
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०५ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १६, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण, खननिमा ि  िामगार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १५ 
------------------------------------- 

  
बल्लारपुर ि राजूरा (जज.चांद्रपरू) तालुक्यातील गोिरी ि पिणी  

िोळसा खाणीत दारुगोळयाांचा िापर िरुन िरण्यात येत  
असलेल्या स्फोटामुळे घराांना तड ेगेल्याबाबत  

  

(१) *  ४६३८२   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय खननिमा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बल्लारपुर व राजूरा (जज.चींद्रपूर) तालुक्यातील वे.को.ली. क्षेत्ाींतगगत येत 
असलेल्या गोवरी व पवणी कोळसा खाणीत ननयमाींपेक्षा जास्त प्रमाणात 
दारुगोळयाींचा वापर स्फो् घडववण्यासाठी करण्यात येत असल्यामुळे या गावातील 
शिवाजी महाववद्यालयाच्या इमारतीला  व  अनेक घराींना स्फो्ाच्या तीव्रतेमुळे 
तड ेगेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या नतसऱ्या आठवडयात ननदिगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राजूरा 
तालुक्यातील गावाींना स्फो्ामुळे झालेल्या नकुसानाची भरपाई देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
माहहमच् या (मुांबई) शीतलादेिी येथील बेस्टच्या विद्यतु सांग्रही  

िें द्रािरीता राखीि असलेल्या भूखांडाबाबत 
  

(२) *  ४४०८७   श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.सुननल लशांदे (िरळी), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहहमच् या (मुींबई) कॅप् ्न प्रकाि को्णीस मागग जींक्िन अ्ागत िीतलादेवी 
ये्ील बेस््च्या ववद्यतु सींग्रही कें द्राकरीता राखीव असलेला बेस्् मालकीचा 
भूखींड क्र. १६ बी (६०० चौ.मी्र) ये्ील जागेवर खाजगी ववकासकाने एसआरए 
प्रकल्प उभारुन बेस््ची फसवणकू केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी ववकासकाने नऊ वषागचा कालावधी उल्ूनही बेस््ला 
जमीन हस्ताींतरीत केली नसल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुषींगाने दोषीीं ववरोधात 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
     जी/उत्तर ववभाग माहहम ये्ील बहृन्मुबई महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या  
अींनतम भूखींड क्र. ९५ (भाग,)  ९६ अ (भाग), ९६(ब) व ९७ नगर रचना योजना-II 
या ५५२८.७७ चौ.मी. भूखींडावर श्री. गणशसध्दीववनायक सह.गहृ. सींस््ेची 
झोपडपट्टी पनुवगसन योजना मेससग, घरींदाज बबल्डसग  या ववकासकामाफग त 
राबववण्यात येत आहे. मींजूर ववकास ननयोजन आराखड्यानुसार सदरहू योजनेत 
समाववष् भूखींडावर Fire Brigade  Station  व  BEST Receiving  
Station चे बाींधकाम सापेक्ष आरक्षण अींतभूगत आहे. त्ावप, सदरचे  बाींधकाम 
अद्याप ववकासकाने केलेले नाही. 
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(२) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्ण ननयमावली १९९१ मधील तरतदुीनसुार उपरोक्त 
आरक्षणापो्ी Fire Brigade Station साठी ८२९.३२ चौ.मी व BEST 
Receiving Station साठी ३५२.७३ चौ.मी. इतक्या बाींधकाम क्षेत्ाच्या इमारतीींची 
तरतूद अशभन्यासात करण्यात आलेली आहे. त्ावप सदर इमारती ववकासकाने 
अद्याप बाींधलेल्या नाहीत. 
(३) सदरहू झोपडपट्टी पनुवगसन योजनेच्या ववकासकाने योजनेत केलेल्या 
ववनापरवाना बाींधकामाच्या अनषुींगाने तसेच योजनेतील PAP परस्पर ववकल्याचे 
आढळून आल्याने ववकासकावर महाराषर प्रादेशिक नगर रचना अधधननयम, १९६६ 
मधील तरतदूीनुसार माहहम पोशलस ठाणे ये्े अनकु्रमे एफ.आय.आर       
क्रमाींक  ४१/२००९ व ४५०/२०१५ नोंदववण्यात आले आहेत. पहहल्या एफ.आय.आर. 
सींदभागत प्रकरण ४१-महानगर दींडाधधकारी न्यायालय ये्े सद्य:जस््तीत 
न्यायप्रववष् आहे.   दसुऱ्या प्रकरणाबाबत पोशलसाींकडून कायगवाही सुरु आहे. 
(४) व (५) सदरहू झोपडपट्टी पनुवगसन योजनेच्या ववकासकाने 
केलेल्या उपरोक्त अननयशमततेच्या अनुषींगाने मुख्य कायगकारी अधधकारी, 
झोपडपट्टी पुनवगसन प्राधधकरण याींचेकड े हद. २३/२/२०१६ रोजी सुनावणी घेऊन 
ववकासक मेससग, घरींदाज बबल्डसग याींची नेमणकू रद्द केली आहे. सींबींधधत सहकारी 
गहृननमागण सींस््ेस नवीन ववकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

----------------- 
मुांबईतील धगरण्याांच्या जागेचा वििास िरताना वििासिाांनी वििास ननयांत्रण 
ननयमािलीनुसार महानगरपाललिेिड ेभूखांड हस्ताांतरीत िेले नसल्याबाबत 

  

