अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववरार (जि.पालघर) येथील घराांना पाण्याची सोय न िरताच
सोडत िाढण्यात आली असल्याबाबत
(१)

२४२१ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िावा) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विरार (जि.पालघर) येथील घराींना पाण्याची सोय न करताच सोडत काढण्यात आली
असल्याचे माहे िून, २०१४ मध्ये ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सोडतीतील ज्या नागरीकाींना घरे प्राप्त झाली आहे त, तयाींना पाणीपुरिठा
करणेबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच सदर सोडत पाण्याच्या व्यिस्थेविषयी काढणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (२१-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) “महाराषर सुिणश ियींती नगरोतथान महाअभियाींन” कायशक्रमाींतगशत िसई विरार
महानगरपाभलकेसाठी

िाढीि

१००

दर्

लक्ष

भल्र

प्रनतददन

क्षमतेच्या

पाणी

परु िठा

(सुयाश ्प्पा-३) योिनेस मान्यता ददली असून सदर योिनेची कामे प्रगतीिर आहे त.

महापाभलकेस सदर योिनेतून पाणी उपलब्ि झाल्यानींतर विरार-बोळीींि येथे कोंकण गह
ृ ननमाशण
ि क्षेत्रविकास मींडळामार्शत (म्हाडा मार्शत) सुरु असलेल्या घरकुल योिनेस पाणी पुरिठा करणे
र्क्य होणार आहे.

___________

वि.स. १०७ (2)
नागपूर शहरातील नांदनवन पोललस स्टे शन अांतगात
पवनसबत नगर येथे झालेली चोरी

(२)

४६८५ (१५-०१-२०१५).

(िाटोल) :

श्री.सबधािर दे शमख
(नागपूर पजश्चम), डॉ.आलशष दे शमबख
ब

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर र्हरातील नींदनिन पोभलस स््े र्न अींतगशत पिनसुत नगर येथे माहे नोव्हं बर,

२०१४ च्या दस
ु ऱ्या आठिड्यात तीन घरी िरददिसा िबरीचोरी झाल्याची घ्ना ददनाींक १५
नोव्हं बर, २०१४ रोिी ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोपीींला मद्द
े ालासह अ्क करण्यात आलेली आहे काय,
ु म

(३) असल्यास, नागपूर र्हरात चौऱ्या ि चेन स्नॅधचींग या घ्नाींमध्ये प्रींचड िाढ झाल्याने
मदहलाींमध्ये असुरक्षतेची िािना ननमाशण झाली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नागपूरातील गुन्हे गारी रोखण्याकरीता पोभलसाींनी केलेल्या उपाय योिना काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) : (१) नागपूर र्हरातील नींदनिन पोलीस स््े र्न अींतगशत

सन २०१४ मध्ये दस
ु ऱ्या आठिड्यात तीन घरी िरददिसा िबरी चोरी झाल्याची घ्ना घडलेली
नाही. तथावप, ददनाींक १०.११.२०१४ रोिी एक घर र्ोडीचा गुन्हा घडलेला आहे .

(२) घर र्ोडीींच्या घ्नेत अपराि क्र. ४४३/१४ िा.दीं .वि. कलम ४५४,३८० अन्िये गुन्हा
नोंदविण्यात आला असन
ू आरोपी भमळून आलेला नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) नागपूर र्हरात घडणाऱ्या गन्
ु हयाींना आळा घालण्यासाठी गस्त पथकाींची िाढ करण्यात
आली आहे . या मोदहमेमध्ये िररषठ पातळीिरील अधिकाऱ्याींना दे खील गस्त घालण्याचे ननदे र्
पोलीस आयुक्त याींनी ददले आहे त.

एवप्रल, २०१४ पासन
ू गन्
ु हे र्ाखेच्या ननयींत्रणात ४० कमशचाऱ्याींचे विर्ेष, पथक, र्स्त्र, िॉकी-

्ॉकी, मो्ार सायकलसह ददिस रात्र दोन पातळीत गस्त लािण्यात आली आहे . सामाजिक

सुरक्षा वििाग, गुन्हे र्ाखा नागपरू र्हर येथुन दररोि ३ जिप गाड्या ज्यामध्ये पोलीसाींची
(मदहला पोलीससह) गस्त लािण्यात आली आहे . तसेच िररषठ अधिकारी सहाय्यक पोलीस

आयक्
ु त ि पोलीस उप आयक्
ु त हे महतिाचे िेळी स्ित: गस्तीिरील पोलीस कमशचाऱ्याींची
पाहणी करतात. तसेच नव्याने २३ पोलीस िाहने (पोलीस गस्तीपथक) लोकसदृश्य अर्ा
महतिाचे

दठकाणी

नेमण्यात

येऊन

तयाींस

नजिकचे

सींिेदनर्ील

दठकाणी

गस्तीकररता

पाठविण्यात येत.े
___________
वराी, मबांबई येथील नेहरू ताराांगणालगतच्या सबमारे १७ एिर
िलमनीवरील झोपडपट्टी पन
ब वासन योिनेबाबत

(३)
पूव)ा ,

५९४३ (०७-०४-२०१५).
श्री.शलशिाांत

लशांदे

श्री.छगन भबिबा (येवला), श्री.अतबल भातखािर (िाांहदवली

(िोरे गाव),

श्री.हनबमांत

डोास

(माालशरस),

श्री.राहबल

िगताप

वि.स. १०७ (3)
(श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हसन मबश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोा),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िावा), श्री.सबरेश लाड (ििात), श्री.भास्िर िाधव (गबहागर),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ) : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमााण मांत्री पढ
काय :-

(१) िरळी, मींब
ु ई येथील नेहरू ताराींगणालगतच्या सम
ु ारे १७ एकर िभमनीिरील झोपडपट्टी

पुनिशसन योिना राबविण्यासाठी मुींबई महानगरपाभलका ि झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाकडून

कोणतीही परिानगी न घेता लोखींडिाला इन्रास्कक्चने महानगरपाभलका ि एसआरएची
बोिधचन्हे बेकायदा िापरून ि र्ासनाच्या नािाचा गवरिापर करून रदहिार्ाींना आकवषशत
करण्याचा प्रयतन केला िात असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ च्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, तद्नुसार याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०३-१२-२०१५) : (१) ि (२) िरळी मुींबई येथील न.ि.ू क्र. १७/४७ (पव) या
िूिागािर महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.ि.प.ु ) अधिननयम १९७१ च्या कलम ३ क(१) अन्िये

झोपडपट्टी पुनिशसन योिना रागविण्यात र्ासनाने दद. १४.०८.२०१० रोिीच्या आदे र्ान्िये मींिूरी
ददली आहे. तयास अनुसरुन झापेडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाने दद. .३१.१२.२०१२ रोिी विकासक

म्हणन
ू बह
ु ई महानगरपाभलकेस ि तयाींची अींमलबिािणी यींत्रणा म्हणन
ू मे. लोखींडिाला
ृ न्मींब
इन्रास्रक्चर

प्रा.भल.

याींना

आर्यपत्र

ददले

होते.

उक्त

आर्यपत्रातील

अ्ीनुसार

मे.

लोखींडिाला इन्रास्रक्चर प्रा.भल. याींनी योिनेच्या दठकाणी लािलेला नामर्लक काढून

्ाकण्याबातच्या सुचना झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणास र्ासन पत्र दद. ०५.०५.२०१५ अन्िये

दे ण्यात आल्या होतया. तयास अनस
ु रुन झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधिकरणाने दद. १८.०५.२०१५
पत्रान्िये सदरहू योिनेच्या दठकाणी लािलेला नामर्लक तातडीने काढून ्ाकण्याबाबत मे.
लोखींडिाला इन्रास्रक्चर प्रा.भल. याींना सुचना ददलेल्या आहे त

सदरहू योिनेच्या दठकाणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाभलकेचे बोिधचन्हाचा िापर केल्याचे
आढळून आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
ठाणे-बेलापूर औद्योधगि वसाहतीतील उद्योििाांना खांडणी
खोराांचा त्रास होत असल्याबाबत

(४)

६८५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे-बेलापूर औद्योधगक िसाहतीतील सुमारे ३५०० पेक्षा अधिक उद्योिकाींना खींडणी
िसूल करणाऱ्याींचा त्रास होत असन
ू पवसे उकळणे, कींपनीचे बाींिकाम होत असताना बाींिकाम

वि.स. १०७ (4)
सादहतय घेण्यापासून कामगार िरती पयचतच्या कामात दमदा्ी करणे, िींगार सादहतयातही
उद्योिकाींकडून दहस्सा मागणे, िींगार चोरणे इतयादी कारणामळ
ु े उद्योिकामध्ये भिती दहर्त
ननमाशण झाल्याने या त्रासातन
ू मक्
ु तता व्हािी याकररता माहे िल
ु व, २०१४ च्या सम
ु ारास पोलीस
आयुक्त निी मुींबई याींना िे्ून ननिेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले ि तयानस
ु ार गुन्हेगाराींना पायबींद घालण्याच्या
दृष्ीने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) निी मुींबइ औद्योधगक घ्कातील उद्योिकाींना खींडणी, दमदा्ी, िमकी ि इतर
प्रकारे पवर्चे मागणी करुन त्रास दे णाऱ्या विरुध्द पुढीलप्रमाणे तातकाळ गुन्हे दाखल करण्यात
आले आहे त.

ति
ु े एमआयडीसी पोलीस ठाणे

१. गु.र.नीं.२१७/२०१४ िा.द.वि.स. ३५८,३४१,१४३,१४४

२. गु.र.नीं.२३५/२०१४ िा.द.वि.स. ३८४,४५२,१४३,३२३,५०४,५०६
३. गु.र.नीं.२३७/२०१४ िा.द.वि.स. ४५२,३८५,५०६,३४

रबाळे एमआयडीसी या पोलीस ठाणे अींतगशत

१. ग.ु र.नीं.०४/२०१४ िा.द.वि.स. ३८४,३४१,५०४,५०६,३४

२. गु.र.नीं.१११/२०१४ िा.द.वि.स. ४५२,३८४,३२३,५०४,५०६,३४

िरील गुन्हयातील अ्क ि ननषपन्न आरोपी याींचे विरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र

सदर करण्यात आले आहे त. गन्
ु हयाींच्या तपासाच्या अनुषींगाने सदर आरोपीविरुध्द िेळीच

योग्य तया प्रकारे कायशिाही करण्यात आलेली आहे . तसेच सींबींधित उद्योिकाींना नमन
ू
गून्हयाींतील आरोपीींना ि इतर आज्ञात आरोपी याींच्याकडून कोणतयाही प्रकारे त्रास होणार नाही,
या दृष्ीने सिशतोपरी दक्षता घेण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पण
ब े शहरातील पीएम पीएमएल पररवहन ववभागात ररक्त पदे पण
ू ा ्षममतेने भरणेबाबत
(५)

८३३७ (०४-०४-२०१५).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री

(१) पुणे र्हरातील पीएम पीएमएल पररिहन वििागात ७०६ िारक ि १०२३ िाहकाींची पदे
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त ठे िण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, तसेच सदर ररक्त पदे पूणश क्षमतेने िरणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०७ (5)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
िेएनएनयआ
ु रएम अींतगशत ि हप्तेबींद पध्दतीने ५०० निीन बसेस होणार हे विचारात

घेिून ७०६ चालक ि १०२३ िाहक या पदाींची िादहरात ददली होती.

(२) पररिहन महामींडळाच्या ताफ्यामध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या बसेस विचारात घेऊन िाहक
चालक िरतीची प्रक्रक्रया राबविण्यात आलेली होती. तथावप नव्याने दाखल होणाऱ्या बसेस िेळेत
न आल्याने तसेच महामींडळाच्या ताफ्यातील िुन्या बसेस कमी झाल्याने सींचालक मींडळाने
सदरची िरती स्थधगत ठे िण्याचा ननणशय घेतलेला होता.

(३) नव्याने येणाऱ्या बसेस निीकच्या कालाििीमध्ये पररिहन महामींडळाच्या ताफ्यात िर्ा
दाखल होती तयाप्रमाणे िरती करणेत येईल
(४) लागू नाही.

___________

वराी, मबांबई येथील प्रभाग क्र. १९३ मधील झोपडपट्टीच्या पबनववािासाबाबत
(६)

८८४२ (०७-०३-२०१५).

श्री.सबननल लशांदे (वराी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील

(१) िरळी, मींब
ु ई येथील प्रिाग क्र. १९३ मिील साईबाबा नगर, गणेर् नगर डी ि सी कभम्ी,
इींददरा नगर, आींबेडकर नगर, नेहरु नगर, िे.आर.बोरीचा मागश, सानेगुरुिी नगर बी कभम्ी,
र्क्ती नगर, िय ििानी नगर, िी.बी.सकपाळ मागश येथील िसाहतीींचा पुनविशकास गेली अनेक
िषे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुनविशकासात होत असलेल्या विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहे त,

(३) उपरोक्त उपप्रश्न क्र. १ मिील नमद
ू िसाहतीींचा पन
ु विशकास मागी लागण्याच्या दृष्ीने
र्ासनाकडून आितागायत कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ?

श्री. प्रिाश मेहता (०८-१२-२०१५) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या िी/दक्षक्षण प्रिागातील

िी.बी.सकपाळ मागश, सात रस्ता येथील श्री. साईबाबा नगर सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्थेची

योिना स्िीकृत आहे . गणेर् नगर डी ि सी. कभम्ी, इींददरा नगर, साने गुरुिी नगर बी
कभम्ी या झोपडपट्टी पुनिशसन योिनाींचे काम प्रलींबबत आहे . श्रभमक एकता र्ेडरे र्न सहकारी

गह
ृ ननमाशण सींस्था ि आदर्श नगर एकता समता िनता सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्थेच्या
झोपडपट्टी पुनिशसन योिनेचे काम पूणश झाले आहे. र्क्तीनगर/ियििानी नगर येथील
झोपडपट्टी र्ु्पाथिर आहे.
(२)

साईबाबा

नगर

सहकारी

गह
ृ ननमाशण

दद. २१.०४.२०१५ रोिी आर्यपत्र ददलेले आहे.

