
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मीरा रोड (जि.ठाण)े येथे म्हाडाांच्या घराांची खरेदी ववक्री सुरु असताांना 
म्हाडाचे अधधिारी यािड ेदरु्लक्ष िरत असल्याबाबत 

  

(१)  २४३ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती ननमलर्ा गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), 
श्री.अस्र्म शखे (मार्ाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मीरा रोड (जि.ठाणे) येथ ेम्हाडाींच्या घराींची खरेदी विक्रीचा खुले आम बािार सुरु करण्यात 
आला असताींना म्हाडाच ेअधिकारी याकड ेदलुलक्ष करीत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये 
िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दलालाींकडून नागररकाींची होत असलेली फसिणूक रोखण्याबाबत तसेच 
दलाींलािर ि म्हाडा अधिकारी याींचेिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायलिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायलिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०३-२०१६) :(१) मीरा रोड येथ े म्हाडाच्या घराींच्या खरेदी विक्रीसाठी 
माहे सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये  Quikr या सींकेतस्थळािर िाहहरात हदल्याच े कायाललयाींच्या 
ननदशलनास आले आहे. परींत ुम्हाडा अधिकारी याकड ेदलुलक्ष करीत आहेत. हे खरे नाही. 
(२) ि (३) याबाबत ममळकत व्यिस्थापक, कोकण गहृननमालण ि के्षत्रविकास मींडळ याींनी 
हद.१३.१०.२०१४ अन्िये िररषठ पोलीस ननरीक्षक, कामशममरा पोलीस स््ेशन, मीरा रोड, जि.ठाणे 
येथे IT Act अन्िये िाहहरातदाराची चौकशी करुन सींबींिीताींिर योग्य ती कारिाई करणेबाबत 
तक्रार नोंदविलेली आहे. 
  

___________ 
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गोंददया जिल््यातीर् उपअधधक्षि भूमी अमभरे्ख िायालर्यातीर्  
र्ाचखोर भमूापिास अटि िेल्याबाबत 

  

(२)  ४०७१ (१५-०१-२०१५).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल््यातील उपअधिक्षक भूमी अमभलेख कायाललयातील भूमापक मनोि प्रभाकर 
रणदीिे यास लाच घेताना अ्क झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३) ि (४) मनोि प्रभाकर रणदीिे, भूमापक उपअधिक्षक भूमी अमभलेख कायाललय अिुलनी 
मोरगाि, जि.गोंहदया याींनी रुपये १,०००/- इतकी लाच मागणी करुन जस्िकारल्या प्रकरणी 
त्याचेविरुध्द अिुलनी मोरगाि पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ३०२२/२०१४, लाचलुचपत प्रनतबींिक 
अधिननयम, १९८८ चे कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३(२) अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गुन््यात आरोपीस हद. २४.११.२०१४ रोिी अ्क करण्यात आली असून 
मा.न्यायालयाने हदलेल्या ननणलयानुसार त्याींची हद. २८.११.२०१४ रोिी िामीनािर सु्का झाली 
आहे. प्रस्तुत गुन््याचा तपास पणूल झाला असून लोकसींिकाींविरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र 
दाखल करण्यास सक्षम प्राधिकार याींची मींिूरी घेण्याची कायलिाही सरुु आहे. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र गहृननमालण (ननयमन आणण वविास) ववधेयिात  
पुनववलिास प्रिल्पाांनाही स्थान ममळण्याबाबत 

  

(३)  ८९२४ (०७-०४-२०१५).   श्री.अतरु् भातखळिर (िाांददवर्ी पूवल) :   सन्माननीय 
गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर गहृननमालण (ननयमन आणण विकास) वििेयकात पनुविलकास प्रकल्पाींनाही स्थान 
ममळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सरकार “आदशल करार मसुदा पध्दत” आणणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, “आदशल करार मसदुा पध्दती”चे थोडक्यात काय स्िरूप आहे, 
(४) तसेच मुींबईत सुमारे २५ लाख भाडकेरू राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, भाडकेरूीं ना गहृननमालण वििेयकाींत  कशा पध्दतीचा फायदा होणार आहे, 
(६) नसल्यास, शासन भाडकेरूीं च्या फायद्याच ेि उपयोगी वििेयक आणणार आहे काय ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०९-०३-२०१६) :(१) महाराषर गहृननमालण (ननयमन ि विकास) अधिननयम, 
२०१२ च्या कलम ४ मध्ये यासदींभालतील तरतूद आहे. 
(२) ि (३) महाराषर गहृननमालण (ननयमन ि विकास) (सिलसािारण) ननयमाींत आदशल करार 
नमुना देण्यात आला आहे. 
(४) ि (५) ि (६) महाराषर गहृननमालण (ननयमन ि विकास) अधिननयम, २०१२ मिील तरतूदी 
स्पष् आहेत. सद्यजस्थतीत तो पणूलपणे अींमलात आलेला नाही. 

___________ 
  

दादर, मुांबई येथीर् र्ोिमान् यनगर पुनववलिास प्रिल् पातीर् घोटायायाची चशिशी िरण् याबाबत 
  

(४)  १३९३० (११-०८-२०१५).   श्रीमती ननमलर्ा गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय गहृननमालण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर, मुींबई येथील लोकमान् यनगर पुनविलकास प्रकल् पातील घो्ायायाची चौकशी 
करण् याबाबत हदनाींक ८ िानेिारी, २०१३ रोिी घर बचाओ-बनाओ आींदोलन या सींघ्नेनी 
तत् कालीन मा.मु यमींत्री याींना ननिेदन हदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत गहृननमालण विभागान े पत्र क्रमाींक सींकीणल-२०१३/प्र.क्र.३५/द ु ि प-ु१ 
हदनाींक १४ फेब्रुिारी, २०१३ रोिी मु य कायलकारी अधिकारी, महाराष र गहृननमालण ि के्षत्र 
विकास प्राधिकरण याींचेकड ेकायलिाही करण् याबाबत कळविण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त विषयी कोणती कारिाई करण् यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) दादर (प.) मुींबई येथील काकासाहेब गाडगीळ मागालिरील लोकमान्य नगर 
वप्रयदशलनी सहकार पुनलविकास प्रकल्पातील रहहिाशयाींची फसिणूक, गैरप्रकार ि 
अननयममततेच्या अनुषींगाने विकासकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी 
तक्रारकत्याांमाफल त करण्यात आलेली आहे. या ि अशा प्रकारच्या तक्रारीींच्या अनुषींगान ेमा.उच्च 
न्यायालय ि सिोच्च न्यायालयात दाखल याधचकाींमध्ये न्यायालयाींमाफल त भाडकेरुच े हहत 
लक्षात घेऊन कायलिाही करण्याबाबत देण्यात आलेल्या आदेशाचा विचार करता विकासकास 
देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तक्रारकत्याांची मागणी पुनिलसनाच े काम 
लाींबणीिर िाऊन रहहिाशाींच ेपुनिलसन होण्यास विलींब होईल या कारणामुळे मान्य करणे शक्य 
नसल्याचा ननणलय म्हाडाच्या स्तरािर घेण्यात आलेला आहे. 

___________ 
 

िुर्ाबा येथीर् सांक्रमण मशबीराबाबत 
(५)  १५८७२ (२१-०१-२०१६).   श्री.राि पुरोदहत (िुर्ाबा) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाबा येथील सींक्रमण मशबीर येथे राहत असलेल्या रहहिाशाींसाठी म्हाडामाफल त बाींिण्यात 
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आलेल्या ७ मिली इमारतीींसाठी सुरक्षतेच्या कारणाींमळेु आमीन े ७ मिल्यापयांत परिानगी 
नाकारली ि ३ मिल्यापयांत राहण्याची परिानगी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीींमिील ४ ते ७ मिल्यािरील समुारे ८० गाळे िापरविना असल्याच े
ननदशलनास आले आहे तसेच मशबीरामध्ये ३५ िष े रहहिाशी राहत असून त्याींना अद्याप 
कायमस्िरुपी ननिासी िागा देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ७ मिली इमारत बाींिण्यास सींबींधित विभागाने पुनिलपरिानगी घेतली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि त्याचे स्िरुप काय काय ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१५-०३-२०१६) :(१) होय, कफ परेड, कुलाबा येधथल ३० िष ेिुन्या ६८८ 
सींक्रमण गाळयाींच्या पुनबाांिणीचा ननणलय म्हाडा प्राधिकरणान े हद. २/११/२००५ घेतला होता ि 
त्यानुसार प्रत्येकी १८०.०० चौ.फु. गाळे असलेल्या तळ + ७ मिल्याींच्या इमारती बाींिण्याचा 
ननणलय घेण्यात आला होता. प्रथम ्प्प्यात बाींिकाम झालेल्या इमारत क्र. १-अ (तळ+ ७ 
मिले) ि इमारत क्र. २-अ (तळ+६ मिले) च ेबाींिकाम पुणल झाले असनू त्या इमारतीमिील 
तळ + ३ मिला इतक्या बाींिकामास सींरक्षण विभागान े (आमी) परिानगी हदलेली आहे ि 
त्यानुसार मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणान ेभोगि्ा प्रमाणपत्र हदलेले आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर इमारतीींच्या बाींिकामास मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हद. २४-१२-२००८ 
ि हद. १३-७-२०१२ रोिी मान्यता हदली होती. तथावप, इमारतीींच े बाींिकाम पूणल झाल्यानींतर 
मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणान ेसींरक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर 
करण्यास म्हाडाला कळविले . त्यानुसार सदर प्रकल्पालगतच्या नेव्ही आस्थापनकेडून       
हद. २३-१०-२०१२ रेािी ना-हरकत प्रमाण पत्र देण्यात आले असून सींरक्षण विभागान े त्याींच्या 
हद. १८-५-२०११ च्या पररपत्रकाचा आिार घेऊन हद. १९-१-२०१३ च्या पत्रान्िये ना-हरकत 
प्रमाणपत्र देण्यास नकार हदला आहे. 
(४) मुय अधिकारी, मुींबई गहृननमालण ि के्षत्रविकास मींडळ याींच्या अहिालानुसार तत्कामलन 
मा. मुयमींत्री महोदयाींनी त्याींच्या हद. १८-१०-२०१३ च्या पत्रान्िये मा. कें द्रीय मींत्री, सींरक्षण 
याींना या प्रकरणी लक्ष घालण्याबाबत केलेल्या विनींतीनुसार आमीने त्याींच्या पत्र हद. २३-८-
२०१३ अन्िये तळ + ३ मिल्याींच्या इमारतीस ना हरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे ि सींक्रमण 
गाळयाींच्या इमारतीसाठी उिलररत ४ मिल्याींकररता ि पुनिलमसत गायायाींच्या इमारतीसाठी 
उिलररत ३ मिल्याच्या बाींिकामाींना ना हरकत प्रमाणपत्र ननगलममत करण्यासाठी भारत 
सरकारच्या सींरक्षण विभागाकड ेपाठपुरािा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबईतीर् धारावी पुनववलिास सुरु िरण् यासाठन ननववदा िा्ण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(६)  १६७४६ (११-०८-२०१५).   प्रा.वर्ाल गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िारािी पनुविलकास सुरु करण् यासाठी ननविदा काढण् यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, िारािी के्षत्र विमानतळाच् या पररसरात येत असल् याने उींचीिर मयालदा आहेत, 
त् यामुळे इमारतीच् या उींची विषयी कें द्र सरकारकडून सिलतीसाठी पाठपूरािा करण् यात येणार 
असल् याच ेमाहे म,े २०१५ मध् ये िा त्या सुमारास मा. मु यमींत्री याींनी आश िासन हदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी कें द्र शासनाने मींिूरी हदला अााहे काय, िारािी पुनिलसन प्रकल् प 
ककती कालाििीत पूणल करण् याचे ननयोिन आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) ि (२) मा. मुयमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली हद. 
६.१.२०१५ रोिी झालेल्या बैठकीमध्ये िारािी पुनिलसन प्रकल्पाच्या सेक््र १ त े ४ च्या 
ननविदेतील प्रारुप तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार िारािी पुनिलसन प्रकल्प 
याींचेकडून प्रकल्पातील सेक््र १ ते ४ साठी िागनतक स्तरािर ननविदा मागविण्याची प्रकक्रया 
सुरु करण्यात आली असनू प्रत्येक सेक््र साठी स्ितींत्र िाहहरात हद. ३०.१.२०१६ रोिी प्रमसध्द 
करण्यात आली आहे. प्रशनाींककत बाबीविषयी प्रकल्पननहाय आिशयकता भासल्यास िारािी 
पुनिलसन प्रकल्पाद्िारे सींबींधित विकासकास सहकायल करण्यात येणार आहे. 
(३) िारािी पुनिलसन प्रकल्पाकडून हद. ३०.०१.२०१६ अन्िये सुरु करण्यात आलेल्या ननविदा 
प्रकक्रयेला अपेक्षक्षत प्रनतसाद ममळाल्यास िारािी के्षत्राचा कालबध्द विकास ७ िषालमध्य करण्याच 
ननयोिन आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीर् शासिीय ननमशासिीय व खािगी आस्थापनातीर् िमलचाऱयाांच्या  
घराांसाठन हशमसांग फां ड उभारण्याचा प्रस्ताव 

