
 महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०१ एवप्रल, २०१५ / चैत्र ११, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 
 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मांत्री 
 

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८४ 

------------------------------- 
पुणे महानगरपाललिेन ेिाहतिू ननयोजन, निे उड्डाणपूल तसेच  

पाणीपुरिठा इत्यादी नि ेप्रिल्प प्रस्तावित िेल्याबाबत 
 

(१) *  २८५५   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेन े वाहतूक ननयोजन, नव े उड्डाणपूल तसेच पाणीपुरवठा आदि 
कामाींकररता माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान नव ेप्रकल्प प्रस्ताववत केले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरचे नवे प्रकल्प कोणकोणते आहेत, 
(३) असल्यास, याकररता ककती ननधीची तरतूि केली आहे, 
(४) सिरचे प्रकल्प ककती कालावधीत पूणण होण्याच ेअपेक्षित आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
       आयुक् त, पुणे महानगरपाललका, पुणे याींनी सन २०१५-१६ च् या अींिाजपरकाकात वाहतुक 
ननयोजन, नवे उड्डाणपूल याकररता तरतूि प्रस् ताववत केली असून, असे प्रस् ताव पुणे 
महानगरपाललकेच् या मींजूरीच् या प्रकेयेत आहे. 
      तथावप, पाणीपुरवठा ववभागाकररता कोणताही प्रकल् प प्रस् ताववत नाही. 
(२) व (३) वाहतुक ननयोजन व नवीन उड्डाणपूलाींचे प्रस् ताववत प्रकल् प व त् यासाठक केलेली 
आर्थणक तरतूि पुढीलप्रमाणे आहे :- 

१) वाहनतळ सुधारणा - रुपये २.२० को्ी 
२) नवीन लसग् नल यींरकाणा कायाणन्न्वत करणे - रुपये २.०० को्ी 
३) चौक सुधारणा - रूपये ४.५० को्ी 
४) वाहतुक पोललस ववभागामार्ण त सुचववणेत आलेली कामे - ३.०० को्ी 
५) पुणे मेट्रो प्रकल् प - २५.०० को्ी 
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६) मुींढवा स.नीं.८९ व ७१ िरम् यानच े पुणे सोलापूर रेल् व े लावनवर २४ मी. 
एचसीएम्ीआर (High Capacity Mass Transit Route) साठक रेल् वे ालाींडणी 
पूल बाींधणे - रुपये ४.५० को्ी 
७) घोरपडी येथ ेरेल् वे ेिलसींगवर उड्डाणपूल बाींधणे - रुपये ४५ लाख 
८) पौड रस् त् यावर चाींिणी चौक येथे उड्डाणपूल बाींधणे - रुपये ४५ लाख 
९) हॅररस पुलाजवळ नवीन पूल बाींधणे - (पुणे मनपा व वपींपरी र्चींचवड मनपा 
सींयुक् तपणे) - रुपये ९० लाख 
१०) नगर रोड येथे हररभाऊ िेसाव चौकात भुयारी मागण बाींधणे - रुपये ९० लाख 
११) कारकाज बायपास चौकात उड्डाणपूल व भयुारी मागण बाींधण े- रुपये ४५ लाख 
१२) पु.ल. िेशपाींड ेउद्यानासमोर पािचारी पूल, भुयारी मागण बाींधणे - रुपये ७५ लाख 
१३) मुठा निीवर डेंगळे पूलानन्जक नवीन पूल बाींधणे - रुपये २.२५ को्ी 

      
उपरोक् त नमूि केलेली तरतूि ही प्रकल् पाच् या प्रथम ्  यात एका वषाणकररता 

लागणा-या रकमेनसुार प्रस् ताववत आहे. सिर सवण प्रकल् पाींची अींमलबजावणी ही पुणे 
महानगरपाललकेच् या मु य सभेच् या मान् यतनेींतरच हाती घेणेत येणार आहे. 
(४) प्रस् ताववत प्रक ल् पाींना मु य सभेने मान् यता दिल् यानींतर सिर कामाींच् या प्रकल् पीय तरतूिी 
पूवणगणनपरकाकाद्वारे ननन्चचत करुन, ननवविा मागववताना या प्रकल् पाींचा कालावधी ननन्चचत 
करणेत येणार आहे. 

----------------- 
राज्यात सायबर गुन्ह्याच्या सांख्येत मोठ्या प्रमाणात झालेली िाढ 

 

(२) *  ३७९४   श्री.विजय धगरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती हुस्नबान ू खललफे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबवसह इतर मोठ्या शहरामध्ये सायबर गुन््याच्या सींयेत मोठ्या प्रमाणात 
वाढ होत असल्याच े ववववध पाहणीत आढळल्याने सायबर गुन््याींना प्रनतबींध करण्यासाठक 
तसेच िाखल गुन््याींवर तातडीन ेकायणवाही होणे गरजेच ेअसल्याच ेमाहे, जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यात ववशेषत: मुींबवत हजारो लोक ऑनलावन व्यवहार पींसत करीत असल्यान े याचा 
र्ायिा काही भामटयाींनी उचलला असून जस्् डायल ही कीं पनी लींबरपासनू त े गुतहेराींचे 
ेमाींक नोंिवून सेवा प्रिान करीत असते. झबुेर खान नावाच्या सरावत चोरान े जस्् 
डायलमध्ये चार वेगवेगळया नावाींनी आपण मेकॅननक असल्याची नोंि करून अनके जणाींना 
र्सववल्याचे दिन ांक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करून कोणती कारवाव केली वा करण्यात येत आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सायबर गुन््याींना प्रनतबींध करुन त्याींच्यावर तातडीने कायणवाही करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी लशवडी पोलीस ठाणे येथे दि. १०.७.२०१४ रोजी आरोपी नाम ेझबुेर खान 
याचे ववरुध्ि गुन्हा नोंि े. ८२/२०१४, कलम ४०६, ४२० भा.ि.वव. अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात 
आला असून सिर आरोपीस दि.९.१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. सिर आरोपी 
सद्यन्स्थतीत जालमनावर असून सिरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) राज्यात पोलीस कायाणलयात सायबर गुन्हे रोखण्याकररता सायबर सले कायाणलयाची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. सवण पोलीस ठाण्यामध्ये नागररकाींच्या बैठका आयोन्जत करुन 
त्याींना सायबर गुन््याींची मादहती समजावून साींगून त्याींच्यामध्ये सायबर गुन््याींबाबत 
जागकृता ननमाणण करण्यात आलेली आहे. ेेडी् काडण व डबेी् काडण वापरताींना होणाऱ्या 
धोक्याींबाबत वेळोवळेी मागणिशणन करण्यात येते. इीं्रने् व रे्सबकुचा वापर करीत असलेल्या 
मुलाींवर लि ठेवण्याबाबत सुर्चत करण्यात येते. राज्यातील सवण सायबर कॅर्ें ना त्याींच्याकड े
आलेल्या ग्राहकाींचे ाळखपरका, नाव, पत्ता अशा बाबीींची मादहती सींकललत करण्याबाबत 
बींधनकारक केले असून त्याींच े उल्लींघन करण्यावर वळेोवळेी योग्य ती कारवाव केली जाते. 
सायबर िेरकाातील ववववध मान्यवर व तज्ञ याींना आमींत्ररकात करुन जनतेमध्ये सायबर ववषयी 
जनजागतृी करण्यात आली आहे. वतृ्तपरका, शाळा किलेजमध्ये तसेच हौलसींग सोसाय्याींमध्ये 
सेलमनार आयोन्जत करुन लोकाींमध्ये यासींबींधी जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
     दि. १३.०२.२०१५ रोजी मा.मुयमींरकाी महोियाींच्या अध्यितेखाली आयोन्जत करण्यात 
आलेल्या बैठकधमध्ये सायबर गुन््याींचे वाढते प्रमाण बघता त्याींवर आळा घालण्यासाठक सायबर 
ेावम ववींग तयार करणे, तसेच त्याकररता ननवडलेल्या १००० अर्धकारी/कमणचारी याींना 
प्रलशिण िेणे, पोलीसाींच्या प्रलशिणात सायबर प्रलशिण अस े एक मदहन्याच े ववशेष प्रलशिण 
सुरु करणे, तसेच सायबर ेावमच्या अनुषींगान ेआवचयक त्या ववशेष ताींत्ररकाक प्रलशिणाकररता 
तज्ञ व्यक्तीींची नेमणूक करणे, मादहती तींरकाज्ञान कें द्र स्थापन करणे, मादहती तींरकाज्ञान कायिा, 
२००० मधील कलम ७८ मध्ये िरुुस्ती करणे, सिरहू गुन््याींचा ननकाल त्वरीत लागावा 
्याकररता जलि न्यायालय स्थापन करणे, जनजागतृीचे कायणे म राबववणे, CERT 
(Computer Emergency Response Team) च्या स्थापनेसाठक कें द्र शासनास केलेल्या 
ववनींतीचा पाठपुरावा करणे, तसेच ्या सवण बाबीींसाठक आवचयक त्या खचाणची प्रनतपूती करणे 
या बाबीींवर चचाण करण्यात आली असून त्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. सिरच्या 
बैठकधच्या अनुषींगाने शासन स्तरावर कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथील िूपर आणण िामगार हॉस्स्पटलमधनू हटबीच्या रुगणाांना 
 पूणाक्षममतेने उपचार लमळत नसल्याबाबत 

 

(३) *  ३८१२   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवतील अींधेरी येथील कूपर आणण कामगार रुग्णालयामधून ्ीबीच्या रुग्णाींना 
पूणणिमतेने उपचार लमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सताहात ननिशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननिशणनास आले व तद्नसुार सिर िोन्ही रुग्णालयाींमधून 
पूणणिमतेने उपचार लमळावेत म्हणून शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबव महानगरपाललकेच् या कूपर रुग् णालयासींिभाणत हे खरे नाही. 
बहृन् मुींबव महानगरपाललकेच्या अखत् यारीतील कूपर रुग् णालयातून ्ी.बी. (ियरोग) च् या 
रुग् णाींना पूणण िमतेन े उपचार लमळण् याची व् यवस् था उपल ध आहे. अींधेरी येथील कामगार 
रुग् णालय राज् य शासनाच् या अखत् यारीत नसून त ेकें द्र शासनाच् या रम म व रोजगार मींरकाालयाच् या 
अखत् यारीत असून त् यावर राज् य कारभार ववमा महामींडळ, नवी दिल् ली याींचे ननयींरकाण आहे. 
याबाबत आवच यक ती कायणवाही करण् याच् या सूचना सावणजननक आरोग् य ववभागाने आयुक् त, 
राज् य कामग र ववमा योजना याींना दिल् या आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिा हद्दीलगतच्या ३४ गािाांचा महापाललिेत समािशे िरण्याबाबत 