(३) *  ४९३४४   श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.रुपेश म् हात्र े(लभिांडी पूिा), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) वरळी (मुींबई) ये्ील सेंच्युरी शमल आणण एलफफस््न, मुींबई ये्ील ज्यवुप्र 
शमलच्या ववकासकाींनी तसेच दक्षक्षण मुींबईतील काही पींचताराींफकत हॉ्ेल्स 
व्यवसानयकाींनी धगरण्याींच्या जागेचा ववकास करताना ववकास ननयींत्ण 
ननयमावलीनुसार मनोरींजन मैदान, उद्यान, िाळा व महाववद्यालयाींसाठी मुींबई 
महानगरपाशलकेकड े भूखींड हस्ताींतरीत केले नसल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
च्या पहहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनामाफग त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले आहे त्यानुसार ववकास ननयींत्ण 
ननयमावलीनुसार मनोरींजन मैदानाींसाठी भूखींड हस्ताींतरीत न करणाऱ्या 
ववकासकाींवर िासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अिी बाब नाही. 
सेंच्युरी लमल 
       वरळी ये्ील सेंच्युरी शमलच्या जागेवरील अशभन्यासास बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने मींजूरी हदलेली आहे.  त्यानुसार  म्हाडास देय असलेली जागा 
म्हाडास हस्ताींतर झालेली आहे. मनोरींजनाच्या मदैानाची जागा  ही सेंच्युरी शमल 
चाळीच्या जागेवर दिगववण्यात आली असून सदर चाळीच्या ववकासाच्या वेळी 
मनोरींजन मदैानाची जागा हस्ताींतरीत करुन घेण्यात येणार आहे.  तसेच सेंच्युरी 
शमल चाळीच्या अींित: जागेत महापाशलका िाळा व फक्रडाींगणासाठी आरक्षण 
असून सदर सेंच्युरी शमल चाळीच्या ववकासकामाच्या वेळी ववकास ननयींत्ण 
ननयमावलीनुसार आरक्षणाचे हस्ताींतरण करुन घेण्यात येणार आहे.  
ज्यवुपटर लमल 
       ज्यवुप्र शमल ही राषरीय वस्त्ोद्योग  महामींडळाने (एन्ीसी) सात 
कापड धगरण्याींकरीता सादर केलेल्या एकीकृत ववकास योजना अशभन्यासातील 
कापड धगरणी आहे.  ववकास ननयींत्ण ननयमावलीच्या कलम ५८ नुसार देय 
असलेली मनोरींजन मैदान  व म्हाडास देय असलेली   जागा ही अनुक्रमे इींडडया  
युनाय्ेड शमल २ व ३  आणण न्यू हहींद ्ेक्स्ाईल शमल या कापड  
धगरण्याींमध्ये महानगरपाशलका व म्हाडास हस्ताींतरीत झालेली  आहे. 
कफननक्स लमल  
      दक्षक्षण मुींबई ये्ील फफननक्स शमल या कापड धगरणीच्या जागेवर 
पींचताराींफकत हॉ्ेल उभारण्यात आले आहे. सदर शमलच्या जशमनीच्या 
ववकासासींदभागत  ववकास ननयींत्ण  ननयमावलीच्या ववननयम ५८ मधील 
तरतूदीनुसार  म्हाडास व बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस भूखींड देय  होत नाही. 
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       मींजूर ववकास योजनेमध्ये  मनोरींजनाचे मदैान व माध्यशमक िाळेचे 
आरक्षणे दिगववण्यात आलेली आहेत.  त्ावप यापवूीच्या जुन्या ववकास 
योजनेमध्ये  िासनाकडील  हद. ११/१२/१९८४ च्या अधधसूचनेन्वये फेरदबल करुन 
मींजूर करण्यात आलेले आरक्षणाींचे क्षेत् व   मींजूर ववकास योजनेमधील 
आरक्षणाींचे क्षेत् यामध्ये तफावत असलेने त्याबाबतची दरुुस्ती सुधाररत प्रारुप 
ववकास योजना-२०३४ मध्ये प्रस्ताववत करणेत येत आहे.  त्यानींतर ववकास 
ननयींत्ण ननयमावलीतील तरतदूीनसुार  आरक्षणे हस्ताींतरीत करुन घेणेत येतील. 
(२) ते (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि विद्युत िें द्र पररसरात िायारत िां त्राटी सुरक्षा  
रक्षिाांची विदभा प्रहार िामगार सांघटनेने िेलेली फसिणिू 

  

(४) *  ५०२१८   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔजषणक ववद्युत कें द्र पररसरात कायगरत कीं त्ा्ी सुरक्षा रक्षकाींना, 
सुरक्षा रक्षक मींडळात नोंदणी करण्याचे आशमष दाखवून ववदभग प्रहार कामगार 
सींघ्नेने सुरक्षा रक्षकाींकडून प्रत्येकी २,५०० रुपये घेऊन फसवणकू केल्याप्रकरणी 
कामगार आयकु्ताींनी, जजल्हा पोशलस अधधक्षकाींकड े हदनाींक ९ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास तक्रार नोंदववली असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींित: खरे आहे. कारण अिा आियाची प्राप्त झालेली 
तक्रार सरकारी कामगार अधधकारी त्ा सधचव, चींद्रपरू जजल्हा सुरक्षा रक्षक 
मींडळ, चींद्रपूर याींनी पोलीस अधधक्षक, चींद्रपूर याींचेकड े पाठववल्यानींतर पोलीस 
अधधक्षक, चींद्रपूर याींनी तक्रार नोंदवनू घेतली आहे. 
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(२) होय, ववदभग प्रहार सींघ्नेमाफग त केलेल्या फसवणकूी प्रकरणी भारतीय मजदरू 
सींघाने केलेली तक्रार चींद्रपरू सुरक्षा रक्षक मींडळाने पोलीस अधधक्षक, चींद्रपूर 
याींचेकड े पाठववल्यानींतर पोलीस अधधक्षक, चींद्रपूर याींनी सदरहू सींघ्नेच्या 
अध्यक्षा श्रीमती हषगल धचपळूणकर याींचे ववरोधात एफआयआर क्र. ३३८/२०१६ 
अन्वये तक्रार नोंदववली असून फसवणकूीच्या प्रकरणाबाबत पोलीस यींत्णेकडून 
पुढील चौकिी करण्यात येत आहे. 
     दरम्यान चींद्रपूर महाऔजषणक ववद्यतु कें द्र ही आस््ापना चींद्रपूर सुरक्षा 
रक्षक मींडळात नोंहदत न झाल्याने मींडळाने त्याींचे ववरोधात मा. मुख्य 
न्यायदींडाधधकारी, प्र्म वगग. चींद्रपूर ये्े हद. ३०/११/२०१५ रोजी ख्ला दाखल 
केला असून त्याची पढुील सुनावणीची तारीख हद. १०/५/२०१६ अिी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
राज्यातील इमारत ि इतर बाांधिाम मजूराांना 