सींस्थेच्या

झोपडपट्टी

पुनिशसन

योिनेस

अन्य योिनाींच्या सींदिाशत पररभर्ष्-२ प्रमाणणत करण्यासाठी विकासकाने कागदपत्राींची
पत
श ा न करणे, ज्या योिना कारागह
ु त
ू ५०० मी्र अींतरामध्ये येत आहे त अर्ा योिनाींचा
ृ ापासन

र्ासन ननणशय नगर विकास वििाग, दद. ०४.१२.२०१३ च्या तरतुदीनुसार स्थायी सल्लागार

वि.स. १०७ (6)
सभमतीची अद्याप परिानगी न भमळणे या कारणाींमुळे विलींब होत आहे . िय र्क्तीनगर ि
ियििानी नगर येथील झोपडपट्टयाींचा समािेर् साईबाबा सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्थेच्या

झोपडपट्टी पन
ु िशसन योिनेत समाविष् करण्यासाठी तेथील झोपड्याींची पात्रता तपासन
ू परु िणी

पररभर्ष्-२ दे ण्याबाबत ददनाींक १६.०७.२०१५ रोिी सहायक आयुक्त, िी/दक्षक्षण वििाग,
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाभलका याींना कळविले आहे.

(३) उपरोक्त नमुद केल्यानुसार बह
ृ न्मुींबई महानगरपाभलकेकडून प्रमाणणत पररभर्ष्-२ प्राप्त

झाल्यानींतर ि स्थायी सल्लागार सभमतीची पूिश सींमती भमळाल्यािर सींबींधित योिनाींना पुढील
परिानग्या दे ण्यात येणार आहे त.

___________
शासनाने वषा २००० पयंतच्या झोपडयाांना सांर्षमण दे ण्याबाबत
(७)

१०५२२ (०७-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरातील ददनाींक १० िानेिारी, २००० पयचतच्या झोपडयाींना अधिकृत करण्याचा
ननणशय र्ासनाने माहे सप््ं बर, २०१४ च्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाच्या या योिनेचा क्रकती झोपडीिारकाींना लाि होणार आहे ि आतापयचत
झोपडयाींना सींरक्षण दे ण्याची मुदत ६ िेळा िाढिून ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने अनधिकृत बाींिकामे ननयभमत केल्यास दोषी अधिकारी तसेच ठे केदार
ि बबल्डसश याींना सींरक्षण भमळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिश अनधिकृत बाींिकामे ननयभमत करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१२-२०१५) : (१) र्ासन अधिसूचना दद. २ मे, २०१४ अन्िये महाराषर
झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.ि.पु.) अधिननयम १९७१ मध्ये सींरक्षणपात्र झोपडीिाभसयाींसाठी अहशता
ददनाींक १.१.१९९५ िरुन दद. १.१.२००० असा करण्यात आला आहे .

(२) ददनाींक १.१.१९९५ ते दद. १.१.२००० या दरम्यानच्या कालाििीतील झोपडीिाभसयाींची
प्रकरणे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रतयक्षात तपासली िात नाहीत तोपयचत लािार्थयाचची सींख्या
ननजश्चत करणे अिघड आहे .

र्ासन ननणशय, गह
ृ ननमाशण ि विर्ेष सहाय्य वििाग दद. २७.०१.१९८९ अन्िये दद. १ मे,

१९८० पयचतच्या मतदार यादीत नाि असलेल्या, र्ासन ननणशय दद. १ नोव्हं बर, १९८९ अन्िये

सन १९८५ पयचतच्या ि र्ासन ननणशय दद. १६ मे, १९९६ अन्िये दद. १.१.१९९५ च्या मतदार
यादीत नाि असलेल्या झोपडीिाभसयाींना सींरक्षण दे ण्यात आले होते. तद्नींतर दद. १.१.२०००
पयचतच्या झोपडीिाभसयाींना सींरक्षण दे ण्यात आले आहे .
दरम्यानच्या कालाििीमध्ये अतयािश्यक महतिाच्या सािशिननक प्रकल्पापवकी एमयु्ीपी,

एमयआ
ु यपी, भमठी नदी विकास ि सींरक्षण प्रकल्प, आींतरराषरीय विमानतळ प्राधिकरण,

िारािी पुनविशकास प्रकल्पासाठी अनुक्रमे दद.१२ डडसंबर, २०००, दद. १४ नोव्हं बर, २००५,

वि.स. १०७ (7)
दद. २२ सप््ं बर, २००६ ि दद.१७ एवप्रल, २००८ अन्िये दद. १.१.२००६ पयचतच्या झोपड्याींना
पुनिशसनासाठी पात्र करण्यात आले होते.

(३) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.ि.प.ु ) अधिननयम १९७१ च्या कलम ३Z (२) मिील
तरतुदीनुसार अनधिकृत बाींिकाम करणाऱ्या व्यक्तीस ि तयास सींरक्षण दे णाऱ्या सींबींधित
अधिकाऱ्याविरुध्द भर्क्षा दे ण्याची तरतुद करण्यात आली आहे .

(४) िर नमुद केल्याप्रमाणे र्ासन अधिसूचना दद. २ मे, २०१४ अन्िये महाराषर झोपडपट्टी
क्षेत्र (सु.नन.ि.पु.) अधिननयम, १९७१ मध्ये सुिारणा करुन दद. १.१.२००० पयचतच्या झोपड्याींना
सींरक्षण दे ण्यात आले आहे .

___________
मेरो रे ल्वेच्या घाटिोपर ते वसोवा दरम्यानच्या रे ल्वे स्थानिावरील
८७ स्टॉल पीि ६१ स्टॉल अनधधिृत असल्याबाबत
(८)

११२६३ (०८-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौगल
ब े (उमरगा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील

(१) मेरो रे ल्िेच्या घा्कोपर ते िसािा दरम्यानच्या रे ल्िे स्थानकािरील ८७ स््ॉल पवकी ६१
स््ॉल अनधिकृत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एमएमआरडीएने सदर अनधिकृत स््ॉल ननषकाभसत करण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत एमएमआरडीएने ननणशयातमक कायशिाही केली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), ि (४) घा्कोपर ते िसािा या मेरो रे ल्िेसींदिाशतील सिलतकराराप्रमाणे मुींबई मेरो
िन प्रा.भल. याींना १०० चौ.मी. इतकी िाणणज्यीक िागा िापरण्यास मान्यता आहे . मेरो
रे ल्िेच्या घा्कोपर ते िसािा दरम्यानचा रे ल्िे स्थानकािर ४७ स््ॉल आहे त. महाराषर दक
ु ाने
ि आस्थापना अधिननयम, १९४८ अींतगशत एकूण ४६ आस्थापना नोंदणीकृत असन
के/पू
ू
वििागातील हद्दीतील एक आस्थापना बींद असल्यामुळे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले
आहे .

___________
नांदेश्वर (ता.मांगावेढ, जि.सोलापूर) येथे स्वतांत्र पोलीस ठाणे मांिूर िरण्याबाबत
(९)

१३७८२ (०७-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) नींदेश्िर (ता.मींगळिेढा, जि.सोलापूर) येथे स्ितींत्र पोलीस ठाणे मींिूर करण्यात येऊनही

अद्यापी स्ितींत्र पोलीस ठाणे बाींिण्यात आले नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा
तयासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (8)
(२) असल्यास, सदर पोलीस ठाणे बाींिण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मौिे नागाव ता.अललबाग येथील चार िबटबांबाना गावि ने वााीत टािल्याबाबत
(१०)

१४७२६ (०९-०४-२०१५).

श्री.िगदीश मबाीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे नागाि ता.अभलबाग येथील चार कु्ुींबाना गािकीने िाळीत ्ाकल्याचे माहे र्ेरुवुिारी,
२०१५ मध्ये िा तयासम
ु ारास उघड झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अभलबाग पोलीस स््े र्नमध्ये तक्रार दे ऊनही
बाब समोर आली आहे , हे खरे आहे काय,

गुन्हा दाखल झाला नसल्याची

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच
उक्त दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) ददनाींक ०५.०२.२०१५ रोिी र्ासकीय/पोलीस अधिकारी तसेच सरपींच तीं्ामुक्त
अध्यक्ष याींची अिशदार ि गवर अिशदार याींच्याबरोबर बवठक घेण्यात आली. सदर बवठकीत दोन

ग्ातील अध्यक्ष पदािरुन िाद असल्याचे ननषपन झाले. अिशदार ि गवरअिशदार याींनी ददनाींक
०१.०३.२०१५ रोिी दोन्ही पक्षातील िाद भम्ला असल्याचा अिश पोलीस ठाण्यात येऊन ददला
अिशदाराच्या विनींतीिरुन तक्रार अिश दप्तरी दाखल करण्यात आला.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

पजश्चम महाराष्ट्र दे वस्थान व्यवस्थापि सलमतीच्या गीरिारभाराची
सीआयडी माफात चौिशी िरण्याबाबत
(११)

१६३१० (१२-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री

(१) पजश्चम महाराषर दे िस्थान व्यिस्थापक सभमतीच्या गवरकारिाराची सीआयडी मार्शत
चौकर्ी करण्याची घोषणा मा.मुख्यमींत्रयाींनी गत सत्रात केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयानुसार सीआयडी मार्शत चौकर्ी पूणश झाली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त तयानुसार याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या सींबींधिताींिर
कोणती कारिाई केली आहे तसेच दे िस्थानच्या िभमनी ि मालमतता परत भमळविण्याच्या
दृजष्ने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१५) : (१) होय.
(२) राज्य गुन्हे अन्िेषण वििाग पररक्षेत्र कोल्हापूर याींच्याकडून दद. २२.५.२०१५ पासून चौकर्ी
सरु
ु आहे .

(३) सीआयडी चौकर्ी सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यातील तबरुगाांतील िीद्याांना ववववध आिाराांनी ग्रासले असल्याबाबत
(१२)

१६५८२ (१०-०८-२०१५).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ब (लातूर शहर), श्री.अलमन पटे ल

(मबांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िबणाल पाटील (धबाे ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार
(रा म्हपूरी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील तुरुगाींमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात ठे िलेल्या कवद्याींच्या आरोग्याची योग्य
काळिी घेतली िात नसल्यामुळे तसेच

मुींबई वििागातील १० तुरुींगामिील २५ ्क्के कवद्याींना

तिचारोग ि विविि आिाराींनी ग्रासले असल्याचे माहे मे, २०१५ च्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील तरु
ु ीं गातील कवद्याींना ननकृष् दिाशची ि अपरु ी सािनसामग्र
ु ी परु विली
िात असल्याबाबत तसेच आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१२-२०१५) : (१) मुींबई मुख्यालय असलेल्या दक्षक्षण वििागामध्ये १०

तुरुींग नसून ८ तुरुींग आहे त. तयामध्ये तिचारोगाने ग्रासलेल्या कवद्याींची ्क्केिारी सुमारे ८% ि
इतर विविि आिराने ग्रासलेल्या कवद्याची ्क्केिारी सुमारे ८% एिढी आहे .

(२) दक्षक्षण वििागाच्या कारागह
ृ ातील कवद्याींच्या आरोग्यविषयक तपासणी प्रयोिनाथश काही

कारागह
ृ ामध्ये िवद्यकीय अधिकारी / पररचारक/ भमश्रक अर्ी काही पदे मींिरू आहे त. ज्या

कारागह
ृ ाींमध्ये िवद्यकीय अधिकारी पद मींिूर नाही क्रकींिा ररक्त आहे तेथील आिारी बींद्याींना
िवद्यकीय तपासणी ि औषिोपचारासाठी सामान्य रुग्णालयातील िवद्यकीय अधिकारी या

आठिड्यातून दोन िेळा कारागह
ृ ातस िे् दे ऊन औषिोपचार करतात. आिारी बींद्याकरता

आिश्यक असणाऱ्या औषिाींचा तयाींना मोर्त परु िठा करता येतो. कारागह
ृ ामध्ये र्ासकीय /
ननमर्ासकीय सींस्थेमार्शत, पुरुष ि मदहला बींद्याींकररता तिचारोग, क्षयरोग, अजस्थरोग,
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नेत्ररोग, दीं तरोग या रोगाींच्या तपासणी करीता भर्बीरे तसेच व्यसनमुक्ती भर्बीर ि मदहला

बींद्याींकरीता स्त्रीरोग धचक्रकतसा भर्बीर आयोजित केली िातात. प्रादे भर्क मनोरुग्णालय, ठाणे
याींचेकडून मनोविकास तज्ञ येऊन ठाणे कारागह
ृ ातील मनोरुग्णाींची तपासणी करुन औषिोपचार

करतात. काही कारागह
ृ ात कारागह
ृ ननयमानुसार डे्ल चेअर, व्हील चेअर, उच्च रक्तदाब
मापक यींत्र, ब्लड र्ुगर मभर्न, ब्लड सेल काउीं ्र मभर्न, ब्लड बायोमेदरक मभर्न, ऑक्सीिन
भसलंडर, ग्लोकोमी्र, इसीिी, नेबुलायझर इ. चाींगल्या दिाशची सािनसामग्री उपलब्ि आहे.
काही कारागह
ृ ात आींतररुग्ण म्हणून कारागह
ृ ात दिाखाना आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांगावेढा (जि.सोलापूर) च्या दक्ष्षमण भागातील नांदेश्वर येथे
पोलीस ठाण्याची ननमीती िरण्याबाबत

(१३)

१६६८३ (१०-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ब ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळिेढा (जि.सोलापूर) च्या दक्षक्षण िागातील नींदेश्िर येथे पोलीस ठाण्याच्या ननमीतीचा
प्रस्ताि गेली ५ िषे र्ासनाकडे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िाग सीमािती िाग असन
ू तेथील िाढतया गन्
ु हे गारीला ि गवरप्रकाराींना
आळा घालण्यासाठी सदर पोलीस ठाणे कायाशन्िीत करण्यासाठी कोणती कायशिाही करण्यात
आली आहे िा येत आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मांब
ब ईतील माहहम रे ल्वे स्थानि ते धारावी सेक्टर - ३ येथील
अभ्यद
ब य बकपिपयंत स्िायवॉि बाांधण्याबाबत

(१४)

१६७४७ (११-०८-२०१५).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),

श्री.हनबमांत डोास (माालशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मबांरा ा िावा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),
श्री.सत्यिीत
(गह
ब ागर) :

पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.भास्िर
सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िाधव

(१) मुींबईतील मादहम रे ल्िे स्थानक ते िारािी सेक््र - ३ येथील अ्युदय बकपकपयचत सम
ु ारे

६५० मी्र लाींबीचा स्कायिॉक म्हाडाच्या कायाशजन्ित यींत्रणेद्िारे बाींिण्यात येत असून या
स्कायिॉकचे ३५६.४ मी्र लाींबीचे बाींिकाम अपूणश आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त स्कायिॉकचे अपशण असलेले बाींिकाम पुणश करण्यासाठी कोणती कायशिाही
करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, तयासाठी ननिी उपलब्ि झाला आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
मादहम रे ल्िे स्थानक ते िारािी सेक््र ३ येथील अ्युदय बँकेपयचत स्कायबॉलची लाींबी

६५०.०० मी्र असन
ू र्ासनाने उपलब्ि करुन ददलेलया १४.१२ को्ी ननिीतन
ू म्हाडातर्े
२९४.०० मी्र लाींबीच्या स्कायबॉलचे काम म्हाडातर्े पूणश होत आले आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.