(४) *  ३२८५   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललका हद्दीलगतच्या ३४ गावाींचा महानगरपाललकेत लवकरच समावेश केला 
जाणार असुन त्याींचा पायाभूत ववकास करण्यासाठक ककमान एक हजार को्ी रुपयाींची तरतूि 
करण्यात येणार आहे परींतु याकररता तीन हजार को्ी रुपये आवचयक असल्याचे माहे नोव्हेंबर 
२०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गावाींचा मलुभतू ववकास करण्यासाठक राज्य शासनान ेकाही ठोस पावले 
उचलली आहेत काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपलशल काय आहे, 
(४) सिरचा तपलशल उपलध नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



5 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पुणे महानगरपाललका हद्दीलगतची ३४ गाव ेमहानगरपाललकेत 
समाववष् करणेबाबत शासनाने दिनाींक २९.५.२०१३ रोजी प्राथलमक अर्धसूचना प्रलसध्ि केली 
आहे. त्यानसुार प्रात हरकती व सूचनाींच्या अनुषींगान े ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्यासमोर 
झालेल्या सुनावणीच्या अनुषींगाने प्रात अहवाल तपासण्यात येत आहे. तसेच सिर 
अर्धसूचनेच्या अनुषींगान े ग्राम ववकास ववभागाचे अलभप्राय मागववण्यात आले असून, त्या 
ववभागाचे अलभप्राय ववचारात घेवनू ३४ गावाींच्या समावशेनाबाबत ननणणय घेण्यात येवल. 
     अर्धसूचनेप्रमाणे गावाींचा समावेश पुणे महानगरपाललकेत हद्दीत करावयाचा झाल्यास या 
भागातील पायाभूत सोयी सुववधाकरीता पुणे महानगरपाललकेने १००% अनुिानाची आवचयकता 
कळववली आहे. 
      समावेशनाच्या अनुषींगाने आवचयक ती कायणवाही करण्यात येवल. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि येथे होणाऱ्या लसांहस्थ िुां भमेळयाची िामे जलद गतीने िरण्याबाबत 

  

(५) *  ३४८४   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्हद्र ििाड,े श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक येथे लसींहस्थ कुीं भमळेा भरण्यासाठक कमी कालावधी लशल्लक रादहला असताना 
सवणच कामे मींिगतीन ेसुरु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सताहात ननिशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुयमींरकाी याींचे ननिेश डावलून लसींहस्थ कुीं भमेळयामध्ये नालशक शहरात 
कायमस्वरुपी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवण्याऐवजी तात्पुरते सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववले जात 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लसींहस्थ कुीं भमळेयाची काम े जलि गतीने होण्यासाठक तसेच नालशक शहरात 
कायमस्वरूपी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सीसी्ीव्ही यींरकाणा बसववण्याबाबतचा आतापयतंचा अनभुव व लसींहस्थ कुीं भमळेयाचा 
कालावधी ववचारात घेता तात्पुरत्या स्वरुपात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यास गहृ ववभागान े
त्याींच्या दिनाींक ३/१२/२०१४ व दिनाींक ०१/०१/२०१५ च्या शासन ननणणयान्वये भाडतेत्वावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात सीसी्ीव्ही यींरकाणा बसववण्यास प्रशासकधय मान्यता दिलेली आहे. 
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(३) लसींहस्थ कुीं भमेळयाच ेआयोजन व अींमलबजावणी सींिभाणत दिनाींक २८/१२/२०१२ च्या शासन 
ननणणयान्वये मा.मुयमींरकाी महोिय याींच्या अध्यितखेाली लशखर सलमती, मा.मुय सर्चव 
याींच्या अध्यितेखाली उच्चस्तरीय सलमती, मा.पालकमींरकाी, नालशक न्जल्हा याींच्या 
अध्यितेखाली न्जल्हास्तरीय सलमती, व न्जल्हार्धकारी नालशक याींच्या अध्यितखेाली 
न्जल्हास्तरीय कायणकारी सलमतीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
     यालशवाय मा.मुयमींरकाी महोिय याींच्या अध्यितेखालील लशखर सलमतीन े व मा.मुय 
सर्चव याींच्या अध्यितेखालील उच्चस्तरीय सलमतीने वळेोवळेी घेतलेल्या व घेतल्या जाणाऱ्या 
ननणणयाची कालबध्ि व यशस्वीपणे अींमलबजावणी करण्याच्या हेतूने अपर मुय सर्चव 
(सा.बाीं.वव.) याींच्या अध्यितेखाली दिनाींक ९/२/२०१५ च्या शासन ननणणयान्वये कें द्रीय सलमती 
गठकत करण्यात आलेली आहे. 
     मा.मुयमींरकाी महोिय याींच्या अध्यितेखाली लशखर सलमतीने मान्यता दिलेल्या 
आराखडयातील कामे पूणण करण्यासाठक ननयोजन करण्यात आले असून, त्यानुसार कायमस्वरुपी 
कामे माचण २०१५ अखेर पूणण होणे अपेिीत असून, तात्पुरत्या स्वरुपातील कामे कामाच्या 
स्वरुपानुसार जून २०१५ अखेर पणूण करण्याच ेननयोजन करण्यात आलेले आहे. 
     सीसी्ीव्हीच्या कामासींिभाणत गहृ ववभागाच्या दिनाींक २०/०१/२०१५ च्या शासन 
ननणणयान्वये मे.प्रावसवि्र कुपर याींची सल्लागार म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली असून, 
याबाबतची ननवविा प्रकेया पोलीस आयकु्त, नालशक याींच ेस्तरावर राबववण्यास मान्यता दिली 
आहे तसेच पोलीस आयुक्त, नालशक याींचे अध्यितेखाली खरेिी व ताींत्ररकाक सलमती स्थापन 
करण्यासा मान्यता दिली आहे. गहृ ववभागाकडील दिनाींक ३/१२/२०१४ च्या शासन ननणणयान्वये 
भाडतेत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात सीसी्ीव्ही यींरकाणा बसववण्याबाबत व- े्ंडर दिनाींक ११/०२/२०१५ 
रोजी प्रलसध्ि केले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
विक्रोळी (पूिा) येथील (मुांबई) हररयाली गािातील वििासिान ेयेथील डीपी रोड बांद  

िेल्यान ेविद्याथी आणण रहहिाश्याांना मोठया प्रमाणात होत असलेला त्रास 
  

(६) *  ३५७८   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववेोळी (पूवण) येथील (मुींबव) हररयाली गावातील एका ववकासकाने येथील डीपी रोड बींि 
केल्याने येथील ववद्याथी आणण रदहवाचयाींना मोठया प्रमाणात रकाास सहन करावा लागत 
असल्याच ेमाहे, जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सताहात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषण काय आहेत व त्यानुसार सिर रहिारीचा रस्ता बींि 
करणाऱ्यावर शासनाने कोणती कारवाव केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच,ववद्याथी आणण रदहवाचयाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून सिर डीपी रोड पूवणवत 
वाहतुकधसाठक सुरु  करणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े(५) बहृन् मुींबव महानगरपाललकेन ेमौजे हररयाली येथील न.भ.ूे. 
२५२ ते २५५, २७६, २७७, २७९, २८२, २८४ व २८५ या िेरकाावर अलभन् यास मींजूर केलेला आहे. 
ज् या दठकाणी ववकास योजना रस् ता बींि करण् यात आलेला आहे ती जागा न.भू.े. २८३ पैकध 
असून ती मींजूर अलभन् यासाचा भाग नाही. सिर जागा खाजगी मालकधची असल् याने त् याच् या 
भूसींपािनाची कायणवाही बहृन् मुींबइण महानगरपाललकेने सुरु केलेली आहे. सध् या अलभन् यासातील 
मोकळया जागेमधून ववद्याथी ये-जा करीत आहेत. ववकास योजना रस् त् याखालील न.भू.े. २८३ 
पैकध खाजगी िेरकााच् या भूसींपािनाची कायणवाही तातडीने करणेबाबात आयुक् त, बहृन् मुींबव 
महानगरपाललका याींना सूचना िेण्य त येत आहेत. 

----------------- 
ठाणे महानगरपाललिेने स्थाननि स्िराज्य सांस्था िर (एलबीटी) िसुल 

िरण्यासाठी सल्लागार नेमल्याबाबत 
(७) *  ३५२५   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाण ेमहानगरपाललकेने सन २०१४ मध्ये स्थाननक सींस्था कर (एलबी्ी) वसूल करणे व 
महानगरपाललकेच ेउत्पन्न वाढववण्यासींिभाणत सल्ला िेण्यासाठक २५ सल्लागाराींची नेमणूक केली 
असल्याच ेदिनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सल्लागाराींच्या ननयुक्तीसाठक रक्कम रुपये २ को्ीचा खचण 
महानगरपाललकेला करावा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेची आर्थणक न्स्थती बेताचीच असल्यान े महानगरपाललकेने 
सिरचा २ को्ीचा खचण करणे, आर्थणकदृषटया ककतपत सींयुन्क्तक आहे, तसेच प्रकरणार्धन 
सल्लागाराींच ेननयुक्तीनींतर महानगरपाललकेच्या उत्पन्नात ककती वाढ झाली आहे व त्याबाबतची 
सद्य:न्स्थती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     स्थाननक सींस्था कर ननयम २०१० च े ननयम २९ मधील तरतूिीप्रमाणे नोंिणीकृत 
व्यापाऱ्याींनी नमुना E II मध्ये िाखल केलेल्या वववरणपरकााींची ननयम ३३ मधील तरतूिीप्रमाणे 
छाननी करणे अपेक्षित आहे. तथावप, या कामाकरीता महापाललकेतील अर्धकारी/कमणचारी याींना, 
पुवाणनुभव नसल्याने अशा वववरणपरकााींच्या छाननीच्या कामात या ववषयामधील तज्ञ व्यक्तीींचा 
सल्ला आवचयक वा्ल्यान,े वववरणपरकााींच्या छाननीत व करननधाणरणेत महापाललकेच्या 
महसूलाची कोणत्याही स्वरुपात सींभाव्य हानी होऊ नये, या उद्देशाने अशा सल्लागार 
ननयुक्तीचा प्रस्ताव सिम प्रार्धकरणाच्या मान्यतनेे अींमलात आणणेबाबतची कायणवाही 
प्रस्ताववत आहे. तथावप अद्याप पयतं अशा सल्लागाराींची ननयकु्तीचे आिेश बजाववण्याींत 
आलेले नाहीत. 
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(२) महापाललकेकड े सन २०१३-१४ या आर्थणक वषाणतील एकूण ११३८० वववरणपरका े आजपयतं 
प्रात झालेली असून अशा वववरणपरकााींची छाननी व करननधाणरणा करणे आवचयक आहे. सन 
२०१३-१४ या आर्थणक वषाणतील प्रात झालेले व २०१४-१५ आर्थणक वषाणतील प्रात होणाऱ्या 
वववरणपरकााींच्या छाननीच्या कामासाठक अींिाजीत रक्कम म्हणून रुपये २ को्ीच्या खचाणस 
स्थायी सलमतीन ेमान्यता दिलेली आहे. 
(३) स्थाननक सींस्था कर ननयम २०१० ननयम २९ मधील तरतूिीप्रमाणे प्रात झालेल्या 
वववरणपरकााींची, ननयम ३३ मधील तरतुिीप्रमाणे छाननी करुन करननधाणरणा करणे आवचयक 
असल्यान े तसेच अशा छाननीमधून महापाललकेच्या महसूलाची सींभाव्य हानी होऊ नये या 
करीता सिरचा खचण अननवायण आहे. 