 आरोग्य विम्याचे सांरक्षण देण्याबाबत 

(५) *  ४७४६६   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ दलु 
सत्तार (लसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इमारत व इतर बाींधकाम मजुराींची माहे ऑगस््, २०१५ पासून 
बींद झालेली समुह आरोग्य ववमा योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी 
अहमदनगर व नाशिकच्या कामगार सींघाच्या शिष्मींडळाने हदनाींक २५ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास इमारत व इतर बाींधकाम कामगार मींडळाच्या 
आयुक्ताींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सुमारे चार लाख नोंदणीकृत बाींधकाम कामगार असून 
बाींधकाम मजुराींच्या आरोग्य ववमा येाजनेचा हप् ता िासनाने न भरल्याने ही 
योजना पाच महहन्याींपासून बींद पडली आहे, अिा स्वरुपाच्या अनेक तक्रारी, 
कामगार मींडळाचे आयुक्त श्री. होनाजी जावळे याींच्याकड े करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, चार हजार को्ीींपेक्षा जास्त रक्कम ठेवीद्वारे गुींतववणाऱ्या उक्त 
महामींडळाने, कामगाराींकरीता करावयाच्या ववववध उपाययोजना व ववववध सोयी 
सवलती अद्यापी उपलब्ध करुन न देण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाकडून कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     महाराषर  इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळातील एक 
लाख नोंदीत बाींधकाम कामगार व त्याींच्यावर अवलींबबत पाच कु्ुींबबयाींसाठी     
रु. दोन लाख पयतंचा आरोग्य ववमा हद. २१.०८.२०१४ रोजी काढण्यात आला 
होता. या योजनेचा कालावधी  हद. २०.०८.२०१५ रोजी सींपलेला आहे. त्ावप, 
सदर ववमा योजना यावषीही लागू करण्यासाठी कायगवाही प्रगतीप्ावर आहे. 
(३) मींडळामाफग त नोंदीत बाींधकाम कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी ववववध १८ 
कल्याणकारी योजना राबववण्यात येत आहेत. तसेच सदर योजनाींच्या माध्यमातनू 
त्याींना अनेक सोयी-सवलती उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही मींडळाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(४) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकडील 
ववववध कल्याणकारी योजनाींबरोबरच एक लाख नोंदीत बाींधकाम कामगार व 
त्याींच्यावर अवलींबबत पाच कु्ुींबबयाींसाठी गतवषी रुपये दोन लाख पयतंचा 
आरोग्य ववमा एक वषागकररता काढण्यात आला होता. सदर योजनेचा कालावधी 
हद. २०.०८.२०१५ रोजी सींपषु्ात आलेला आहे. 
    त्ावप, प्रस्ततुची ववमा योजना यावषीही लागू करण्याबाबतची कायगवाही  
प्रगतीप्ावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राणेगाि (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) येथील बौध्दािर  
घालण्यात आलेल्या बहहष्ट्िाराबाबत 

  