तथावप, उिशररत (६५०.००-२९४.००) ३५६.०० मी्रचे स्कायबॉलचे काम करण्यासाठी
आिश्यक असलेल्या २०.०० को्ी ननिीची मागणी माचश, २०१५ मध्ये म्हाडामार्शत र्ासनाकडे
करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नालशि मधील लसांहस्थ िांब भमेायासाठ िेंद्र शासनािडून
एि हिार िोटीचा ननधी लमाण्याबाबत

(१५)

१६९३६ (११-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
काय :(१)

नाभर्क

मिील

भसींहस्थ

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

कींु िमेळयासाठी

आिश्यक

तया

सोयीसुवििा

उपलब्ि

करण्याकररता कंद्र र्ासनाकडून एक हिार को्ीचा ननिी भमळणार असताना केिळ १०० को्ी
ननिी भमळाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा तया सम
ु ारास ननदर्शनास आहे आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कींु िमेळा सींदिाशत र्ासनाने ननिी उिारण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) होय.
(२)

भसींहस्थ

कींु िमेळयासाठी

ननजश्चत

करण्यात

आलेल्या

रुपये

२३७८.७८

को्ी

आराखडयानुसारचा खचश हा र्ासनाकडून उपलब्ि करुन दे ण्यात येणाऱ्या ननिीतून िागविण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १०७ (12)
नववन गह
ृ ननमााण धोरणामध्ये झोपडपटटयाांचा वविास होण्याबाबत
(१६)

१६९४५ (११-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),

अॅड.वारीस पठाण (भायखाा) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नविन गह
ृ ननमाशण िोरणामध्ये झोपडप्कयाींचा विकास करताना ७० ्क्के रदहिार्ाींची

सींमतीपत्राींची अ् भर्थील करुन एसआरए साठी ५० ्क्के सींमतीपत्राींची अ् मींिूर करण्याच्या

प्रस्ताि र्ासनाच्या विचारािीन असल्याचे माहे मे २०१५ मध्ये िा तया सुमारास ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला ि तयानस
ु ार कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशिाही होत नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१२-२०१५) : (१) गह
ृ ननमाशण िोरण ठरविण्याच्या उदद्दष्ाने तयाच्या

प्रारुप मसद्
ु याबाबत सन्माननीय लोकप्रनतननिीींकडून हरकती ि सच
ु ना मागविल्या होतया. परीं तू
तयाविषयी अद्याप अींनतम ननणशय घेण्यात आलेला नाही.
तथावप,

झोपडपट्टी

पुनिशसन

योिनेसींदिाशत

बवठकीस

उपजस्थत

असलेल्या

पात्र

झोप्ीिारकाींपवकी ७० ्क्के परीं तु एकूण पात्र झोपाडीिारकाींच्या सींख्येच्या ५० ्क्के पेक्षा कमी
नाही या ततिािर विकासकाच्या ननयक्
ु तीबाबत बह
ु ई विकास ननयींत्रण ननयमािली, १९९१
ृ न्मींब
विननयम

३३(१०)

सुिारणा

करण्याबाबत

झोपडपट्टी

पुनिशसन

प्राधिकरण,

मुींबई

याींच्या

दद. १२.०८.२०१५ रोिी झालेल्या १४ व्या बवठकीत ठराि क्र. १४/०४ मींिुर करण्यात आला आहे .

(२) ि (३) झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाने मींिुर केलेल्या ठरािाप्रमाणे बह
ृ न्मुींबई विकास
ननयींत्रण

ननयमािली,

१९९१

विननयम

३३(१०) मध्ये

सुिारणा

करण्याविषयी

प्रस्ताि

प्राधिकरणाकडून दद. २२.०९.२०१५ च्या पत्रान्िये प्राप्त झाला असून वििागस्तरािर तया
प्रस्तािाची तपासणी करण्यात येत आहे .

___________
शासनाने गडधचरोली, चांद्रपूर या भागातील न्षमलवाद िमी िरण्यासाठ
ननमााण िेलेल्या सी-६० तबिडी सवलतीचा लाभ २००९ पूवी वीरमरण
आलेल्या िवानाांच्या िबटबांबबयाांना दे ण्याबाबत

(१७)

१७०५२ (१५-०८-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
काय :-

श्री.सबननल िेदार (सावनेर), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) र्ासनाने गडधचरोली, चींद्रपुर या िागातील नक्षलिाद कमी करण्यासाठी स्थाननक ििानाींचा
अींतिाशि असलेली सी-६० तुकडीची ननभमशती केली असन
ू , तुकडीतील ९६ ििान, नक्षली हल्ले
आणण चकमकीत ठार झाले, हे खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (13)
(२) असल्यास, सदर ििानाींच्या कु्ुींबबयाींना हुतातमा बाींििाच्या कु्ुींबबयाींना ददल्या िाणा-या
सिलती, २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान, तसेच घरासाठी २५ लाख रुपये आणण ननितृ ती
पयचतचे िेतन ददले िाते सदर लाि, २००९ पासन
ू दे ण्यात येत असन
ू , २००९ पि
ू ी िीरमरण
आलेल्या सी-६० या तुकडीतील ििानाींच्या कु्ुींबबयाींना दे ण्याच्या विचारािीन बाबीिर र्ासनाने
ननणशय घेतला आहे काय,

(३) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) आतापयशत सी-६० पथकातील ६० पोलीस ििान
नक्षल हल्ल्यात र्हीद झाले आहेत.
(२) सदर बाब अद्याप र्ासनाच्या विचारािीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िामखेड (जि. अहमदनगर) येथील िगदां बा िला िेंद्रामध्ये दोन
अल्पवयीन मबलीांना वाम मागााला लावण्यात आल्याबाबत
(१८)

१७३१३ (१२-०८-२०१५).
श्री.राहबल बोंद्रे (धचखली), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िामनरब ी),
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िामखेड (जि. अहमदनगर) येथील िगदीं बा कला कंद्रामध्ये दोन अल्पियीन मुलीींना िाम
मागाशला लािल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तया सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िामखेड येथील घुींगरु ि िगदीं बा या दोन कलाकंद्रामध्ये या मल
ु ीींना
माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा तया सुमारास आणण्यात आले होते तेव्हापासून तयाींचे लवधगींक

र्ोषण चालू होते या प्रकरणी सदरहू कलाकंद्राची चालक िामाबाई क्रकसन िािि याींना अ्क
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ी करुन पुढे कोणती कारिाई केली

िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) क्रर्याशदी मदहलेची इच्छा नसताना परपुरुषाची अनवनतक र्ारररीक सींबींि ठे िण्यास ३
आरोपीींनी िाग पाडले म्हणून आरोपी विरुध्द िामखेड पोलीस स््े र्न येथे गु.र.नीं. ६८/२०१५

िा.दीं .वि. कलम ३७३, ३७६(१) बालकाींचे लैंधगक अतयाचार प्रनतबींिक कायदा कलम ३, ४, ५,
६, स्त्रीींयाींचा अनवनतक व्यापार प्रनतबींि अधिननयम १९५६ चे कलम ३, ४, ५, ६, अनस
ु धू चत

िाती िमाती अतयाचार प्रनतबींि कायदर १९८९ या कायदा कलम ३(१) (१२), ३(२) (५) प्रमाणे

वि.स. १०७ (14)
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . आरोपीींना अ्क करण्यात आले असून, अनतभर्घ्र गुन्हा
तपासािर असून, न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
झोपडीमबक्त मबांबईसाठ शासनाने झोपडयाांची पात्रता सरसिट ननजश्चत िरण्याबाबत
(१९) १७३८८ (११-०८-२०१५).

श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

डॉ.सांतोष टारफे (िामनरब ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) झोपडपट्टी पुनिशसन योिनेला गती दे ण्यासाठी आणण झोपडीमुक्त मुींबईसाठी र्ासनाने
मुींबईतील सुमारे १५ लाख झोपड्याींची पात्रता सरसक् ननजश्चत करण्याचा ननणशय घेतला
असल्याची बाब ददनाींक ७ एवप्रल, २०१५ रोिी िा तया सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, २००० सालापयचतच्या झोपड्याींची पात्रता ननजश्चत करण्याचा या ननणशयानस
ु ार
र्ासनाने पात्र-अपात्रतेच्या घोळात अडकलेल्या झोपू योिना मागी लािण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

प्रिाश

मेहता

(०३-१२-२०१५)

:

(१)

मा.

मुख्यमींत्री

महोदयाींच्या

अध्यक्षतेखाली

दद. १९.०३.२०१५ रोिी झालेलया िॉर रुमच्या बवठकीत बह
ृ न्मुींबईतील झापेडपट्टी क्षेत्रात GIS
सिे करण्यात यािा, असा ननणशय घेण्यात आला आहे .

(२) महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन.ि.प)ू अधिननयम १९७१ मध्ये सि
ु ारणा करुन सींरक्षणपात्र
झोपडपट्टीसाठी अहशता ददनाींक १ िानेिारी, १९९५ याऐििी १ िानेिारी, २००० असा सि
ु ारीत
करण्यात आला आहे . तयास अनस
ु रुन दद. १.१.२००० तया पुिीच्या झोपडीत प्रतयक्ष िास्तव्य
असणाऱ्या झोपडपट्टीयाभसयाींचा ननिारा ननजश्चत करण्यासाठी र्ासन ननणशय, गह
ृ ननमाशण वििाग

दद. २२ िल
ू ,व २०१४ अन्िये गामशदर्शक ततिे विदहत केलेली होती. झोपडपट्टी पन
ु िशसन

योिनेतील पात्रता तपासण्याच्या कायशपध्दतीत अधिक सुसुत्रता/सुलिता याची म्हणून उक्त
गागशदर्शक ततिे अधिक्रभमत करुन सुिारीत मागशदर्शक ततचे र्ासन ननणशय दद. १६ मे, २०१५
अन्िये ननगशभमत केलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १०७ (15)
मबांबई वराी बीडीडी चााीच्या रखडलेल्या पूनववािासासाठ
म्हाडाला िाम न दे ता िाहहर ननववदा िाढण्याबाबत

(२०)

१७४७५ (१२-०८-२०१५).