----------------- 
अिोला महानगरपाललिेच्या आस्थापनेिरील ररक्त असलेल्या पदािर अनुिां पा 

तत्िािरील उमेदिाराांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(८) *  २९३२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील ररक्त असलेल्या पिावर प्रलींत्रबत असलेल्या 
३९ अनुकीं पा तत्त्वावरील ननयुक्तीच्या पिभरतीबाबत सातत्याने सींबींर्धताींना परकाव्यवहार करुनही 
अियापी कोणतीच कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पिे भरण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, दिनाींक २२ माचण, २०१२ च्या शासन ननणणयात दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ 
पयणतच्या अनकुीं पा तत्वावरील ननयुक्तीींच्या प्रनतिा यािीत असलेल्या उमेिवाराींसाठक सिर 
ननबधं या शासन ननणणयाच्या दिनाींकापासून लशर्थल करण्यात येत आहेत असे नमूि 
असताींनाही अमरावती महानगरपाललकेमध्ये अनुकीं पा तत्वावर भरती करण्यात आलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमरावती महानगरपाललकेमध्ये अनकुीं पा तत्वावर करण्यात आलेल्या 
भरतीच्याच धतीवर अकोला महानगरपाललकेच्या अनकुीं पा तत्वावर भरती करण्याबाबत 
शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस् तुत प्रकरणी ननणणय घेण् यास महापाललका सिम आहे. 
(३) होय. प्रस् ततु प्रकरणात अमरावती महानगरपाललका सिम असल् यान,े अमरावती 
महानगरपाललकेने त् याींना असलेल् या अर्धकाराींतगणत अशी पिभरती केल् याच ेदिसून आले आहे. 
(४) प्रस् तुत प्रकरणात महानगरपाललका सिम असून, सींबींधीत महानगरपाललकेने त् याींच् या 
स् तरावर ननणणय घेणे अपेिीत आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ स्जल््यातील झरी-जामणी तालुक्यातील डोलोमाईट िां पन्हयाांच्या ब्लास्स्टांगमुळे 
शेतपीिाांचे मोठया प्रमाणात होत असलेले नुिसान 

  

(९) *  ३४४४   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय खननिमा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ न्जल््यातील झरी-जामणी तालुक्यातील आडगेाव पररसरात आयुषी लमनरल्स, 
इशान गोल्ड आणण दिपाली गुींडावार मावन्स या तीन डोलोमाव् कीं पन्या असून त्याींच्या 
लान्स् ी्ंगमुळे शेतपीकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ण त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच ेननषकषण काय आहेत व तद्नुसार शेतवपकाचे नुकसान होव ूनये म्हणून 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) आयुषी लमनरल्स याींना ववतरक परवाना असुन अन्य िोन कीं पन्या 
मे.वशान गोल्ड व दिपाली गुींडावार याींना डोलोमाव् खननजाचा खाणपट्टा मींजूर आहे. सिर 
खाणपट्टयातील लास््ीींगमळेु शेतवपकाींचे नुकसान होत असल्याचे दिसुन आले आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबतच े शेतकऱ्याींचे ननवेिन प्रात झाल्यानींतर तहसीलिार झरी-जामणी 
याींच्या ननिेशानसुार तलाठक आडगेाव व कृषी सहाय्यक याींनी सींयुक्त पाहणी केली असता 
लास््ीींगमुळे कीं पनीच्या शेजारील शेतामध्ये अधाण ते १ ककलोगॅ्रम वजनाचे िगड शतेामध्ये 
आढळून आले. तसचे वपकाींच्या पानाींवर धूळीचे थर आढळून आले. त्यानुषींगान े शेतवपकाींचे 
नुकसान होऊ नये यासाठक नतन्ही कीं पनी मालकास ननिेश िेण्यात आले आहेत. 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या जुन्हया हद्दीचा वििास आराखड्यासाठी जनतेने 
 हदलेल्या हरितीची दखल घेण्याबाबत 

  

(१०) *  ३१९६   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव महानगरपाललकेच्या जुन्या हद्दीचा ववकास आराखडा ड्राफ्् लॅन प्रलसध्ि झाला आहे, 
या ववकास आराखड्यास सुमारे ८७ हजार लोकाींनी हरकती नोंिववल्या असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या हरकतीची सनुावणी सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकास आराखड्यास अींनतम मींजूरी िेताना या हरकतीची िखल राज्य शासन 
घेणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े (४) बहृन्मुींबव महानगरपाललकेकडून बहृन्मुींबव िेरकााचा ववकास 
आराखडा सुधाररत करण्याची कायणवाही सुरु आहे. बहृन्मुींबव महानगरपाललकेने महाराषट्र 
प्रािेलशक व नगर रचना अर्धननयम १९६६ चे कलम २६ नुसार प्रारुप सधुाररत ववकास 
आराखडा नागररकाींच्या सचूना/हरकतीसाठक दिनाींक २५.२.२०१५ रोजी प्रलसध्ि केलेला आहे. 
नागररकाींना सूचना हरकती सािर करण्यासाठक ६० दिवसाींचा कालावधी आहे. सिर कालावधी 
दिनाींक २५.४.२०१५ रोजी सींपणार आहे. त्यानींतर ककती सूचना/हरकती प्रात झाल्या याबाबत 
ननन्चचत सींया िेता येव ूशकेल. प्रात सूचना/हरकत िाखल करणाऱ्याींना सुनावणी िेवून तसेच 
इतर वैधाननक कायणवाही पूणण करुन प्रारुप सुधाररत ववकास आराखडा बहृन्मुींबव 
महानगरपाललकेकडून शासनास मींजूरीसाठक सािर होणार आहे. 
     प्रारुप सुधाररत ववकास आराखडा शासनास प्रात झालेनींतर प्रात सूचना/हरकती 
ववचारात घेवून, सवणकष ववचार करुन गुणवत्तेनुसार प्रारुप सधुाररत ववकास आराखडयास 
मींजूरी िेणेबाबत अींनतम ननणणय घेणेत येवल. 

----------------- 
नालशि येथे मा.मुांबई उच्च न्हयायालयाच ेस्ितांत्र खांडपीठ स्थापन िरणेबाबत 

  

(११) *  २८१८   डॉ.अपूिा हहरे :  हदनाांि ३ जुल,ै २०१४ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४९१४४ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालशक व लगतच्या पररसराचा आर्थणक, सामान्जक, औद्योर्गक, शैिणणक, वाणणज्य व 
व्यवसानयक अशा सवणस्तरावरील वाढता ववस्तार, लोकसींयेच े प्रमाण तसेच नालशकचे महत्व 
ववचारात घेता कोल्हापूर, सोलापरू व पुणे येथ े मा.मुींबव उच्च न्यायालयाच े स्वतींरका खींडपीठ 
स्थापन करणेच्या मागणीच े अनुषींगाने नालशक येथेही स्वतींरका खींडपीठ स्थापन करण्याची 
आवचयकता शासनाच ेननिशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यन्स्थतीत मा.उच्च न्यायालयाची कोल्हापुर, सोलापूर, व पुणे येथ ेखींडपीठे 
स्थापन करण्याचा मागणीच्या अनुषींगाने मुींबव उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमतुीची सलमती 
मा.मुय न्यायमुती याींनी स्थापन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सलमतीचा अहवाल प्रात झाला आहे काय, तसेच नालशक येथ ेमुींबव 
उच्च न्यायालयाचे स्वतींरका खींडपीठ स्थापन करणेबाबतच्या मागणीवर स्वतींरकापणे ववचार 
करणेसींिभाणत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कोणत् याही राज् यामध् ये उच् च न् यायालयान े नवीन 
खींडपीठ स् थापन करण् याच् या अनषुींगाने राज् य पुनरणचना अर्धननयम, १९५६ च् या कलम ५१ 
मधील तरतुिीनसुार उच् च न् यायालयाच ेमा. मु य न् यायमूती व मा. राज् यपाल याींनी मान् यता 
दिल् यानींतर कें द्रशासनास प्रस् ताव सािर करण् यात येतो. त् या प्रस् तावास मा. राष ट्रपती याींनी 
मान् यता िशणववल् यास नवीन खींडपीठ स् थापन केले जाऊ शकते. मा. उच् च न् यायालयाच ेनवीन 
खींडपीठ स् थापन व् हाव,े अशी मागणी राज् यातील ववववध भागाींतून सातत् यान े होत आहे. या 
मागणीच् या अनुषींगान े मुींबव उच् च न् यायालयातील तीन न् यायमूतीची सलमती मा.मु य 
न् यायमूती याींनी स् थापन केली आहे. या सलमतीचा अहवाल अद्याप प्रा त झालेला नाही. 
त् यामुळे या मागणीवर स् वतींरकापणे ववचार करण् याचा प्रच न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लभिांडी येथील िोहहनूर टेस्क्निल इस्न्हस्टटयुट मध्ये २५ िषाापासून सेिेत असणाऱ्या 
िामगाराांना अचानि िामािरून िमी िेले जात असल्याबाबत 

