २०१३ २०१४ 
अपघात २५४७१ २४५९२ २३५९४ २२५९९ 

(४) राज्यातील रस्ते अपघात रोखण्याकररता मो्ार वाहन चालकाची गुणवत्ता 
आणण कौिल्य वाढपवणे, वाहनाींच्या सुस्स्ितीबाबत योनय चाचणी घेणे, वाहतकु 
ननयमाींची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करणे, रस्त्याींचे योनय आराखड ेव पायाभूत 
सुपवाा ननमागण करणे, रस्ता सुरक्षक्षततेबाबत जनजागतृी करणे आणण िासकीय व 
स्वयींसेवी सींस्िा याींचे सामुदहक प्रयत्न या बाबी िासनाकडून केल्या जात आहेत. 
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       तसेच रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी ददनाींक १४.१०.२०१५ रोजी 
िासनाने राज्य रस्ता सुरक्षा ाोरण ननस्श्चत केले आहे. त्यानुसार रस्ते 
अपघाताींस कारणीभूत घ्क लक्षात घेवनू कायगवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िामिारी िे चाविांद्रा (िा.शभिांिी,जज.ठाणे) नदीपा् बजुिनू  
वििासिाांनी टोलेजांग इमारिी उभारल्याबाबि 

  

(५४) *  ३१५००   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी िहराला लागूनच असलेल्या कामवारी नदीपात्रातच अनेक नामवींत 
पवकासकाींनी सीआरझेड कायदयाचे उल्लींघन करुन नदीनाला ते चापवींद्रा 
गावाींदरययान नदीपात्र बुजवनू ्ोलेजींग इमारती उभारल्या असून याबाबत तेिील 
नागररकाींनी गत दीड वषागपासून स्जल्हाचाकारी ठाणे, मा.महसूल मींत्री, पवभागीय 
आयुक्त कोकण पवभाग आदीींकड ेलेखी तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीपात्रात मातीचा भराव ्ाकून इमारतीींचे प्रचींड प्रमाणात 
अनचाकृत बाींाकामे केल्यामुळे  या इमारतीींमध्ये राहणाऱ्या रदहवाश्याींना सदरहू 
इमारती कोसळून मोठ्या प्रमाणात स्जपवतहानी होण्याची शभती ननमागण झाल्याचे 
सदरहू तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नदीपात्रातच भराव ्ाकल्यामुळे नदीचे पात्र अरुीं द झाले असून 
पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराच्या पाण्याने िेलार, मीठपाडा, खोणी, का्ई, चापवींद्रा, 
गोरसाई या गावाींप्रमाणेच िहरातील नदीनाका, सींगमपाडा, यहाडा कॉलनी आदी 
भागातील रदहवाश्याींना बेघर व्हावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने ददवसेंददवस सीआरझेडचे उल्लींघन  करुन 
उभारण्यात आलेल्या ्ोलेजींग इमारती ननषकाशसत करण्याच्या दृष्ीने तसेच 
सदरहू बाींाकाम करणाऱ्या पवकासकाींच्या पवरोाात िासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  हे खरे आहे. 
(२) तक्रारीमध्ये उक्त बाब नमुद केलेली आहे. हे खरे आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
     चापवींद्रा गावात पावसाळ्यामध्ये पुराचे पाणी सदरच्या गावामध्ये भरत 
नाही. तिापप, शभवींडी िहरातील नदीनाका, सींगमपाडा, यहाडा कॉलनी या भागात 
समुद्रास उच्चतम भरती आली व त्याचवेळी जास्तीचे पजगन्यमान झाल्यास सदर 
नदीलगतच्या भागात बकॅ वॉ्रचे पाणी शिरुन दोन ते तीन तासासाठी पुर 
पररस्स्िती ननमागण होते. सदरची पुरपररस्स्िती वषागतनु दोन ते तीन वेळा 
पावसाळ्यात जास्त पजगन्यमानाचे वेळीच ननमागण होते ही वस्तसु्स्िती आहे. 
     िेलार येिील शमठपाडा या भागात रस्त्यालगतच्या सखल भागात  पाणी 
साठते. तसेच खोणी येिील अकीम मस्स्जद रोड (खड्डा) येिे नदी ककनारी 
असलेल्या बैठ्या चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर पररस्स्िती ननमागण झाल्यास 
पूराचे पाणी जाते.  
(४) होय. 
     तहसीलदार, शभवींडी याींचेमाफग त प्राप्त तक्रारीची चौकिी करण्यात आलेली 
आहे. 
(५) सी.आर.झेड.च्या नकािामध्ये दिगपवल्याप्रमाणे गौरीपाडा ते नदीनाका या 
क्षेत्रास कें द्रिासनाच्या पयागवरण पवभागाकडील कोस््ल रेनयुलेिन झोन 
(सी.आर.झेड.) च्या तरतदुी लागू आहेत. परींतु सदर सी.आर.झेड.च्या तरतदुी लागू 
असलेल्या क्षेत्रामध्ये सी.आर.झेड.चे उल्लींघन करुन ्ोलेजींग इमारती बाींाण्यात 
आलेल्या नाहीत. यास्तव, कारवाईचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     तिापप, िासनाने या पररसरातील अनचाकृत बाींाकामे रोखण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे कायगवाही केलेली आहे :-        

 तहशसलदार, शभवींडी याींनी लेखी तक्रारीच्या अनुषींगाने जशमन मालक 
याींना अनचाकृत उत्खनन व साठा केल्याबाबत रक्कम रुपये ९,०२,५००/- 
या प्रस्तापवत दींडाची रक्कम व खलुासा सादर  करणेसाठी कळपवले 
आहे. तसेच प्रस्तापवत दींडाची रक्कम व सात बारावर बोजा ठेवण्याबाबत 
नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
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 मौजे ननजामपुरा येिील स.नीं. ९८ व ३१ येिे असलेल्या अनचाकृत 
बाींाकामावर महानगरपाशलकेने महाराषर प्रादेशिक नगर रचना 
अचाननयम, १९६६ चे कलम ५२ नुसार ०७ बाींाकामाारकाींवर गुन्हे 
दाखल केले आहेत. 