पजश्चम),

श्री.अलमन

पटे ल

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिबवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

(मांब
ब ादे वी),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

प्रा.वषाा

(धारावी) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गायिवाड

(१) मुींबई िरळी बीडीडी चाळीच्या रखडलेल्या पूनविशकासासाठी म्हाडाला काम न दे ता िादहर

ननविदा काढािी अर्ी येथील रदहिार्ाींची मागणी असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रदहिार्ाींच्या या मागणीिर र्ासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०३-१२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) मुींबई र्हरातील बी.डी.डी. चाळीच्या पुनबाचिणीच्या अनुषींगाने र्ासनस्तरािरुन कायशिाही

सुरु असून या सींदिाशत गह
ृ ननमाशण ििन िाींद्रे येथे दद. ७.५.२०१५ रोिी सादरीकरण करण्यात
आले होते. सदर सादरीकरणा दरम्यान मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या ननदे र्ाींप्रमाणे विविि
प्रर्ासकीय वििागाींना कायशिाही करण्यास कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िल्याण-डोंबबवली शहरात सीसीटीव्ही िॅमेरे लावण्याबाबत
(२१)

१७४८५ (१०-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिबवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कल्याण-डोंबबिली र्हरात चवनस्कॅधचींग ि चोरी घरर्ोड्यामळ
ु े नागररक प्रचींड हव राण झाले

असून यािर उपाय म्हणून सीसी्ीव्ही कॅमेरे लािण्याबाबतची मागणी नागररकाींकडून होत
असल्याची बाब ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी िा तयासम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे लािण्यास कल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलका
दल
श करीत असल्यामुळे येथील नागररकाींनी ददनाींक ३ मे, २०१५ रोिी रस्तयािर उतरुन भिक
ु क्ष
माींगो आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०७ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) होय.
(२) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलकेस िा अनुषींगाने आींदोलनाबाबतचे ननिेदन प्राप्त झाले

होते. तथावप, महानगरपाभलकेमार्शत ननिेदनकतयाशस उततर दे ण्यात आल्याने प्रतयक्षात आींदोलन
करण्यात आले नाही.
(३) ि (४) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलका क्षेत्रात सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याचा ननणशय

महानगरपाभलकेने घेतला आहे . या कामाकरीता प्रकल्प व्यिस्थापन समींत्रक म्हणून मे.
प्राईसिॉ्रहाऊस कुपसश प्रा.भल. या कींपनीस महानगरपाभलकेकउून ननयुक्त करण्यात आले
असन
ू तयाींच्याकडून कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याचे काम सरु
ु आहे .
___________

पबणे महानगरपाललिेने गेल्या चार वषाात ववववध व्यायामशाााांमध्ये
व्यायामचे साहहत्य परब ववण्याबाबत

(२२)

१७६२८ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ब ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगरपाभलकेने गेल्या चार िषाशत विविि व्यायामर्ाळाींमध्ये व्यायामचे सादहतय

पुरविण्यासाठी सुमारे साडेसात को्ी रु. खचश केले आहे त यापवकी सव्िा को्ी रुपयाींचे सादहतय
हे केिळ १३-ब या एकाच प्रिागातील दे ण्यात आल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा तया
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एिढ्या मोठ्या रक्कमेचे व्यायाम र्ाळे चे सादहतय दे ताना र्ासनाने कोणते
ननकष िापरले आहे त िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) पुणे महानगरपाभलकेने सन २०११-१३ ते सन २०१४-

१५ या ४ िषाशत विविि व्यायाम र्ाळाींमध्ये सादहतय पुरविण्यासाठी मध्यिती िाींडार
वििागामार्शत रुपये ५.४१ को्ी रुपयाींची व्यायाम सािने खरे दी केली आहे त.

यापवकी सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या दोन िषाशच्या कालाििीत प्रिाग क्रमाींक १३ब कररता रुपये ७२.४१ लक्ष रुपयाचे व्यायाम सादहतय खरे दी करण्यात आले आहे .
(२) पुणे महानगरपाभलकेमार्शत व्यायाम सादहतय िा्प करताना यापूिी कोणतीही ननयमािली
/ननयम

नसल्याने

वििाग/प्रिागाींच्या

मागणीप्रमाणे

अींदािपत्रकातील

उपलब्ि

ननिीनुसार

मध्यिती िींडारा वििागाकडून ननविदा प्रक्रीया राबिून व्यायाम सादहतय उपलब्ि करुन दे ण्याची
कायशिाही पण
ु े महानगरपाभलकेमार्शत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १०७ (17)
मबांबईतील दहहसर ते मानखबदा हा मेरो रे ल्वेचा दस
ब रा टप्पा व वडााा ते
िासारवडवली (जिल्हा ठाणे) हा मेरोचा पाचवा टप्पा भूयारी
ऐविी उन्नत िरण्यासांबांधीचा प्रस्ताव

(२३)

१८३०२ (११-०८-२०१५).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ब ा

िावा), श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.भास्िर िाधव (गबहागर), श्री.हनबमांत डोास (माालशरस),
श्री.वीभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील ददहसर ते मानखद
ु श हा मेरो रे ल्िेचा दस
ु रा ्प्पा ि िडाळा ते कासारिडिली
(जिल्हा ठाणे) हा मेरोचा पाचिा ्प्पा िूयारी ऐििी उन्नत करण्यासींबि
ीं ीचा प्रस्ताि
एमएमआरडीएने र्ासनाकडे सादर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा मेरोचा मागश िय
ू ारी ऐििी उन्नत करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला िा घेण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१), (२) ि (३) मुींबई मेरो रे ल्िे मागाशच्या प्रकल्पाच्या
िलद

अींमलबिािणीकररता

हाती

घ्याियाचा

सींिाव्य

उन्नत

मेरो

मागाचची

तपासणी

करण्याकरीता तसेच पन
ु विशलोकन ि सविस्तर प्रकल्प अहिाल अद्याितीकरण करण्यासाठी

ददल्ली मेरो रे ल्िे महामींडळ मयाशददत याींची मुींबई महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणामार्शत
ननयुक्ती करण्यात आली आहे . तयामध्ये ददहसर ते मानखुदश मेरो-२ ि िडाळा ते कासारिडिली

मेरो-४ या मागाशचा समािेर् आहे. तयापवकी मेरो मागश-२-्प्पा-१ ददहसर-डड.एन.आर. नगर या

उन्नत मेरो मागाशस र्ासनाने नुकतीच मान्यता ददली आहे . मुींबई मेरो मागश-४ िडाळाकासारिडिली या उन्नत मागाशबाबत सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करुन घेण्याची कायशिाही
मुींबई महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणाच्या स्तरािर सुर आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
गोदावरी नदीच्या पाण्यात प्रमाणा पे्षमा िास्त रसायने सोडण्यात आल्याबाबत
(२४)

१९१७७ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) नाभर्क मिील गोदािरी नदीच्या पाण्यात प्रमाणा पेक्षा िास्त रसायने सोडण्यात आल्याने
तसेच साींडपाण्यािर प्रक्रक्रया न करताच ते नदीमध्ये सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े पाण्यामिील

ऑक्सीिन विरघळण्याची क्षमता नष् झाल्याने र्ास्त्रीय दृष्या गोदािरी नदीत मासे मत
ृ

झाल्याने या प्रकरणी िबाबदार असणा-या सींबींधिताींिर मुींबई पोभलस अधिननयमानुसार

कायशिाही करण्याचे आदे र् मा. उच्च न्यायालयाने नाभर्क महानगरपाभलकेला ददनाींक १८
एवप्रल, २०१३ रोिीच्या सुमारास दे ऊनही नाभर्क महानगरपाभलकेने अद्याप काहीच कायशिाही
केली नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (18)
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून

आले ि तयानुसार मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ाची अींमलबिािणी करण्याच्या दृष्ीने
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) नाही.
मा.उच्च न्यायालयाने दद. १८.४.२०१३ रोिी अर्ा प्रकारचे आदे र् ददलेले नाहीत. तथावप
सदर याधचकेच्या िेळोिेळी झालेल्या सन
ु ािणीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने पढ
ु ीलप्रमाणे आदे र्
ददले आहे त.

”गोदािरी नदीमध्ये नागरीकाींनी कोणतयाही प्रकारचे प्रदष
ु ण करु नये. अन्यथा मुींबई पोलीस
ॲक्् १९५१ नुसार कारिाई करणेत येईल, असे विविि दठकाणी र्लक लािणेत यािे.”

(२) तसेच गोदािरी प्रदष
ु णाबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल िनदहत याधचका क्र. १७६/२०१२
मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने िेळोिेळी ददलेल्या आदे र्ाच्या पुतत
श तेसाठी खालील उपाययोिना
करण्यात येत आहे त.


नाभर्क महानगरपाभलका हद्दीतील ६ मलिलर्ुध्दीकरण कंद्रामार्शत सुमारे २७० द.ल.भल.
प्रतीददन इतक्या साींडपाण्यािर प्रक्रक्रया करण्यात येते.



नाभर्क महानगरपाभलकेमार्शत बाींिलेल्या मलनन:सारण कंद्राींच्या कायशक्षतेबाबत कंद्रीय
प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने समािानकारक असा अभिप्राय ददला आहे .



मा.उच्च न्यायालयाने नदीपात्र स्िच्छ ि प्रदष
ू णमुक्त करण्यासाठी कंद्र र्ासनाच्या
NEERI या सींस्थेस सल्लागार म्हणून ननयुक्त केले आहे.
नाभर्क

याींचे

अध्यक्षतेखाली

स्थापन

करण्यात

आलेल्या

तसेच वििागीय आयुक्त,
सभमतीमार्शत

गोदािरी

प्रदष
ू णमुक्त करण्यासाठी विविि उपायय योिनाींची अींमलबिािणी करण्यात येत आहे.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांब
ब ई गह
ृ ननमााण मांडााच्या सदननिा म्हाडाच्या नोंदणीमध्ये नसल्याबाबत
(२५)

१९२०४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सबरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई गह
ृ ननमाशण मींडळाच्या गेल्या २५ िषाशपासून पडून असलेल्या ८० सदननका म्हाडाच्या

नोंदणीमध्ये आहे त, तथावप सदरच्या सदननका कोठे आहे त याबाबतची मादहती उपलब्ि
नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने काही चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले, सदर सदननकाींचा र्ोि घेण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

वि.स. १०७ (19)
(३) असल्यास, याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या सींबींधिताींिर कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०३-१२-२०१५) : (१) मुींबई गह
ृ ननमाशण ि क्षेत्रविकास मींडळाकडून प्राप्त
अहिालानस
व ी सद्य
ु ार, तयाींच्यामार्शत बाींिण्यात आलेल्या विविि प्रिगाशतील सदननकाींपक

जस्थतीत विखुरलेल्या स्िरुपाती एकूण ४६२ सदननका ररक्त असन
ू सदर सिश सदननकाींची नोंद
ि मादहती म्हाडाकडे आहे . सदरहू सदननकाींपक
व ी र्ासन स्िेच्छाधिकारातील २ ्क्के कोकयातील
२०२ सदननका िगळता अन्य सदननकाींची वितरण प्रक्रीया चालू आहे.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्य पोलीस दलाचे अधबननकििरण िरण्याबाबत
(२६)

१९४२३ (१२-०८-२०१५).

श्री.अतबल भातखािर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.किसन िथोरे

(मरब बाड), श्री.ववलासराव िगताप (ित), श्री.हषावधान सपिाा (बल
ब ढाणा) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पोलीस दल आिुननकीकरण योिनेअींतगशत कंद्र र्ासनाने राज्याला सन २०१३-२०१४

ि २०१४-२०१५ साठी अनुक्रमे रुपये ९२.९३ को्ी ि ७४.९७ को्ी इतका ननिी पुरिला आहे.
परीं तु गेल्या दोन िषाशपासून ननिीचा िापर केला नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोभलस दल आिुननकीकरण करण्यासाठी आलेला ननिी खचश न करण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) तसेच, पोभलस दलाच्या आिुननकीकरणासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कारणे आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) कंद्र ि राज्य र्ासन परु स्कृत पोलीस दल आिनु नकीकरण योिने अींतगशत पोलीसाींना

अतयािुननक िाहने, दळणिळण यींत्रणा, र्स्त्रे सािनसामुग्री पुरविण्यात येत.े ननिासी आणण
अननिासी इमारती उपलब्ि करुन दे ण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १०७ (20)
मालेगाांव (जि.नालशि) शहरातील महानगरपाललिाने ठे िेदाराांना
िर वसूली िरण्याचा ठे िा हदल्याबाबत
(२७) १९५५७ (१०-०८-२०१५).

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मबांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मालेगाींि (जि.नाभर्क) र्हरातील महानगरपाभलकाने ठे केदाराींना कर िसूली करण्याचा ठे का
ददला. परीं तु परागमन कींपनीचे ठे केदाराने रु.२००/- + ५०/- अर्ी सींकीणश कर पािती केली मात्र

तयािर महानगरपाभलकाचा भर्क्का नसल्याचे आढळून आले, अर्ाप्रकारे बेकायदे र्ीर सींकीणश कर

िसुली पािती दे णाऱ्या ठे केदाराची तक्रार स्थाननक पोलीस स्थानकात केली असल्याची बाब
माहे र्ेरुवुिारी, २०१५ मध्ये िा तयासुमारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी बेकायदे र्ीर सींकीणश कर िसल
ू ी
पािती दे णाऱ्या ठे केदाराविरुध्द चौकर्ी होण्याबाबतचे ननिेदन मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली असता सींबींधित दोषी ठे केदारािर र्ासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) : (१) मालेगाि महानगरपाभलकेचे पारगमन र्ुल्क िसल
ु ीचे
कींत्रा् मे.मेघा इीं्रप्रायिेस याींना ि दव . बािार िागा सींक्रकणश िसुलीचे कींत्रा् मे. भस्ीकेअर
डेव्हलपमं् ऑगशनायझेर्न मालेगाि याींना दे ण्यात आलेले होते.

दद. ९.११.२०१४ ि दद. १.१.२०१५ रोिी पारगमन र्ुल्क िसुलीचा हायिे नाका येथे

पारगमन िसुली कींत्रा्दाराकडून पारगमन र्ुल्क रु. २००/- व्यनतररक्त अन्य दव . बािार र्ी.
रु. ५०/- याचीही पसुली करण्यात येत असल्याचे ननषपन्न झाले.