 

(१२) *  ३६२९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी येथील कोदहनूर ्ेन्क्नकल इींस््ीटयु् मध्ये २५ वषाणपासून सेवते असणाऱ्या 
कामगाराींना कामगार कायद्याच्या कोणत्याही सुववधा न िेता अचानक कामावरून कमी केले 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमणचाऱ्याींनी याववरूध्ि दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ व १२ जानेवारी, २०१५ रोजी 
काम बींि आींिोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननिशणनास आले व तद्नुसार याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) लभवींडी येथील कोदहनूर ्ेन्क्नकल इन्न्स्््यू् या आस् थापनेतील एका 
कामगारास दि. १५.१०.२०१४ रोजी त् याींचा व् यवस् थापनेबरोबर असणारा वैयन्क्तक करार खींडीत 
करुन कामावरुन कमी करण् यात आले होते. तसेच आस् थापनेत कायणरत असणा-या कामगाराींस 
ाळखपरका,े रजेचा पगार, बोनस, वेत नर्च्ी इत् यािी सुववधा दिल् या जात नव् हत् या हे खरे आहे. 
(२) आस् थापनतेील कामगाराींचे प्रनतननधीत् व करणाऱ्या रम मन्जवी वाराव माथाडी ट्रान् सपो ण् आणण 
जनरल कामगार सींघ्ना या सींघ्नेने ०८ कामगाराींच् या ववववध मागण् याकरीता व् यवस् थापनावर 
बजावलेल् या दिनाींक २९/१०/२०१४ रोजीच् या मागणीपरकाास व् यवस् थापनाने सकारात् मक प्रनतसाि न 
दिल् याने सींघ्नने े दिनाींक २४/१२/२०१४ रोजी एक दिवसाच े धरणे आींिोलन व दिनाींक 
१२/०१/२०१५ पासून काम बींि आींिोलन सुरु केले. 
(३) होय. 
(४)  अ) आस् थापनतेून दिनाींक १५/१०/२०१४ रोजी कामगारास कामावरुन कमी केल् याच् या 
प्रकरणी औद्योर्गक सींबींध यींरकाणेमार्ण त मध् यस् थीन े कामगारास दिनाींक ०२/१२/२०१४ रोजी 
पुवणवत कामावर घेण् यात आले. 

ब) आस् थापनेच े दिनाींक २९/१२/२०१४ व दिनाींक ०६/०१/२०१५  रोजी अींमलबजावणी 
यींरकाणेमार्ण त ननररिण करण् यात येवून आढळलेल् या रकाु्ीींची (ाळखपरका, रजेचा पगार, वेतनर्च्ी, 
बोनस) पुतणता करण् याचे ननिेश आस् थापनेस िेण् यात आले. व् यवस् थापनेने कामगारास ाळखपरका े
जारी करुन कमणचा-याींना रजेचा पगार अिा केला. 

क) िरम् यानच् या कालावधीत औद्योर्गक सींबींध यींरकाणमेार्ण त उभयपिाींच् या वळेोवळेी 
बैठका घेण् यात आल् या. बैठकाींप्रसींगी सींघ्ना / कामगाराींतरे् कायिेशीर िेय रक् कमाींची मागणी 
करण् यात आली व त् यानुसार उभयपिात समझोता होवून कामगाराींस कायेिशीर िेय रक् कमा 
अिा करण् यात येवून कामगाराींनी राजीनामा दिला आहे अशा प्रकारे वववाि सींपुष ्ात आलेला 
आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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िोळसा उत्पादनात िें द्र सरिारला प्राप्त होणाऱ्या उत्पनातनू खाण पररसरातील 
वििासिामासाठी पुरेसा ननधी लमळत नसल्याबाबत 

(१३) *  ३९८३   श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय खननिमा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) कोळसा उत्पािनामुळे जो महसुल कें द्र शासनाला लमळतो त्यातील काही ननधी हा सींबींर्धत 
ववभागाच्या ववकासकामासाठक राज्य शासनाला खननज ननधी म्हणून लमळतो, या ननर्धतून 
खाणीच्या पररसरात ववकासकाम ेहोणे अपेक्षित असते परींत ुवणी (न्ज.यवतमाळ) येथील खाण 
पररसरातील ववकासकामासाठक हा ननधी पुरेशा प्रमाणात लमळत नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाणीच्या भागात येणा-या लहान गावाच्या पररसरात कोळसा खाणीतून 
ननघालेली माती ्ाकण्यात येत े यामुळे या भागात मातीच े दढगारे तयार झाले असून त्याचा 
तेथील रदहवाचयाींना रकाास होतो तसेच चार वषाणपूवी काही गावाींजवळ असलेल्या या ्ेकड्या 
खचल्यान ेगावकऱ्याींचे मोठे नकुसान झाले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रचनाबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) राज्यात उत्पािन होणाऱ्या खननजाच्या स्वालमत्वधनापैकध १० ्क्के 
रक्कम राज्य खननज ववकास ननधी मध्ये जमा करण्यात येत ेखननज ववकास ननधी अींतगणत 
सन २००० पासून यवतमाळ न्जल््यातील एकूण रुपये ९३१९.७५ लि रकमेच्या ४५२ कामाींना 
मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. यामध्ये कोळसा िेरकाातील वणी, झरीजामणी, मारेगाव 
तालुक्यातील रुपये ६३६०.३२ लि रकमेच्या १०२ कामाींचा समावेश आहे. 
(२) वणी तालुक्यामध्ये वेस््नण कोल कर्ल्ड लललम्ेडच्या ५ खलु्या कोळसा खाणी असून 
यामधून ननघणारे ाव्हर बडणन खाणीींच्या लसमेमध्येच ्ाकले जाते. दिनाींक ०४.११.२००९ रोजी 
वपींपळगाव येथील खुल्या कोळसा खाणीतील ाव्हर बडणन अन्स्थर होऊन खचली होती. त्यामुळे 
ववद्युत वादहनीचे २ ्िवर वाकले हेात.े परींतू कोणतीही न्जवीत हानी अथवा ग्रामस्थाींच्या 
मालमतेच ेनुकसान झाले नव्हते. 
(३) व (४) तज्ञाींच्या सूचनेनसुार मौज ेबोरगाव येथील काही सावणजननक सुववधा ज्या डम्पीींग 
िेरकाापासून ७० लम्रच्या अींतरावर आहेत त्याींच े पुनणननमाणण वसे््नण कोल कर्ल्ड लललम्ेड 
याींचेकडून करण्यात आलेले आहे. 

----------------- 
पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथे मलनन:स्सारण िें द्र चालविणाऱ्या 

 िां पनीला ििा  ऑडार देण्याबाबत 
 

(१४) *  ३७०८   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननल भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींढरपूर (न्ज.सोलापूर) येथे तीन मदहने होऊन िेखील मलनन:स्सारण कें द्र चालववणाऱ्या 
ठेकेिार कीं पनीला वकण  ऑडणर न दिल्याने दिनाींक १५ जानेवारी, २०१५ पासून भुयारी ग्ार 
योजनेचे काम बींि केल्याने मलनन:स्सारण कें द्रातील ड्रनेजेमधील मैलालमर्रम त पाणी निीत 
वाहून शहरातील नागरीकाींसह, निीकाठच्या नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ण त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळून आले व तद्नुसार पींढरपूर येथील भुयारी ग्ार योजनेचे 
काम तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे, 

तथावप, भुयारी ग्ार योजना ्पा े. २ अींतगणत पींपगहृ बाींधणीसाठक मक्तेिार 
य ांनी जागा खरेिी करुन त्यादठकाणी या योजनेअींतगणत पींपगहृ बाींधले आहे. मक्तेिाराींना या 
जागेच्या मोबिल्यात कोणताही मोबिला न लमळाल्यान े त्यानी दि. १७/१/२०१५ रोजी व त्या 
िरम्यान मलशुध्िीकरण पींपगहृ बींि ठेवले होते. 
     गोपाळपूर येथील मलशुध्िीकरण कें द्राची िमता १५.५० एम.एल.डी. असल्यान ेपींपगहृात 
साठलेले पाणी वेळोवळेी पींवप ींग करुन मलशुध्िीकरण कें द्रात साठवून ठेवले होते. त्यानींतर 
तात्काळ मलशुध्िीकरण कें द्र पुवणवत चालू करुन साठवून ठेवलेल्या पाण्यावर शुध्िीकरणाची 
प्रकेया करुन त े पाणी मलननस्सारण कें द्रातून गोपाळपूर येथील नाल्यात सोडण्यात येवनू 
त्यातील ६० त े ७० ्क्के पाणी शेतकरी शेतीकरीता उचलत असतात व उवणरीत पाणी 
नाल्यामधून वाहून जात.े सिर पाण्यावर शुध्िीकरणाची प्रकेया केल्यान े गावातील व 
निीकाठच्या नागररकाचे आरोग्य धोक्यात आलेले नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) पींढरपूर येथील भुयारी ग्ार योजनेच ेकाम कें द्र शासनाच्या य.ुआयडी. एस.एस.आय.एम्ी 
या योजनेतून १५.५० एम.एल.डी. िमतेच्या मलननस्सारण कें द्राच े काम पूणण करण्यात आले 
असून हे कें द्र कायाणन्वीत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईमध्ये ३६०० झाड ेधोिादायि असल्याबाबत 

  

(१५) *  ४११८   श्री.राहुल नाििेर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवमध्ये महानगरपाललकेन े गेल्या ९ मदहन्यात १० लाख विृाींची गणना केली त्यापैकध 
३६०० झाड े ही धोकािायक असल्याचे दिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व पयाणवरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्ीन े
मुींबवतील झाडाींची जोपासणा तसचे नवीन वैलशषटयपूणण झाडाींची लागवड करण्याबाबत शासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बहृन् मुींबव महानगरपाललकेकडून गेल् या ९ मदहन् याींत व 
जानेवारी, २०१५ अखेरपयतं १२,१२,३४७ इतक् या विृाींची गणना पणूण झाली असून त् यापैकध २६२ 
झाड े धोकािायक असल् याच े ननिशणनास आले आहे. तथावप धोकािायक झाडाींबाबत 
महानगरपाललकेमार्ण त वेळोवळी पहाणी करुन असींतलुीत व धोकािायक झाडाींची शास् रकाोक् त 
पध् ितीने छा्णी करुन झाड ेसींतलुीत करण् यात येतात. 
(३) पयाणवरणाचा समातोल राखण् याच् या दृष ्ीकोनातून बहृन् मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त िरवषी 
विृाींची लागवड करण् यात येत े व त् याींची जोपासना केली जाते. तसेच पावसाळयामध् ये 
महानगरपाललकेमार्ण त रस् त् याींवर, मोकळया आवारात, शैिणणक सींस् था, औद्योर्गक सींस् था, 
उद्याने व इतर मोकळया जागाींवर विृारोपणाच ेकायणे म हाती घेतले जातात. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेच्या पररिहन सेिेची नतकिट दरिाढ िमी िरण्याबाबत 