 तक्रारीत नमुद कामवारी नदीतील अवैा बाींाकामाची चौकिी करुन सदर 
अनचाकृत बाींाकामे दरु करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आलेली आहे.     

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

 

िसई-विरार महानगरपाशलिा हद्दीि तनमाळ िलािाच् या   
 पररसराि सुरु असलेल्या अनधधिृि बाांधिामाबाबि 

(५५) *  ३८७८६   श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई पवरार महानगरपाशलका (स्ज.पालघर) हद्दीत ऐनतहाशसक ननमगळ 
तलावाच् या पररसरात प्रींचड स् वरुपात अनचाकृत बाींाकामे सुरु आहेत व याकड े
महानगरपाशलकेचे अक्षय य दलुगक्ष होत असल्यामुळे दगुगम तीिगक्षेत्राचे पापवत्र्य नष ् 
होण्याच्या मागागवर असून अचाकारी वगग जाणीवपूवगक कारवाई कररत नसल् याचे 
ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी ननदिगनास आले, हे खरे आहे, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीच्या अनषुींगाने सींबींचाताींवर कोणती कायगवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची सवगसााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक २४.१०.२०१५ रोजी अिवा नजीकच्या ददनाींकास 
सदर पररसरात अनचाकृत बाींाकामे चालू असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याची नोंद 
महानगरपाशलकेच्या अशभलेखात आढळून आली नाही. 
     तिापप, सदर दठकाणी  प्रत्यक्ष स्िळ पाहणी केली असता तलाव 
क्षेत्रापासून अींदाजे ३० फू् अींतरावर एका तळमजला + २ इमारतीचे बाींाकाम 
सुरु असल्याचे ननदिगनास आले. सदर अनचाकृत बाींाकाम ाारकावर महाराषर 
प्रादेशिक व नगर रचना अचाननयमातील तरतुदीनुसार नो्ीस बजावण्यात आलेली 
आहे. तसेच सदर इमारतीचे बाींाकाम िाींबपवण्यात आले असून नो्ीस कालावाी 
सींपल्यानींतर ननषकासनाची कारवाई हाती घेण्यात येईल. 
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     उक्त इमारती िेजारी आणखी एक अनचाकृत बाींाकाम करण्याच्या 
उद्देिाने खोदकाम करण्यात आल्याचे ननदिगनास आल्यानसुार त्यादठकाणी 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     मौजे ननमगळ या तलावाच्या आजूबाजूला मुख्यत्वे आददवासी व 
मागासवगीय समाजाची वस्ती असून ती अनेक वषागपासून अस्स्तत्वात आहे. 
त्यातील बहुसींख्य अनचाकृत बाींाकामे सन १९९५ पवूीपासून अस्स्तत्वात आहेत. 
अिा बाींाकामास िासन ाोरणाप्रमाणे सींरक्षण आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यािील पोलीस दलाचे आधुतनकििरण िरण्याबाबि 

(५६) *  ३२१८३   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोशलस दल आाुननकीकरण योजनेअींतगगत कें द्र िासनाने राज्याला 
सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ साठी अनुक्रमे रुपये ९२.९३ को्ी व रुपये ७४.९४ 
को्ी इतक्या पुरपवलेल्या ननाीचा वापर केला नसल्याचे  माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस दलाचे आानुनकीकरण करण्यासाठी आलेला ननाी खचग न 
करण्याची कारणे काय आहेत तसेच पोलीस दल आानुनकीकरण करण्यासाठी 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१३-१४ च्या वापषगक कृती आराखड्यातील भाग-अ (योजनेत्तर) मध्ये 
कें द्र दहस्स्याचा रु. ४७७२.०३ लाख ननाी कें द्र िासनाने पवतरीत केलेला नाही.  
तर, सन २०१४-१५ मध्येही भाग अ (योजनेत्तर) माील कें द्र दहस्स्याचा        
रु. ४३६६.९१ लाख ननाी कें द्र िासनाने पवतरीत केलेला नाही. मात्र, सन २०१३-
१४ मध्ये भाग-ब (योजनाींतगगत) माील कें द्र दहस्स्याची रु. ८७५२.०० लाख 
रक्कम कें द्र िासनाकडून बाींाकामासाठी पोलीस गहृननमागण व कल्याण 
महामींडळाकड े परस्पर पवतरीत झाल्याने ती खचग झालेली आहे.  तसेच, सन 
२०१४-१५ मध्येही कें द्र िासनाने भाग ब (योजनाींतगगत) माील कें द्र दहस्स्याचा  
रु. ७११८.९१ लाख ननाी राज्य िासनास ररझवग बँकेमाफग त पवतरीत केलेला आहे. 
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(२) कें द्र िासनाकडून भाग अ (योजनेत्तर) कररता ननाी प्राप्त झालेला नसल्याने 
तो खचग करण्यात आलेला नाही. मात्र, भाग ब (योजनाींतगगत) कररता प्राप्त 
झालेला ननाी खचग  करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जोगेश् िरी शलांि रोिला लागून असलेल्या सहिारी भूखांिािर रवि इस्टेट 
प्रा.शल.(साई गॅरेज) याांनी अतिक्रमण िेल्याबाबि 