अर्ी िसुली करणाऱ्या कींत्रा्दाराच्या कमशचाऱ्याींविरुध्द पिारिाडी पोभलस स््े र्न येथे

गन्
ु हा क्र. २०/२०१४, ददनाींक ०९.११.२०१४ ि गन्
ु हा क्र. १/२०१५ , ददनाींक ०१.०१.२०१५ अन्िये,
गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) याप्रकरणी बेकायदे र्ीर सींक्रकणश कर िसुली पािती दे णाऱ्या ठे केदाराची चौकर्ी करुन

चौकर्ीअींती ठे केदार दोषी आढळल्यास तयाींचेविरुध्द पढ
ु ील कायशिाही करण्याच्या सच
ु ना
आयुक्त, मालेगाींि महानगरपाभलका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १०७ (21)
मबांबई मेरो वन प्रायव्हे ट लललमटे ड िांपनीबाबत
(२८)

१९८६६ (११-०८-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेरो-१ प्रकल्प लाींबल्याने दरिाढीबाबत नेमलेल्या लुईस बरिर समुह (एलबीएस) सभमतीने
लािलेले ननकष सदोष ि अहिाल कालबाहय तसेच ददर्ािूल करणारा असल्याचा दािा मुींबई
मेरो िन प्रायव्हे ् भलभम्े ड कींपनी (मेरो-१) कडून करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदिाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
तदनस
ु ार र्ासन स्तरािर काय कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) नाही.
(२) सदर प्रकल्पाच्या िाढीि खचाशबाबत मुींबई मेरो िन प्रा.भल. ि र्ासन सिलतकरार
नाम्यानुसार लिादामध्ये (Arbitration) गेले आहे . र्ासनातर्े ि मुींबई मेरो िन प्रा.भल. तर्े
लिाद नेमण्यात आले असून तयाींचे काम प्रगतीपथािर आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मबांबईतील लमठ नदीच्या साफसफाईचे िाम वेाेत पूणा िरण्याबाबत
(२९)

२०१६६ (११-०८-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील

(१) दद. २६ िुल,व २००५ च्या महाप्रलयानींतर भमठी नदीच्या सर्ाईचे २००६-२००७ पासून काम
हाती घेण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भमठी नदीच्या एकूण १७.८ क्रक.मी. लाींबीपवकी ११.८ क्रक.मी. चा िाग
महापाभलकेचा आहे ि ६ क्रक.मी. चा िाग एमएमआरडीएकडे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) भमठी नदीच्या एकूण लाींबीपवकी ६ क्रक.मी. लाींबीच्या िागातील गाळ काढणे ि सार्सर्ाई
चे काम २००६-२००७ पासून एमएमआरडीएने हाती घेतले असून मागील ९ िषाचने सुमारे ४७७
को्ी खचश झालेले असतानाही आिभमतीस एमएमआरडीएचे सार्सर्ाईचे काम पूणश झालेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू कामाची सद्य:जस्थती आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही. प्राधिकरणामार्शत ्प्पा - १ ि ्प्पा २- मध्ये आतापयचत रु ४५३.६५ को्ी
इतका खचश झाला आहे . यामध्ये भमठी नदी ि िाकोला नाल्याचे रुीं दीकरण, खोलीकरण, सींरक्षक
भिींत, सेिा रस्ते ि सर्
ु ोभिकरण इ. कामाींचा समािेर् आहे . यामध्ये र्क्त गाळ काढणे
(खोलीकरण) ि रुीं दीकरण या कामाींसाठी रु २०५.०३ को्ी इतका खचश झालेला आहे.

वि.स. १०७ (22)
(४) प्राधिकरणामार्शत सन २०१० मध्ये खोलीकरण ि सार्सर्ाईचे काम पूणश झालेले असून

सन २०११ ि सन २०१२ मध्ये पािसाळापूिश गाळ काढण्याचे ि िावषशक दे खिालीची कामे
करण्यात आली आहे त. सन २०१३ पासन
ू

पािसाळापि
ू श गाळ

काढण्याची

महानगरपाभलकेला हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे त.

कामे मींब
ु ई

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मांब
ब ई शहरातील िीणा उपिर प्राप्त इमारतीांपीि ज्या इमारती आधथाि
दृष्ट्टया दरु
ब स्तीच्या पलीिडे िातात त्याांचे भूसांपादन िरण्याबाबत

(३०)

२०१६७ (११-०८-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.पराग अावणी (ववलेपाले),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ासा
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मींब
ु ई र्हरातील िीणश उपकरप्राप्त इमारतीींपवकी ज्या इमारती आधथशक दृषकया दरु
ु स्तीच्या
पलीकडे िातात तयाींचे िूसींपादन करुन तयादठकाणी विकास ननयींत्रण ननयमािली अन्िये

पुनविशकास प्रकल्प राबिून रदहिाश्याींचे पुनिशसन करण्याची तरतूद असल्याने म्हाडाच्या मुींबई
इमारत ि पुनरश चना मींडळाने (आरआर बोडश) या प्रमाणे १९८३ ते २००९ या कालाििीत

मींब
ु ईतील ताडदे ि, माझगाींि, िायखळा, भर्िडी, लोअर परे ल, लालबाग, प्रिादे िी, दादर, मादहम
येथे २१ दठकाणी िूसींपादन केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सदरहू िूसींपादन केलेल्या बहूतेक दठकाणी खािगी बबल्डरच्या सहिागाने पन
ु विशकास
प्रकल्प राबविण्यासाठी म्हाडामार्चत एनओसी दे ण्यात आली होती. परीं तु अनेकाींनी मुदत
उल्ूनही प्रकल्पाींना सुरुिात केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) म्हाडाने सप््ं बर, २०१२ मध्ये मींब
ु ई र्हरातील विकत घेतलेल्या आणण िस
ु ींपादन केलेल्या

अर्ा सिश दठकाणच्या प्रकल्पाविरोिात कारिाई थाींबविली तसेच तयानींतर ददनाींक २४ ऑक््ोबर,
२०१३ च्या म्हाडा प्राधिकरणाच्या बवठकीत सिश एनओसी रद्द करून सिशत्र स्ित:च प्रकल्प
राबविण्याचा ननणशय घेतला, हे ही खरे आहे काय,
(४) म्हाडाने सींपाददत केलेल्या २१ िख
ू ींडामध्ये समाविष् असलेल्या बािला कींपाऊींडची िमीन

म्हाडाने १९७७ मध्ये िारतीय विद्याििन रस््कडून विकत घेतली होती ि तयािरील
प्रकल्पाची एनओसी रद्द केल्याने रदहिाश्याींची सोसाय्ी आणण दर्शन डेव्हलप्सशने मुींबई उच्च

न्यायालयात दािा दाखल केला असता तया दाव्यािर ददनाींक २५ माचश, २०१५ रोिी ननणशय
दे ताना उच्च न्यायालयाने म्हाडा ि र्ासनाचा ननणशय अयोग्य ठरित ४ आठिड्यात आपल्या
ननकालाचे पालन करण्याचे आदे र् म्हाडाला ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) मुींबई उच्च न्यायालयाने बािला कींपाऊींडच्या सींदिाशत ददलेल्या ननकालानुषींगाने अन्य २०
बबल्डराींना न्यायालयात यर् भमळिले तर िूखींडही खािगी विकासकाकडे िाण्याची र्क्यता
नाकारता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (23)
(६) असल्यास, म्हाडाने विकत घेतलेल्या ि िूसींपादन केलेल्या सदरहू २१ दठकाणी विनाविलींब
म्हाडामार्चत पुनविशकास प्रकल्प राबिून तो लिकरात लिकर कायाशजन्ित होण्याच्या दृजष्ने
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (२१-११-२०१५) : (१) होय.
मुींबई इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरश चना मींडळाने मुींबई र्हर बे्ािरील िल
ु ेश्िर, ताडदे ि,

माझगाींि, िायखळा, लोअरपरळ, लालबाग, प्रिादे िी, दादर ि मादहम येथील २३ मालमतताींचे
िस
ू ींपदान केले असन
ू तयापवकी बािला कींपाऊींड ही मालमतता ही मींडळाने विकत घेतलेली आहे .

(२) बािला कींपाऊींड या मींडळाने विकत घेतलेल्या मालमततेच्या पन
ु विशकासाकररता र्ासनाच्या
उच्चस्तरीय सभमतीकडून भमळविण्याकररता मुींबई इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरश चना मींडळामार्शत
मयाशददत ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले होते. तर िन
ु ी धचखलिाडी, ताडदे ि या मालमततेच्या
विकास ननयींत्रण ननयमािली ३३(७) अींतगशतच्या पन
ु विशकासाकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले
होते.

ि

उिशररत

२१

प्रकरणाींमध्ये

विकास

ननयींत्रण

ननयमािली

३३(७)

अींतगशतच्या

पुनविशकासाकरीता इरादापत्र ददलेली होती. यातील बहुतक
े दठकाणी पुनविशकासाची प्रक्रीया सुरु
होिू र्कली नाही. हे खरे आहे .
(३) होय.

(४) होय. तथावप, मा.उच्च न्यायालयाच्या दद. २५.०३.२०१५ रोिीच्या आदे र्ाविरुध्द म्हाडा/मींब
ु ई
इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरश चना मींडळाने मा.सिाच्च न्यायालयात विर्ेष अनुमती याधचका
(एसएलपी) क्र. १३९३०-१३९३१/२०१५ दाखल केली असून, सदर एसएलपी सद्य:जस्थतीत
मा.सिाच्च न्यायालयात न्यायप्रविषठ आहे .

(५) मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाच्या ननणशयाविरुध्द मा.सिाच्च न्यायालयात मींडळाने विर्ेष
अनुमती याधचका (एसएलपी) दाखल केली असल्याने, सद्य:जस्थतीत तर्ी र्क्यता नाही.

(६) मुींबई इमारत दरु
व ी २२
ु स्ती ि पन
ु रश चना मींडळाने िूसींपाददत केलेल्या २३ मालमतताींपक
मालमतताींचा

पुनविशकास

करण्यासाठी

मींडळामार्शत

दद.

२१.१०.२०१४

रे ािी

म्हाडाच्या

कींत्रा्दारास आर्यपत्र दे ण्यात आली असून उिशररत एका प्रकरणी पूिीच्या कींत्रा्दाराची
नेमणक
ू रद्द करुन नव्याने आर्य पत्र दे ण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे .
___________

ठाण्यात रहहवाशी सांिबल उभारण्यासाठ झाडाांची तोड िेल्याबाबत
(३१)

२०३८४ (११-०८-२०१५).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पव
ू )ा , श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड), श्री.योगेश
हटाे िर (हडपसर) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाण्यात रदहिार्ी सींकुल उिारण्यासाठी तब्बल ५ हिार झाडाींची तोड करण्यात आल्याचे
माहे मे, २०१५ मध्ये िा तया सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पयाशिरण सींरक्षणासाठी कद्बध्द असल्याच्या घोषणा राज्य सरकार करीत
असतानाही ददिसा ढिळ्या ठाण्यातल्या कोलर्ेत मिल्या मौिे बालकुम येथील क्लॅ ररयीं्

वि.स. १०७ (24)
कींपनीच्या िल्ल्यामोठ्या पत्रयाींमागे हिारो झाडाींची कततल रदहिार्ी सींकुलाच्या बाींिकामासाठी
विकासकाने केल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सम
ु ारे ३०० िषे िन
ु ी झाडे तोडण्याची परिानगी ठाणे महानगरपाभलकेने ददली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदिाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
तदनुसार दोषी विकासकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) उक्त प्रकरणी िक्ष
ृ ाचे सींरक्षण ि ितन करण्याकररता महाराषर (नागरी क्षेत्र) िक्ष
ृ सींरक्षण
ि ितन अधिननयम १९७५ खाली ठाणे महानगरपाभलकेअींतगशत िक्ष
ृ प्राधिकरणाने विदहत
कायशपध्दतीनस
ु ार

हरकती

ि

सच
ु ना

मागिन
ू

प्राधिकरणाच्या

ददनाींक

२४.४.२०१५

च्या

बवठकीमध्ये ११० झाडे तोडण्यास मिुरी दे ण्यात आली.

(४) सक्षम प्राधिकरणाने विहीत कायशपध्दतीनुसार परिानगी दे ण्यात आलेली असल्याने
चौकर्ीचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्र उद््ाित नाही.
___________
नवीमबांबई शहरामध्ये िोपर खीराणे पररसरात २० मोबाईल टॉवर
नोंदणी महानगरपललिेिडे िरण्यात न आल्याबाबत

(३२)

२०४१५ (११-०८-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)ा :

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) निी मींब
ु ई र्हरामध्ये कोपर खवराणे पररसरात २० मोबाईल ्ॉिर पवकी १५ ्ॉिरची नोंदणी
निी मुींबई महानगरपभलकेकडे करण्यात आलेली नसल्याची बाब ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी िा
तया दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) नाही.
निी मुींबई महानगरपाभलका क्षेत्रातील कोपरखवरणे वििागात एकूण १६२ .मोबाईल ्ॉिसश

आहे त. यापवकी मालमतता नोंदणी रजिस््रनस
ु ार माहे िल
ु ,व २०१५ अखेरपयचत अजस्ततिात

असलेल्या नोंदणीकृत मोबाईल ्ॉिसशची सींख्या १०२ इतकी आहे . तर उिशररत ६० मोबाईल
्ॉक्सशची परिानगी सन २०१४ मध्ये सींपुष्ात आली आहे.
(२)

निी

मुींबई

दद.०३/०९/२०१५

महानगरपाभलकेकडून

रोिी

झालेल्या

मोबाईल

बवठकाींदरम्यान

्ॉिसश

कींपन्याींसोबत

सींबींिीत

कींपन्याींना

दद.०२/०७/२०१५
मोबाईल

ि

्ॉिसशसाठी

वि.स. १०७ (25)
परिानगी घेण्याकरीता ४५ ददिसाींची मुदत दे ण्यात आली आहे. ४५ ददिसाींत ज्या कींपन्या
मोबाईल ्ॉिसशसाठी परिानगी घेणार नाहीत. तयाींच्यािर कायशिाही करण्यात येणार असल्याचे
निी मींब
ु ई महानगरपाभलकेने कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
ठाणे येथील रॉयल िांस्रक्शन या वविासिाने एस.आर.डी.ए.च्या योिनेतून
उभारलेल्या इमारतीला ना हरित प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत

(३३)

२०५१९ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांिय िेािर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मबरबाड),

श्री.सध
ब ािर भालेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ा :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री

(१) ठाणे येथील रॉयल कींस्रक्र्न या विकासकाने एस.आर.डी.ए.च्या योिनेतून तलािपाली
पररसरातील ७ इमारती उिारुन सन २००४ ला पुणश करुनही सदर इमारतीींचा ओ.सी.स्ीक्रर्के्,
सी.सी. प्लॉन कॉपी सींबींधित इमारतीच्या फ्लॅ ् िारकाींना मागणी करुनही दे ण्यात आले नाही,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

फ्लॅ ्

िारकाींनी

िेळोिेळी

मागणी

करुनही

विकासकाने

महानगरपाभलकेला िरणा कराियाची आिश्यक रक्कम िरण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, महानगरपाभलका प्रर्ासनाकडून सदर विकासकािर कारिाई करण्यात आली
आहे काय, कारिाईचे स्िरुप काय,

(४) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) मे.रॉयल कन्स्रक्र्न कींपनी याींनी तयाींच्याद्िारे

राबविण्यात आलेल्या एसआरडी योिनंतगशत आिश्यक ते र्ुल्क ठाणे महानगरपाभलकेस

िरणान केल्याने झोपडपट्टी पुनविशकास योिनेअींतगशतच्या पुनिशसन घ्क ि विक्री घ्क
इमारतीींना अद्याप िापर परिाना (O.C.C) दे ण्यात आलेले नाही.