(६) *  ४०२५५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राणेगाव (ता.तेल्हारा, जज.अकोला) ये्ील तरुणाचा खनू झाल्याप्रकरणी 
गावातील बौध्दाींना जबाबदार धरुन जातीयवादी प्रवतृ्तीींनी हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजीपासून बौध्दाींवर बहहषकार घालून त्याींना जजवे मारण्याच्या व गाव 
सोडण्यासाठी धमक्या हदल्या असून महहलाींचा ववनयभींग करण्यात आल्यासींदभागत 
तक्रारी करुनही पोलीसाींनी केवळ अदखलपात् गुन्हयाींची नोंद केली असून सदर 
प्रकरणी तहशसलदार याींनी ही दलुगक्ष केल्याने वपडीत कु्ूींबाींनी बहहषकार असहय 
झाल्याने तीन महहन्यापवूी गाव सोडले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बौध्दाींनी गाव सोडल्यानींतर जातीयवाद्याींनी त्याींची घरे 
जमीनदोस्त करुन सींसारापयोगी साहहत्याींची चोरी केली, तरीही पोलीसाींनी 
कोणतीच कारवाई केली नाही तसेच उक्त घ्नेला तीन महहने उल्ून गेल्यानींतर 
हदनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान तहशसलदाराींनी गावात 
घेतलेल्या बैठकीला एकही बहहषकारग्रस्त हजर नसल्याने बैठक ननषफळ ठरली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे तसेच सदर 
प्रकरणी दखल न घेणाऱ्या पोलीस व महसूल अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राणेगाव (ता.तेल्हारा, जज.अकोला) ये्े           
हद. २१.०९.२०१५ रोजी सवणग समाजातील तरुणाचा खनू झाला होता. सदर 
गावामध्ये बौध्द समाजाचे अल्प लोकसींख्या व सवणग समाजाचे जास्त 
लोकसींख्या असल्यामुळे सदर खनुास बौध्द समाजास जबाबदार धरुन सवणग 
समाजाने कामधींदा साींगणार नाहीत अिी शभती झाल्यामुळे काही लोक िेजारील 
गावाींमध्ये पो् भरण्याकरीता गेले व काही लोक गावातच राहीले. 
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      महहला अजगदाराने पोलीस स््ेिन, तेल्हारा ये्े हदलेल्या तक्रारीवरुन    
हद. १०.११.२०१५ रोजी अदखलपात् गु.र.नीं. ५१७/१५ कलम ५०४, ५०६ भादींवव. 
प्रमाणे गुन्हा नोंद करुन त्यातील गैरअजगदार याींचेववरुध्द  िु.नीं. २४७/१५ कलम 
१०७,११६ (३) सी.आर.पी.सी प्रमाणे प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(२) राणेगावात उपववभागीय अधधकारी, अको् व पोलीस ननरीक्षक, पोलीस 
स््ेिन तेल्हारा याींनी िाींतता सभा घेतली, तसेच तत्कालीन तहशसलदार, पोलीस 
ननरीक्षक याींनी तहशसल कायागलय, तेल्हारा ये्े बौध्द समाजातील लोकाींच्या 
उपजस््तीत सभा घेऊन त्याींच्या समस्या जाणनू घेऊन त्याींचे समाधान करण्यात 
आले आहे. गावातनू कामाकरीता ननघून गेलेले बौध्द समाजातील लोक पनु्हा 
गावात आले असून, ते िेती व मोलमजुरी करुन एकबत्त राहत आहेत. 
(३) हदनाींक २९.१२.२०१५ रोजी बौध्द समाजाचे लोकाींचे घरे तोडून घरातील 
सामानाची ववल्हेवा् लावल्याच्या फफयागदीवरुन ३ आरोपीववरुध्द पोलीस स््ेिन, 
तेल्हारा ये्े अप.क्र.३१३५/१५ कलम ३(१) (१०)(१५) अ.जा.ज.अ.प्र. कायद्यान्वये 
गुन्हा नोंदववण्यात आला. गुन्हयाच्या तपासामध्ये सदर आरोपीींनी बौध्द समाजाचे 
लोकाींचे घरे पाडून अींदाजे रु. १६,००,०००/- चे नकुसान केले व वपडीताींचे घरावरील 
्ीन, लोखींडी अँगल तसेच घरातील रु. २,००,०००/- चे सामानाची चोरी केल्याचे 
ननषपन्न झाल्याने सदर गुन्हयात कलम ३ (१) (५) अ.जा.ज.अ.प्र. कायदा सह 
कलम ३४१, ४२७, ४५४, ४५७, ३८०, ५०६, ३४ भादवव प्रमाणे समाववष् करण्यात 
आले आहे. गुन्हयातील तीनही आरोपीींना अ्क करण्यात आले असून पुढील 
तपास चालु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

लशडी सांस्थानच्या प्रसादालयासाठी लागणारा ताांदळू आणण गहु  
खरेदीत अपहार झाल्याबाबत  

  