  

(५७) *  ३२३१५   श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई माील जोगेश् वरी शलींक रोडला लागून असलेल्या न.भू.क. ६५७ -अ या 
सहकारी भूखींडावर रपव इस् े्् प्रा.शल.(साई गॅरेज) याींनी अनतक्रमण केले असून 
सदर अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याबाबत  स् िाननक लोकप्रनतननाीींनी  
मा.स्जल् हाचाकारी, मुींबई उपनगर याींना  ददनाींक २० सप् ्ेंबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने अनतक्रमण करणाऱ्यापवरुध्द व  केलेले 
अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याबाबत  िासनाने कोणती  कारवाई केली  वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय, 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी मा. मुींबई उच्च न्यायालयात रर् पप्ीिन           
क्रमाींक ५७९२/१९९६ अन्वये मा.न्यायालयाने दद.१४.१.१९९७ रोजी पढुील 
आदेिापयांत स्िचगती आदेि ददले आहेत. सदर आदेिामुळे अनतक्रमण 
ननषकाशसत करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील खार पजश्चम येथे राबविण्याि येि असलेल्या झोपिपट्टी  
पुनिासन योजनेमध्ये वििासिाने िेलेला गैरव्यिहार  

(५८) *  ३५७३६   श्री.भरिशेठ गोगािले (महाि) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खार पस्श्चम येिे राबपवण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पनुवगसन 
योजनेमध्ये पवकासक जॉय (जयींत सोनी) याींनी मोठया प्रमाणात बोगस पुरावे 
दाखल करुन झोपडया  पात्र करुन अनतररक्त एफएसआय योजनेमध्ये ननयमाींचे 
उल्लींघन तसेच िासनाची ददिाभूल करुन गैरव्यवहार केल्याचे नकुतेच         
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तदनुसार दोषी पवकासकाींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) मौजे बाींद्रा, तालुका अींाेरी येिील न.भु.क्र.       
ई ८६/१०, ई ८६/१२, ई ९९/अ (पै) या शमळकतीवर पवकासक जॉय (जयींत सोनी) 
बबल्डसगमाफग त (१) नवी िेरली माता यिोारा नगर रदहवासी, (२) नवामाळा, (३) 
लुींबबनी व (४) कोकणस्ि सह, गहृ सींस्िा, व आम्रपाली रदहवासी या ४ सहकारी 
गहृननमागण सींस्िाींची झोपडपट्टी पनुवगसन योजना राबपवण्यात येत आहे. अप्पर 
स्जल्हाचाकारी (अनत/ननषका) पस्श्चम उपनगरे याींनी या सींस्िाींची अनकु्रमे    
ददनाींक २९.८.२००६ (ददनाींक २९.७.२००९ व ददनाींक २.२.२०१० रोजीचे पुरवणी 
पररशिष्-२) ददनाींक २३.६.२००६ ददनाींक ३.६.२००९ व ददनाींक ३०.६.२०१२ रोजी 
पररशिष् -२ ननगगशमत केली आहेत. त्यास अनुसरुन सदर सींस्िाींच्या एकबत्रत 
झोपडपट्टी पनुवगसन योजनेस ददनाींक २०.५.२०१५ रेाजी आियपत्र ददले आहे. 
     सदर झोपडपट्टी पुनवगसन योजने सींदभागत मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या 
आदेिानुसार गठीत उच्चस्तरीय सशमती पढेु दाखल अपील क्रमाींक ९/२०१४ मध्ये 
सशमतीने अप्पर स्जल्हाचाकारी (अनत/ननषका) पस्श्चम उपनगनर याींना     
पररशिष्-२ माील झोपडपट्टीाारकाींच्या दबुार पात्रतेबाबत प्राप्त तक्रारी सींदभागत 
पडताळणी करुन वस्तुननषठ अहवाल सादर करण्याचे दद. ५.३.२०१५ रोजी 
सुनावणी दरययान आदेि ददले होते. त्यानसुार वस्तनुनषठ अहवाल         
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ददनाींक ५.१०.२०१५ रोजी उच्चस्तरीय सशमतीस सादर करण्यात आलेला आहे. 
उच्चस्तरीय सशमतीने ददनाींक २०.११.२०१५ रोजी सदर अहवालावर त्याींचे यहणणे 
सादर करण्याची सींाी सींबींचात पक्षकाराींना ददली आहे. उच्चस्तरीय सशमतीच्या 
आदेिानुसार पढुील योनय ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ऐरोली (निी मुांबई) येथील शसििोच्या भुखांिािरील  
अतिक्रमण तनष्ट्िाशसि िरण्याबाबि 

  