  

(७)  १८९३६ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांिय िदम (दापोर्ी), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय ननमशासकीय ककीं िा खािगी आस्थापनातील कमलचारी घराींच्या ककीं मती 
आिाक्यात याव्यात यासाठी भविषय ननिालह ननिीच्या ितीिर हौमसींग फीं ड उभारण्याचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.स. १३३ (6) 

(२) असल्यास, या प्रस्तािाच ेसिलसािारण स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उल्लेणखत प्रस्तािािर शासनान ेननणलय घेतला आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) ि (२) प्रस्तावित प्रारुप गहृननमालण िोरण ि कृती 
आराखडा २०१५ च्या मसूद्यात म्हाडामाफल त अत्यल्प/अल्प/मध्यम उत्पन्न प्रिगालकररता 
स्ियींसहाजययत गहृननमालण ननिी  योिना, सुरु करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 
अशा ननिीत शासकीय, स्ियींरोिगार अथिा खािगी व्यक्तीस उत्पन्नाच्या ननजशचत रकमेच े
मामसक अींशदान करणे अपेक्षक्षत होत.े अशा गहृननमालण ननिीत १० िष ेअींशदान केल्यानींतर 
शासनाच्या घरकुल योिनेत त्याच ेअींशदान हे त्याच्या घराचा ककीं मतीचा भाग समिला िाऊन 
उिलररत रक्कम किलरुपाने उभारु शकेल यामुळे घरासाठी बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन ममळू 
शकेल अस ेअपेक्षक्षत आहे. 
(३) महाराषर राज्याच ेप्रस्तावित प्रारुप गहृननमालण िोरण ि कृती आराखडा २०१५ चा मसुदा 
राज्याच्या मा.आमदार/खासदार ि प्रशासकीय विभागाींना सूचना/मशफारशीकररता पाठविण्यात 
आला असून प्राप्त सूचना /मशफारशी विचारात घेऊन पुढील कायलिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

मुांबईतीर् अयोध् या नगर, इांददरा नगर, वाशीनािा, आर.सी.मागल,  
चेंबूर येथे एसआरए योिना राबववण् याबाबत 

  

(८)  १९६३८ (२३-१२-२०१४).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अयोध् या नगर, इींहदरा नगर, िाशीनाका, आर.सी.मागल, चेंबूर येथ े एसआरए 
योिना राबविण् याबाबत या विषयािरील हदनाींक ०९ म,े २०१५ रोिी िा त्या सुमारास ननिेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा. गहृननमालण मींत्री याींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननिेदनाच् या सींदभालत कोणती कायलिाही करण् यात आली आहे िा करण् यात 
येत आहे, 
(३) अद्यापपयांत कायलिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत आणण याप्रकरणी 
कायलिाही केव् हा करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) होय. 
     सदरहू ननिेदनामध्ये मा. लोकप्रनतननिी याींनी अयोध्या नगर, इींहदरानगर, िाशीनाका, 
आर.सी.मागल. चेंबूर येथील एस.आर.ए. योिन े सींदभालत सींबींधित अधिकारी ि कमम्ीच्या 
सभासदाींची सींयुक्त बैठक मा.मींत्री , गहृननमालण याींच ेदालनात आयोजिक करािी अशी विनींती 
केली आहे. 
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(२) ि (३) सदरहू झोपडपट्टी पुनिलसन  योिनेच े विकासक बदलणेबाबत अयोध्या नगर 
सहकारी गहृननमालण सींस्थेने दाखल केलेल्या प्रकरणी मुय कायलकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनिलसन प्राधिकरण, मुींबई याींचेकड ेसुनािणी घेण्यात आली. सुनािणीअींती त्याबाबतचे आदेश 
हद. २.१.२०१३ रोिी पाररत करुन विकासक मेससल, सषृ्ीराि इीं्रप्रायिेस (आय) मल. आणण 
िास्तुविशारद मे. मयुरी कीं न्सल्न््स याींची ननयुक्ती रद्द करुन निीन विकासकामाफल त योिना 
राबविण्यास परिानगी देण्यात आली. सदरहू ननणलयाविरुध्द विकासकाने उच्च स्तररय 
सममतीकड ेअपील दाखल केले असून, सद्य:जस्थतीत अपील उच्च स्तरीय सममतीकड ेप्रलींबबत 
आहे. 

___________ 
  

मुांबई शहरातीर् मोडिळीस आरे्ल्या हिारो उपिर प्राप्त  
इमारतीांचा पुनववलिास वळेेत िरण्याबाबत 

  

(९)  १९६८८ (११-०८-२०१५).   श्री.सुननर् मशांदे (वरळी), श्री.गुर्ाबराव पाटीर् (िळगाव 
ग्रामीण), श्री.सुननर् प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.अिुलन खोतिर (िार्ना), डॉ.सांिय रायमुर्िर (मेहिर), 
डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.मांगर्प्रभात र्ो्ा (मर्बार दहर्), श्री.अिय चशधरी 
(मशवडी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या हिारो उपकर प्राप्त इमारतीींच्या पुनविलकास िेळेत 
होत नसल्यान े नव्या प्रस्तावित गहृननमालण िोरणात त्याला चालना देण्यासाठी काही 
उपाययोिना करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािािर शासनान ेननणलय घेतला आहे, या प्रस्तावित गहृननमालण िोरणात 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत ि त्याची अींमलबिािणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तािािर अद्याप ननणलय घेतला, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत 
ि नव्या प्रस्तावित गहृननमालण िोरणाची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१०-०३-२०१६) :(१), (२)ि (३) राज्याच प्रस्तावित प्रारुप गहृननमालण िोरण ि 
कृती आराखडा २०१५ चा (मसुदा) तयार करण्यात आलेला असून, सदरील मसूद्याच्या प्रती 
राज्यातून प्रनतननिीत्ि करणारे मींत्री, राज्यातील सींसद सदस्य, राज्य मींत्री मींडळातील मींत्री, 
वििानमींडळ सदस्य ि प्रशासकीय विभागाींना सूचना/मशफारशीकररता पाठविण्यात आले. प्राप्त 
सूचना/मशफारशी विचारात घेऊन पुढील कायलिाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

मुांबईिराांची घराांची ननिड र्क्षात घेऊन मरु्ाांच्या र्हानपणीच त्याांच्या नावे घर खरेदीबाबत 
  

(१०)  १९८५९ (११-०८-२०१५).   श्री.मांगर्प्रभात र्ो्ा (मर्बार दहर्), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुर्ाल), श्री.अिय चशधरी (मशवडी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईकराींची घराींची ननकड लक्षात घेऊन मुलाींच्या लहानपणीच त्याींच्या नािे घर खरेदीसाठी 
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पालकाींना तरतूद करता येईल अशी योिना शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािर शासनाने ननणलय घेतला आहे काय, या योिनेचे स्िरूप काय आहे ि 
यात कोणत्या अ्ी ि ननकष लािण्यात येणार आहे, उक्त योिना केव्हापासनू कायाजन्ित 
करण्याचा शासनाचा मानस आहे, 
(३) तसेच शासनामाफां त नविन गहृननमालण िोरण िाहहर करण्यात येणार आहे काय, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या िोरणातील प्रमुख िैमशष्ये काय आहेत ि त्याींची अींमलबिािणी कशाप्रकारे 
करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रस्तावित प्रारुप महाराषर राज्याच ेगहृननमालण िोरण ि कृती आराखडा २०१५ चा मसूदा 
राज्याच्या आमदार/ खासदार ि प्रशासकीय विभाग याींना सूचना/ मशफारशीींकरीता पाठविण्यात 
आला असून प्राप्त सूचना/मशफारशी शासनाच्या विचारािीन आहेत. गहृननमालण िोरण अद्याप 
अींनतम करण्यात आलेले नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरात परवडणारी अधधिाधधि घरे ननमालण व झोपडपट्टी मुक्त िरणेबाबत 
  

(११)  २३४०० (११-०८-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवल), अॅड.वारीस पठाण 
(भायखळा), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीर् (मशडी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टीमुक् त मुींबई ि राज् य तसचे सिाांसाठी घरे ही सींकल् पना सन २०२२ पयांत 
राबविण् यासाठी शासनातफे गहृननमालण िोरणाचा आराखडा तयार करुन त् या अींतगलत झोपडपट्टी 
पुनिलसन योिनेला गती ममळण् यासाठी अनेक सुवििा देण् यात आल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, विकासकाींना िादाचे च्ई के्षत्र देण् यापासून त् याींचेिर िेगिेगयाया सोयीींची खैरात 
केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, झोपडीिारकाींसाठी तयार करण् यात येणारी घरे ननम् न दिालची तसचे गुणित् ता 
नसलेली असल् याच् या झोपडपट्टीिारकाींकडून असीं य तक्रारी केल् या िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी झोपडीिारकाींना न् याय देण् यासाठी शासनान े कोणती कारिाई 
करण् यात आली िा प्रस् तावित आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची सिलसािारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१०-०३-२०१६) :(१) राज्याच े प्रस्तावित प्रारुप गहृननमालण िोरण ि कृती 
आराखडा, २०१५ चा मसुद्यात सन २०२२ पयांत मुींबईसह आणण सींपूण महाराषर झोपडीमुक्त 
करण्याच्या दृष्ीन ेमुलभतू सुवििा प्रस्तावित आहेत. सदर मसुदयाच्या अनुषींगान ेमागविण्यात 
आलेल्या सूचना/मशफारशीच्य अनषुींगाने गहृननमालण िोरण अींनतम करण्याच्या दृष्ीने पुढील 
कायलिाही करण्यात येत आहे. दरम्यान कें द्र शासनान े देखील “सिालसाठी घरे २०२२” च्या 
सींकल्पनेिर आिाररत पींतप्रिान आिास योिना राबविण्याचे ननजशचत केले असून महाराषर 
राज्याने हद. ९.१२.२०१५ च्या शासन ननणलयान्िये ही योिना काही सुिारणाींसह राज्यात 
अींमलबिािणी करण्याचा ननणलय घेतलेला आहे. 
(२) ि (३) अशी िस्तुजस्थती नाही. 
(४) ि (५) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईत सन २०१५-१६ आधथलि वर्ालत एस.आर.ए. अांतगलत १२००  
प्रस् तावापीिी ३२४ प्रिल् प पूणल झारे् असल्याबाबत 

  

(१२)  २५०७८ (११-०८-२०१५).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय गहृननमालण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत सन २०१५-१६ आधथलक िषालत एस.आर.ए. अींतगलत १२०० प्रस् तािापैकी ३२४ प्रकल् प 
पूणल झाले असले तरी या योिनअेींतगलत काम अत् यींत मींद गतीन ेसुरु असून योिनेला गती 
देण् यासाठी प्रोरा्ा, हाऊमसींग स् ्ॉक ि वप्रमीयम बाबत ननणलय घेण् याचे शासन स् तरािर 
विचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील प्रकरणी शासनामाफल त कोणती कायलिाही करण् यात आली िा प्रस् तावित 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची सिलसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) :(१), (२) ि (३) बहृन्मुींबई झोपडपट्टी पुनिलसन 
प्राधिकरणाकडून मींिूरी हदलेल्या १२२४ झोपडपट्टी पुनिलसन योिनाींपैकी ४०५ योिना पूणल 
झालेल्या आहेत. बहृन्मुींबईमध्ये झोपडपट्टी पनुिलसन योिनेच्या सींदभालत विकास ननयींत्रण 
ननयमािली १९९१ विननयम ३३(१०) पररमशष्-IV कलम १.११ नुसार २५% वप्रमीयम घेण्याची 
तरतूद आहे. 
  