  

(१६) *  ३०१२   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे न्जल््यातील लमरा-भाईंिर महानगरपाललकेच्या पररवहन सेवेच े नतकक् िर जास्त 
असून प्रवाशाींना समाधानकारक सेवा लमळत नसल्यान ेनतकक् िर वाढ त्वरीत कमी करण्यात 
यावी असे ननिेश महापौर याींनी प्रशासनाला दिले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाणत काय कायणवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) व (३) लमरा-भाईंिर महानगरपाललका पररवहन सेवेच्या नतकक् िरवाढीबाबत 
महानगरपाललकेच्या प्रस्तावास मुींबव महानगर िेरका पररवहन प्रार्धकरणाने दिलेल्या मींजूरीनुसार 
दि.०१/११/२०१४ पासून नतकक् िरवाढ लागू करण्यात आली आहे. 
     लमरा-भाईंिर महानगरपाललकेच्या महासभेने सिर नतकक् िरवाढ रद्द करण्याबाबत     
दि. २५/११/२०१४ रोजी ठराव पाररत केला आहे. 
     महानगरपाललकेच्या महासभेन े पाररत केलेला उक्त ठराव लमरा-भाईंिर 
महानगरपाललकेच्या आर्थणक दहताच्या ववरोधात असल्यान े पाललका प्रशासनान े सिर ठराव 
ववखींडीत करण्याबाबत शासनास प्रस्ताववत केले आहे. महानगरपाललकेच्या सिर प्रस्तावाची 
शासनाकडून छाननी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाललिेच्या दलुाक्षमामळेु मद्य विके्रते ि सराफािड े
थिीत असलेला जिात िर िसूल िरण्याबाबत  

  
(१७) *  ३५१६   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या िलुणिामुळे मद्य ववेेत े व सरार्ाकडून रुपये ६८५ को्ीचा 
जकात कर वसलू केला नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या िसुऱ्या सताहात ननिशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े मोठया प्रमाणात मद्य ववेेते, सरार् व्यापाऱ्याींकड े
थकधत असणाऱ्या कर वसलुीबाबत महापाललकेकडून दिरींगावबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, याबाबत मा.उच्च न्यायालयात िाखल केलेल्या जनदहत यार्चका े. २६५८०/१४ 
मध्ये मद्य ववेेत े व सरार् याींच्याकडून जकात कर वसूल केला नसल्याबाबत नमुि केले 
आहे. तसचे स्थाननक िैननकाींमध्ये अशा आशयाच ेवतृ्त प्रलसध्ि झाले आहे. 
(२) व (३) मद्य ववेेत्याींना नो्ीस िेऊन जकात कर भरल्याबाबतचे ितराची मागणी करुन 
आतापयतं रुपये ९.१० को्ी व सरार्ाकडून रुपये २६ लि इतक्या रकमेची वसूली केलेली 
आहे. 

----------------- 
महाराष्ट् र आरक्षमण िायदा २००१ हा िायदा मॅट न्ह यायालयान ेघटनाबा्य 

 असल् याचा ननणाय हदल् याबाबत 
  

(१८) *  ३३३५   श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष ट्र आरिण कायिा २००१ हा कायिा मॅ् न् यायालयान े घ्नाबा्य असल् याचा 
ननणणय माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यािरम्यान दिला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भ्क् या ववमुक् ताींना या कायद्याचा र्ार मोठा िषु पररणाम होणार आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) उक् त प्रकरणी शासन भ्क् या ववमुक् ताींना न् याय िेण् याबाबत काय कायणवाही करणार आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायणवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) महाराष ट्र प्रशासकधय न् यायार्धकरणा (MAT)  न े दि. 
२८.११.२०१४ रोजी महाराष ट्र आरिण कायिा २००१ हा कायिा घ्नाबा्य असल् याचा ननणणय 
दिला आहे. 
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    महाराष ट्र प्रशासकधय न् यायार्धकरणाने त् याींच् या दि. २८.११.२०१४ रोजीच् या स् वतचच् या 
आिेशास पुढील १ वषाणकररता स् थर्गती दिली असल् याने सद्यचन्स्थतीत आरिण कायिा-२००१ 
तसेच शासन ननणणय दि. २५.५.२००४ ची अींमलबजावणी पुवीप्रमाणेच सुरु आहे. 
    महाराष ट्र प्रशासकधय न् यायार्धकरणाने दिलेल् या दि. २८.११.२०१४ रोजीच् या ननणणया 
ववरोधात मा.उच् च न् यायालय, मुींबव येथे दि. १३ माचण, २०१५ रोजी अवपल िाखल करण् यात 
आले असून. सिर अवपलास रर् यार्चका (स् ्ॅम् प) े. ७२५६/२०१५ असा दिला होता. सिर 
प्रकरणी दि. २०.३.२०१५ रोजी मा.उच् च न् यायालय, मुींबव येथे सुनावणीच् या वेळी सिर यार्चकेस 
रर् यार्चका े. २७९७/२०१५ असा दिलेला आहे. त् यावेळी मा.उच् च न् यायालयाने मा.महाराष ट्र 
प्रशासकधय न् यायार्धकरणाच् या दि. २८.११.२०१४ च् या आिेशास अींतररम स् थर्गती दिलेली आहे. 
सिर प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. २३.४.२०१५ रोजी ठेवली आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल् याण-डोंबबिली महानगरपाललिा के्षमत्रातील िाहन पाकििं गसाठी िाहनतळ उभारण्याबाबत 

  

(१९) *  २७३१   श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण (न्ज.ठाणे) आर.्ी.ा. िेरकाात वाहनाींची सीं या दिवसेदिवस वाढत असल् यान े व 
वाढणारी वाहन े उभी करण् यासाठक कल् याण-डोत्रबींवलीत पुरेसे वाहनतळ नसल् यान े शहरातील 
पाककंगची समस् या वाहतूकधस कारणीभूत ठरत आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल् याण आर.्ी.ा. कायाणलयाच् या आकडवेारीनसुार प्रनतवषी सुमारे ३३ हजार 
वाहनाींची नव् याने भर पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाककंगची पुरेशी व् यवस् था नसल् या कारणान ेकल् याण शहराच् या रस् त् याींवर ितुर्ाण 
वाहने पाककंग केली जात असल् यामुळे शहराच् या वाहतूक कोंडीवर प्रचींड ताण येतो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, वाहनाींची वाढती सींया पाहता पाककंगसाठक शहरात वाहनतळ उभारण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना व कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. 
(४) कल् याण -डोंत्रबवली महानगरपाललका िेरकााकरीता मींजूर ववकास योजनेमध् ये ५७ आरिण े
वाहनतळाकरीता प्रस् ताववत असनू त् यापकैध १० दठकाणी महानगरपाललकेकडून वाहनतळाींचा 
ववकास करण् यात आला आहे. कल् याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका िेरकाातील वाहनकोंडी समस् येच े
ननराकरण करण् याकरीता महानगरपाललकेमार्ण त पाक ग पिललसी प्रस् ताववत आहे.  
     उक् त मींजूर ववकास योजनेतील बा्यवळण रस् त े मुींबव महानगर प्रिेश ववकास 
प्रार्धकरण व महाराष ट्र राज् य रस् ते ववकास महामींडळाच् या माध् यमातून ववकलसत करण् याच े
पाललकेकडून प्रस् ताववत आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील पत्रिाराांना ननितृ्तीिेतन देण्याबाबत 
 

(२०) *  ४१८२   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परकाकाराींना राज्य सरकारतरे् ननवतृ्तीवेतन िेण्याची योजना सुरु करण्याची घोषणा 
मा.मुयमींरकाी याींनी दिनाींक ४ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, परकाकाराींना ननवतृ्तीवेतन िेण्याबाबत राज्य शासनान ेननणणय घेऊन पुढे कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) परकाकाराींना ननवतृ्तीवतेन िेण्याच्या दृष्ीन े ववववध पयाणयाींची पडताळणी करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
गोरेगाि (मुांबई) येथील मोतीलाल नगरच्या प्रलांबबत पुनविािास प्रिल्पाबाबत 

 

(२१) *  ४२२७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्हद्र ििाड,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (मुींबव) येथील मोतीलाल नगरच्या पुनववणकास प्रकेयेला १ वषाणचा कालावधी 
होवूनही जमीन ननयोजन आराखडा व इतर आवच यक काम े अपणूण असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबतची अपणूण काम े पूणण करुन उक् त प्रकल् प त् वरीत पूणण करण् यासाठक 
कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
     म्हाडा प्रार्धकरणाकडून प्रात अहवालानुसार मा.मुींबव उच्च न्यायालयामध्ये िाखल 
जनदहत यार्चका े. ५८/२०१२ व ८७/२०१३ मध्ये मोतीलाल नगर, १, २ व ३ चा पुनववणकास 
सुधाररत ववकास ननयींरकाण ननयमावली ३३ (५) नुसार म्हाडाकडून करण्याींत येवल, अस े
म्हाडाच्या वतीने साींगण्याींत आल्यानींतर याअनुषींगान े म्हाडान े पुढील आवचयक कायणवाही सुरु 
करावी, असे मा.उच्च न्यायालयाने दि. १७.१०.२०१३ रोजी अींतररम आिेश दिले आहेत. 
त्यानुसार म्हाडाने सिर पुनववणकास कसा करण्याींत येवल, याबाबत सववस्तर शपथपरका दि. १४ 
जानेवारी, २०१५ रोजी मा.मुींबव उच्च न्यायालयात सािर केले आहे. त्यामध्ये नमूि 
केल्याप्रमाणे मोतीलाल नगर १, २ व ३ च्या पुनववणकासाकररता जलमन वापराचा ननयोजन 
आराखडा म्हाडाकडून तयार करुन घेण्यात आला असून प्रकल्प सल्लागाराच्या नेमणुकधसाठक 
ननवविा मसुिा म्हाडाकडून मींजुर झाला आहे व लवकरच ननवविा प्रलसध्ि करण्यात येत आहेत 
व त्यानींतर अनुषींर्गक कायणवाही म्हाडामार्ण त करण्यात येत आहे. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विरार-बोळीांज (ता.िसई) येथील अजादाराांना मध् यम उत् पन्ह न गट योजनेअांतगात 
भूखांडाचा ताबा देण् यास टाळाटाळ होत असल्याबाबत 