(५९) *  ३१५५९   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ऐरोली (नवी मुींबई) येिील महापवतरण कॉलनीच्या बाजुला लागून शसडकोच्या 
भूखींडावरुन उच्चदाबाची पवदयतु वादहनी गेली असून या पवदयतु वादहनीच्या 
खाली  झोपड्याींचे अनतक्रमण झाले असल्याचे माहे, ऑगस्् २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसडकोच्या भुखींडावर नेव्हा गाडगन सोसाय्ीच्या या उदयानामध्ये 
गणपती पाडा, पव्ावा, रामनगर, ऐरोली सेक््र १०,२० ऐरोली गाींव तसेच 
आसपासच्या इतरही पररसरातनू नागररक दररोज व्यायाम व कफरण्यासाठी  
तसेच लहान मुले खेळण्यासाठी येत असुन त्याींना या झोपड्याींमुळे नाहक त्रास 
सहन करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने अनतक्रमण ननषकाशसत करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४)  अनतक्रमणाबाबत, महाराषर प्रादेशिक आणण नगर ननयोजन 
अचाननयम, १९६६ चे कलम ५२ ते ५५ अींतगगत कारवाई करण्याचे अचाकार 
शसडकोस आहेत. 
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त्यानुसार महापवतरण कॉलनीच्या बाजूला शसडकोच्या अखत्याररत येणा-या उच्च 
दाबाच्या पवदयतु वादहनीखालील झोपडपट्याींच्या अनतक्रमणावर शसडकोमाफग त 
कारवाई करण्यात आलेली असुन १४० झोपडया ननषकाशसत करण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरािील ६० इमारिी भोगिटा (ऑक्यपेूशन)  
प्रमाणप् न घेिा बाांधण्याि आल्याबाबि 

(६०) *  २९०१५   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद िहरातील बबल्डराींनी व मालकाींनी बाींालेल्या ६०  इमारती 
भोगव्ा (ऑक्यपेूिन) प्रमाणपत्रा शिवाय बाींाण्यात आल्या असल्याची बाब 
महानगरपाशलकेच्या नगररचना कायागलयाने  नुकतीच ननदिगनास आणली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भोगव्ा प्रमाणपत्रापवना असलेल्या इमारती बाींाकामामुळे 
महानगर पाशलकेचे दर वषी कोट्यावाी रुपयाचे उत्पन्न बुडत असल्याने 
महानगरपाशलका आयुक्ताींनी सदर अनाचाकृत बाींाकामापवरुद्ध व उक्त प्रकरणी 
सींबींचात दोषी असलेल्या अचाका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत तसेच कारवाईची सदय:स्स्िती काय 
आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, औरींगाबाद महानगरपाशलकेने २०००-०१ ते   
२०१४-१५ या कालावाीत एकूण १४२७६ प्रकरणात बाींाकाम परवानगी प्रदान केली 
असून, सींबींचात मालमत्तााारकाींकडून रुपये २३,१६,६७,४८५/- एवढी बाींाकाम 
परवानगी अनामत रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. सदर रक्कम ही 
सींबींचाताींनी भोगव्ा प्रमाणपत्र महानगरपाशलकेकडून प्राप्त केल्यानींतर परत 
करण्यात येते. वरील प्रकरणामाील  केवळ ३२९८ प्रकरणात भोगव्ा प्रमाणपत्र 
अदा केलेली आहेत. तसेच उवगररत  मालमत्तााारकाींना भोगव्ा प्रमाणपत्र 
घेण्याबाबत स्िाननक वतृ्तपत्रात जाहीर प्रक्न देवनू आवाहन करण्यात आलेले 
आहे. 
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(२) व (३) वरील प्रमाणे बाींाकाम परवानगी प्रदान करताींनाच बाींाकाम परवानगी 
अनामत रक्कम वसूली करण्यात येत असून, भोगव्ा प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे 
महानगरपाशलकेतील उत्पन्न बुडते, अिी वस्तसु्स्िती नाही. तसेच बाींाकाम 
परवानगी देताींना त्याची एक प्रत महानगरपाशलकेच्या प्रिासकीय पवभागास, 
महानगरपाशलकेच्या बाींाकाम पवभागाकडून देण्यात येते. त्यानुसार 
महानगरपाशलकेकडील प्रिासकीय पवभाग, अनचाकृत बाींाकाम करणाऱ्या व्यक्ती 
पवरुध्द ननयमानुसार कायगवाही करते. सदर प्रकरणी चौकिी करुन कोणी दोषी 
आढळल्यास त्याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
िुां भार िेसजिळील (जज. पुणे) िेंगळे पलुाच्या दरुुस्िीबाबि  