___________ 
  

ठाणे, मीरा-भाईदर, वसई-ववरार, िल्याण-डोंबबवर्ी, इ. दठिाणी  
स्माटल शहर िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(१३)  २६८९१ (१०-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अममन पटेर् 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्मा ल् शहर योिनेचा पाया आगामी गहृननमालण िोरणात घालण्याचे शासनाने ठरविले आहे, 
त्यानुसार मुींबई िगळता ठाणे, मीरा-भाईदर, िसई-विरार, कल्याण-डोंबबिली, इ. हठकाणी स्मा ल् 
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शहर कें द्र योिनेला प्रािान्य देण्याचे प्रस्तावित केले असल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्मा ल् शहर योिनेत सिलसामान्याींना परिडतील अशी घरे उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१), (२) ि (३) महाराषर राज्याचे प्रस्तावित प्रारुप 
गहृननमालण िोरण ि कृती आराखडा, २०१५ च्या मसुद्यात मुींबईसह ठाणे, मीरा-भाईंदर, 
कल्याण-डोंबबिली, िसई-विरार महानगरपामलकाींच्या स्मा ल् मस्ी योिनेकरीता राखनू ठेिण्याची 
ि मुींबई महानगरपामलका सुध्दा स्मा ल् मस्ी  योिनेबाबत पुढाकार घेईल असे नमूद आहे. 
अशा शहरात स्मा ल् मस्ी कें द्र प्रस्तावित करुन स्मा ल् मस्ी योिनेची रुििात केली िाईल 
असेही प्रस्तावित केले आहे. सदर मसुद्याची प्रत राज्यातील सिल आमदार/खासदार तसेच 
प्रशासकीय विभागाींना सूचना/मशफारशीींकरीता पाठविण्यात आली असून प्राप्त सूचनाींच्या 
अनुषींगाने पुढील कायलिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मसांहस्थ िुां भमेळासाठन गांगापूर धरणातून बेिायदा पाणी सोडल्याबाबत 
  

(१४)  २८५०५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अननर् िदम (ननफाड), श्री.ओमप्रिाश ऊफल  बच्च ू िडू 
(अचर्पूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्हयात दषुकाळ सदृषय पररजस्थती असताना जिल्हाधिकारी, नामशक याींनी 
मसींहस्थासाठी सोडलेले पाणी बेकायदेशीर असल्याचा ननणलय िनहीत याचीका नीं. १५४ /२०१५ 
मध्ये हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्या दरम्यान हदलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयान े आदेश हदलेले असतानाही शासनाच्या िोरणाच्या विरोिात 
पुन्हा हदनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी पाणी सोडण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच े िोरण ि मा.न्यायालयाच्या आदेशाच े उल् लींघन केल्याबाबत 
जिल्हाधिकारी, नामशक याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     मा.उच्च न्यायालयान े हदनाींक १४.०९.२०१५ रोिी अींतरीम आदेश पारीत करुन,     
हदनाींक १८.०९.२०१५ ि २५.०९.२०१५ च्या शाही स् नानासाठी पानी सोडण्यासींदभालत पुन्हा आढािा 
घेण्याचे ननदेश हदले होत.े 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच ेआदेश विचारात घेऊन, हदनाींक १९.०९.२०१५ च्या पिलणी स् नानास 
४३.३० दशलक्ष घनफु् पाणी िरणातून सोडण्यात आले आहे. कुीं भमेळा शाही स् नानाकरीता 
शासन ननणलय हदनाींक ०७.०९.२०१५ मिील तरतुदी विचारात घेऊन कायलिाही करण्यात आली 
आहे. 
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(३) मा.उच्च न्यायालयान ेिनहीत याधचका क्र. १५४/२०१५ मध्ये हदनाींक १४.१०.२०१५ रोिीच्या 
आदेशान्िये, मा.मुय सधचि, महाराषर राज्य याींना कुीं भमेयायासाठी पाणी सोडण्याबाबत ििैता 
तपासून त्याबाबत अहिाल सादर करण्याबाबत ननदेमशत केले होते. त्यानुसार मा.मुय सधचि, 
याींनी त्याींचमेाफल त अहिाल मा.उच्च न्यायालयास सादर केलेला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मे. नीर्िमर् र्ॉजिजस्टि या िां पनी व्यवस्थापनान ेशेति-याांच्या वारसाांना  
नोिरीत सामावून न घेतल्याबाबत 

(१५)  २८७०९ (२१-०१-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे. नीलकमल लॉजिजस््क, मु. ्ाकी-भोम, पो. मोठी िुई (ता. उरण, जि. रायगड) या 
कीं पनीच्या व्यिस्थापकाींसमिेत माहे माचल, २०१५ मध्ये आगरी मशक्षण सींस्था, खाींदा कॉलनी, 
पनिेल येथ े झालेल्या बठैकीत शेतक-याींच्या तीन िारसाींना तसचे उरलेल्या एका िारसाींस 
नोकरीत सामािून घेण्याचे आशिासन देण्यात आले होत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आशिासनाची अद्यापही पूतलता न केल्यान े प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबबयासमिेत  
हद. ३.८.२०१५ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा कीं पनी व्यिस्थापनाला हद.२४.७.२०१५ रोिी िा 
त्या समुारास हदला हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शेतक-याींच्या िारसाींना तातडीन े कीं पनीच्या सिेेत सामािून घेण्यासींदभालत 
शासनस्तरािरुन कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) असल्यास, या आशिासनाची पूतलता करण्यास विलींब लागण्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१८-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. मे. नीलकमल लॉजिस््ीक कीं पनी 
व्यिस्थापन ि स्थाननक कामगार नेते याींच्यामध्ये माहे मे, २०१५ मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये 
दोन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबातील सदस्याींना नोकरीत समािून घेण्याचे आशिासन 
देण्यात आले होते. 
(२) होय. 
(३) िररषठ पोमलस ननरीक्षक, उरण याींच्याकड े हदनाींक ४/०८/२०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत 
ठरल्याप्रमाणे कीं पनी व्यिस्थापनाने २ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबातील िारसाींना सेिेत 
सामािून घेतले आहे. तसेच या सींदभालत िररषठस्तरािरुन चचाल करुन ननणलय घेण्यासाठी विलींब 
झाल्याचे कीं पनी व्यिस्थापनाने नमूद केले आहे. 

___________ 
बुर्डाणा जिल् ्यातीर् नागआरि आधार िाडल पासून वांधचत असल् याबाबत 

  

(१६)  २८७६० (२१-०१-२०१६).   श्री.हर्लवधलन सपिाळ (बरु््ाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा जिल् ्यातील सुमारे ५ लक्ष नागररक आिार काडल पासून िींधचत असल् याच े
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, आिार काडल ननगलममत करणा-या यींत्रणेकड ेमोठ्या प्रमाणािर सुवििाींचा अभाि 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, आिार काडल न ममळालेल् या नागररकाींना ते त् िरीत उपलब् ि करून देण् यासाठी 
कोणत् या उपाय योिना करण् यात आली िा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१६) :(१) बलुडाणा जिल््यातील ३.०२ लाख नागररकाींची आिार 
नोंदणी मशल्लक आहे. 
(२) ि (३) सद्य:जस्थतीत माहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाच्या ६५ आिार नोंदणी कक्स बुलडाणा 
जिल््यात उपलब्ि असून त्यामशिास नॉनस््े् रजिस्रारच्या १२ आिार नोंदणी कक्स 
उपलब्ि आहेत. यामशिाय िानेिारीच्या आखेरच्या आठिड्यात या जिल््याला अनतररक्त ४० 
आिार नोंदणी कक्स उपलब्ि करुन देण्यात आल्या आहेत. सदर कक्स सीएससी-एसपीव्ही 
या कें द्र शासनाच्या सींस्थेअींतगलत असलेल्या म.ेसी.एम.एस. या सींस्थेकडून कायालजन्ित आहेत. 
आिार नोंदणीची विशेष मोहहम कॅम्पननहाय जिल््यात अींगणिाडी तसेच शाींळामध्ये देणखल 
राबविण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

भूगाव (जि.वधाल) येथीर् उत्तम गार्वा मेटामर्ि िां पनीमधीर् १० िामगाराांना  
पुवलसुचना न देता ठेिेदारािडून सवेेतून िमी िेल्याबाबत 

(१७)  २८९१५ (२१-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफल  बच्चू िडू (अचर्पूर) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उत्तम गलिा  मे्ामलक  कीं पनी  भूगाि  जिल्हा ििाल  याींच्या स््ोर  विभागातील ५ िष े
िुन्या आणण ननयममत  काम करणाऱया तसेच पी. एफ  आणण व्यिसाय  कर  भरणाऱया  १० 
कामगाराींना  अचानक कोणतीही पुिलसुचन न देता  हदनाींक १०/१०/२०१५  रोिी मशि  
इींडस्रीि  सविलसेस  या  ठेकेदाराकडून कामािरून कमी  करण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ननयममत २६ हदिस  काम आणण ५ िष ेसलग सेिा, पी.एफ, व्यिसाय कराची 
कपात आणण कीं पनीतील ननषकलींक सेिा अस े असतानाही कमलचाऱयाींना कामािरुन कमी 
करणाऱ या ठेकेदार मशि इींडस्रीि सविलसेस याींचेिर आतापयांत कोणती कायलिाही करण्यात आली 
िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, बेकायदेशीरपणे अकुशल आणण ननयममत काम करणाऱया कामगाराींना कामािर 
सामािून घेण्याबाबत ठेकेदार आणण सींबींधित कीं पनी याींचकेडून ननयममत समािेशन करण्यात  
येणार आहे काय,  
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) :(१) मुया मालक उत्तम गलिा मे्ामलक कीं पनी, भुगाि 
(जि.ििाल) याींनी ननयुक्त केलेल्या मशि इींडस्रीि सविलसेस या कीं त्रा्दाराने ७ कीं त्रा्ी कामगाराींना 
हदनाींक १०.१०.२०१५ रोिी कामािरून कमी केले आहे. हे खरे आहे. 
(२) ते (४) सरकारी कामगार अधिकारी, ििाल, कायाललयात सिल सींबींधिताींना (मुय मालक, 
कीं त्रा्दार ि कामािरून कमी केलेले कामगार) हदनाींक ०६.११.२०१५ ते २२.१२.२०१५ या 
दरम्यान एकूण ५ िळेा चचेकरीता बोलविण्यात आले होते. तसचे अपर कामगार आयुक्त, 
नागपूर कायाललयात हदनाींक २३.१२.२०१५ ते हदनाींक ०६.०२.२०१५ या दरम्यान सिल सींबींधिताींच्या 
बैठका एकूण ५ िळेा आयोजित करण्यात आल्या होत्या चचेच्या  दरम्यान ७ िेषठ असलेल्या 
कामगाराींना पुिलित कामािर घेण्याबाबत कीं त्रा्दारास सूचना करण्यात आली हदनाींक 
१०.२.२०१६ रोिीच्या बैठकीत व्यिस्थापनान े सदर कामगाराींना पुिलति कामािर घेणे शक्य 
होणार नाही असे साींधगतले, उभय पक्षात तडिोड न झाल्याने कामगाराींना पुढील कायदेशीर 
मागालचा सल्ला हदला ज्यामध्ये कीं त्रा्ी कामगाराींना औद्यकीय वििाद अधिननयम लागू 
असल्यामळेु प्रकरण कामगार न्यायायाल दाखल कराि ेअथिा औद्योधगक वििाद अधिननयम, 
१९४७ चे कलम २ के अींतगलत प्रकरण कामगार आयुक्त कायाललय, नागपूर येथ ेदाखल कराि े
असा सल्ला देिून प्रकरण बींद करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