  
(२२) *  ४२८७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार-बोळीींज (ता.वसव) येथील मध् यम उत् पन् न ग् योजनेअींतगणत सन २००४ मधील 
सोडतीत यशस् वी ठरलेल् या कोड े.२२१ मधील अजणिाराींना भूखींडाींचा ताबा िेण् यास 
हेतुपुरस् सरपणे ्ाळा्ाळ केली जात आहे, असे सींबींर्धत अजणिाराींनी दिनाींक २९ ऑक् ्ोबर, 
२०१४ रोजी वा त्या सुमारास मा.सभापती, कोकण गहृननमाणण व िेरकाववकास मींडळ याींना 
ननवेिन िेऊन त् याींच् या ननिशणनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी आवच यक ती कायणवाही करून सींबींर्धत अजणिाराींना भूखींडाींचा ताबा 
िेण् याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, अजणिाराचे ननवेिन प्रा त झाले असले तरी अजणिाराने अजाणत 
नमूि केलेली वस् तुन्स्थती खरी नाही. 
(२) व (३) ववरार- बोळीांज येथील अलभन् यासात सधुारणा करुन आवच यक असलेले ४३ 
अनतररक् त भूखींड िशणवनू अलभन् यास वसव-ववरार शहर महानगरपाललकेकड ेमींजूरीकरीता सािर 
करण् याची कायणवाही सुरु आहे. सिर अलभन् यासास सुधारीत मींजरूी प्रा त झाल् यानींतर तसचे 
लाभार्थ यांनी ननयमानुसार आवच यक अर्धमूल् याचा भरणा कोकण मींडळाकड े केल् यानींतर भूखींड 
ववतरीत करण् याची कायणवाही करण् यात येवल. 

----------------- 
िल् याण (स्ज.ठाणे) येथील “आमांत्रण” या बाांधिाम वििासिान ेस् िस् त घराांच े

आलमष दाखिनू नागररिाांची िेलेली फसिणूि 
  

(२३) *  ४४६४   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण (न्ज.ठाणे) पन्चचमतेील ाक बाग येथील लसन्ध्िववनायक व् यापारी सींकुलात 
“आमींरकाण” या बाींधकाम ववकासकाच े कायाणलय असून त्यान ेनेवाळी पररसरात स् वस् त घराींच े
आलमष िाखवून येथील नागररकाींची र्सवणूक केली असल् याच े माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त् यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी ववकासकान ेर्सवणूक केलेला या वषाणतील हा ११ वा प्रकार 
असल् याच ेननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, वारींवार र्सवणूक करणा-या सिरील ववकासकावर शासनाने कोणती कारवाव 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
      उक्त प्रकरणी ववकासकान ेर्सवणूक केलेल्या या वषाणतील हा ११ वा प्रकार असल्याच े
ननिशणनास आले हे खरे नाही. आमींरकाण त्रबल्डसण ॲन्ड डवे्हलपसण या ववकासकावर वरीलप्रमाण े
एक गुन्हा िाखल आहे. 
(३) व (४) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील कल्याण येथ े आमींरकाण त्रबल्डसण ॲन्ड डवे्हलपसण 
कायाणलयाच े मालक याींनी कर्याणिीकडून बुकधींगसाठक चेकव्िारे व रोख रक्कम अशी एकूण 
५७,३४,७८३/- रुपये पैसे घेवून येथे घर िेतो अस ेसाींगून घराचा ताबा न िेता व बुकधींगचे पैस े
परत न िेता आपसाींत सींगनमत करुन र्सवणूक केलेबाबत महात्मा रु्ले पोलीस स््ेशन 
गुरे. ९५५/१४ भािींववसीं कलम ४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे दिनाींक २५.१२.२०१४ रोजी गुन्हा िाखल 
आहे. 
     सिर प्रकरणी एक आरोपीस अ्क करण्यात आलेली असनू ५ पादहज े आरोपी अ्क 
करणेवर सिरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. या प्रकरणी अपहाररत मालापकैध रुपये १,०३,०००/- 
रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
एिदरा (ता.मुरुड, स्ज.रायगड) येथील खाडीमधील गाळ िाढणेबाबत 

  

(२४) *  ४५२४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) एकिरा (ता.मुरुड, न्ज.रायगड) येथील खाडीमध् ये गाळ साचल् याने पररसरातील मन्च्छमार 
सींस् थाींनी गाळ काढणेबाबत ननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मासेमारी करत असताना याींत्ररकाकध बो्ीच ेनुकसान होऊ नये याबाबत दिनाींक 
२३ माचण, २०१३ रोजी वा त् यासमुारास ४०० त े५०० याींत्ररकाकध बो्धारक मन्च्छमारानी स् थाननक 
लोकप्रनतननधी मार्ण त गाळ काढणबेाबत कळववले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त खाडीतील गाळ काढणेबाबत शासनान े कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मन्च्छमार सींस्थाींकडून सिर खाडीमध्ये साचलेला गाळ काढणेबाबत 
ननवेिन या ववभागास प्रात झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बोईसर-आलेिाडी (स्ज.पालघर) गािात आलेिाडी ग्रामपांचायत िायाालयाचा 

स्लॅब िोसळून झालेला मतृ्य ू
  

(२५) *  ४६३७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  बोवसर-आलेवाडी (न्ज.पालघर) गावात आलेवाडी ग्रामपींचायत कायाणलयाचा स्लॅब कोसळून 
एका व्यक्तीचा मतृ्यू व ७ जण गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना दिनाींक २८ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेननषकषण काय आहेत व त्याअनुषींगान ेपुढे कोणती कायणवाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. आलेवाडी ग्रामपींचायत कायाणलयाचा स्लॅब 
कोसळलेला नसून ग्रामपींचायत आलेवाडी याींचे तायातील जुने पींप हाऊसचा स्लॅब कोसळलेला 
आहे. प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी केलेली असून, सिर आठही व्यक्ती दिनाींक २८.०१.२०१५ रोजी 
सिरच्या स्लॅबवर बसलेले असताना, स्लॅब कोसळून सात जण जखमी झालेले आहेत, तसेच 
एका व्यक्तीचा मतृ्य ू झालेला आहे. सिर मतृ्यूबाबत सागरी पोलीस स््ेशन, सातपा्ी येथे 
अ.मतृ्य ू रन्ज.नीं.०५/१५ सी.आर.पी.सी. कलम १७४ प्रमाणे िाखल असनू सिर अ.मतृ्यूची 
चौकशी चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेने सधुाररत मालमत्ता िरात िाढ िरण्याचा घेतलेला ननणाय 

  

(२६) *  ४६८१   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव महानगरपाललकेने सधुाररत मालमत्ता करात माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान वाढ करण्याचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, च्व िेरकार्ळावर (कारपे्) स््ॅम्प डयु्ीच्या रेडडरेकनर िरानुसार कराची 
आकारणी करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने मुींबव महानगरपाललकेला आिेश दिले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबव महानगरपाललका च्व िेरकाानसुार (कारपे्) कर आकारणी न घेता त्रबल्् 
अपनुसार कर आकाररत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेमुींबव महानगरपाललकेवर कोणती कारवाव केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबव महानगरपाललकेने सुधारीत मालमत्ता करात माहे 
जानेवारी २०१५ मध् ये वा त् या िरम् यान वाढ करण् याचा ननणणय घेतलेला नाही. परींत,ु दिनाींक 
३१.०३.२०१५ रोजी भाींडवली मूल् याधाररत करप्रणालीच् या अींमलबजावणीस ५ वषाणचा कालावधी 
पूणण होत असनू बहृन् मुींबव महानगरपाललका अर्धननयम कलम १५४ (१क) मधील तरतुिीनुसार, 
बहृन् मुींबव महानगरपाललका हद्दीतील जलमनी व इमारतीचे दिनाींक ०१.०४.२०१५ पासून भाींडवली 
मूल् य सुधारणे बींधनकारक आहे. त् यानुसार दि. ०१.०४.२०१५ पासून सुधारणा करण् याबाबतची 
आवच यक ती कायणवाही बहृन् मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त करण् यात येत आहे. 
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(२) मा. उच् च न् यायानलयान े रर् यार्चका ेमाींक १८१२/२०१३ मध् ये दिनाींक २ म,े २०१४ 
रोजीच् या अींतरीम आिेशानुसार मुींबव महानगरपाललका अर्धननयमानुसार, मालमत्ता कर हा 
च्व िेरकाावर आकारला जावा अशी तरतूि असल् याने भाींडवली मूल् य ननन्चचत करण् याच् या 
ननयमामध् ये सुधारणा करण् याबाबत ववचार करण् याचे ननिेश दिले आहेत. 
(३) दिनाींक ०१.०४.२०१० पासून भाींडवली मूल् याचे पररगणन त्रबल् ्अप नुसार करण् यात आले 
आहे हे खरे आहे. तथावप बहृन् मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त दिनाींक ०१.०४.२०१५ पासून 
मालमत्ता कर हा च्विेरकाावर आकारला जाणार आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील ननिासी इमारतीमध् ये िषुनुिष ेिैद्यिीय व् यिसाय िरणा-या  