(६१) *  ३८१८०   श्री.शभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं भार वेसजवळील डेंगळे पूल (स्ज. पुणे) जड वाहतकूीने कोसळण्याची भीती 
महानगरपाशलकेच्या ताींबत्रक सल्लागाराींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास 
ददलेल्या अशभप्रायामध्ये व्यक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सल्लागाराकडून आलेल्या अशभप्रायानसुार या पूलावरुन जड 
वाहतूक बींद करण्याचा ननणगय केव्हापासून घेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सदर पलूाच्या दरुुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) कुीं भार वेस जवळील डेंगळे पूलाच्या दरुस्तीचे 
काम सुरु आहे. सदर पूलाच्या दरुुस्तीच्यावेळी करण्यात आलेल्या तपासण्याच्या 
आाारे पुणे महानगरपाशलकेच्या मान्यताप्राप्त सल्लागाराने ददनाींक ९.१०.२०१५ 
च्या पत्रान्वये सदर पूल ताींबत्रक तपासण्या व दरुुस्ती करणेकामी काही ददवस जड 
वाहतुकीसाठी बींद करणेबाबत कळपवलेले आहे. 
      त्यानुसार सदरचा पूल ददनाींक २६.१०.२०१५ पासून जड वाहतूकीसाठी 
तात्पुरता बींद करण्यात आलेला आहे. पूलाच्या दरुस्तीची कामे पूणग झाल्यानींतर 
पूल पवूगवत जड वाहतूकीस खलुा करण्याचे पुणे महानगरपाशलकेचे ननयोजन आहे. 
(३) सदर पूलाच्या दरुुस्तीची कामे पुणे महानगरपाशलकेमाफग त सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील शशिाजी नगर येथील महानगरपाशलिा शाळेिील  
विद्याथ्यााचा शभांि िोसळून झालेला मतृ्य ु

(६२) *  ३४४१६   श्री.अब ू आजमी (मानखदूा शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोवींडी (ईिान्य मुींबई) शिवाजी नगर येिील महानगरपाशलका िाळेची शभींत 
माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास  कोसळून एका पवदयार्थयागचा ददैुवी 
मतृ्य ुझाला असून काही पवदयािी जखमी झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षनतग्रस्त कु्ुींबबयाींना वा जखमीींच्या कु्ुींबबयाींना 
तातडीने नुकसान भरपाई देण्याबाबतची मागणी स्िाननक नागररक, क्षनतग्रस्त 
कु्ुींबीयाींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. मींत्री (मदत व पुनवगसन), मा. पालकमींत्री (मुींबई 
उपनगर स्जल्हा), मा. राज्यमींत्री (गहृ), मा. राज्यमींत्री (मदत व पनुवगसन), 
स्जल्हासींपकग  मींत्री (मुींबई उपनगर स्जल्हा), स्जल्हाचाकारी (मुींबई उपनगर स्जल्हा) 
याींना लेखीननवेदनादवारे सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती  कायगवाही  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची सवगसााारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) अिा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. तिापप, सदर 
दघुग् नेतील जखमी व्यक्तीींना महापाशलकेच्या राजावाडी रुनणालय व लोकमान्य 
द्ळक रुनणालयात मोफत वदैयकीय सेवा देऊन घरी सोडण्यात आले. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साांगली शमरज ि िुपिाि महानगरपाशलिेने तनविदा न  
िाढिाच ित्िलखान्याचा ठेिा ददल्याबाबि 

 

(६३) *  ३५४६७   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) साींगली शमरज व कुपवाड महानगरपाशलकेने बेडग रोडवरील िासकीय 
अचाकृत कत्तलखान्याचा ठेका  ननपवदा न काढताच बेकायदेिीरपणे एका 
खाजगी कीं पनीस ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामुळे महापाशलकेचे लाखो रुपयाींचे उत्पन्न बुडाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, उक्त कत्तलखान्यामध्ये परवान्यापेक्षा प्रत्यक्षात जास्त प्रमाणात 
जनावराींची कत्तल करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने या सवग प्रकरणाींची चौकिी करुन सींबींाीत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     महानगरपाशलकेमाफग त सन २००६-०७ मध्ये स्िाननक वतृ्तपत्रात जादहरात 
देऊन ननपवदा मागपवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी कमी देकाराची एकमेव 
ननपवदा प्राप्त झाली. त्यामुळे महानगरपाशलकेमाफग तच कत्तलखान्याचे काम 
चालपवण्यात आले. 
     तदनींतर २००७-०८ मध्ये पुन:श्च एक वषागच्या कालावाीकरीता ननपवदा 
मागपवण्यात आली. त्यावेळी ३ ननपवदा प्राप्त झाल्या त्यापकैी २ ननपवदा अपात्र 
ठरुन  वा्ाघा्ीनींतर मे. बी.ए बेपारी याींची ननपवदा अींनतम करण्यात आली. 
      तदनींतर महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या ननदेिानसुार 
कत्तलखान्यातील साींडपाणी व ्ाकाऊ पदािग याींची िास्त्रोक्त पध्दतीने पवल्हेवा् 
लावण्याकररता सदर कीं त्रा्दारास ३ वषागची मुदतवाढ देण्यात आली. 
     या दरययानच्या कालावाीमध्ये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार व 
कें द्रीय प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या मागगदिगक तत्वानुसार कत्तलखान्याचे 
आाुननकीकरण करण्यासाठी महासभेने ठराव घेऊन सदर कीं त्रा्दारास 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातनू १८ वषागचा सवलत कालावाी देण्यात आला. सदर 
कीं त्रा्दाराने आानुनकीकरण करताींना या क्षेत्रातील अनभुवी मे. माकग  इीं्रनॅिनल 
फुड स््फ प्रा. शल. नवी मुींबई याींच्यािी भागीदारी करुन काम पूणग केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      दद. ३ जानेवारी, २०१३ रोजी कत्तलखाना सुरु करण्याचे आदेि 
ददल्यापासून प्रनतमाह रु. २५,०००/- इतकी रक्कम रॉयल््ीच्या माध्यमातनू 
महानगरपाशलकेस प्राप्त होत आहे. 
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(३) महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने ददलेल्या मान्यतेनसुार कत्तलखान्याची 
प्रनतददन ४५० यहैस वगागपासून माींस उत्पादनाची क्षमता आहे. सदयस्स्ितीत 
सरासरी प्रनतददन २५० यहैस वगीय जनावराींची कत्तल होते. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मोहािी (जज.भांिारा) िालुक्यािील िोंगरगाि  
टेििीिरील खतनज उत्खननाबाबि 