(२) ि (३) ठाणे महानगरपाभलकेद्िारे आिश्यक र्ुल्काींचा िरणा करण्याबाबत सींबींधित
विकासकास

दद.

२०.१२.२०१३

रोिी

सधु चत

केले

आहे .

तद्नत
ु र

झोपडपट्टी

पन
ु िशसन

प्राधिकरणाींमध्ये ठाणे महानगरपाभलकेचा समािेर् करण्यात आल्यानींतर झोपडपट्टी पुनिशसन

प्राधिकरणाींमार्शत दद. २८.०९.२०१५ ि दद. १५.१०.२०१५ रोिी र्ुल्क िरण्यासाठी विकासकास

कळविण्यात आलेले आहे . तथावप, आिश्यक र्ुल्काींचा िरणा विकासकाने अद्याही न केल्याने
सींबींधित विकासकाविरुध्द उधचत कायशिाही करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाद्िारे

आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाभलका, ठाणे याींना कळविण्यात आलेले आहे . पढ
ु ील कायशिाही ठाणे
महानगरपाभलकेकडून अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १०७ (26)
नवी मबांबई रस्ते सफाईच्या िामािडे प्रशासनाचे दल
ा होत असल्याबाबत
ब ्षम
(३४)

२१२७६ (११-०८-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) निी मुींबईमध्ये ठाणे, बेलापूर, पाम बरुवि ि इतर कॉक्री्च्या रोडची याींबत्रकी पध्दतीने
सर्ाई करण्यासाठी महानगरपाभलकेने पररमींडळ ननहाय दोन ठे केदाराींची ननयुक्ती केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्रमुख रोडिरील िुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी माहे ऑक््ोबर, २०१२ पासून

हे काम सरु
ु आहे मात्र, अनेक िेळा ही िाहने िळ
ु सार् न करता रोडिरुन िात असल्याचे
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ठाणे, बेलापूर, पाम बरुवि सह र्हरातील प्रमुख रस्तयाची याींबत्रकी पध्दतीने
सर्ाई करण्यासाठी महानगरपाभलका प्रतयेक मदहन्याला ५० ते ६० लाख रुपये खचश करत आहे ,

ठे केदार काम चुकारपणा करत असुन अनेक िेळा िाहने र्क्त क्रक.मी. िाढविण्यासाठी
क्रर्रविली िात आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनस
ु ार दोषी
ठे केदाराींिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) नाही.
निी मुींबई महानगरपाभलका क्षेत्रातील प्रमुख रस्तयाींचे याींबत्रकी पध्दतीने करण्यात

येणाऱ्या सर्ाई कामाचे मल्
ु याींकन प्रतयक्षात करण्यात आलेल्या प्रनत क्रकलोभम्र रस्ते
सर्ाईनुसार केले िाते. हे काम ननविदे तील अ्ी/र्तीनुसार कींत्रा्दाराींमार्शत केले िाते.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

(३५)

िागाांव महानगरपाललिेच्या िलवाहहनी गातीच्या दरु
ब स्तीबाबत

२१७०३ (११-०८-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भबसावा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री

(१) िळगाींि महानगरपाभलकेने सन २०११ पासून आतापयचत िलिादहनी गळतीच्या दरु
ु स्तीिर
सम
ु ारे ४ को्ी ५० लक्ष रुपये खचश केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणीपुरिठा वििागात कुर्ल मनुषयबळ ि यींत्रणा असतानाही दरु
ु स्तीची कामे
ठे केदाराींकडून करुन घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २००८ ते २०१४ या कालाििीतील कामकािाची चौकर्ी सुरू करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (27)
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त, चौकर्ी करुन दोषी व्यक्तीींिर कारिाई
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) िळगाि महानगरपाभलकेमार्शत र्हरातील मख्
ु य

िलिादहनी ि वितरण िादहनीिरील गळतीच्या दरु
ु स्तीसाठी माहे िानेिारी, २०११ पासून ३१
िल
ु ,व २०१५ पयचत रुपये २,२५,१.,४९३/- इतका खचश करण्यात आला आहे .
यापवकी

रुपये

२,०३,०९,८३५/-

इतका

खचश

मुख्य

िलिादहनी

दरु
ु स्तीसाठी

ि

रुपये २२,३३,६५८/- इतका खचश वितरण िादहनीिरील दरु
ु स्तीसाठी करण्यात आला अर्ी
िस्तुजस्थती आहे .
(२) हे खरे नाही.

मख्
ु य िलिादहनी दरु
ु स्ती कामासाठी आिश्यक असणारे ताींबत्रक कुर्ल मनषु यबळ ि

यींत्रणा महानगर, पाभलकेकडे उपलब्ि नाही. तयामुळे या कामासाठी ररतसर ननविदा प्रभसध्द
करुन, तयास सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेऊन, ठे केदारामार्शत कामे करुन घेण्यात येतात.
तसेच,

र्हरातील

वितरण

िादहन्या

दरु
ु स्तीसाठी

महानगरपाभलकेकडील

उपलब्ि

मनषु यबळाचा िापर करुन, दरु
ु स्तीची कामे करण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

पनवेल (जिल्हा रायगड) नगरपाललिा हद्दीतील ४१ धोिादायि
इमारतीांना दे ण्यात आलेल्या नोटीसाांबाबत
(३६)

२१७५२ (११-०८-२०१५).

श्री.सबभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धीयश
ा ील

पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िावण), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री

(१) पनिेल (जि. रागयड) नगरपाभलका हद्दीतील िोकादायक ि अती िोकादायक ४१ इमारतीना
नगरपाभलका प्रर्ासनामार्शत नो्ीस दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पािसाळ्यापूिी सदर इमारती दरु
ु स्ती करण्यात येणार आहे त काय,

(३) नसल्यास, पनिेल नगरपाभलका हद्दीतील िोकादायक इमारतीींबाबत कोणती उपाययोिना
करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
पनिेल नगरपररषदे ने एकूण ४६ िोकादायक ि अती िोकादायक इमारतीींना नो्ीसा

ददल्या आहे त.

वि.स. १०७ (28)
(२) महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती ि औद्योधगक नगरी अधिननयम १९६५ चे कलम
१९५ च्या तरतूदीनुसार सींबींधित इमारतीचे मालक/िोगि्ादार याींनी दरु
ु स्ती करणे अपेक्षक्षत
आहे .

(३) नगरपररषदे च्या ननयोिन प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये एकूण ४६ इमारती िोकादायक म्हणून
घोवषत करण्यात आल्या आहे त. तयाींची मादहती नजिकच्या पोभलस स््े र्नला दे ण्यात आली

आहे . तयापवकी ५ इमारतीींची दरु
ु स्ती करुन िापर सुरु केला आहे . ११ इमारतीचा िापर बींद केला
आहे ि ३० इमारतीचा िापर सुरु आहे .

ज्या इमारतीचा िापर सरु
ु आहे . तयाींचा विद्यत
ु परु िठा, पाणी कनेक्र्न बींद करण्याची

कारिाई करण्यात येणार आहे . ि िोकादायक इमारतीींचा िापर बींद करणेबाबत र्ोि कारिाई
करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील २ लाख ६० हिार ८३३ बालिे आधारिाडाववना असल्याबाबत
(३७)

२२०२७ (१२-०८-२०१५).

श्री.रािेश ्षमीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सबजित लमणचेिर

(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (लशरोा) :

सन्माननीय

मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील र्ून्य ते पाच ियोग्ातील १ लाख ८६ हिार ८७० तर ६ ते १४
ियोग्ाींतील ७३ हिार ९६३ अर्ी एकूण २ लाख ६० हिार ८३३ बालके आिारकाडशविना
असल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने बालकाींच्या आिारकाडशसाठी ऑनलाईन अिश स्िीकारण्याची मोदहम

सरु
ु केली असन
ू िन
ू अखेर सिाशना आिारकाडश दे ण्याचे उददष् असताींनाही यींत्रणा कमी पडत
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदिाशत र्ासनस्तरािर कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१२-२०१५) : (१) कोल्हापूर जिल्हयात मे, २०१५ अखेर ० ते ५
ियोग्ातीिल ९२,०२८ आणण ६ ते १४ ियोग्ातील १,६१,५७७ अर्ा एकूण २,५३,६०५
बालकाींची आिार नोंदणी झाली नसल्याचे ददसून आले आहे.

(२) आिारकाडश काढण्याकररता अींगणिाडी कंद्रात मोदहम सुरु करण्यात आली, उदद्दष् पूणश
करण्याच्या दृष्ीने प्रयतन सरु
ु आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १०७ (29)
राष्ट्रीय हररत न्यायाधधिरणाच्या पबणे खांडपीठाने पबणे महानगरपाललिेने सांभािी
उद्यानात सबरु िेलेले ननसगा पररचय िेंद्राचे बाांधिाम
पाडून टािण्याचा आदे श हदल्याबाबत

(३८)

२२३०७ (११-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री

(१) राषरीय हररत न्यायाधिकरणाच्या पुणे खींडपीठाने पुणे महानगरपाभलकेने सींिािी उद्यानात
सरु
ु केलेले ननसगश पररचय कंद्राचे बाींिकाम पाडून ्ाकण्याचा आदे र् ददले असल्याची बाब
ददनाींक ९ मे, २०१५ रोिी िा तया सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयामुळे महानगरपाभलकेचा सुमारे दीड को्ी रुपयाींचा खचश िाया िाणार आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उद्यानाच्या एकूण क्षेत्रापवकी पींिरा ्क्के िागेमध्ये बाींिकामाचे पररपत्रक
सन १९९९ मध्ये महानगरपाभलकेचे ततकालीन आयक्
ु त याींनी कोण्ाातया आिारािर काढले होते

ि अर्ा चक
ु ीच्या पध्दतीने केलेल्या पररपत्रकाबद्दल दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारण कारणे आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) राषरीय हररत न्यायाधिकरणाच्या पुणे खींडपीठाने ददलेलया सदर ननणशयाविरुध्द पुणे

महानगरपाभलकेने मा. सिाच्च न्यायालयात अवपल क्र. ५९५२/२०१५ अन्िये भसव्हील अवपल
दाखल केले आहे . सदर अवपलाच्या अनष
ु ींगाने मा. सिाच्च न्यायालयाच्या प्राप्त आदे र्ामध्ये

पुणे महानगरपाभलकेस मा. राषरीय हररत लिाद, पुणे खींडपीठ याींचेकडे र्ेर अवपल करणेसाठी
आदे र् प्राप्त झाल्यामुळे पुण महानगरपाभलकेमार्शत र्ेर अवपलाबाबतची कायशिाही चालू आहे .

सन १९९७ च्या मान्य विकास ननयींत्रण ननयमािली मिील ननयम १३.३.१.३.२. नुसार

ओपन स्पेसिर तळ मिला १० ्क्के ि पदहला मिला ५ ्क्के प्रमाणे अनज्ञ
े १५ ्क्के
ु य
बाींिकामानुसार ततकालीन पररजस्थतीमध्ये प्रस्तुत पररपत्रक ननगशभमत करण्यात आले आहे .
सदर पररपत्रक विकास ननयींत्रण ननयमािलीर्ी सुसींगत असल्याने कारिाईचा प्रश्न उद्भित
नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िागाांव येथे लश्षमण मांडाातफे आर्षमणानबसार मागासवगीय
िमाचा-याांना पदोन्नती लमाण्याबाबत

(३९)

२२५२१ (३०-०७-२०१५).

श्री.सबरेश (रािम
ू ामा) भोाे (िागाव शहर) :

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) िळगाींि येथे र्ासनाच्या ननयमानस
ु ार भर्क्षण मींडळातर्े आरक्षणानस
ु ार मागासिगीय

वि.स. १०७ (30)
कमशचाऱ्याींना पदोन्नती भमळणे आिश्यक असतानाही खुल्या िगाशतील कमशचा-याींना पदोन्नती
दे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत सहाय्यक आयक्
ु त नाभर्क याींच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक ८ र्ेरुवुिारी रोिी सेिक ननिड सभमतीच्यानस
ु ार बबींद ू नामािली ि
अनुर्ेषानस
ु ार पदोन्नती ददलेली नसून याबाबत अनेक चुका असल्यामळ
ु े सींपूणश प्रक्रक्रया
थाींबलेली आहे तसेच भर्क्षकाींचे पगार ही अद्याप झालेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) िळगाि येथे भर्क्षण मींडळातर्े मागासिगीय
कमशचाऱ्याींऐििी खुल्या िगाशतील कमशचाऱ्याींना पदोन्नती दे ण्यात आलेली नाही.

तथावप, दद. ८.२.२०१० रोिी झालेल्या सेिक ननिड सभमतीच्या मान्यतेनुसार बबींद ू

नामािली मागासिगीय कक्षाकडून प्रमाणणत न करता कमशचाऱ्याींना पदोन्नती दे ण्यात आलेली
आहे .