(७) *  ५१४८३   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिडी सींस््ानच्या प्रसादालयासाठी लागणारा ताींदळू आणण गहु याींचा      
सन २०१३-१४ च्या आध्गक वषागसाठी जनुा सोनामसूरी (ताींदळू) रु.३२५१/- प्रनत 
जक्वी्ं ल व नवीन सोनामसूरी रु. ३५७५/- प्रनत  जक्वी्ं ल व गहु रु. २२८९/- प्रनत 
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जक्वी्ं ल या दराने पुरवठादाराींचे दर ननजश्चत केले होते तसेच सन २०१४-१५ मध्ये 
माहे एवप्रल ते सप् े्ंबर या कालावधीसाठी लागणारा जुना सोनामसूरी ताींदळू     
रु. ३४४०/- प्रनत जक्वीं्ल व गहु प्रनत जक्वीं्ल रु. २०७१/- असा दर ननजश्चत झाला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, हदनाींक ३१ माचग, २०१४ अखेरीस करुन ठेवलेल्या जास्त 
साठ्यामुळे जनुा सोनामसूरी ताींदळू रु. ३८५१/- प्रनत जक्वी्ं ल व नवीन सोनामसूरी 
रु. ३५७५/- प्रनत जक्वीं्ल व गहु रु. २२८९/- प्रनत जक्वी्ं ल अिा चढ्या भावाचा 
माल सन २०१४-१५ चे दर कमी असताना देखील केवळ सन २०१३-१४ चा साठा 
जास्त असल्याने चढ्या भावाचा गहु व ताींदळू वापरावा लागला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कमी भावाचा ताींदळू व गहु असताना देखील केवळ चढ्या 
दराच्या मालाचा जास्त साठा असल्याने भाव फरक व भाींडवल गुींतवणकूीमुळे 
सींस््ानाला रु. ४३,४८,९२१/- इतके आध्गक  नुकसान सोसावे लागले असा आक्षपे 
िासनाने नेमलेल्या वैधाननक लेखापररक्षकाींनी नोंदववला असून तत्पूवीच       
माहे एवप्रल-मे २०१५ मध्ये तत्कालीन कायगकारी अधधकारी याींनी सदर नकुसानीस 
जबाबदार असणारे अधधकारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस काढून व्यवस््ापन 
सशमती सदस्य त्ा जजल्हाधधकारी याींचेकड ेकारवाईचा प्रस्ताव सादर केला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तावावर ४ ते ५ महहने कोणतीही कायगवाही न करता 
सींस््ाींनाच्या तत्कालीन कायगकारी अधधकारी पदाची मुदत सींपल्यानींतर 
जजल्हाधधकारी याींनी सदर प्रस्ताव व्यवस््ापन सशमतीसमोर ठेवनू        
हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ चा ननणगय क्र. ३५४ मींजूर करून घेतला आणण नो्ीस 
हदलेल्या अधधकाऱ्याींवरील कारवाई स् ् धगत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
      सन २०१३-१४ साठी जुना सोनामसुरी ताींदळाचे दर प्रनत जक्वीं्ल रु.३२५१/- 
नसून रु.३८५१/- होता. 
(२) अींित: खरे आहे. 
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      मागील वषागचा साठा गहृीत धरुन खरेदी ई-ननववदा प्रफक्रयेने राबववली जाते 
त्यानुसार सन २०१३-१४ मध्ये साधारण: ताींदळु १२०९९ जक्वी्ं ल व गहु १७९९८ 
जक्वी्ं ल इतका खरेदी केलेला आहे. सन २०१३-१४ मध्ये खरेदी केलेला गहु व 
ताींदळामधनु शिल्लक राहहलेला साठा सन २०१४-१५ मध्ये वापरण्यात आला आहे. 
प्रसादालयामध्ये प्रनत महहना साधारण १००० जक्वी्ं ल गहु व तेवढाच ताींदळु 
वापरला जातो परींतु सदरचा वापर भक्ताींच्या होणाऱ्या गदीनुसार कमी जास्त होत 
असतो. 
(३) अींित: खरे आहे. 
       सन २०१३-१४ च्या लेखापररक्षकाींनी कोणत्याही प्रकारचे आक्षपे नोंदववला 
नाही. सदरचा आक्षपे हा सन २०१४-१५ चे लेखापररक्षण करणाऱ्या 
लेखापररक्षकाींनी नोंदववला आहे. वैधाननक लेखापररक्षकाींनी काढलेल्या आक्षेपावर 
अनपुालन सादर करण्याची प्रफक्रया चालू आहे. सींस््ाींमधील खरेदी प्रफक्रया  हह   
ई-ननववदा काढून व मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद याींची परवानगी 
घेऊन राबववली जाते. 
(४) खरे नाही. 
      जजल्हाधधकारी अहमदनगर याींनी वेळीच हदनाींक १८.०९.२०१५ रोजी अध्यक्ष 
श्री.साईबाबा सींस््ान ववश्वस्तव्यवस््ा, शिडी याींना अहवाल सादर केला आहे. 
जजल्हाधधकारी याींच्या सदर अहवालानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) तक्रारीच्या अनषुींगाने प्रा्शमक अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनिासन  
योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(८) *  ४०५७६   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्ातील अनेक इमारती जीणग व 
धोकादायक झाल्यामुळे तसेच कल्याण िहरातील ७४ झोपडपट्टय्ा या आरक्षक्षत 
जागेवर वसलेल्या असल्याने व काही हठकाणी आरक्षक्षत भूखींडावर चाळीींचे 
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बाींधकाम करण्यात आल्यामुळे या हठकाणी राहणाऱ्या नागरीकाींचे पनुवगसन 
करण्यासाठी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्ात झोपडपट्टी पनुवगसन 
योजना (एस.आर.ए) लागू करावी अिी मागणी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये     
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेच्या महापौराींनी मा.मुख्यमींत्ी याींना 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडी धारकाींसाठी १९९५ पूवीच्या फकीं वा १९९५ नींतरच्या आणण 
२००० पयतंच्या झोपड्या अिा क् ऑफ शलस्् डे्  ववषयी सुस्पष्ता नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महापाशलका क्षेत्ात ज्या इमारती व चाळी उ्या राहहल्या 
आहेत त्यापकैी ६७,००० हजार बाींधकामे बेकायदेिीर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एस.आर.ए. ही योजना केवळ मुींबई व ठाणे  या भागासाठी 
मयागहदत असल्याने िासनाने  हया योजनेचा  कल्याण व एम.एम.आर.डी.ए. 
सभोवतालच्या पररसरातील झोपड्याींचा एस.आर.ए. मध्ये समाववष् करण्याबाबत 
धोरण ननजश्चत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय.  
     सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने मा.महापौर याींना हद.५.२.२०१६ च्या पत्ान्वये 
या प्रकरणाची वस्तजुस््ती कळववण्यात आलेली आहे. 
(२) नाही. 
     िासन अधधसुचना हद.०२.०५.२०१४ अन्वये सींरक्षण पात् झोपडीचा 
हद.१.१.१९९५ बदलून हद.१.१.२००० असा सुधाररत करण्यात आला आहे. िासन 
ननणगय हद.१६.५.२०१५ अन्वये पात्ता तपासण्याची कायगपध्दती स्पष् करण्यात 
आली आहे. 
(३) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने कळववल्यानसुार कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलका क्षेत्ात अनधधकृत बाींधकामे आहेत. 
(४) व (५) मुींबई महानगर प्रदेि क्षेत्ातील बहृन्मुींबई महानगरपाशलका वगळता 
उवगरीत ७ महानगरपाशलका व ८ नगरपाशलका क्षेत्ाींसाठी झोपडपट्टी पनुवगसन 
प्राधधकरण स््ापन करण्याच्या दृष्ीने ववववध बाबीींचा सवकंष ववचार ववननमय 
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करुन, तत्सींबींधीत शिफारिी करण्यासाठी िासन ननणगय, गहृननमागण ववभाग 
क्र.झोपयुो-२०१३/प्र.क्र.१७/झोपसु, हद.३०.०५.२०१४ अन्वये अ्यासग्ाची स््ापना 
करण्यात आली आहे.  सदरहू अ्यासग्ाच्या तीन बैठका सींपन्न झाल्या 
आहेत.  सदर अ्यासग्ाचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
     ठाणे महानगरपाशलका क्षेत्ात झोपडपट्टी पनुवगसन योजना राबववण्यासाठी 
ठाणे महानगरपाशलका क्षेत्ाचा समावेि झोपडपट्टी पनुवगसन प्राधधकरण, मुींबई 
याींच्या क्षेत्ामध्ये गहृननमागण ववभाग िासन अधधसुचना हदनाींक ११.०९.२०१४ 
अन्वये करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पजश्चम महाराष्ट् र देिस् थान सलमतीने िेलेल्या गैरयवयिहाराची गुन्हा 
 अन्िेर्ण विभागािडून चौिशी िरण्याबाबत 