 

(६४) *  ३९१७६   श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :  
ददनाांि २४ माचा, २०१५ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या 
अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५३६ ला ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय खतनिमा मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मोहाडी (स्ज.भींडारा) तालुक्यातील डोंगरगाव येिील कािी मींददराला “क“ वगग 
तीिगक्षेत्र यहणनू स्जल्हा ननयोजन सशमतीने मींजुरी प्रदान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तीिगक्षेत्राला लागून ्ेकडीवर यापवूी िासनाने उत्खननाची मींजुरी 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तीिगक्षेत्राला लागून ्ेकडीवर िासनाने उत्खननाची मींजुरी ददली 
असल्याने सदर मींददराला व पररसरास ाोका ननमागण होऊ िकतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उत्खननाची मींजुरी रद्द करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात 
आली वा येत आहे. 
(५) नसल्यास, पवलींबाचे कारण काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उत्खननाकररता मींजूर असलेल्या खदानीपासून कािीबाईचे मींदीर व दाुाळ 
पाणी असणारी पवहीर सााारणत: ३५० मी्र अींतरावर आहे. तसेच ब्लास््ीींग 
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करण्यासाठी ग्रामपींचायतीने ना हरकत ठराव ददलेला आहे. त्यामुळे सदर 
मींदीराला व पररसरात ाोका ननमागण होऊ िकतो, हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

 

बाणेर (जज.पुणे) येथील माजी सैतनिाच्या िसाहिीच्या  
बाांधिामास स्थधगिी देण्याि आल्याबाबि 

 

(६५) *  ३८५६३   श्रीमिी मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुणे स्जल्हयातील  बाणेर येिील स. न. ३९/५ वर माजी सनैनकाच्या 
वसाहतीसाठी ददनाींक ७ एपप्रल, २०१० रोजी ददलेल्या बाींाकाम परवानगीस  
ददनाींक १ डडसेंबर, २०१२ रोजी  स्िचगती देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माजी सनैनकाच्या वसाहतीसींबाी मा. राज्यमींत्री याींच्या 
दालनामध्ये ददनाींक २७ माचग, २०१५ रोजी बैठक झाली असूनही सदर 
बाींाकामाच्या परवानगीबाबतचा  प्रश्न महानगरपाशलकेत अजनूही प्रलींबबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बाणेर येिील स.न. ३९/१ व ३८/५ वरील 
बाींाकामाबाबत मूळ जमीन  मालकातफे केलेल्या तक्रारीवरुन, सदर बाींाकाम 
परवानगी प्रस्ताव हा पवनासींमतीच्या पोहोच रस्त्यावर असल्याने          
ददनाींक २.११.२०१२ रोजी स्िचगती देण्यात आली होती. 
(२) व (३) बाणेर येिील स.नीं. ३९/५ या पवषयाबाबत मा. राज्यमींत्री (नगर 
पवकास) याींच्याकड े झालेल्या बैठकीतील चचेच्या अनषुींगाने खालीलप्रमाणे 
कायगवाही करण्यात आली आहे:- 

  स.न. ३९/१, प्लॉ् क्र. ९३ माील परवानगी पनुगस्जपवत करण्याच्या 
प्रकक्रयेत आहे. 

 
 



72 

  स.नीं ३९/५ प्लॉ् नीं. ६६,७३, ८० व ८६ (एकबत्रत) या शमळकत 
पवकासकाने सामाशसक अींतरातील अनचाकृत बाींाकाम न काढल्यामुळे 
तसेच सुाारीत नकािे दाखल न केल्यामुळे या बाींाकामास ददलेली 
स्िचगती कायम ठेवण्यात आलेली आहे. 

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

 

मुांबईिील भायखळा येथील खेळाचे मैदान ि उद्यानािर वििासिाने  
चुिीची पनुिासन योजना राबविल्याबाबि 