िळे (ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर) येथे मदहरे्वर झारे्ल्या हल्ल्याबाबत 
(१८)  २९०८५ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटीर्-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळे (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) येथ ेएका महहलेिर अज्ञात व्यक्तीन ेचाकूने हल्ला करून 
पोबारा केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पोमलसाींनी कारिाई करण्यास ्ाळा्ाळ केल्यामुळे गािातील 
महहलाींनी चार तास रस्ता रोको केला होता,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े सींबींधित पोलीस अधिकाऱयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१६) :(१) कळे, ता.पन्हाळा जि.कोल्हापूर येथ े एका महहलेिर 
अज्ञात व्यक्तीन ेचाकुने हल्ला करुन पोबारा केल्याची घ्ना घडली नाही. परींत ुहद.२४.८.२०१५ 
रोिी कळे ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर येथे कफयालदी महहला िनािराींचे शेडमध्ये गाईचे दिू काढून 
गोठ्यामध्ये माींिराींना दिु घालत असताना पाठीमागून अज्ञात इसमान े येऊन त्याींच्या 
कानफाडात मारले त्यािेळी झालेल्या झ्ाप्ीत कफयालदी महहला िखमी झाली ि त्याींचा 
आिाि ऐकूण लोक येत असल्याचे चाहूल झाल्यान ेअज्ञात इसम पळून गेल् याबाबत हदलेल्या 
कफयालदीिरुन कळे पोलीस ठाण,े भाग५, गुरनीं.०९/२०१५, भा.द.वि. स. कलम ३२४, ३२३ प्रमाण े
अज्ञात इसमाविरुध्द हद.२४.८.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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(२) कळे पोलीस  ठाणेच्या हद्दीत एका महहलेिर अज्ञात व्यक्तीन ेचाकुने हल्ला करुन पोबारा 
केल्याची घ्ना घडली नाही. तसचे घ्नेच्या अनुषींगाने गािातील महहलाींनी रस्ता रोको केला 
नाही. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दोंडाईचा (ता.मशांदखेडा, जि.धुळे) येथे न्यायार्याची इमारत बाांधण्याबाबत 
(१९)  २९१३८ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार रावर् (मशांदखेडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोंडाईचा (ता.मशींदखेडा, जि.िुळे) येथे गेल्या १० िषालपासून सुरु असणारे न्यायालय हे 
नगरपामलकेच्या मालकीच्या इमारतीत सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाच्या इमारत बाींिकामासाठी पामलकेन े स्ितींत्र पाच एकर िागा 
आरक्षीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िागेिर न्यायालयाची इमारत बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१६) :(१) होय. सदरच े न्यायालय सन २००३ पासून भाड े
तत्िािर नगर पामलकेच्या इमारती सुरु आहे. 
(२) होय. दोंडाईचा येथील िुन्या कॉ्ेि हॉजस्प्लची िुनी इमारत न्यायालय ि न्यायीक 
अधिकारी याींचे ननिासस्थानासाठी उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहे. तथावप, सदरच्या 
िुन्या ि िीणल इमारतीत निीन न्यायायल ि ननिासस्थान बाींिण्याबाबतचा प्रस्ताि मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयामाफल त शासनास सादर करण्यात आलेले होता. 
(३) १४ व्या वित्ता आयोगाच्या मशफारशीच्या अनुषींगाने दोंडाईचा येथील निीन न्यायालयीन 
इमारत बाींिण्याबाबतचा प्रस्ताि सद्य:जस्थतीत पुढे  ढकलण्यात यािा. असे मा.उच्च 
न्यायालयास हद.४ िुल,ै २०१५ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले होते. तथावप सदर हठकाणी 
न्यायालयीन इमारत बाींिण्याबाबत लोकप्रनतननिीींकडून िारींिार मागणी करण्यात येत  
असल्यान,े दोंडाईचा येथील निीन न्यायालय इमारतीच े बाींिकाम  अत्यींत ननकडीचे ि 
आिशयक असल्यास, त्याबाबतचा अद्ययाित दरसूचीिर आिाररत प्रस्ताि शासनास 
पाठविण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयास हद. २९ िानेिारी, २०१६ च्या पत्रान्िये कळविण्यात 
आलेले आहे. 
(४) मा.उच्च न्यायालयाकडून सिुाररत प्रस्ताि अद्यापपयांत शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
सबब विलींबाबाबत प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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वाडा (जि.ठाणे) तार्ुक्यात हरापुर येथे टॉप एस्पोटल, िां पनी बांद  
झाल्याने िामगाराांवर उपासमारीची वेळ आल्याबाबत 

  

(२०)  २९२९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवर्ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाडा तालुक्यातील हरापुर येथे ्ॉप एस्पो ल्, सेिा मेडडकल आणण ्ॉप लाई्स या तीन 
नािान ेचालणाऱया कीं पनीने हदनाींक १५ डडसेंबर, १९९८ रोिी कोणतीही नो्ीस न देता कीं पनी 
बींद केली ि सिल ममशनही मीरारोडच्या युनन्मध्ये आणल्या ि व्यिसाय सुरु केल्याने ३५० 
कामगाराींिर उपासमारीची िेळ आणली असल्याच े माहे ऑगस्् २०१५ दरम्यान ननदशलनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामगाराींना हक्काची देणी, भविषय ननिालह ननिी ममळिून देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायलिाही केली नसल्यास होणाऱया विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१४-०३-२०१६) :(१) िाडा तालुक्यातील हरापूर येथील म.े ्ॉप एक्सपो ल् प्रा. 
मल. या कीं पनीतील उत्पादन प्रकक्रया माहे ऑगस््, १९९८ िा त्या दरम्यान बींद झाली आहे, हे 
खरे आहे    
     दैननक पुढारीमध्ये माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये प्रमसध्द झालेल्या बातमीिरुन ही बाब 
ननदशलनास आली आहे. 
(२) कामगाराींची कायदेमशर देणी ममळािीत म्हणून कामगाराींनी अथिा कोणत्याही सींघ्नेन े
के्षबत्रय कामगार कायाललयाकड े तक्रार दाखल केली नसल्याने कायाललयातील उपलब्ि 
अमभलेखािरुन हदसून येत.े तथावप, श्रममक िनरल कामगार यननयन या सींघ्नेन ेकामगाराींच े
िेतन अदा न करणे, उत्पादन प्रकक्रया थाींबिणे ि बेकायदेमशर ्ाळेबींदी घोवषत करािी या 
बाबत मा. औद्योधगक न्यायालय ठाणे येथ ेयुएलपी क्र २००/२०१० दाखल केलेली असनू सध्या 
ती न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मशि े(जि.मसांधुदगूल) येथीर् सुिाता आरसेस िां पनीत सुमारे १० त े११ वर्ालपासून िायलरत 
असरे्ल् या १६ स् थाननि िामगाराांना सेवेतनू िा्रे्बाबत 

(२१)  २९५९३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधलन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े (जि.मसींिुदगूल) येथील सुिाता ररसेस कीं पनीत सुमारे १० ते ११ िषालपासून कायलरत 
असलेल् या १६ स् थाननक कामगाराींना हदनाींक ४ ऑगस् ्, २०१५ पासून काढून ्ाकण् यात आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार उक् त कीं पनीतील अन् यायग्रस् त 
कमलचा-याींना कामािर पुन् हा रुि ू करुन घेण् यासींदभालत शासनान े कोणती कायलिाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायलिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. चौकशी केली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी सरकारी कामगार अधिकारी, मसींिुदगुल याींनी उभयपक्षामध्ये तडिोड घडिून 
आणण्यासाठी हद. ११/०८/२०१५, १७/०८/२०१५, २५/०८/२०१५ रोिी बैठका आयोजित करुन 
प्रयत्न केले. त्यानसुार उभयपक्षी बैठक हद. २५.८.२०१५ रोिी व्यिस्थानाच्या हठकाणी घेऊन 
त्यामध्ये उभयपक्षी यशस्िी तडिोड घडिून आणली ि व्यिस्थापनाने १६ कामगाराींना पूिलित 
कामगार घेण्याच े मान्य केले. परींत ू सद्यजस्थतीत चौकशी केली असता, आतरराषरीय 
बािारपेठेत लोहखननिाचे बािारभाि घसरल्याने, पररजस्थतीची भविषयातही सुिारणा होण्याची 
शक्यता सींपूष्ात आल्याचे कारण देऊन पुन्हा सींबींधित १६ कामगाराींना हद. ३१/१०/२०१५ रोिी 
कायदेशीर देणी देऊन कमी करण्यात आले. कामगाराींनी सदरहू रक्कमा जस्िकारल्या असनू 
त् याींची कोणतीही हरकत िा तक्रार नाही अस ेकीं पनी व्यिस्थापनाने कळविलेले आहे. 
(४) नव्यान ेसींबींधित प्रकरणी स्थाननक कायाललयाकड ेकोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 

___________ 
  

माणगाांव, (जि.रायगड) येथीर् वआरष्ट्ठ अधधिाऱयािडून मदहर्ा  
िमलचा-याचा ववनयभांग िरण्यात आल्याबाबत 

(२२)  २९६१७ (२१-०१-२०१६).   श्री.धीयलशीर् पाटीर् (पेण), श्री.सुभार् उफल  पांडडतशेठ पाटीर् 
(अमर्बाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माणगाींि, (जि.रायगड) तालुक्यातील विळे-भागाड एमआयडीसी मध्ये असलेल्या एका 
कीं पनीमिील िररषठ अधिकाऱयाकडून त्याच कायाललयातील महहला कमलचाऱयाचा विनयभींग 
केल्याबाबतची तक्रार माणगाींि पोलीस ठाण्यात करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींधित अधिकाऱयाविरूध्द कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१६) :(१) होय, 
(२) सदर घ्नेबाबत माणगाींि पोलीस ठाणे कॉ.गु.र.नीं.११५/२०१५ भादींविसीं कलम ३५४ (ड), 
५०९ हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात 
आलेली आहे. आरोपीिर मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले असून, प्रकरण 
न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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धचपळून येथ ेअनेि िण ववनापरवाना साविारी िरणा-याांच्या पाशात अडिल्याबाबत 
  

(२३)  २९६४९ (२१-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिवर्ी), श्री.नसीम खान (चाांददवर्ी), 
श्री.अब् दरु् सत्तार (मसल्र्ोड), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) येथे अनेक िण विनापरिाना सािकारी करणा-याींच्या पाशात 
अडकले असून किलदाराींना िमकािण्याचेही प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१५ दरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर किलदाराींना विनापरिाना सािकारी िाचातनू सोडविण्याबाबत शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) सदर प्रकरणी धचपळूण तालुक्यातील धचपळूण, अलोरे, 
सािड ेया पोलीस ठाण्यात कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल नसनू कोणत्याही किलदार याींनी 
पोलीस ठाण्यात तसेच सींबींिीत बी् अधिकारी, कमलचारी याींचेकड े लेखी ककीं िा तोंडी तक्रार 
केलेली नाही. 
(२) ि (३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीर् बीडीडी चाळीांचा पुनववलिासाबाबत 
(२४)  २९८६७ (२१-०१-२०१६).   श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवर्ी), 
श्री.अब् दरु् सत्तार (मसल्र्ोड), प्रा.वर्ाल गायिवाड (धारावी), श्री.अस्र्म शेख (मार्ाड पजश्चम), 
श्री.िार्ीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अनेक िषालपासून प्रलींबबत असलेल्या मुींबईतील बीडीडी चाळीींचा पनुविलकास करण्यास 
शासनाने प्रािान्य हदले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास उघडकीस आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तीन महहन्याींत कृती आरखडा तयार करण्यात येणार 
असल्याच ेमा.गहृननमालण मींत्री याींनी साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील आराखडयात कोणत्या तरतुदीीं करण्यात आल्या आहेत याचे शासन 
वििरण करील काय, 
(४) नसल्यास, त्याची विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१), (२) ि (३) बी.डी.डी. चाळीचा पुनविलकास करण्यासाठी 
शासनाकडून कायलिाही करण्यात येत असून त्या अनुषींगाने सल्लागार िास्तुशास्त्रज्ञाची ननयुक्ती 
करण्याची कायलिाही म्हाडा स्तरािर सुरु आहे. सदर चाळीींच्या पनुविलकासाींच्या सिल सींबींधित 
मुद्दयाींबाबत शासन स्तरािरुन उधचत कायलिाही चालू आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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पाटण (जि.सातारा) येथीर् पोर्ीस उपअधधक्षिाांच ेपद भरणेबाबत 
  