  

(९) *  ४१००४   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम महाराष र देवस् ् ान सशमतीने को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्या 
प्रकरणी मा.मुख् यमींत्ी याींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये गुन्हा अन्वेषण 
ववभागाकडून चौकिीची घोषणा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर घोषणा करुन एक वषागचा कालावधी उल्ला असूनही 
अद्यापही या प्रकरणी गुन्हा अन्वेषण ववभागाकडून चौकिी करण् यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी न करण् याची कारणे काय आहेत व 
याबाबत िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, गुन्हे अन्वेषण ववभागाकडून चौकिी सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर शहराला पाणीपुरिठा िरणाऱ्या पांचगांगा नदीिरील 
लशांगणापूर योजनेच्या पाणी गळतीबाबत 

  

(१०) *  ५१६३८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर िहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पींचगींगा नदीवरील शिींगणापूर 
योजनेसाठी माहे एवप्रल, १९९१ मध्ये ४४ को्ी रुपये खचग करुनही पाणी 
गळतीमुळे अद्यापपावेतो ३० को्ी रुपयाींचे पाणी वाया गेल्याचे हदनाींक १७ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिींगणापूर योजनेमध्ये ८७ वेळा पाणी गळती झाल्याचे ननदिगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोल्हापूर िहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पींचगींगा 
नदीवरील रु. ४४.४१ को्ी खचागच्या शिींगणापूर पाणीपुरवठा योजनेस सन १९९९ 
मध्ये मींजूरी प्राप्त झाली होती. महाराषर जीवन प्राधधकरण याींचेमाफग त योजनेची 
अींमलबजावणी करण्यात येऊन योजना सन २००० मध्ये कायागजन्वत झाली. 
      यानींतर सन २००५ ते सन २००९ या कालावधीत कोल्हापूर 
महानगरपाशलकेमाफग त पाणी पुरववण्यासाठी “उचलण्यात आलेले पाणी” व “प्रत्यक्ष 
पुरववण्यात आलेले पाणी” यातील तफावत ही पाण्याच्या गळतीमुळे झाल्याचे व 
त्यासाठी रु. १५.५६ को्ी महसूली घ् झाल्याचा आक्षेप लेखा पररक्षणात घेण्यात 
आला होता. त्याबाबतचे स्पष्ीकरण कोल्हापूर महानगरपाशलकेमाफग त देण्यात 
आले व आक्षपे ननकाली ननघाला. 
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(२) व (३) शिींगणापूर योजनेमध्ये झालेल्या ४४ हठकाणच्या गळत्या बींद करण्यात 
आल्या आहेत. यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणनू वारींवार गळती 
होण्याच्या हठकाणे ननजश्चत करुन त्याहठकाणी नवीन पाईपलाईन ्ाकण्यात येत 
असून आतापयतं ८२३३ मी्र लाींबीची पाईपलाईन ्ाकून झाली असून     
उवगररत २५०० मी्र लाींबीची पाईपलाईन मे, २०१६ पयतं महानगरपाशलकेमाफग त 
्ाकण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िरड े(ता.लशरुर, जज.पुणे) गािातील ि पररसरातील गुतिणिूदाराांची  
िौशल इन्यवहेस्टमेंट िां पनीने फसिणिू िेल्याबाबत 