(६६) *  २९८९५   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाशलकेची फसवणकू करुन भायखळा येिील एक खेळाचे मैदान व 
उदयानावर चकुीची पनुवगसन योजना राबपवल्याबाबत बबल्डरला तत्कालीन पाशलका 
अचाकाऱ्याींनी नाममात्र पाच हजाराचा दींड केला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरययान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचात अचाकाऱ्याींवर 
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका हद्दीतील 
भायखळा येिील एक खेळाचे मैदान व उदयानावर पनुवगसन योजना कायागस्न्वत 
झालेली नसून याबाबतचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आलेला असल्यामुळे 
याबाबत पवकासकास कोणताही दींड आकरण्यात आलेला नाही. 
     तिापप, पवषयाींककत प्रकरणी सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी व स्स्पनीींग वडग 
इीं्रप्रायझेस या पवकासकाकडून भूकर क्रमाींक १९७०,१/१९७०,२/२९७० भायखळा 
पवभागातील महानगरपाशलका मालमत्तेचा पवकास ननयींत्रण ननयमावलीत ३३(७) 
अींतगगत पनुगपवकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता व त्या अनुषींगाने 
महापाशलका भाडकेरुीं ची िोा यादी (Inventory) तयार करण्याकरीता प्रस्ताव 
सहाय्यक आयुक्त “ई” पवभाग याींच्याकड ेपाठपवण्यात आला होता. 
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      प्रस्तावाच्या आवश्यकतेनसुार व महापाशलकेच्या ाोरणानुसार कमीत कमी 
एकतरी ननवासी भाडकेरु व एकूण कमीतकमी १० भाडकेरु आवश्यक असतात. 
सदर प्रस्तावामाील वाणणज्य भाडकेरुस रदहवािी भाडकेरु दाखपवण्यात 
आल्यामुळे, सदर प्रकरणाच्या करण्यात आलेल्या खात्याींतगगत चौकिीमध्ये, 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे तत्कालीन सहाय्यक आयकु्त (सेवाननवतृ्त) याींना 
शिक्षा यहणनू रु. ५०००/- इतकी रक्कम त्याींच्या माशसक ननवतृ्ती वेतनातनू 
एकरकमी काढून घेण्यात यावी असे आदेि आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका 
याींनी पाररत केले आहेत. 
    सदर शिक्षेसाठी स्िायी सशमती/महानगरपाशलका याींची सक्षम प्राचाकारी 
यहणनू मींजूरी घेण्याची प्रकक्रया  सुरु आहे. 
    तसेच प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्या खात्याींतगगत सवांकष चौकिीमध्ये 
इतर ११ अचाकारी/कमगचारी देखील दोषी आढळले असून, त्याींच्यावर आयुक्ताींच्या 
आदेिानुसार शिक्षादेि बजावण्यात आले आहेत. 

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

निेगाि (िा.रामटेि, जज.नागपूर) येथील अल्राटेि  
िां पनीिील िामगाराांिर होि असलेला अन्याय 

  

(६७) *  ३६३६४   िॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर) :   सन्माननीय िामगार 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवेगाव (ता.राम्ेक, स्ज.नागपूर) येिील अल्रा्ेक कीं पनीतील कमगचाऱ्याींवर 
कीं पनी व्यवस्िापनाकडून अन्याय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनी व्यवस्िापनाकडून ककमान वेतन, मुलभूत सुपवाा, 
 वर्ाईम पगार, खानावळ, इतर सुपवाा कमगचाऱ्याींना ददली जात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच कीं पनी व्यवस्िापनाकडून भुसींपादन करण्यात आलेल्या िेतकऱ्याींच्या 
मुलाींना व्यवस्िापनामध्ये नोकऱ्या देऊ या अ्ीवर भुसींपादन करण्यात आले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं पनी व्यवस्िापनाने १५ ददवसाींच्या आत सदर समस्याचे 
ननराकरण करण्यात येईल असे आश्वासन ददले असूनही ते अदयाप पुणग करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, िासनाने सदर प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिी नुसार 
कामगाराींवरील अन्याय दरु करण्यासाठी व भुसींपादन केलेल्या  िेतकऱ्याींचा 
मुलाींना व्यवस्िापनामध्ये नोकऱ्या देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     तिापप, सरकारी कामगार अचाकारी, नागपूर याींनी दद. ०९.१२.२०१५ रोजी 
केलेल्या ननरीक्षणात कीं त्रा्ी कामगाराींना अनुसूचचत रोजगाराकरीता ननस्श्चत  
केलेल्या ककमान वेतन दरापेक्षा रु. ७/- प्रनतददन कमी वेतन देण्यात येत 
असल्याचे ननदिगनास आले असून  सींबींचात सरकारी कामगार अचाकाऱ्याने 
ननरीक्षणाअींती ददलेल्या ननदेिानुसार कीं त्रा्दाराींनी कामगाराींना कमी वेतन 
ददलेल्या कालावाीतील फरकाची रक्कम रु. १,२४,०९६.६४ दद. १२.१२.२०१५ रोजी 
अदा केलेली आहे. 
(३), (४) व (५) सदय:स्स्ितीत अल्रा्ेक शसमें् शलमी., आष्ी नवेगाींव तारसा, 
ता. मौदा, स्ज. नागपूर या कारखान्याचे बाींाकाम सुरु असून व्यवस्िापनाने 
िासनाची ररतसर परवानगी घेऊन िेतकऱ्याींची सुमारे २१३ एकर जमीन 
ककीं मतीबाबत वयैस्क्तक वा्ाघा्ी करुन पवकत घेतलेली आहे. 
      सदरच्या कारखान्यात शसमें्चे उत्पादन सुरु होण्यास ककमान ६ ते ७ 
मदहन्याचा कालावाी लागणार असून कारखान्याची उत्पादन प्रकक्रया सुरु 
झाल्यावर ८०% स्िाननक लोकाींना रोजगार देण्याची व्यवस्िापनाने तयारी 
दिगपवली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िा्ज-िोंििा (जज.पुणे) येथील मरळनगरमध्ये 
भांगारच्या दिुानाि झालेला स्फोट 