(२५)  ३०२६५ (२१-०१-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.ददपि चव्हाण (फर्टण), श्री.सुरेश र्ाड (ििलत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) येथ े पोलीस उपअधिक्षकाींच्या कायाललयाची उभारणी करुन अनेक 
िषालचा कालाििी होऊनही अद्याप सदर कायाललयाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱयाींमाफल त चालत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्ण येथील पोलीस उपअधिक्षकाींचे पद भरणेबाबत शासनाने कोणती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
श्रीमती नीता अशोक पाडिी, पररविक्षािीन पोलीस उप अिीक्षक याींची उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, पा्ण उपविभाग, जि.सातारा या पदािर ननयुक्ती करण्यात आली असून, त्या सदर 
पदािर हद.२३.७.२०१५ पासून कायलरत आहेत. 
(२) ि (३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

धामणी (ता. सांगमेश्वरजि. रत्नाधगरी ) येथ ेसुवणलिाराच ेदाधगने व रोिड असरे्र्ी बॅग 
चोरट्यान ेआरामबस मधून पळववल्याबाबत 

  

(२६)  ३०७५६ (२१-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.सुरेश र्ाड (ििलत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागर्ाण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िामणी (ता. सींगमेशिरजि. रत्नाधगरी)  येथे हदनाींक  २२ ऑगस््, २०१५ रोिी मुींबईच्या 
दादर पररसरातील एका सुिणलकाराचे समुारे २७ लाखाचे दाधगने ि २ लाख रुपयाींची रोकड 
असलेली बॅग चोर्याने आरामबस मिून पळिल्याची घ्ना  ननदशलनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर गुन््यातील कफयालदी हे लक्झरी बसमिून प्रिास करीत असताना त्याींच े मालकीचे 
सोन्याच ेदाधगने ि रोख रक्कम असलेली सॅक चोरीच ेसींदभालत हदलेल्या कफयालदीिरुन सींगमेशिर 
पोलीस ठाण ेभाग १ ते ५, गुन्हा रजि.नीं. ८३/२०१५, भा.दीं.वि.कलम ३७९, ३४ अन्िये गुन्हा 
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दाखल करण्यात आला असून ६ आरोपीींपैकी ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा 
पोलीस तपासािर प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

उदगीर (जि.र्ातूर) येथ ेउपजिल्हा मादहती िायालर्य मांिूरी िरणेबाबत 
  

(२७)  ३०७८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भारे्राव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदगीर (जि.लातूर) येथ े कनाल्क ि राज्य शासनाच्या विविि प्रादेमशक भाषाींचे ितृ्तपत्र 
कायाललय ि स्थाननक ितृ्तपत्राींची सींया लक्षात घेता उदगीर तालुक्यासह मसमा भागातील 
मराठी भाषीकाींसाठी उपजिल्हा माहहती कायाललय मींिूर करािे अशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
माहे ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपजिल्हा माहहती कायाललय मींिूर करण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) उदगीर (जि.लातूर) येथे उपजिल्हा माहहती कायाललय सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताि 
माहहती ि िनसींपकल  महासींचालनालयाच्या हद. १२.२.२०१६ च्या पत्रान्िये शासनास प्राप्त झाला 
असून त्याची छाननी करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

अभ्युदयनगर िाळाचशिी मुांबई येथीर् म्हाडाच्या वसाहतीमधीर्  
इमारतीांच्या पुनववलिासाबाबत 

  

(२८)  ३०७९१ (२१-०१-२०१६).   श्री.अिय चशधरी (मशवडी), श्री.सुननर् मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अ्युदयनगर काळाचौकी मुींबई- ३३ येथे असलेल्या म्हाडाच्या िसाहतीमिील इमारतीींच्या 
पुनविलकासाबाबत म्हाडान े पुनविलकास आराखडा तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेतली 
आहे काय, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुनविलकास आराखडयाच े स्िरुप काय आहे ि सदर पुनविलकास हा क्लस््र 
डवे्हलपमें् नुसार करताना त्याच ेस्िरुप काय राहणार आहे ि सद्या असलेल्या रहहिाशयाींना 
ककमान ककती च्ईके्षत्र असलेली घरे देण्यात येणार आहेत तसेच सदर पुनविलकास म्हाडा स्ित: 
करणार आहे की खािगी विकासकाींकडून ननविदा मागिून करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खािगी विकासकाींच्या ननविदाींमध्ये कोणकोणत्या अ्ी ि शतीचा समािशे 
करण्यात आला आहे ि ककती कालाििीत पुनविलकासाचे काम पूणल करण्यात येणार आहे तसेच 
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सदर म्हाडाच्या िसाहतीचा पुनविलकास स्ित: म्हाडा न करण्याची कारणे काय आहेत 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोराडी (जि.नागपूर) येथीर् तुिडोिी महारािाांच्या पुतयायाची अज्ञात  
समाििां टिानी ववटबांना िेल्याबाबत 

  

(२९)  ३१०१० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननर् िेदार (सावनेर), श्री.अब् दरु् सत्तार (मसल्र्ोड), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), श्री.अस्र्म शखे (मार्ाड पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोराडी (जि.नागपूर) येथील प्रभाग क्र.१ मध्ये असलेल्या िींदनीय राषरसींत तुकडोिी 
महारािाींच्या पूणालकृती पुतयायाची हदनाींक १६ ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास अज्ञात 
समािकीं ्कानी वि्बींना केली असल्याची गींभीर घ्ना ननदशलनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची सिलत्र ननींदा होत असून सिलच स्तरातनू ननषेि व्यक्त होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीअींती  कोणती 
कारिाई करण्यात आली  िा येत आहे, 
(४) नसल्यास,  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी गुन््यातील अज्ञात आरोपीींविरुध्द गुन्हा नोंद क्र.३१३७/१५ भा.दीं.वि. कलम 
२९५ अन्िये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून गुन्हा पोलीस तपासािर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ननवतृ्त पोर्ीसाांना बीडीडी चाळीत घर ममळणेबाबत 
(३०)  ३११८२ (२१-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), 
श्री.अस्र्म शखे (मार्ाड पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िरळी बीडीडी चाळीतील घरामध्ये अिैि राहणाऱया भाडकेरुना मालकी हक्क 
देणारा अध्यादेश शासनाने हदनाींक २५ ऑक््ोबर, १९६२ रोिी िारी केला, त्याची मुदत हदनाींक 
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११ ऑक््ोबर, १९९४ पयांत िाढविण्यात आली. या तारखेपयांत या घराींमध्ये भाडकेरुीं ना मालकी 
हक्क देण्यात आले, परींतु काही भाडकेरुनी आम्ही सेिेतनू ननितृ्त झालो असल्यामुळे याचा 
लाभ आम्हालाही ममळािा, यासाठी पोमलस िसाहतीतील सेिाननितृ्त पोमलसाींनी िारींिार 
शासनाकड े विनींती मागणी करुनही अद्यापपयांत कोणतीच कायलिाही झाली नसल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायलिाही केली आहे िा करणार आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायलिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिलसािारण कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) :(१) ि (२) शासनाने मुींबईतील बी.डी.डी. चाळीमध्ये 
हद.२१.०५.१९५९ पयांत िास्तव्य करीत असलेल्या अनधिकृत गाळेिारकाींची भाडदेारी ननयममत 
करण्याचा शासन ननणलय गहृननमालण विभागान े हद.२५.१०.१९९२ रोिी ननगलममत केला होता. 
शासनाच्या हद.११.१०.१९९४ च्या शासन ननणलयान्िये सदर भाडदेारी ननयममत करण्याचा 
हद.२१.०५.१९५९ च्या ऐििी हद.०१.०५.२१९९४ असा सुिाररत करण्यात आला आहे. परींतु त्याींना 
त्या घराींचे मालकी हक्क देण्याबाबतचा कोणताही अध्यादेश काढलेला नाही. बी.डी.डी. 
चाळीतील काही सदननका शासकीय विभागाना सेिा सदननका म्हणून भाडदेारीन े देण्यात 
आलेल्या आहेत, त्यामध्ये पोलीस आयुक्त, मुींबई याींना पामलसाींच्या सेिा सदननकाींकररता 
देण्यात आलेल्या २९१६ सदननकाींचा समािेश आहे. बी.डी.डी.चाळीतील पोमलस िसाहतीतील 
श्री.महादेि सखाराम मोरे याींनी सेाननितृ्तीनींतर सदरहू खोली त्याींच्या नािे मालकी हक्कान े
द्यािे याकरीता विनींती केली असता त्याींची विनींती अमान्य केल्यनींतर त्याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथ ेयाधचका क्र.८७६/२०११ दाखल केली असता मा.उच्च न्यायालयान ेत्याींची 
याधचका हद.११.०९.२०१५ च्या आदेशान्िये खाररि केली आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

म्हाडाने प्रत्येि घरासाठन धगरणी िामगाराांिडून अधधि रक्िम घेतल्याबाबत 
  

(३१)  ३२१४२ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननर् मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या ििाहरलाल नागरी पुनननलमाण योिनेंतगलत म्हाडाने धगरणी कामगाराींसाठी 
माहे िून, २०१२ मध्ये काढलेल्या घराींच्या सोडतीिेळी या प्रकल्पाला कें द्रीय अनुदान ममळालेले 
असल्यान े प्रत्येक घराच्या बाींिकामाच्या २५ ्क्के रक्कम धगरणी कामगाराला आकारणे 
गरिेचे असताना म्हाडान ेप्रत्यक्षात प्रत्येक घरासाठी ७ लाख ५० हिार रक्कम आकारली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच धगरणी कामगाराींकडून घराच ेमुद्राींक शुल्क १०० रुपये आकारणे गरिेचे 
असतान म्हाडान े३७ हिार ५०० रुपये ननजशचत केल्यान ेप्रत्येक धगरणी कामगाराींकडून सुमारे 
५ लाख २८ हिार रुपये अधिक घेतले असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या नतस-या 
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आठिड्यात िा त्या सुमारास ननदशलनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी शासनाकडून करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदर सोडतीिेळी धगरणी कामगाराींकडून 
घेतलेली अधिक रक्कम त्याींना परत अदा करण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती 
कायलिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१०-०३-२०१६) :(१) ििाहर नागरी पुनननमालण योिनअेींतगलत धगरणी 
कामगाराींच्या प्रत्येक सदननकासाठी आकारण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी रु.२,९०,०००/- ही 
अनुदान ििा करुन प्रनत सदननका रु.७,५०,०००/- इतकी रक्कम आकारण्यात आली आहे. 
(२) मुद्राींक शुल्काची आकारणी महाराषर शासनाने विननलदेशीत केल्याप्रमाणे ५% आकारणी 
बींिनकारक आहे. त्यानुसार धगरणी कामगाराींच्या सदननकेची रु.७,५०,०००/- इतक्या रक्कमेिर 
५% म्हणिे रु.३७,५००/- इतके मदु्राींक शुल्क आकारण्यात आले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(५) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बुर््ाणा जिल्हयातीर् मिुराांना स्थाननि दठिाणी िाम ेउपर्ब्ध होण्याबाबत 
  