(११) *  ४३५९३   श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  करड े (ता.शिरुर, जज.पणेु) या गावातील व पररसरातील  गुतवणकूदाराींच्या 
सुमारे ९ को्ी ३२ लाख रुपयाींच् या ठेवी कौिल इन्व्हेस््में्  या बनाव् कीं पनीने 
बुडववल्याचे हदनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बनाव् कीं पनीच्या मालकाला अ्क करुन ३ को्ी ७ लाख 
रुपयाींची रक्कम एसीबीने जप्त करुन िासकीय कोषागारात जमा केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवगररत रक्कम जप्त करण्याबाबत तसेच गुींतवणकूदाराींच्या रकमा 
परत करण्याबाबत िासनस्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे.         
(२) व (३) सदर प्रकरणी फफयागदीने हदलेल्या तक्रारीवरुन शिरुर पोलीस स््ेिन, 
जज. पुणे ये्े  गु.र.क्र.२५०/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ३४ सह महाराषर 
ठेववदाराींचे हहत सींरक्षण अधधननयम १९९९ चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून  ६ आरोंपीपकैी १ आरोपीस अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर आरोपीकडून फसवणकू केलेल्या एकूण रु. ९,३२,९०,०००/- पैकी                  
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रु. ३,१७,५७,०७३/- फकीं मतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. त्यापकैी                 
रु ३,०७,००,०००/- एवढी रोख रक्कम िासकीय कोषागारात जमा करण्यात आली 
आहे.  उवगररत मालमत्तेबाबत कायगवाही चालू आहे. 
      महाराषर ठेववदाराींचे हहत सींरक्षण अधधननयम, १९९९ चे कलम ४ अन्वये 
कारवाई करणेबाबत जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी  उपववभागीय अधधकारी, शिरुर, 
पुणे याींची सक्षम अधधकारी म्हणनू ननयुक्ती केली असून  पुढील कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज. रत्नाधगरी) येथील नगरपाललिेस घनिचरा  
प्रिल्पाला जागा उपलध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२) *  ५२२७७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जज. रत्नाधगरी) ये्ील नगरपाशलकेस घनकचरा प्रकल्पाला जागा शमळत 
नसल्याने हा प्रकल्प गत अनेक वषे अपूणागवस््ेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सवग परवानग्या, ननधी 
मींजूर असूनही मात् केवळ जागेअभावी उक्त कचरा प्रकल्पाचा प्रश्न मागी लागला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रनतहदनी ननमागण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य ववल्हेवा् 
लावण्याकररता सदर प्रकल्पासाठी त्वररत जागा शमळावी यासाठी िासनाने काय 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) खेड (जज. रत्नाधगरी)  ये्ील सद्य:जस््तीत 
वापरण्यात येणाऱ्या जागेव्यनतररक्त अन्यत् जागी घनकचऱ्याचे िास्त्ोक्त 
पध्दतीने ववल्हेवा्ीसाठी जजल्हास्तरीय घनकचरा व्यवस््ापन सशमतीने पाहणी 
करुन मान्यता हदलेल्या जागाींवर स््ाननक ग्रामस््ाींच्या ववरोधामुळे जागा 
ननजश्चती अद्यापपावेतो झाली नाही, हे खरे आहे. 
 



17 

(३) सद्य:जस््तीत प्रनतहदनी गोळा होणाऱ्या सुमारे ७ ्न कचऱ्यापैकी २.५ ्न 
कचऱ्यावर िास्त्ोक्त पध्दतीने प्रफक्रया करुन तो बायोगॅस प्रकल्पासाठी वापरण्यात 
येतो. उवगररत कचऱ्याचे वगीकरण करुन त्यापासून कीं पोस्् खतननशमगती, 
अववघ्नशिल कचऱ्याची बाजारात ववहहत पध्दतीने ववक्री व उवगररत कचऱ्याचे 
पुनगचफक्रकरण / पनुगवापर करण्याबाबतच्या सूचना मुख्याधधकारी याींना देण्यात 
आल्या आहेत. कचरा ववल्हेवा्ीसाठीच्या अन्य जागेबाबत मुख्याधधकारी व 
जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना सूचीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे मेरोप्रिल्पाचा पहहल्या टप्यातील आराखडा ४ महहन्यापासून  

िें द्र शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

(१३) *  ५३२४१   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे मेरो प्रकल्पाचा पहहल्या ्प् प्यातील आराखडा गत ४ महहन्यापासून कें द्र 
िासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे मेरो प्रकल्पासाठी कें द्र िासनाने केवळ दहा को्ी रुपयाींची 
तरतूद केली असून ५०० को्ी रुपयाींची तरतदू करून प्रकल्प मागी लावण्याची 
बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे मेरो प्रकल्पाचे काम सुरु होण्यासाठी िासनाने काय 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) पुणे मेरो प्रकल्पाच्या वपींपरी-धचींचवड 
ते स्वारगे् व वनाज ते रामवाडी या माधगगकास हदनाींक २९/१०/२०१३ रोजी राज्य 
िासनाने मान्यता हदली असून कें द्र िासनाने हदनाींक ११/०२/२०१४ रोजी तत्वत: 
मान्यता हदली आहे. 
     सदर प्रकल्पाच्या अनषुींगाने लोकप्रनतननधी स्वयींसेवी सींस््ा तसेच अनेक 
नागररकाींनी दाखल केलेल्या सुचना व हरकती अनुषींगाने अ्यास करून वनाज ते 
रामवाडी माधगगकेत फकीं धचत बदल करून हदल्ली मेरो महामींडळाने नोव्हेंबर, २०१५ 
दरावर आधारीत सादर केलेला सुधारीत सववस्तर प्रकल्प अहवाल         
हदनाींक ०७/१२/२०१५ रोजी कें द्र िासनास मान्यतेसाठी पाठववण्यात आला आहे. 
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        सदर प्रकल्पासाठी सन २०१५-१६ साठी राज्य िासनाने रु.१० को्ी 
इतकी तरतदू केली आहे. सदर प्रकल्पास कें द्र िासनाची अींनतम मान्यता 
शमळाल्यानींतर कें द्रिासन व राज्यिासन याींच्यामाफग त सदर प्रकल्पातील हहस्सा 
तसेच बाहय कजग सहाय्य घेऊन त्यामधून प्रकल्पाचे काम करण्याचे ननयोजजत 
आहे. 