(६८) *  ३०४९६   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कात्रज-कोंडवा (स्ज.पुणे) या रस्त्यावर खडी शमिन चौकाजवळ मरळनगरमध्ये 
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भींगाराच्या दकुानात जनु्या तोफगोळयाच्या स्फो्ात १ ठार व ४ जखमी झाले 
असल्याचे ददनाींक २ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्फो् होण्यामागची कारणे काय आहेत 
(३) तसेच स्फो्ात मतृ्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कु्ूींबाला व जखमीींना िासनाने 
कोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. परींत ू सदर घ्ना          
ददनाींक ०१.०९.२०१५ रोजी घडली असून सदर घ्नेत एकाच्या मतृ्यू झाला असून 
२ जण जखमी झाले आहेत. 
(२) आरोपी फजल हुसेन चौारी व पापा उफग  ननजामुद्दीन अस्लम चौारी याींनी 
भाडयाने जागा घेऊन भींगाराचे दकुान चालवत होते. भींगार मालाच्या दकुानामध्ये 
पवनापरवाना, बेकायदेिीर भारतीय स्फो्क कायदयाचे उल्लींघन करुन स्फो्क व 
वस्तु ननषकाळजीपणे हाताळल्याने दकुानात स्फो् झाला. त्यामुळे आरोपीपवरुध्द 
कोंडवा पोलीस स््ेिन गु.र.नीं. ३५६/२०१५ भा.दीं.पव. क्र. ३०४ (अ), ३३७, ३३८, 
२८६ भारताचा स्फो्क कायदा १८८४ चे कलम ९ (ब) प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे महापाशलिेने िचऱयािर प्रकक्रया िरण्यासाठी सुरु  
िेलेल्या प्रिल्पाि झालेली आधथाि अतनयशमििा  

(६९) *  ३०५०४   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे महापाशलकेने कचऱ्यावर प्रकक्रया  करण्यासाठी आतापयांत तब्बल १०० 
को्ी रुपये खचग करण्यात आले असताना देखील गत वषागत सुरु केलेले बहुतेक 
सवग प्रकल्प ननरिगक ठरले असून या  प्रकल्पाींमध्ये आचिगक अननयशमतता झाल्या 
असल्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाींवर झालेल्या खचागचे तसेच अन्य कामकाजाचे 
लेखापरीक्षण करण्यात आले असता अनेक बाबीींमाील अननयशमतता उघड झाली 
असून हा प्रकल्प चालपवणाऱ्या कीं पन्याींना लाखो रुपये जादा ददले गेले असल्याने 
ते वसूल करावे असे लेखापरीक्षकानी अहवालात स्पष् नमूद केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींचाताींवर िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करणार आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास पवलींबाची सवगसााारण 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस :(१) पणेु महानगरपाशलकेकड ेकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी 
सुमारे २१३७ मे. ्न प्रनतददन क्षमतेचे एकूण ३५ प्रकल्प आहेत. 
     सदर प्रकल्प उभारणे व देखभाल दरुुस्तीसाठी पुणे महानगरपाशलका व कें द्र 
िासनाने सन २००५ पासून आतापयांत सुमारे रुपये ६३.८७ को्ी इतका खचग केला 
आहे. 
     सन २०१४-१५ या वषागत पुणे महानगरपाशलकेमाफग त एकुण ३ बायोगॅस 
प्रकल्प व १ मॅकॅननकल कीं पोस्् प्रकल्प उभारला आहे. सदरचे सवग प्रकल्प सुरु 
असून, या प्रकल्पाींत कचऱ्यावर पूणग क्षमतेने ननयशमतपणे प्रकक्रया करण्यात येते. 
(२) सदर प्रकल्पावर झालेल्या खचागचे तसेच अन्य कामकाजाचे लेखा पररक्षण 
पुणे महानगरपाशलकेच्या लेखा पररक्षण पवभागाने केले आहे. 
     सदर लेखा पररक्षण अहवालामध्ये बबलापो्ी जादा रक्कम अदा करणे, 
भूईभाड ेवसुल न करणे, पवलींबापो्ी दींड वसुली न करणे, अनामत पो्ी रक्कम 
वसुल न करणे इत्यादी कारणास्तव रुपये ४६,५०,८४९/- इतकी वसुलपात्र रक्कम 
असल्याचा आक्षेप असून त्याव्यनतररक्त परफॉमगन्स ् गँर्ी न घेणे, पवदयतु 
देयकाची रक्कम वसुल न करणे, इत्यादी आक्षेप नोंदपवलेले आहेत. 
(३) लेखा पररक्षणात नोंदपवलेल्या आक्षपेाच्या अनुषींगाने पुणे महानगरपाशलकेने 
खालील प्रमाणे वसुलीची कायगवाही केली आहे:- 
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  बबलापो्ी जादा अदा केलेली रक्कम रुपये २०,०२,१४२/- 
  भूईभाडयापो्ी येणे असलेली रक्कम रुपये ४,०९,७१३/- 
  पवलींब दींडापो्ी येणे असलेली रक्कम रुपये १,९९,०००/- 
  अनामत रक्कमेपो्ी येणे असलेली रक्कम रुपये ५०,०००/- अिी एकुण 
रक्कम रुपये २६,६०,८५५/- वसुल करण्यात आली असून, उवगररत 
रक्कम वसुल करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 

      तसेच अन्य लेखा आक्षपेाच्या अनुषींगाने पवदहत पध्दतीने पतूगता 
करण्याची कायगवाही पुणे महानगरपाशलकेमाफग त सुरु आहे. 
     सदर  प्रकरणी  दोषी आढळून  आल्यास सींबींाीताींवर 
महानगरपाशलकेमाफग त कारवाई करण्यात येईल. 
(४) वरीलप्रमाणे कायगवाही सुरु आहे. 
 

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