(३२)  ३२६९७ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुर्िर (मेहिर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल््यातून दरिषी ऑक््ोबर ते एवप्रल दरम्यान मिूराींचे गुिराींतसह इतर 
राज्याींमध्ये मिूरीसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलाींतर होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातून लोणार, देऊळगाींिरािा तालुक्यातून मिूर इतर राज्याींमध्ये िात 
असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मिूराींना स्थाननक हठकाणीच काम उपलब्ि करण्यासींदभालत शासनान े
कोणती पािले उचलली आहेत िा उचलणार आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) उद्योग, ऊिाल ि कामगार विभाग मींत्रालय, मुींबई याींनी हदनाींक १७ नोव्हेंबर, २००८ रोिी 
सिल सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या ि विशाल औद्योधगक उपक्रमाींमध्ये ककमान ८० ्क्के 
स्थाननक उमेदिाराींना नोकऱयाींमध्ये प्रािान्यान े घेण्याबाबत शासन ननणलय ननगलममत करण्यात 
आलेला आहे. सींबींधित जिल््याचे जिल्हाधिकारी हे या सममतीचे अध्यक्ष असून 
महाव्यिस्थापक जिल्हा उद्योग कें द्र हे सदस्य सधचि आहेत. सदरची सममती ननयममतपण े
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बैठका घेिनू याबाबत आढािा घेत असत.े 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल््यात गत १५ वर्ालत ९७८ बेवारस मतृदेह सापडरे् असल्याबाबत 
  

(३३)  ३२८२३ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  रायगड जिल््यात गत १५ िषालत ९७८ बेिारस मतृदेह सापडलेले असनू त्यातील फक् त 
२४ बेिारस मतृदेहाबाबत  खुनाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले असून उिलररत ९५४ बेिारस 
मतृदेहाींचा तपास लागू शकला नसल्याच े हदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ िा त्यादरम्यान 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त सिल बेिारस मतृदेहाबाबत फक्त पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली 
असून कोणताही गुन्हा दाखल झाला नसल्याचेही ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाींचा  तपास करणेसाठी शासनान े कोणती कायलिाही केली  िा  
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) रायगड जिल्हा पोलीस कायलके्षत्रात गत १५ िषालत 
एकूण ७३२ बेिारस मतृदेह सापडलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     एकूण ७३२ बेिारस मतृदेहापैकी १९ मतृदेहासींदभालत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
त्यामध्ये १७ खून, १ मो्ार अपघातामध्ये मयत, १ नििात बालक अस ेगुन्हे आहेत. 
(३) एकूण ७३२ बेिार मतृदेहाींपकैी १९ मतृदेहासींदभालत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ६९२ 
बेिारास मतृदेहाबाबत पोलीस ठाणत अकस्मात मतृ्यचूे प्रकरण दाखल करुन त्याबाबत 
अनोळखी मतृाची ओळख प्विण्याकररता प्रमसध्दी तसेच योग्य तो तपास करुन त्याबाबतचा 
सींक्षक्षप्त अहिाल उपविभागीय दींडाधिकारी याींचेकड े पाठविण्यात आलेला आहे. ि उिलररत २१ 
बेिारस मतृदेह पोलीस तपासािर प्रलींबबत असून मतृदेहाची ओळख प्विण्याच्या दृष्ीन े
नातेिाईकाींचा शोि घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई पोमर्साांनी खरेदी िेरे्र्ी बॉम्ब प्रनतबांधि वाहने नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(३४)  ३३२५६ (०५-०३-२०१६).   श्री.अतरु् भातखळिर (िाांददवर्ी पूवल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पोमलसाींनी सन २००८ मध्ये  सुमारे ७ को्ी रुपयाींची बॉम्ब प्रनतबींिक िाहन ेखरेदी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िाहनाींची देखरेख दरुुस्ती करण्याचा करार सन २०१० पासून सींपल्यान े
उक्त िाहनाींची दरुुस्ती झाली नसनू, दरुुस्ती करण्यासाठी १ को्ी रुपये खचल अपेक्षक्षत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िाहनाींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत  
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर बॉम्ब प्रनतबींिक िाहनाींची उत्पादक कीं पनी म.े अमेररकन सायन्स ॲन्ड 
इींजिननअरीींग या कीं पनीने मोबाईल व्हेईकल स्कॅनर मशीनच्या देखभालीसाठी सादर केलेला 
प्रस्ताि प्रचींड खधचलक असून, सदर मशीन सध्या नादरुुस्त असल्याने त्याच्या दरुुस्तीसाठी 
िेगळा अनतररक्त खचल येणार आहे. तसेच, सदर प्रस्तािाच्या अ्ी गुींतागुींतीच्या ि िाचक 
असून उपकरणाींच्या देखभालीचा प्रस्ताि व्यिहाथल नसल्यान ेसदर िाहन ननलेणखत करण्याचे 
ठरविण्यात आले आहे. तरीसुध्दा सदर िाहनाींची आिशयकता भासल्यास निीन अद्याित 
उपकरण खरेदी करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज्यातीर् सवल जिल््यात सेवा हमी योिना ऑनर्ाईन िायालन्वीत िरण्याबाबत 
  

(३५)  ३३३४२ (२१-०१-२०१६).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोर्ापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े सेिा हमी कायद्याव्दारे ४६ प्रकारच े िन्म-मतृ्यू, ज्येषठ नागरी, िय, 
राषरीयत्ि, अधििास, शेतकरी असल्याचा दाखला, भूममहीन प्रमाणपत्र, वििाह नोंदणी, रहहिास 
प्रमाणपत्र, हयातीचा दाखला, ग्राम पींचायतीकडून येणारे दाखले, विििा दाखला, मुद्राींक नोंदणी 
आदी ४६ सेिा ऑनलाईन उपलब्ि करून देण्याचे उद्घा्न मा.मुयमींत्री महोदयाींच्या हस्त े
मुींबईतील स्याद्री अनतथीगहृात करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास 
उिेडात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सिल जिल््यात सेिा हमी योिना ऑनलाईन कायालन्िीत 
करण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायलिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ पासून राज्यातील सिल जिल््याींत ि तालुक्याींत आपले सरकार 
या एकाच पो ल्लद्िारे विविि विभागाींच्या एकूण ४६ सेिा ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ि करुन 
देण्यात येत आहेत. तसेच ऑनलाईन सेिाींच्या सींयेत िाढ होऊन हदनाींक २६ िानेिारी २०१६ 
पासून १५६ सेिा ऑनलाईन पध्दतीने नागररकाना उपलब्ि करुन देण्यात येत आहेत. 
(३) प्रशन उद््ित नाही. 

___________ 
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िार्ना तार्ुक् यातीर् (जि.िार्ना) मशिे इांदेवाडी येथ ेमांिूर िरण्यात आरे्रे् ई सेवा िें द्र तथेे 
सुरू न िरता िार्ना शहरातीर् अांबड चशफुर्ी येथ ेसुरु िरण्यात आल्याबाबत 

(३६)  ३३५८३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अिुलन खोतिर (िार्ना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना तालुक् यातील (जि.िालना) मौि ेइींदेिाडी येथ ेमींिूर करण्यात आलेले ई सेिा कें द्र 
तेथे सुरू न करता सदर कें द्र िालना शहरातील अींबड चौफुली येथे सुरु करण्यात 
आल्यासींदभालत जिल्हाधिकारी कायाललयाकड ेमाहे िलु,ै २०१५ च्या सुमारास तक्रार केली आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रार करूनही या प्रकरणी कोणतीच कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१६) :(१) होय. 
     जिल्हाधिकारी िालना याींच्याकड े सरपींच, ग्रामपींचायत इींदेिाडी, ता.िालना याींच े हद. 
०५.०६.२०१५ चे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) या सींदभालत व्यिस्थापक, सी.एम.एस. िालना ि तहमसलदार, िालना याींच्याकडून 
जिल्हाधिकारी, िालना याींना प्राप्त झालेल्या अनकु्रम े हदनाींक ११.२.१६ ि २५.१.१६ च्या 
अहिालानसुार मौिे इींदेिाडी हा ग्रामीण भाग असून तेथ े विद्युतपुरिठा ि इींदरने् सुवििा 
सुरमळतपणे सुरु नाहीत. सदर सवुििा सुरळीत झाल्यानींतर अींबड चौफुली येथेनू इींदेिाडी येथे 
ई-सेिा कें द्र स्थलाींतर करण्याचे ननदेश जिल्हाधिकारी, िालना याींनी व्यिस्थापक, सी.एम.एस. 
िालना याींना हदले आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

मुांबई उपनगरातीर् गोरेगाांव (पूवल) ददांडोशी येथीर् न्य ुम्हाडाच्या  
२८ गहृननमालण सांस्थाांना ३.५ चटई के्षत्र मांिुर िरण्याबाबत 

  

(३७)  ३३६३४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननर् प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय गहृननमालण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाींि (पूिल) हदींडोशी येथील नागरी ननिारा पररषद िसाहतीप्रमाणे 
येथील न्यु म्हाडाच्या २८ गहृननमालण सींस्थाींना विकास प्रकल्प राबविण्यास सोसीस्कर व्हाि े
यासाठी ३, ५ च्ई के्षत्र मींिुर करण्यात याि े यासींदभालत मा. मुयमींत्री महोदयाींना 
लोकप्रतीननिीींनी हदनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी लेखी ननिेदन हदले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगाने न्यु म्हाडा िसाहतीींना ३.५ च्ई के्षत्र मींिूर 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायलिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबतची कायलिाही नगर विकास विभागाकडून करण्यात येते. त्यामळेु सदर ननिेदन या 
विभागाच्या हद.०४.०९.२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये नगर विकास विभागास उधचत कायलिाहीसाठी 
पाठविण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
पुणे जिल््यातीर् राांिणगाव एमआयडीसीमधीर् दद बॉम्ब ेडाईंग ॲण्ड म्यॅन्युफॅक्चरीांग िां पनी 

मर्.मधीर् िमलचाऱयाांना िामावर घेण्याबाबत 
  

(३८)  ३३९३५ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील राींिणगाि एमआयडीसीमिील हद बॉम्बे ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरीींग कीं पनी मल. 
मिील कमलचाऱयाींना अचानक रािीनामा देण्याच्या सचुना कीं पनी प्रशासनान े हदनाींक १० 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी हदल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास दोन हदिसात रािीनामा न हदल्यास कामािरून काढून ्ाकण्याची िमकी कीं पनी 
प्रशासनान े कमलचाऱयाींना हदली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कमलचाऱयाींची देणी मलखीत स्िरूपात देण्याची मागणीही कीं पनी प्रशासनान े
फे्ाळुन लािली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास हद बॉम्बे डाईंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरीींग कीं पनी मल. या कीं पनी मिील कमलचाऱयाींना 
कामािर घेण्याबाबत शासनान ेकय कायलिाही  केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (११-०३-२०१६) :(१) बािारातील मींदीमुळे मालास उठाि नसल्यान ेिून २०१५ 
पासून कारखान्यातील उत्पादन प्रकक्रया बींद आहे. त्यामुळे व्यिस्थापनाच्या व्यिस्थापकीय 
कमलचारी (Managing Staff) याींच्या रोिागाराच्या अ्ी ि शतीनसुार त्याींनी रािीनाम ेद्याि े
अस,े व्यिस्थापनाने व्यिस्थापकीय कमलचाऱयाींना साींधगतले, हे खरे आहे. 
(२) हद. ८ सप् े्ंबर, २०१५ ते १५ डडसेंबर, २०१५ या कालाििीत ४५ व्यिस्थापकीय 
कमलचाऱयाींनी त्याींच्या नोकरीचा रािीनामा हदला. रािीनामा हदलेल्या सिल कमलचाऱयाींना 
व्यिस्थापनान ेत्याींचे कायदेमशर देणी अदा केलेली आहेत. सध्या कारखान्यामध्ये १६० कामगार 
ि ९ व्यिस्थापकीय कमलचारी कामािर आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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िासोड े(जि.मसांधुदगु) येथीर् मायननांग पआरसरात भुसूरुां ग स्फोट व नदीनाल् यात दवुर्त ग्ूळ 
पाणी सोडत असल्यामुळे ग्रामस्थाने आांदोर्न िेल्याबाबत 