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

लभिांडी शहरातील अनधधिृत ि धोिादायि इमारतीांबाबत 
  

(१४) *  ४४०८८   श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.सुननल लशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी िहरात बेग मॅन् िन इमारतीच्या अपघातानींतर शभवींडी पाशलका क्षेत्ात 
सुमारे ७८४ अनधधकृत धोकादायक इमारती असून, त्यातील ३७५ इमारती या 
लोडबेअररींगद्वारे प्रभाग अधधकारी, बी् ननरीक्षक, नगररचना ववभागातील 
अधधकारी, सव्हेअर याींच्यािी सींगनमत करुन बाींधकाम केल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत बाींधकाम व धोकादायक इमारतीींबाबत िासनाने 
चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व त्याअनषुींगाने िासनामाफग त 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शभवींडी महानगरपाशलका कायगक्षेत्ामध्ये एकूण १२७० 
धोकादायक इमारतीींची सींख्या असून त्यापकैी अनतधोकादायक इमारतीींची     
सींख्या ३६६ आहे. 
     सन २०१५ च्या पावसाळयापवूीस महाराषर महानगरपाशलका अधधननयम 
१९४९ कलम २६५ (अ) व ३९८ (अ) नुसार इमारतीचे बाींधकाम सुजस््ती 
प्रमाणपत् सादर करणेबाबत आणण कलम २६४, २६८ व ४७८ (१) अन्वये 
अनतधोकादायक इमारत ररक्त करण्याबाबत नोह्स देण्यात आल्या आहेत. 
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       अनतधोकादायक घरातील वापर बींद करण्याकररता व ररकामे 
करण्याकररता महाराषर महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम २६८(५) अन्वये 
स््ाननक पोशलस अधधकाऱ्याींना पदननदेशित अधधकाऱ्याींकडून ननदेि हदले आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) शभवींडी ननजामपुर िहर महानगरपाशलकेत असलेल्या अनधधकृत व 
धोकादायक इमारती सींदभागत िासनाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आहेत- 

(अ) हदनाींक २३.०२.२०१६ च्या िासन ननणगयान्वये शभवींडी ननजामपुर 
िहर महानगरपाशलकेच्या आस््ापनेवर उपायुक्त (अनतक्रमण) या पदाची 
ननशमगती करण्यात आलेली आहे. तसेच िासनाने हदलेल्या ननदेिाच्या 
अनषुींगाने शभवींडी ननजामपुर िहर महानगरपाशलकेने कीं त्ा्ी पध्दतीने १५ 
पदे भरण्याची कायगवाही सुरु केली आहे. 
(ब) सींबींधधत शमळकत धारकाींना महाराषर महानगरपाशलका 
अधधननयमातील कलम २५६ व ३९८ नुसार स्रक्चरल ऑडड् 
करण्याबाबत ननदेि देण्यात येतात. 
(क) तसेच महाराषर महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम २६४,२६८ 
व ४७८ (१) अन्वये अनतधोकादायक इमारत ररक्त करण्याबाबत नो्ीस 
देण्यात येतात. 
(ड) िासन पररपत्क हदनाींक ०५.११.२०१५ अन्वये जनु्या/ मोडकळीस 
आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळयापवूी करावयाची कायगवाहीबाबत 
मागगदिगक सूचना ननगगशमत करण्यात आल्या आहेत. 
(इ) मुींबई महानगर प्रदेिातील सवग स््ाननक स्वराज्य सींस््ाींना ३० वषाग 
पूवीच्या इमारतीींना दरवषी पावसाळयाअगोदर सरींचनात्मक लेखा पररक्षण 
करण्याच्या सूचना ननगगशमत करण्यात आलेल्या आहेत. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पूणाा (जज.परभणी) नगरपाललिेत दललत िस्ती वििास  
ननधीचा अपहार झाल् याबाबत 

(१५) *  ४०३९९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पूणाग नगरपाशलकेच्या (जज.परभणी) हद्दीतील दशलत वस्तीत ववकासकामे 
करण्यासाठी िासनाने मींजूर केलेला ४ को्ी ४३ लाख ९४ हजार रुपये ननधीचा 
नगराध्यक्ष व मुख्याधधकारी याींनी दशलत वस्तीतील ववववध योजनाींच्या 
माध्यमातनू झालेली कामे नव्याने दाखवनू अपहार केल्याप्रकरणी जजल्हाधधकारी 
याींनी हदनाींक २० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास जजल्हा नगरपररषद 
प्रिासन अधधकारी याींच्याकड ेचौकिी केल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर अधधकाऱ्याींने नगरपाशलकेने दाखववलेल्या ९ कामाींपकैी ८ 
कामे जुनीच असून १ काम दशलत वस्ती बाहेरचे असल्याचे ननषपन्न झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४)  
 नागरी दशलत वस्ती सुधारणा योजनेअींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये रु. २ 

को्ी ४३ लक्ष ९४ हजार इतका ननधी पूणाग नगरपररषदेस जजल्हास्तर 
सशमतीकडून ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 

 या ननधीतुन हाती घ्यावयाच्या कामासींदभागत पूणाग नगरपररषदेने 
जजल्हाधधकारी कायागलयाकड ेप्रिासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला. 

 यासींदभागत पूवी ववववध योजनेत झालेली जनूी कामे पुन्हा प्रस्ताववत 
केली असल्याची तक्रार जजल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड ेप्राप्त झाली. 

 त्यामुळे सदर प्रकरणी चौकिी करण्याववषयी जजल्हाधधकारी 
कायागलयाकडून कायगकारी अशभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग, 
परभणी याींना कळववण्यात आले आहे. 
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 सदर चौकिीचा अहवाल जजल्हाधधकारी कायागलयास अद्याप प्राप्त 
झालेला नाही. 

 तक्रार अजागतील कामाींना जजल्हाधधकारी कायागलयाकडून अद्याप 
प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नाही. 

 तसेच सदर ननधीचा अद्याप ववननयोग झालेला नसल्याने मुख्याधधकारी 
व नगराध्यक्ष पूणाग नगरपररषद याींनी ननधीचा अपहार केला असे म्हणता 
येत नाही. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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