हॉस्स्पटलला शासनाच् या ननयमािलीतून सूट देण् याबाबत 
  

(२७) *  ५०८१   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील ननवासी इमारतीमध् ये वषुनुवष ेवैद्यकधय व् यवसाय करणा-या हिन्स्प्लला 
शासनाच् या ननयमावलीतून सू् िेण् याचे काम अींनतम ्  यात आहे ही बाब माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त् या िरम् यान ननिशणनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर हिन्स्प्ले सुरु करण् यास ककती कालावधीत परवानगी िेण् यात येणार आहे, 
(३) तसेच शहरातील गरीब जनतेला तात् काळ सेवा लमळावी म् हणून सिर हिन्स्प्ल सुरु 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) असा प्रस् ताव शासनस् तरावर ववचाराधीन नाही. 
     पुणे महानगरपाललका स् तरावर ननवासी वापराचे इमारतीमध् ये नलसगं होम, मॅ्ननण् ी 
होमचा वापर अनुजे्ञय करण् याबाबत मींजूर ववकास ननयींरकाण ननयमावलीमध् ये सधुारणा करुन 
सवलत िेणेकररता कलम ३७ अन् वयेच् या प्रस् तावासींिभाणत प्राथलमक ठराव े. ७१५,        
दि. २४/०१/२०१४ रोजी करण् यात आलेला असून त् यापुढील कायणवाही महानगरपाललका स् तरावर 
सुरु आहे. अद्याप अशी कायणवाही पूणण करुन पररपूणण प्रस् ताव महानगरपाललकेकडून शासनास 
सािर झालेला नाही. 
(२) प्रच न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
विदभाात रि, रॅव्हलस,स्िूल बस इत्यादी प्रिारच्या िाहनाांची तस्िरी होत असल् याबाबत 

 (२८) *  ५१६४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बल्लारपूर (न्ज.चींद्रपूर) येथे बनाव् ेमाींकाची नींबर ले् लावलेली बालाजी टॅ्रव्हलसची 
स्कुल बस े.एम.एच-३५ के-३८६६ पोललसाींनी जत केल्याची घ्ना दिनाींक २५ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



22 

(२) असल्यास, वविभाणत ट्रक, टॅ्रव्हल   स, स्कूल बस इत्यािी प्रकारच्या वाहनाींची तस्करी करणारी 
्ोळी सकेय असल्याचे ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार आतापयतं ककती 
गुन्हेगाराींवर कारवाव केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वविभाणत ट्रक, टॅ्रव् हल् स इत् यािी प्रकारच् या वाहनाींची तस् करी करणारी ्ोळी सकेय 
असल् याच ेननिशणनास आलेले नाही. 
(३) चींद्रपूर येथे स् कुल बसच् या बनाव् नींबर  ले् प्रकरणी पोलीसाींनी केलेल् या तपासामध् ये 
बनाव् वाहन ेमाींकाचा िरुुपयोग करुन शासनाचा महसलू चकुवून र्सवणूक केल् याबद्दल 
स् कूल बस माललकाववरुध् ि बल् लारशहा पोलीस ठाण े येथ े अपराध े. २९/२०१५ भा.िीं.वव.सीं. 
कलम ४२०, ४६८, ४७१ प्रमाणे गुन् हा िाखल केलेला आहे. तसेच स्कूल बस मालकास अ्क 
केली असून गुन््याचा अर्धक तपास सुरु आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शहापूर (स्ज.ठाणे) मधील धसई येथे बेिायदेशीर दारु विक्री 

िरणाऱ्याांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 
(२९) *  ५१८५   प्रा.जोगेन्हद्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) शहापूर (न्ज.ठाणे) येथील धसव येथे बकेायिेशीर िारु ववेध करणा-याींववरोधात तेथील 
बचत ग्ाच् या आठ मदहलाींकडून तेार िाखल करण् यात येवूनही कोणतीही कारवाव 
पोललसाींकडून केली गेली नसल् यामुळे उक् त बचत ग्ाच् या मदहलाींना िारु ववेेत् याने घरात बींि 
करुन मारहाण केल् याची घ्ना दिनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास ननिशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबतची तेार बचत ग्ाच् या सिस् या रींजना पारधी याींनी शहापूर पोलीस 
ठाण् यात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने सींबींर्धत िोषीववरोधात कोणती कारवाव केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सिर बचत ग्ाच् या सिस् या रींजना पारधी याींनी दिनाींक 
२७.०१.२०१५ रोजी शहापुर पोलीस ठाण् यात दिलेल् या तेारी वरुन शहापुर पोलीस ठाण् यात 
गुन् हा रन्ज.नीं.२९/२०१५ भािींववसीं कलम ३४२, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे तीन आरोपीींववरुद्ध 
गुन् हा िाखल करण् यात आलेला आहे. 
(३) सिर गुन् ्यातील आरोपीींना दिनाींक २८.०१.२०१५ रोजी अ्क करुन त् याींच् या ववरुद्ध 
मा.न् यायालयात िोषारोपपरका सािर केलेले असनु सिर गुन् हा हा न् यायप्रववष ठ आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईच् या िरळी येथील िॅ पािोला इमारतीमधील तसचे राज् यातील इतर शहराांमधील सदननिा 
धारिाांच ेबाांधिाम ननयलमत िरण्याबाबत शासनान ेिराियाची िायािाही 

  

(३०) *  ५२०९   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवच् या वरळी येथील कॅम् पाकोला इमारतीमधील सिननका धारकाींचे कायद्याच् या तरतुिी 
अींतगणत व प्रचललत च्विेरका ननिेशाींकाच् या मयाणिेत ज े बाींधकाम ननयलमत करणे शासनाला 
शक् य आहे ते ननयलमत करुन घेण् याबाबत मा.सवुच् च न् यायालयाने अनुमती दिली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, न् यायालयाच् या ननिेशानुसार व प्रचललत कायद्याच् या व अनुजे्ञय च्विेरका 
ननिेशाींकाच् या मयाणिेत बाींधकाम ननयलमत करुन िेण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) मा.सवुच् च न् यायालयाच् या या ननिेशाींच् याआधारे मुींबव व राज् यातील इतर शहराींमधील 
याप्रकारे र्सवणूक झालेल् या सिननकाधारकाींना दिलासा िेण् याबाबत शासनाची भूलमका काय 
आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वरळी येथील कॅम्पोकोला इमारतीतील सिननका धारकाींनी मा. 
सवुच्च न्यायालयाच्या दि. २७/०२/२०१३ व दि. ०१/१०/२०१३ रोजीच्या आिेशाींचे स्पष्ीकरण 
होण्यासाठक यार्चका िाखल केली होती. त्यावर मा. सवुच्च न्यायालयान ेदि. ३०/०१/२०१५ च्या 
आिेशान्वये असे स्पष्ीकरण दिलेले आहे. कध, यार्चकाकते याींनी राज्य शासनाकड ेयासींबींधी 
ननवेिन दिल्यावर राज्य शासन त्यावर ननयमाचे तरतुिीनुसार आिेश पाररत करु शकेल. 
(२) यासींिभाणत सहकारी गहृननमाणण सींस्थेचे दिनाींक ३०/०१/२०१५ रोजीचे ननवेिन शासनास 
प्रात झालेले असनू त्यावर मा. सवुच्च न्यायालयाच ेदि. ३०/०१/२०१५ रोजीच ेआिेश ववचारात 
घेवून ननयमानसुार कायणवाही करणेत येत आहे. 
(३) यासाठक महाराषट्र गहृननमाणण (ननयमन व ववकास) अर्धननयम, २०१२ अींतगणत तरतुिी 
सध्या प्रस्ताववत आहेत. 

----------------- 
औरांगाबाद स्जल् ्यातील रस् त् याच ेननिृष्ट् ट िाम िरणा-या ठेिेदारािर िारिाई िरण् याबाबत 

  

(३१) *  ५४४८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि न्जल् ्यातील कामगार चौक ते महाल मी चौक आणण एस्ी मागे जाणा-या 
सोहम मो्सण रस् त् याचे ननकृष ् काम करून लाखो रुपयाींचा गैरव् यवहार करण् यात आल् याच े
प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिरहू रस् त् याचे ननकृष ् काम करणा-या ठेकेिारावर कारवाव करण्याबाबत तसेच 
रस् त् याचे काम चाींगल् या िजाणचे करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
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(३) अद्याप, कोणतीच कायणवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईसह ि राज् याच् या विविध हठिाणी सुरू असलेले खाजगी 

 झटपट लॉटरी िें दे्र बांद िरण् याबाबत 
  

(३२) *  ५५०१   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवसह राज् यात ववववध दठकाणी सुरभी लभमा, गोल् ड लमनी, मुींबव ल मी अशा ववववध 
नावाने मोठ्या प्रमाणावर खाजगी लि्री कें दे्र सुरू असल् यामळेु शासनाचा मोठा महसुल बुडत 
असून अनेक नागररकाींच ेया झ्प् लि्रीमुळे सींसार उध् वस् त झाल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबव व राज् याच् या ववववध दठकाणी सुरु असलेली खाजगी झ्प् लि्री कें दे्र 
बींि करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुींबव शहर वगळता राज्यात कोठेही झ्प् लि्री कें दे्र 
सींिभाणत गुन्हे िाखल नाहीत. 
     मुींबव शहरात सन २०१२ ते सन रे्ब्रुवारी २०१५ पयतं झ्प् लि्री कें द्रावर केलेल्या 
कायणवाहीची मादहती खालील प्रमाणे आहे. 
 

वषण कारवावची सींया अ्क आरोपी जत रक्कम 
सन २०१२ ०७ १२८ रु. ६,१३,१९४ /- 
सन २०१३ २२ १९३ रु. ३,८४,६५० /- 
सन २०१४ ७५ १७२ रु. ४,०५,७९० /- 
सन २०१५ १० २५ रु. ३६,२४० /- 
एकूण ११४ ५१८ रु. १४,३९,८७४ /- 

 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बहृन्ह मुांबईत सन २००० नांतरच् या झोपड्यामध्ये राहणाऱ्या नागररिाांना  
भाडपेटटयान ेघरे देण् याचा शासनाने घेतलेला ननणाय 

  

(३३) *  ५५५१   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बहृन् मुींबवत सन २००० नींतरच् या झोपड्यामध् ये वास् तव् य करणा-या नागररकाींना १५ वषाणच् या 
भाडपे््यान ेघरे िेण् याचा ननणणय राज् य शासनान ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यािरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननणणयाच ेस् वरुप काय आहे व त् यानुषींगान ेयाची अींमलबजावणी करण् यात 
आली आहे काय, 
(३) अद्याप, या ननणणयाची अींमलबजावणी झाली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे व 
याबाबतची सद्यचन्स्थती काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (३) शासनान े बहृन् मुींबवत सन २००० नींतरच् या झोपड्याींमध् ये 
वास् तव् य करणा-या नागररकाींना १५ वषाणच् या भाडपेट्टयाने घरे िेण् याबाबत कोणताही ननणणय 
घेतलेला नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगान ेमागास प्रिगाात येणाऱ्या उमेदिाराांनी पात्रता ननिषात  

तसेच पररक्षमा शुल्िात सिलत घेतल्यास अमागास प्रिगाातील  
पदािर लशफारस न िरण्याचा घेतलेला ननणाय 