  

(३९)  ३४६०८ (२१-०१-२०१६).   श्री.वीभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय खननिमल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासोड े (जि.मसींिुदगु) येथील मायननींग पररसरात भुसूरुीं ग स्फो् ि नदीनाल् यात दवुषत 
गढूळ पाणी सोडत असल्यामुळे पररसरातील ग्रामस्थाींनी त्रस्त झाल् यामुळे खाणीींिर चाल करुन  
स्फो्ासाठी नछदे्र मारणा-या ब्लाजस् ी्ंग ऑपरे्ला मारहाण केल् याची घ्ना घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त हठकाणी सुरु असलेल्या उत्खन्ननाबाबत तसेच भुसुरुीं गाबाबत शासनान े
चौकशी करुन दोषीींिर काय कारिाई कली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) कासाड,े जि.मसींिुदगुल येथे सुरु असलेल्या खननि उत्खननासींदभालत श्री.सींिय पाताड े
याींनी हदनाींक २८.०४.२०१५ च्या पत्रान्िये तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगान े
उपसींचालक, प्रादेमशक कायाललय, भूविज्ञान आणण खननकमल सींचालनालय, कोल्हापूर याींच्या 
चमुने हदनाींक १२.०६.२०१५ रोिी सदर खननपट्टा के्षत्राच ेस्थळ ननररक्षण करुन अहिाल सादर 
केला आहे. खाणपट्टय्ाच्या हठकाणी कोण ्ींत्याही प्रकारचे ब्लास््ीींग साहहत्य अथिा ब्लास््ीींग 
सािन े आढळून  आलेली नाहीत. तसचे नदीके्षत्राची पाहणी केली असता खाणपट्टय्ा पासून 
नदीपात्र सुमारे ५ कक.मी. अींतरािर असून नदीच े पाणी स्िच्छ असल्याच े आढळून आले 
असल्याच ेसदर अहिालात नमुद केले आहे. त्यामुळे कारिाई करण्याचा प्रशन उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतीर् सुरके्षच्या दृष्ट्टीन ेदरु्लक्ष िरणाऱया मॉर्वर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४०)  ३४८७१ (२१-०१-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुर्ाल), श्री.अममन पटेर् (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवर्ी), श्री.अब् दरु् सत्तार (मसल्र्ोड), प्रा.वर्ाल गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्र्म शखे (मार्ाड पजश्चम), श्री.गुर्ाबराव पाटीर् (िळगाव ग्रामीण), डॉ.शमशिाांत 
खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.सुननर् मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  मॉल व्यिस्थापनास  दहशतिादी हल्ला, महहलाींविरोिी गुन्हे ,इ.बाबत सतकल  
रहाण्याच्या सूचना िळेोिळेी पोमलसाींनी देऊनही मॉल व्यिस्थापन सुरके्षबाबत दलुलक्ष करीत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ च्या पहहल्या आठिड्यात ननदशलनास  आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सुरके्षच्या दृष्ीन ेदलुलक्ष करणाऱया कुलाल येथील कफनीक्स ि घा्कोपर येथील 
मस्ी या दोन मॉल विरोिात पोमलसाींनी गुन्हे नोंदविले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर मॉलिर तसचे सुरके्षच्या सींदभालत अक्षम्य दलुलक्ष करणाऱया इतर मॉलिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०३-२०१६) :(१) मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कालके्षत्रात सिल मॉल्सना 
दहशतिादी हल्ला ि महहलाींविरोिी गुन््याींबाबत सुरके्षच्या दृष्ीन े कराियाच्या 
उपाययोिनाींबाबत िेळोिळेी सचूना ननगलममत करण्यात येतात. अशा सूचनाींिर दलुलक्ष करणाऱया 
मॉल्सिर योग्य ती कारिाई करण्यात येत.े 
(२) हो, हे खरे आहे. 
कफनीक्स मॉल िर घा्कोपर पोलीस ठाण ेयेथ ेि मस्ी मॉलिर पाकल  साई् पोलीस ठाणे येथ े
गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(३) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालायच्या अधिपत्याखालील सुरक्षा शाखा, मुींबई याींचे माफल तीने 
त्याींचे अमभलेखाखालील मॉल्सच े ननयममतपणे सुरक्षा आढािे घेण्यात येतात. अशा आढाव्या 
दरम्यान काढलेल्या सुरक्षा त्रू्ीींविषयी सींबींधित मॉल्सना योग्य ती पूतलता करुन घेणेबाबत 
कळविण्यात येते. तसेच िेळोिेळी डीकॉय आयोिनाच ेकाम सुरक्षा शाखेमाफल त केले िाते. अस े
डडकॉय यशस्िी झाल्यास सींबींधित मॉलच ेसुरक्षा अधिकारी ि व्यिस्थापक याींना त्याींचे मॉलची 
सरुक्षा व्यिस्था कायलक्षम करणेबाबत सूचना देण्यात येत.े 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राऊळगाव (ता.िळमशेवर जि.नागपूर) िवळीर् नववरा मशवारातीर् अममन एक्सप्र्ोणझव या 
िां पनीिडून िामगाराांचा छळ होत असल्याबाबत 

(४१)  ३६१४२ (२१-०१-२०१६).   डॉ.मममर्ांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राऊळगाि (ता.कळमेश िर, जि.नागपूर) ििळील नविरा मशिारातील स्फो्काींचा कारखाना 
असलेल्या अममन एक्सप्लोणझि प्रा. मल.कीं पनीच्या  व्यिस्थापनाकडून कामगाराींचा छळ होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींना जििाननशी ठार मारण्याच्या िमक्याही व्यिस्थापनाकडून हदल्या 
िात असल्याच्या आरोपािरुन कामगाराींनी कीं पनी व्यिस्थानाविरुध्द कीं पनीच े व्यिस्थापक 
अमभषक ियस्िाल याींची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच बाहेर राज्यातून आणलेल्या अकुशल, अज्ञानी कामगाराींकडून व्यिस्थापन काम 
करुन घेत असून स्थानीय कामगाराींना कामापासून डािलण्यात येत असल्यान े कामगाराींनी 
िारींिार पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रारी केल्या असून कळमेशिर पोलीसाींनी याकड ेदलुलक्ष केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी  शासनान ेचौकशी करुन कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी कीं पनी कामगार रींजित कुमारे महेंद्र प्रसाद मसींह याींनी चा ल्डल अकाऊीं ्न्् 
श्री.अमभषेक ियस्िाल तसेच कीं पनी मॅनिेर श्री.पी.के. पाल याींचे विरुध्द पोलीस ठाणे 
कळमेशिर येथ ेतक्रार दाखल केली होती. 
(३) हे खरे नाही. 
याबाबत कामगाराींची तक्रार प्राप्त नाही. 
(४) याप्रकरणी चा ल्डल अकाऊीं ्न्् श्री.अमभषेक ियस्िाल तसेच कीं पनी मॅनेिर श्री.पी.के.पाल 
याींना सी.आर.पी.सी. कलम १४९ अन्िये नो्ीस देण्यात आली आहे. कामगार आणण कीं पनी 
व्यिस्थापन याींच्यात सकारात्मक चचाल होऊन हदनाींक १०.१०.२०१५ पासून कीं पनी सुरळीत सुरु 
ठेिण्याची हमी हदल्याने सिल कामगार कामािर रुिू होऊन कीं पनीचे काम सुरळीत सुरु झाले 
आहे. तेव्हापासून कोणत्याही तक्रारी पोलीस ठाणेत प्राप्त नाहीत. सदर कीं पनीमध्ये िास्तीत 
िास्त स्थाननक कामगाराींना प्रािान्य देण्यात आले आहे. 
(५) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातीर् झोपडपट्टीचा पुनलवविास पारदशलिआरत्या िरण्याबाबत 
  

(४२)  ३६२९६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवलती), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासर्ा), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश 
मुळीि (वडगाव शेरी) :  सन्माननीय गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील झोपडपट्टीचा पुनलविकास पारदशलकररत्या करण्याचा ननणलय शासनान े माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायलिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (१०-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) मा.मींत्री (गहृननमालण) याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०१.०७.२०१५ रोिी झोपडपट्टी पुनिलसन 
प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-धचींचिड के्षत्र या कायाललयाच्या कामकािाबाबत घेण्यात आलेल्या 
बैठकीमध्ये पुणे महानगरपामलका ि वपींपरी-धचींचिड महानगरपामलका के्षत्रामध्ये 
सरकारी/ननमसरकारी ि खािगी िममनीींिरील झोपडपट्टय्ाींचे सिेक्षण विकासकामाफल त न करता 
झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-धचींचिड के्षत्र कायाललयाने कराि,े अशा सुचना 
देण्यात आल्या होत्या. झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-धचींचिड के्षत्र कायाललयान े
त्याींच्या के्षत्रातील झोपडपट्टय्ाींच्या सिेक्षणाची कायलिाही यापूिीच सुरु केली आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मशिा-मार्गुडा (ता.जिवती, जि.चांद्रपुर) येथीर् श्रीमती. शानुबाई प्रभु राठोड व त्याांच ेपुतणे 
श्री.रामा मारोती आड ेयाांना पोर्ीस ठाणेदार व मशपाई याांनी मारहाण िेल्याबाबत 

  

(४३)  ३६६५५ (२१-०१-२०१६).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा-मालगुडा (ता. जििती, जि. चींद्रपुर)  येथील श्रीमती. शानुबाई प्रभु राठोड ि त्याींचा 
पुतण्या रामा मारोती आड ेयाींना हदनाींक ३ ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी तत्कालीन पोलीस ठाणेदार 
ि त्याींच ेसहकारी मशपाई याींनी अमानुष मारहाण  केल्याच ेननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीमती. शानुबाई प्रभू राठोड ि त्याींच ेपुतणे ्याींच्या गुप्तअींगािर ि पाशिलभागी 
बेदम मारहाण करण्यात आल्यामळेु ते गींभीर िखमी झाले आहेत,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मारहाण ही कारण नसताींना करण्यात आली असून सींबींधित दोषी 
अधिकारी ि कमलचाऱयाींिर शासनामाफल त कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ?     
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) हद.०३/१०/२०१५ रोिी मौिा नानकपठार (जि.चींद्रपूर) गािाशेिारी नाल्याििळ आरोपी 
श्रीमती शानुबाई प्रभ ू राठोड ही अिैिररत्या हातभट्टीिर मोहाची दारु काढताना आढळून 
आल्यान ेजििती पोलीस स््ेशनच्या कमलचा-याींनी अ्क केली असनू अप.क्र.६०४७/१५, मुीं.दा.का. 
कलम ६५(फ) प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आरोपी महहलेस िे.एम.एफ.सी. को ल्, 
रािुरा येथे हिर केले असता न्यायालयाने “आरोपी महहलेस अ्क करुन हिर केले. आरोपीला 
पोलीसाींकडून मारहाणीची ककीं िा त्रासाची कोणतीही तक्रार नाही” असे आदेश हदले आहेत. 
आरोपीस हद.१६/१०/२०१५ पयांत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली नींतर िामीनिर मुक्त 
करण्यात आले आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडचाींदरू याींनी चौकशी केली असता 
श्रीमती शानुबाई प्रभू राठोड याींनी केलेली तक्रार खो्ी असल्याच ेननदशलनास आले आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीर् मशि ेिोरे् िल्याण येथीर् म.ेर्ाईफ हशमसांग डवे्हर्पमेंट ॲड प्रोिेक्ट या  
वविासिान ेभोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही रदहवाशाांना स्थर्ाांतरीत िरुन  