ननिड सभमतीने मान्यता ददल्यानींतर बबींदन
ू ामािली मागासिगश कक्षाकडून प्रमाणणत

करण्यापूिी, पदोन्नती आदे र् पारीत करण्यासींदिाशत सींबींधित िबाबदार अधिकारी, याींचेिर १
मदहन्यात ननयमानस
ु ार कायशिाही करण्याची, ि तयाचप्रमाणे बबींदन
ु ामािली प्रमाणणत न करता,
पदोन्नती

ददलेल्या

भर्क्षकाींची

पात्रता

तपासन
ू ,

अपात्र

भर्क्षकाींच्या

सींदिाशदेखील

महानगरपाभलकेकडून कायशिाही करण्यात येत आहे .
(२) होय.

(३) ि (४) सेिक ननिड सभमतीच्या मान्यतेनींतर बबींदन
ु ामािली मागसिगश कक्षाकडून प्रमाणणत
न करता पदोन्नती दे ण्यात आली आहे .

तसेच भर्क्षकाींचे पगार माहे मे, २०१४ पयचत पूणत
श : अदा करण्यात आलेले असून, र्ासन

अनुदान ५० % िेतन ननयभमतपणे अदा करण्यात येत आहे . महानगरपाभलका दहस्सा ५०%
िेतन माहे िून २०१४ पासून प्रलींबबत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िागाांव शहरातील सराफ बािारातील रस्त्याांच्या नबतनीिरणाबाबत
(४०)

२२५२६ (१७-०८-२०१५).

श्री.सबरेश (रािम
ू ामा) भोाे (िागाव शहर) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींि र्हरातील सरार् बािारातील रस्तयाींचे नत
ु नीकरण काम चालू आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठे केदाराच्या िेळकाढू िोरणामळ
ु े नुतनीकरण काम अतयींत सींत गतीने चालू
आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १०७ (31)

(३) असल्यास, पािसाळ्यापूिी काम झाल्यास सरार् बािारामध्ये व्यापारी ि ग्राहक याींना नतथे
िाणे अर्क्य होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पािसाळ्यापूिी काम होणे िरुरीचे असल्याने र्ासन तयाकडे गींिीरपणे लक्ष
दे णार आहे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
िळगाि

र्हरातील

सरार्

बािारातील

२०८

मी्र

लाींबीच्या

रस्तयाचे

कामास

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सधचि, जिल्हा ननयोिन सभमती याींनी रक्कम रुपये १४,९५,०००/च्या खचाशस आमदार ननिी अींतगशत प्रर्ासकीय मान्यता ददली असून, सदर कामाचे ररतसर
ननविदा प्रभसध्द करुन , सदरचे काम पािसाळयापूिी

म्हणिेच ददनाींक ३०.०५.२०१५ रोिी पुणश

केलेले आहे मक्तेदारास झालेल्या कामाचे दे यक अदा करण्यात आलेले आहे .

िळगाि र्हर महानगरपाभलकेच्या, र्हर अभियींता याींनी पण
ू श झालेल्या रस्तयाचे काम

ताींबत्रक दृष्या योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र ददलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
पबणे जिल््यात महा-ई सेवा िेंद्र चालि आधार िाडाच्या नोदणीसाठ
नागररिाांिडून २०० ते २५० रुपये आिारत असल्याबाबत

(४१)

२३५७४ (१२-०८-२०१५).

श्री.वविय िााे (लशवािीनगर), श्री.राहूल िबल (दौंड) :
सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य र्ासनाने र्ासनाच्या विविि योिनाींकररता आिारकाडश बींिनकारक केलेले असल्याने
याचा र्ायदा घेत महा-ई सेिा कंद्र चालक आिार नोंदणीसाठी नागररकाींकडून २०० ते २५०

रुपये आकारत असल्याच्या तक्रारी पुणे जिल्हा प्रर्ासनाकडे माहे मे, २०१५ च्या सुमारास
करण्यात आल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीनुसार कंद्र चालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१५) : (१) होय, माहे मे २०१५ ते ऑगस्् २०१५ पयचत पींिरा
तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.
(२) पींिरा तक्रारी पवकी एका तक्रारीमध्ये ऑपरे ्रला १८० ददिसाकररता ननलींबबत करण्यात
आले आहे. दहा तक्रारीींमध्ये सींबींधित ऑपरे ्र याींची सेिा कायमस्िरुपी सींपुष्ात आणून तयाींना
काळ्या यादीत ्ाकण्यात आले आहे . एका तक्रारीमध्ये महा ई सेिा कंद्र रद्द करण्यात आले

आहे . एका तक्रारीमध्ये UID की् ताब्यात घेण्यात आले आहे त. याभर्िाय, आिार काडश

वि.स. १०७ (32)
नोंदणी विनामुल्य असल्याबाबतचे र्लक लािण्याच्या सूचना आिार काडश नोंदणी कंद्राींना
दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पबणे शहरातील बेिायदा व्षम
ृ तोड
(४२)

२३६६४

(११-०८-२०१५).

श्री.लभमराव

तापि र

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगरपाभलका हद्दीती दर्नाम गोस्िामी सींस्थेने पाच मदहन्याींपूिी बेकायदा

िक्ष
ू साक्षीदाराींनाच पळिन
ू नेण्याचा प्रकार ननदर्शनास
ृ तोडप्रकरणी महापाभलकेच्या न्यायालयातन
आल्यानींतर

याच

प्रकरणाचा

चौकर्ी

अहिालच

गहाळ

झाल्याचा

िक्कादायक

प्रकार

ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिी उघडकीस आला आहे , हे खरे आहे का,
(२)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

आदे र्ानुसार

िक्ष
ृ

प्राधिकरणाच्या

ननणशयािरील

आक्षेपाींिर आयुक्ताींनी सुनािणी घेणे बींिनकारक आहे. परीं तु, आयुक्त हे सुनािणीला उपजस्थत
राहत नाहीत, हे ही खरे आहे का,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास दोषीींिर कुठली
कारिाई केली अथिा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची सिश सािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१), (२) ि (३) सदरहू प्रकरणी नस्ती गहाळ झाल्याने,
डेक्कन पोभलस स््े र्न, भर्िािीनगर, याींचेकडे ददनाींक १२.५.२०१५ रोिी अदखलपात्र गन्
ु हयाींची
नोंद करण्यात आली आहे . तसेच सदर प्रकरणी िबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याींविरुध्द
िबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत पुणे महानगरपाभलकेस कळविण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मीरा-भाईंदर महानगरपाललिेतील इांद्रलोि रोडवरील भूखांडावर
खेााचे मीदानासाठ आर्षमण िेल्याबाबत

(४३)

२४६६४ (१०-०८-२०१५).

(िालना) :

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवाा माजिवडा), श्री.अिन
बा खोतिर

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा-िाईंदर महानगरपाभलकेतील इींद्रलोक रोडिरील िख
ू ींडािर आरक्षण क्र.११९ नुसार
खेळाचे मवदानासाठी राखीि ठे िण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच तया दठकाणी रमाबाई इींडजस्रयल इस््े ् ि गायत्री इींडजस्रयल इस््े ् या नािाने २८
गाळे बेकायदे र्ीरररतया बाींिले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर अनधिकृत बाींिकाम तोडण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०७ (33)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) होय,
भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेच्या मींिरू विकास योिनेनस
ु ार आ.क्र. ११९ हे खेळाच्या

मवदानाकरीता आरक्षक्षत आहे . सदर आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र १६८०० चौ.मी. असन
ु तयापवकी
११७८७.९८ चौ.मी. क्षेत्र भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेच्या ताब्यात आहे .
(२) होय,
सदरच्या दठकाणी ग्रामपींचायत अजस्ततिात असल्याच्या कालाििीत रमाबाई इींडजस्रयल
इस््े ् बी ि गायत्री इींडजस्रयल इस््े ् ए ि बी याींच्या नािाने २८ गाळे बेकायदे र्ीरपणे
बाींिण्यात आले होते.
(३) ि (४) सदर दठकाणी असलेल्या २८ अनधिकृत गाळयाींपक
व ी २३ गाळयाींिर भमरा-िाईंदर
महानगरपाभलकेकडून यापूिीच तोडक कारिाई करण्यात आली आहे . उिशररत ५ गाळयाींबाबत
न्यायालयाचे स्थधगती आदे र् असल्याने सदर गाळयाींिरील कारिाई अद्याप प्रलींबबत असल्याचे
आयुक्त, भमरा-िाईंदी महानगरपाभलका याींनी कळविले आहे.
___________

शासनाने नवीन गह
ृ ननमााण धोरणाच्या अनबषांगाने एस.आर.ए. अांतगात झोपडीधारिाच्या
पात्रतेच्या परब ाव्याची सांख्या िमी िरण्याबाबत

(४४)

२५०७७ (११-०८-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखाा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनाने निीन गह
ृ ननमाशण िोरणाच्या अनुषींगाने एस.आर.ए. अींतगशत झोपडीिारकाच्या

पात्रतेच्या पुराव्याची सींख्या कमी करणे, पुणे, मुींबई, नागपूर येथील झोपड्याींचे सिेक्षण एक

िषाशत पण
ु श करण्यासाठी खािगी सिेक्षक नेमणे इतयादी अनेक सि
ु ारणा करुन कोणतयाही
पररजस्थतीत परिडणारी घरे ननमाशण करण्याचा सन २०१५-१६ दरम्यान र्ासनाचा सींकल्प आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिशच प्रकरणात अथाशत प्रकल्पबाधित झोपडीिारकाींच्या पात्रतेच्या सरलता,
सल
ु िता तसेच सहि उपलब्िता लक्षात घेऊन परु ाव्याींची सींख्या ठरविण्यात येणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईतील कंद्र तसेच राज्य र्ासनाच्या मालकीच्या िभमनीिर अींदािे १५
लाखाच्या आसपास झोपडपट्टय
ा ाींचे सिेक्षण झोपडपट्टी पुनिशसन वििागामार्शत आगामी सहा
मदहन्यात करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यातील प्रतयेक प्रकल्पासाठी ताींबत्रक- िाणणजज्यक व्यिहायशता अहिाल तयार
करण्यात येऊन सदर िभमनीिरील झोपडपट्टीिाभसयाींचे तसेच पुनिशसन करायचे की अन्यत्र
हलिायचे याचा ननणशय घेतला िाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरील प्रकरणी आितागायत कोणती कायशिाही करण्यात आली िा प्रस्तावित
आहे ?

वि.स. १०७ (34)
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१२-२०१५) : (१), (२) ि (३) गह
ृ ननमाशण िोरण ठरविण्याच्या उदद्दष्ाने
तयाच्या प्रारुप मसुद्याबाबत सन्माननीय लोकप्रनतनधिकडून हरकती ि सुचना मागविल्या
होतया. परीं तु तयाविषयी अद्याप अींनतम ननणशय घेण्यात आलेला नाही.

तथावप, मुींबई ि ठाणे महानगरपाभलका क्षेत्रासाठी असलेल्या झोपडपट्टी पुनिशसन

प्राधिकरणाींच्या

दद.

१२.०८.२०१५

च्या

१४

व्या

बवठकीत

प्राधिकरणाच्या

कायशक्षेत्रातील

झोपडप्कयाींचे कालबध्द सिेक्षण करण्याचा ननणशय घेतला आहे. तयासाठी प्राधिकरणाने ननविदा
मागिून ३ खािगी एिन्सीची ननिड केली असून तयाींना दद. ३०.१०.२०१५ रोिी इरादापत्रे
ददलेली आहे त.

तयाचबरोबर

झोपडीिाभसयाींच्या

पात्रतेसींदिाशत

र्ासन

ननणशय,

गह
ृ ननमाशण

वििाग

ददनाींक २२.०७.२०१४ अन्िये मागशदर्शक ततिे विदहत केली होती. झोपडीिाभसयाींच्या पात्रतेची
कायशिाही सुलि करण्यासींदिाशत झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाकडून प्राप्त प्रस्तािास अनुसरुन

र्ासन ननणशय, गह
ु ाररत मागशदर्शक ततिे विदहत
ृ ननमाशण वििाग, दद. १६.०५.२०१५ अन्िये सि
करण्यात आलेली आहे त.

(४) ि (५) गह
ृ ननमाशण िोरण ठरविण्याच्या उदद्दष्ाने अद्याप अींनतम ननणशय घेतलेला
नसल्यामळ
ु े याबाबत कायशिाही झालेली नाही.

___________

िागाांव शहरातील नेरी नािा, लशवािी नगर, मेहरूण आदी हठिाणच्या स्मशानभम
ू ीत
अत्यांववधीसाठ लागणारे लािूड मोफत लमात नसल्याबाबत

(४५)

शहर) :

२५२९१ (१०-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चााीसगाव), श्री.सबरेश भोाे (िागाांव

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अतयींवििीसाठी लागणारे लाकूड गेल्या िषशिरापयचत िळगाींि र्हरातील नेरी नाका, भर्िािी

नगर, मेहरूण आदी दठकाणच्या स्मर्ानिूमीत मोर्त भमळत होते, मात्र िषशिरापूिीपासून
आता सिशसामान्य नागररकाींना अतयींवििीसाठी १५०० रुपये खचश करुन लाकडे विकत घ्यािी
लागत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नाभर्क नगर येथे अींतयवििीसाठी लाकडे मनपाकडून उपलब्ि करुन ददली
िातात मात्र िळगाींि येथे लाकडे विकत घ्यािी लागतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िळगाींि महानगरपाभलकेकडून मोर्त लाकडे अींतयवििीसाठी दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) होय.
िळगाि

महानगरपाभलकेमध्ये

अींतयवििीसाठी

मोर्त

नगरपररषद असल्यापासून चालू होती.