झोपडपट्टी पुनवलसन योिना राबववल्याबाबत 
  

(४४)  ३६७०८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय गहृननमालण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मे.लाईफ हौमसींग डवे्हलपमें् ॲड प्रोिके्् या विकासकामाफल त ननयोजित 
सौपणणलका सह.गहृननमालण सींस्था ए.डी. चाळ कलीना, कोलीिरी व्हीलेि, साींताकु्रझ (पू) मुींबई 
९८ या िागेिर झोपडपट्टी पुनिलसन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, विकासकाने भाडकेरुनाीं भखूींडा ििळील एका इमारतीत राहण्याची व्यिस्था 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाब - २ नुसार इमारती भोगि्ा प्रमाणपत्र ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाब १, २ ि ३ नसुार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, भोगि्ा प्रमाणपत्र ि पामलकाची परिानगी नसतानाही इमारतीत भाडकेरुनाीं 
रहाियास देणाऱया विकासक ि पामलका अधिकाऱयाींिर शासनाने  कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली १९९१ विननयम ३३(१०) पररमशष्-IV च्या कलम 
४.१ मिील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनिलसन योिनेच्या हठकाणी तात्पुरते बहूमिली सींक्रमण 
मशबीर बाींिणे अनुजे्ञय आहे. ि विननयम ६५(ix) अन्िये ६ महहन्याच्या कालाििीसाठी एकूण ३ 
िषालकररता तात्पुरत्या स्िरुपात सींक्रमण मशबीर बाींिण्यास परिानगी हदली िाते. त्यास 
अनुसरुन सदरहू झोपडपट्टी पुनिलसन योिनेतील पात्र झोपडीिारकाींसाठी तळमिला+४ मिले 
अशा स्िरुपातील तात्पुरत ेसींक्रमण मशबीर बाींिून विकासकाने ४० झोपडीिारकाींची राहण्याची 
व्यिस्था केली आहे. 
(३) बहृनमुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािलीनुसार तात्पुरत्या सींक्रमण मशबीरास भोगि्ा 
प्रमाणपत्र देण्याची गरि नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रशन उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नामशि येथीर् गांगापूर धरण पआरसरात सुरक्षा उपर्ब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४५)  ३६८७८ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोर्प (देवळार्ी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील  गींगापूर िरण पररसर तसेच िरणाच ेबकॅ िॉ्र, सोमेशिर िबिबा आदी 
पररसरात पािसाळा सुरु होताच सहलीला िाणाऱया तरुणाींची सींया िाढीस लागली आहे 
त्यामुळे या हठकाणी मोठ्या प्रमाणात अपघातात िाढ झाली असनू गैरप्रकारातही िाढ झाली 
तरीही सुरक्षक्षततेच्या दृष ्ीकोणातनू मात्र या हठकाणी पुरेशी यींत्रणा कायालजन्ित नसल्याच े
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी पुरेशी सुरक्षा उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासनामाफल त कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०३-२०१६) :(१) गींगापूर िरण पररसरात मोठ्या सींयेने तरुण येत 
असतात. काही तरुण अनतउत्साहाचे भरात बकॅ िा्ॅरपयांत िाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी 
िरण पररसरात प्रिेश ननवषध्द के्षत्र अस ेफलक लािून उल्लींघन करणाऱया व्यक्तीींिर कायदेमशर 
कारिाई केली िाईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे. तेथे अपघाताच ेप्रमाणात िाढ झलेली 
नसून सदर हठकाणी गैरप्रकार घडलेबाबत गुन्हे दाखल नाहीत. 
     सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातनू या हठकाणी पा्बींिारे विभाग ि पोलीस विभागामाफल त 
पुरेशी यींत्रणा कायालजन्ित आहे. 
(२) गींगापूर िरण पररसर ि बकॅ िॉ्रचे सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून पा्बींिारे विभागाकडून 
महत्त्िाच े हठकाणी चौकीदार नेमलेले आहेत. तसेच काही हठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यात आलेले आहेत. नामशक तालुका पोलीस ठाणेकडून ननयममतपणे गस्त करण्यात 
येते. ग्रामस्थाींशी सींिाद सािुन पोलीस ममत्र तयार केलेले आहेत. ग्रामपींचायतीचे माध्यमातून 
बॅक िॉ्रच्या हदशेने िाणाऱया रोडिर फा्क बसविण्यात आलेले आहेत. कोणताही गैरप्रकार 
घडू नये म्हणून यासाठी विशेष दक्षता घेतली िात.े 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल््यातीर् वणी येथीर् श्री. वामन िेशव ननमिर  
याांचा खून िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४६)  ३७००९ (१२-०१-२०१६).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल््यातील िणी येथील मसकऱया गणपतीच्या महाप्रसादाच्या कायलक्रमात 
िेिायला आलेल्या श्री.िामन केशि ननमकर याींचा हदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी पुरुषोत्तम 
िींिारी ि त्याच्या सहकायालन ेखून केल्याची घ्ना उघडकीस आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,  चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सींबिीत दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप, श्री. पुरुषोत्तम देिराि िींिारी याींचे पत्नीन ेश्री. िामन केशि ननमकर ि त्याींच े
मुलाला पींगतीतून उठविल्यासींदभालत श्री. िामन ननमकर ि पुरुषोत्तम िींिारी याींच्यात िाद 
झाल्याने रागाच्या भरात पुरषोत्तम िींिारी याने स््ीलच्या िारदार पट्टीन ेश्री. िामन ननमकर 
याींना िखमी केल्याची घ्ना घडली. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, िणी येथ े गुन्हा र.जि.क्र. २६०/१५ भा.दीं.वि. कलम 
३२६,५०४,५०६ अन्िये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
सदर गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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अमरावती मध्यवती िारागहृा र्गत असरे्ल्या राज्य महामागालवरुन  

िाही पासलर् िारागहृात फेिल्याबाबत 
  

(४७)  ३७०८३ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सुननर् देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती मध्यिती कारागहृा लगत असलेल्या राज्य महामागालिरुन काही पासलल 
कारागहृात फेकल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान कारागहृ प्रशासनाच्या 
ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे कारागहृाच्या  सुरके्षला िोका ननमालण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे आणण वपांपरी-धचांचवड झोपडपट्टी पुनवलसन प्राधधिरणात  
सुमारे ६० टक्िे पदे आरक्त असल्याबाबत 

(४८)  ३८१७८ (२१-०१-२०१६).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासर्ा) :   सन्माननीय 
गहृननमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे आणण वपींपरी-धचींचिड झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरणात सुमारे ६० ्क्के पदे ररक्त 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्या सुमारास ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, सदरची पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कायलिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) :(१) झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-धचींचिड 
के्षत्र कायाललयासाठी एकूण ९८ पदाींचा आकृतीबींि मींिूर असून सदर पदे प्रनतननयुक्ती/कीं त्रा्ी 
पध्दतीने भरण्यात येतात. झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-धचींचिड के्षत्र 
कायाललयान े हदलेल्या माहहतीनुसार माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर सदर कायाललयात एकूण ५१ 
प्रनतननयुक्ती/कीं त्रा्ी पध्दतीिरील अधिकारी/कमलचारी कायलरत होत.े 
(२) ि (३) महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र (सुिारणा, ननमुललन ि पुनविलकास) अधिननयम १९७१ च्या 
कलम ३-I नुसार मुय कायलकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनिलसन प्राधिकरण, पुणे ि वपींपरी-
धचींचिड के्षत्र हे प्राधिकरणाकडील आस्थापनेच्या सींदभालत सक्षम आहे. त् यानसुर प्राधिकरणाच्या 
कायाललयात आिशयक अधिकारी/कमलचा-याींची पदे प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्याकररता 
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सींबींधित विभागाकड ेप्राधिकरणाकडून मागणी करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मशडी येथीर् साई सांस्थानाची देणी देण्याबाबत तसचे सांस्थानचे 
 प्रस्ताव ननिार्ी िा्ण्याबाबत 

  

(४९)  ३८९५६ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीर् (मशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशडी येथील  साई सींस्थानाने गेल्या १४ िषालत २५० को्ीचा ननिी पुरग्रस्ताींना मदत, 
दषुकाळग्रस्ताींना मदत, त्सुनामी, भूकीं प, मुयमींत्री, पींतप्रिान ननिी, शाळा-कॉलेिला मदत, 
इत्यादी विविि समाि उपयोधगकाींसाठी खचल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या िीिनदायी योिनेअींतगलत गत दोन िषालत ३८ को्ी रुपयाींची देणी 
शासनाकड ेतसचे १०० को्ीहून अधिक रक्कम रुग्णाींच्या उपचारािर खचल केलेली असतानाही 
शासनाने ती साई सींस्थानला  हदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साई सींस्थान राज्यातील सामाजिक कामाविषयी इतके िागतृ असताना साई 
सींस्थानाचे डझनिारी प्रस्ताि शासनाच्या मींिूरीसाठी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, साई सींस्थानाची देणी देण्याच्या दृष्ीने तसेच सींस्थानच े प्रस्ताि ननकाली 
काढण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायलिाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) रु ३८ को्ी रकमेपैकी रु ७,८१,१८,२९२/- इतकी रक्कम सींस्थानला अदा करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रस्ताि विचारािीन आहेत. 
(४) प्रलींबबत रक्कमेबाबत सािलिननक आरोग्य विभागाकड े पाठपुरािा करण्यात येत आहे आणण 
सींस्थानच ेप्रस्ताि ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने कायलिाही सुरु आहे. 
(५) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
ववक्रोळी पूवल (मुांबई) येथीर् िन्नमवार नगर २ येथीर् सांक्रमण मशबबरातीर् रदहवाशाांना नवीन 

इमारतीमध्ये स्थर्ाांतर िरण्याबाबत 
  

(५०)  ३९४१३ (२१-०१-२०१६).   श्री.िार्ीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय गहृननमालण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विक्रोळी पूिल (मुींबई) येथील कन्नमिार नगर २ येथील म्हाडाने अनतिोकादायक म्हणून 
घोवषत केलेल्या सींक्रमण मशबबरातील रहहिाशाींना निीन इमारतीमध्ये स्थलाींतर करण्याची 
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प्रकक्रया सुरु झाली असनु निीन इमारतीींमध्ये मोक्याचे घर ममळिून देण्यासाठी दलालाींचा 
सुळसुळा् िाढला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास ननदशलनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निीन इमारतीींमध्ये रहहिाशाींना स्थलाींतरीत करण्यासाठी म्हाडान ेलॉ्री काढण े
अपेक्षक्षत होते लॉ्रीमुळे गाळेिा्पाची प्रकक्रया पारदशलन बनली असती पींरतू म्हाडाने लॉ्री न 
काढल्याने दलालाींचा प्रभाि िाढल्याने त्याचा नाहक त्रास या इमारतीतील रहहिाशयाींना होत 
आहे हे पाहता शासन त्िरीत आिशयक कोणती कायलिाही करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     विक्रोळी पूिल  येथील कन्नमिार नगर-२ येथील सींक्रमण मशबीरातील पात्र 
भाडकेरुन/रहहिाशी याींना निीन इमारतीींमध्ये स्थलाींतर करण्याची प्रक्रीया चालू आहे. 
सद्यजस्थतीत तथेील ४ इमारतीींमध्ये १२८ गाळे असून १२८ पकैी ५९ पात्र भाडकेरू/रहहिाशी 
असून त्याींना निीन इमारतीत स्थलाींतरकरण्यात आले आहे. 
(२) सींक्रमण मशबीरातील रहहिाशयाींना दसुऱया सींक्रमण मशबीरात सोडत प्रकक्रयेद्िारे स्थलाींतरण 
देण्याचे कोणतेही िोरण नाही. 
(३) प्रशन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