लाकडे

परु विण्याची

योिना

तथावप, स्थाननक ननिी लेखा-पररक्षणामध्ये याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला असल्याने,

तसेच,

िळगाि

महानगरपाभलकेची

सद्य:जस्थतीत राबविण्यात येत नाही.

आधथशक

जस्थती

बबक्

असल्याने,

सदर

योिना

वि.स. १०७ (35)
(२) नाभर्क येथे अींतयवििीसाठी मोर्त लाकडे पुरविण्यात येत असली तरी, अहमदनगर येथे
सदर योिना सद्य:जस्थतीत बींद करण्यात आली आहे .

(३) िळगाि महानगरपाभलकेची आधथशक जस्थती बबक् असल्याने, ही योिना राबविणे र्क्य
होत नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िागाांव शहरातील िोशी पेठ लगतच्या बागवान मोहल्ल्यात दवू षत
पाणी पबरवठा होत असल्यामा
ब े िाववाीची लागण पसरल्याबाबत

(४६)

शहर) :

२५२९३ (१०-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चााीसगाव), श्री.सबरेश भोाे (िागाांव

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींि र्हरातील िोर्ी पेठ लगतच्या बागिान मोहल्ल्यात दवू षत पाणी पुरिठा होत
असल्यामळ
ु े तया पररसरात काविळीची लागण पसरली असन
ू नििात बाभलका ि वििादहतेचा
मतृ यू झाला असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठिड्यात ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महानगरपाभलकेकडे तक्रार करुनही सींबींधित अधिकाऱ्याींनी तयाींची
गाींिीयाशने दखल घेतलेली नसल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाकडे दल
श
करणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर कोणती कायशिाही
ु क्ष
केली िा करण्यात येत आहे तसेच र्ुध्द पाणी पुरिठा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
उपाययोिना केली आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) : (१) िळगाि र्हरातील िोर्ी पेठ लगतच्या बागिान
मोहल्ल्यात काविळ या रोगाची साथ पसरली असल्याची बाब माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या
आठिड्यात ननदर्शनास आली होती.
सदर पररसरातील एका गरोदर मदहनेने मत
ृ बाभलकेला जिल्हा सामान्य रुग्णालय,

िळगाि येथे िन्म ददला. तद्नींतर सदर मदहलेचा मतृ यू ददनाींक २६.०५.२०१५ रोिी औरीं गाबाद
येथील घा्ी रुग्णालयात झाला असून, तया रुग्णालयाच्या प्रोजव्हिनल कॉि ऑर् डेथ
सद्श क्रर्के्नुसार सदर मदहलेचा मतृ यू सेप््ीसेभमयामुळे झाला.

(२) िळगाि महानगरपाभलकेमार्शत दवु षत पाणी पुरिठा होत असल्याची कोणतीही तक्रार सदर
घ्नेनींतर िा तयापि
ु ी माहे मे, २०१५ मध्ये महानगरपाभलकेस प्राप्त झालेली नाही.

िळगाि र्हरास पुरिठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याची ननयभमत तपासणी करण्यात येत

असून, तयानुसार र्हरात वितरीत होत असलेला पाणी पुरिठा र्ुध्द ि वपण्यास योग्य
असल्याचे ददसून येत.े

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १०७ (36)

(४७)

पबणे शहरातील ३८ खासगी रुग्णालयाांमध्ये अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

२५४८० (११-०८-२०१५).

श्रीमती माधबरी लमसाा (पवाती), श्री.िगदीश मा
ब ीि (वडगाव

शेरी), श्री.लभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.योगेश हटाे िर (हडपसर), श्री.वविय िााे
(लशवािीनगर) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे र्हरातील तब्बल ३८ खासगी रुग्णालयाींमध्ये अनधिकृत बाींिकाम केल्याची बाब माहे
मे, २०१५ च्या पदहल्या आठिड्यात ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुमारे साडेसहा हिार चौरस मी्र क्षेत्रािर अनतक्रमण झाले असताना केिळ
८०० चौरस मी्र अनधिकृत बाींिकामािर कारिाई करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगाने कोणती
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
पण
ु े र्हरातील ५१ खािगी रुग्णालयाची पाहणी केल्यापवकी २४ हॉजस्प्लमध्ये

अनधिकृत बाींिकाम आढळून आले आहे .

(२) पाहणीमध्ये एकूण ६,६०४ चौ.मी. क्षेत्र अनधिकृत बाींिकाम ननदर्शनास आले असून,
तयापवकी ३,६५५ चौ.मी. अनधिकृत बाींिकामािर कारिाई करण्यात आली असून, २५६ चौ.मी.
क्षेत्रािर कारिाई प्रस्तावित आहे. तर ८४८ चौ.मी. क्षेत्राचे तीन दाखल प्रस्ताि मान्यतेच्या

प्रक्रक्रयेत आहे . उिशरीत क्षेत्र १,८४५ चौ.मी बाबत मा. न्यायालयाची स्थधगती असल्याने तयािर
कारिाई करणे र्क्य झाले नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही
___________
चांद्रपूरमधील वीि प्रिल्पापासून िवाच्या असलेली बांराि खाण िनााटिाला हदल्याबाबत
(४८)

२६८९२ (१०-०८-२०१५).

(मबांबादे वी) :

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्ष्षमण), श्री.अलमन पटे ल

सन्माननीय खननिमा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याला स्िस्तात िीिननभमशतीत करता यािी याकररता चींद्रपरू मिील िीि प्रकल्पापासन
ू
ििळच्या असलेली बींराि खाण दे ण्याची विर्ेष खाण वितरण सभमतीची भर्र्ारस डािलून ती
खाण कनाश्काला ददली असल्याचे माहे मे, २०१५ ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वििेचे दर कमी व्हािेत म्हणून प्रकल्पासून िास्तीत िास्त ििळच्या खाणी
राज्य सरकारला वितरीत करण्याचे कंद्र सरकारचे िोरण आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने या प्रकरणी कंद्र सरकारकडे कोणता आक्षेप नोंदविला आहे िा येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०७ (37)
श्री. प्रिाश मेहता (२४-११-२०१५) : (१) खाण ि खननिे (विकसन ि विननयमन) सि
ु ारणा
अधिननयम, २०१५ च्या तरतुदी अन्िये कंद्रीय कोळसा मींत्रालयाने मौिे-सोमनाला (भल.)

बोंथाळा, चकबराींि, केसल
ु ी, धचचोडी, बराींि, मोकासा तालक
ु ा - िद्रािती, जि.चींद्रपरू येथील
कोळसाखींड मे. कनाश्का पॉिर कॉपोरे र्न भल. याींना मींिूर केला आहे .

(२) कोळसा िाहतक
ु ीिरील खचश कमी व्हािा ि पयाशयाने वििेचे दर कमी व्हािेत यासाठी

कोळसा मींत्रालय, िारत सरकार याींनी महाननभमशतीच्या औजषणक विद्युत कंद्रासाठी अींतगशत
कोळसा अदलाबदलीच्या योिनेनुसार (internal Swapping) मे. एम.सी.एल.या ओररसा

राज्यातील दरू अींतरािरील कोळसा कींपनीचा दे य कोळसा (Linkage) कमी करुन तयाप्रमाणात
मे. िेकोली ि मे.एम.ई.सी.एल. या तुलनेने ििळील कोळसा कींपनीच्या खाणीींच्या कोळर्ामिून
आिीं्ीत केला आहे .

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मबांबईतील बोररवली ववभागातील चारिोप-िाांहदवली (पजश्चम) येथे
म्हाडाच्या टना ि प्रोिेक्टबाबत

(४९)

२७९६१ (१०-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील बोररिली वििागातील चारकोप-काींददिली (पजश्चम) येथे म्हाडामार्शत ्नश की
प्रोिेक्् राबविण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाचे सिशसािारण स्िरूप काय आहे , सदर कामाकररता ननविदा
मागविण्यात आल्या आहे त काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त कामाकररता क्रकती ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच ननविदा
मींिूर केलेल्या ठे केदाराींच्या कामाचा दिाश तपासण्यात आला आहे काय,

(४) तसेच सदर प्रकल्पास आिश्यक असणाऱ्या सिश ना हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहे त
काय ?
श्री. प्रिाश मेहता (०३-१२-२०१५) : (१) होय.
(२) चारकोप, काींददिली (प.) येथील ५ विविि िुखींडाींिर ननिासी ि अननिासी गाळे असलेल्या
गह
ृ ननमाशण

योिना

म्हाडामार्शत

राबविण्याचे

हाती

घेण्यात

आले

आहे.

या

योिना

राबविण्यासाठी कामाचे सिेक्षण, मद
ृ ा पररक्षण, ननयोिन, सींरचना, बाींिकाम ि स्थाननक

प्राधिकरण/स्िराज्य सींस्थाींकडून सदर योिना पूणश करण्यासाठी आिश्यक असणाऱ्या सिश
सींबींधित

परिानगी

भमळविणे

या

एकबत्रत

कामासाठी

ठे केदाराची

ननयुक्ती

तयाींच्यामार्शत कामाची अींमलबिािणी करणे असे या ्नश की प्रोिेक््चे स्िरुप आहे.
येथील एकूण पाच योिनाींसाठी ननविदा मागविण्यात आल्या आहे त.

करणे

ि

वि.स. १०७ (38)
(३) सदर कामासाठी सन २०१५-१६ या आधथशक िषाशकररता रु.४३१० लक्ष एिढ्या रकमेची
तरतूद करण्यात आली आहे. सदरहू कामाींच्या ननविदा मागविण्यात आल्या असून ननविदा
मींिरू केलेल्या ठे केदाराींच्याबाबतीत ननविदा मींिरू करतेिेळी तयाींनी यापि
व ी
ू ी केलेल्या कामाींपक
काही कामाींची पाहणी कायशकारी अभियींता याींचेमार्शत करण्यात आली आहे तद्नींतरच ठे केदार
ननिडीची प्रक्रक्रया पार पाडण्यात आली आहे .
(४) एकूण ५ िख
व ी २ कामे िौनतकदृषकया पूणश झालेली असून, तयापवकी १
ू ींडाींिरील कामाींपक
कामाला पूणश िोगि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे ि १ कामाल अींर्त: िोगि्ा प्रमाणपत्र

दे ण्यात आले आहे . उिशररत ३ कामाींपवकी १ काम प्रगतीपथािर असन
ू २ कामाींचे नकार्े मींब
ु ई
महानगर पाभलकेस सादर करण्यात आले आहे त.

___________
म्हाडाच्या िलमनीवरील “एसआरए” योिनेतन
ू लमाणाऱ्या अनतररक्त
घराांचा लाभ खािगी बबल्डराांना दे ण्याऐविी म्हाडाला दे ण्याबाबत

(५०)

२७९८९ (१०-०८-२०१५).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या िभमनीिरील “एसआरए” योिनेतून भमळणाऱ्या अनतररक्त घराींचा लाि खािगी
बबल्डराींना

दे ण्याऐििी

म्हाडाला

भमळािा

या

उद्देर्ाने

म्हाडाच्या

मालकीच्या

िभमनीिर

अनतक्रमण होऊन िसलेल्या झोपडपट्टय
ा ाींचे पुनिशसन म्हाडामार्शतच करण्याचा ननणशय दोन
िषाशपूिी र्ासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेतून म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात अनतररक्त घराींचा साठा भमळून
सरतेर्ेि्ी ती घरे लॉ्रीच्या माध्यमातून सिशसामान्य नागररकाींना भमळणे अपेक्षक्षत होते

तथावप आता र्ासनाने म्हाडाचा सदरहू ननणशय बदलन
या योिना पन्
ू
ु हा “एसआरए”
प्राधिकरणामार्शत राबविण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (२७-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही. र्ासनाने असा ननणशय घेतलेला नाही.
तथावप, म्हाडाच्या मुींबई मींडळाच्या िभमनीिरील झोपडयाींचे पुनिशसन म्हाडातर्े करण्याचा
ननणशय म्हाडा प्राधिकरणाच्या दद. ०६.०८.२०१३ च्या ठरािान्िये घेण्यात आला आहे .

(२) ि (३) सदर ठराि मींिुरीपूिी झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाकडून म्हाडाच्या िभमनीिरील
झोपडपट्टी

पुनिशसन

योिना

राबविण्याच्या

अनुषींगाने

एकुण

९६

प्रकरणामध्ये

म्हाडास

पररभर्ष्-२ तयार करण्यास कळविण्यात आले होते. तयामिील पन
ु राितृ ती झालेले ७ प्रस्ताि

िगळता उिशररत ८७ प्रकल्पाींपक
व ी १५ प्रकरणाींमध्ये म्हाडातर्े योिना राबविल्यास हाऊभसींग
स््ॅ क उपलब्ि होणार नाही असे ननदर्शनास आल्याने सदर १५ प्रकरणाींमध्ये झोपडपट्टी

पुनिशसन योिना राबविण्यास म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणास
ददले.

वि.स. १०७ (39)
उिशररत

७२

प्रकरणाींपवकी

पहाडी,

गोरे गाि

येथील

२२

प्रकरणाींमध्ये

मा.

उच्च

न्यायालयात याधचका प्रलींबबत असल्याने भर्ल्लक ५० प्रकरणाींमध्ये म्हाडाच्या ठरािाप्रमाणे
म्हाडाकडून पन
ु विशकास कराियाचा होता. तथावप, मा. मींब
ु ई उच्च न्यायालयाने श्री. अििेर्

नतिारी विरुध्द महाराषर र्ासन या प्रकरणात ददलेले आदे र् विचारात घेता सदर ५०
प्रकरणाींमध्ये झोपडपट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाने यापूिीच योिना प्रस्तावित केलेली असल्याने

तयािर म्हाडाकडून योिना राबविता येणार नाही असा ठराि झोप्पट्टी पुनिशसन प्राधिकरणाने
दद. ०१.१.२०१४ रोिी मींिुर केला आहे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िासे

मबांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