  

(३४) *  ५६०३   श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र लोकसेवा आयोगाने पररिेच्या कोणत्याही ्यावर अनुसूर्चत जाती-जमाती, 
इतर मागासवगण, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती या प्रवगाणस िेय असलेली वय, पररिा शुल्क 
तसेच इतर पारकाता ववषयक अ्ी ननकषा सींिभाणतील सवलत उमिेवाराींनी घेतली असल्यास 
अशा उमेिवाराींची अमागास प्रवगाणतील पिावर लशर्ारस करता येणार नाही असा ननणणय दिनाींक 
२५ स े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणणय घ्नाबाहय असल्याने याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणणयाबाबत पुनववणचार करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्यामागील सवणसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, महाराषट्र लोकसेवा आयोगान ेअशी घोषणा दिनाींक १९.९.२०१४ 
रोजी केली आहे. 
(२), (३) व (४) महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या ननणणयाच्या अनुषींगाने याबाबतीतील कें द्र 
शासनाचे धोरण, कें द्रीय लोकसेवा आयोगाकडून अवलींत्रबली जाणारी कायणपध्िती याचा सवकंष 
ववचार करुन यासींबींधी धोरणात्मक ननणणय घेण्याची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
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मुांबईत निीन िारागहृ बाांधण् याबाबत शासनान ेिराियाची िायािाही 
  
(३५) *  ५७७०   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव व पररसरातील कारागहृाींची न्स्थती लिात घेता कैद्याींची सीं या िमतेपेिा जास् त 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबवत नवीन कारागहृ बाींधण् याबाबत शासनाकडून कोणती कायणवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) मुींबव मध् यवती कारागहृातील िमतेपेिा जास् त कैद्याींची सीं या ववचारात घेऊन, मुींबवच् या 
पररसरात ५००० बींिी िमतेचे अनतररक् त कारागहृ बाींधता यावे याकररता सामान्जक वनीकरण 
ववभागाची मलुुींड पन्चचम, ता.चेंबुर, गाव मींडाले येथील लस्ी सव् हे े. ०६ (६/१अ) मधील ५४ 
एकर भुखींड कारागहृ ववभागास उपल ध करुन िेण् याचा प्रस् ताव महसुल व वन ववभागास सािर 
करण् यात आला आहे. 
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 

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

अमळनेर शहरािररता स्ितांत्र पोलीस स्टेशन मांजूर िरणेबाबत 
(३६) *  ६०६२   श्रीमती स्स्मता िाघ :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अमळनेर शहराकररता स्वतींरका पोलीस स््ेशन मींजूर झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पोलीस स््ेशन त्वररत कायाणन्वीत करण्यासाठक कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यन्स्थती काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सिर बाबत महाराष ट्र राज् य पोलीस िलाच् या ६१४९४ 
नवननलमणत पिाींच् या पुढील ्  यात अींमळनेर शहराकररता स् वतींरका पोलीस स् ्ेशन मींजुर 
करण् याचे शासनाच ेववचाराधीन आहे. 
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपाललिे अांतगात रस्त्याांची अपूणा असलेली िाम ेपूणा िरण् याबाबत 

  
(३७) *  ६१४२   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाि महानगरपाललकेन े एक वषाणपूवी ७० को्ी रस् त् याची काम े करण् याची घोषणा 
करुन आतापयतं केवळ १२ को्ी रुपयाींची कामे करण् यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, ब-याच ठेकेिाराींची कामाची त्रबले न दिल् यान े ठेकेिाराींनी कामे अधणव् 
सोडलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रच न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ण त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार औरींगाबाि शहरातील सवणच मींजूर 
रस् त् याींची कामे तातडीन ेकरणेबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतच खरे आहे. मागील वषी महानगरपाललकेतरे् एकूण      
रु. ४४.७८ को्ीींच् या रस् त् याींची कामाची घोषणा केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) एकूण रु. ४४.७८ को्ीींच् या रस् त् याींच् या कामापैकध रु. १६.०० को्ीींची कामे पूणण झाली 
आहेत व रु. २८.७८ को्ीींची कामे प्रलींत्रबत आहेत.  ननधीच् या उपलधते प्रमाणे उवणरीत काम े
पूणण करण् याच ेयोजीले आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िॉ.गोविांद पानसरे याांच् यािर हल्ला िरणाऱ्या हल् लेखोराांच्या अटिेबाबत 

  

(३८) *  ६२८१   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कि.गोववींि पानसरे याींच् यावर दिनाींक १६ रे्ब्रुवारी २०१५ रोजी वा त्यासुमारास कोल् हापूर 
येथे गोळ्या झाडून हल् ला करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कि.गोववींि पानसरे याींच् या हल् ल् याच् या ननषेधाथण आणण हल् लेखोराींना तात् काळ 
अ्क होवून त् याींना लशिा लमळावी या मागणीसाठक राज् यभर आींिोलने होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कि.गोववींि पानसरे याींच् या हल् लेखोराींचा तपास करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, हल् लेखोराींच् या तपासात होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सिर प्रकरणी राजारामपुरी पोलीस ठाणे येथ ेदि. १६.२.२०१५ रोजी गुन् हा नोंि े. 
३९/२०१५ भारतीय िींडववधान सींदहतेच् या कलम ३०७, ३४ सह आमण अॅक् ् कलम ३, २५ प्रमाण े
दि. १६.२.२०१४ रोजी गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. वररष ठ पोलीस अर्धका-याींनी तात् काळ 
घ्नास् थळी भे् िेऊन तपासाबाबत पुढील सूचना दिल् या. िहशतवाि ववरोधी पथक, पुणे व 
मुींबव याींनी घ्नास् थळी भे् दिली असनू त् याींची तपासकामी मित घेण् यात आली आहे. कि. 
गोववींि पानसरे याींच् या ललखाणाच् या सींिभाणन े तसेच त् याींच् या ववववध कायणे माींच् या सींिभाणन े
ननमाणण झालेल् या वािाबाबत गोपनीय व उघड तपास करण् यात आला. कनाण्क व गोवा या 
शोजारील राज् याींच् या पोलीसाींशी सींपकण  साधून तपासासाठक मित घेण् यात आली. ववववध 
गुन् ्यातील एकूण १७९ सरावत गुन् हेगाराींकड े प्रत् यि तपास करण् यात आला असून अर्धक 
तपास जारी आहे. गुन् हा उघडकधस आणण् याच् या दृष ्ीने तपासासाठक एकूण वीस तपास पथके 
नेमण् यात आली असून तपास सुरु आहे. 

----------------- 
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बहृन्ह मुांबई महानगरपाललिेतील लशक्षमण खात् यातील िमाचा-याांच्या विविध मागण्याांबाबत  
  

(३९) *  ६४७३   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन् मुींबव महानगरपाललकेच् या लशिण खात् यातील सवण माळी-नन-रखवालिार, हमाल, लशपाव 
कमणचा-याींच् या मागण् याींसाठक दिनाींक २४ रे्ब्रुवारी २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लशिणार्धकारी 
कायाणलयावर मोचाण काढण् यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कालबध् ि पिोन् नती िेण् यास झालेली दिरींगाव, माळी-नन-रखवालिार कमणचा-याींचे 
२४ तास काम, कमणचा-याींचे गणवेश, लशलाव भत् ता व कामाच ेसादहत् य िेण् यास दिरींगाव, सवण 
सींवगाणची ररक् त व पिोन् नतीची पिे न भरल् यामळेु हा मोचाण काढण् यात आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त कमणचा-याींच् या मागण् याींप्रकरणी अनेकिा बैठका व ननणणय घेण् यात 
आल् यानींतरही त् यावर अद्याप अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू ननणणय न घेतल् यामुळे हमाल, लशपाव, कमणचारी याींच् या पिोन् नत् या होत 
नाहीत, याकारणास्तव त् याींच् यात तीव्र असींतोष ननमाणण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक् त मागण् या त्वररत पूणण करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. बहृन्मुींबव महानगरपाललकेच्या लशिण ववभाग कायाणलयातील 
लशपायाींना कालबध्ि पिोन्नती िेण्यात आली असून शाळा लशपाव व हमाल याींना कालबध्ि 
पिोन्नती िेण्याच ेकाम बहृन्मुींबव महागनरपाललकेमार्ण त सुरु आहे. 
      कमणचाऱ्याींना गणवेश व सादहत्य िेण्याची कायणवाही बहृन्मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त 
सुरु असून ती पूणण झाल्यानींतर लशलाव भत्ता िेण्यात येवल. 
    चतुथणरेम णी कमणचाऱ्याींची ररक्त पिे बहृन्मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त आवचयकतेनसुार 
भरण्यात येतात. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्राथानास्थळाांिर िारिाई िरण्याच ेन्हयायालयाने हदलेले आदेश 

  

(४०) *  २८४३   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सुमारे १९ हजार, ७१४ प्राथणनास्थळाींवर कारवाव करण्याचे आिेश न्यायालयान े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या प्राथणनास्थळाींवर कारवाव करताींना धालमणक भावना िखुाव ू नये 
याकररता कारवावच्या िरम्यान कोणती ििता घेतली आहे, 
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(३) तसेच सिरच्या प्राथणनास्थळाींना पयाणयी जागा उपलध करुन िेण्यासींिभाणत शासन ववचार 
करणार आहे काय 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. मा.उच्च न्यायालयान ेजनदहत यार्चका े. १०४/२०१० 
मध्ये अनर्धकृत धालमणक स्थळाींबाबत दिनाींक ०९.०१.२०१५ रोजी खालीलप्रमाण े आिेश दिले 
आहेत :- 

अ) दिनाींक ०५.०५.२०११ च्या शासन ननणणयानुसार न्जल्हास्तरीय सलमती व 
महानगरपाललकाींस्तरीय सलमती (मुींबव वगळून) याींनी केलेल्या कायणवाहीबाबत 
प्रनतज्ञापरका सींबींर्धत सर्चवाींनी सािर करावे. 
ब) उपरोक्त शासन ननणणयात नमूि केलेल्या वगीकरणानसुार अनर्धकृत धालमणक 
स्थळाींबाबतची आकडवेारीची ववभागणी प्रनतज्ञापरकाात समाववष् करावी. 
क) यापूवी न्यायालयाने दिलेल्या ननिेशानुसार सवण महानगरपाललकाींमध्ये सलमती 
गठकत करण्याबाबत केलेल्या कायणवाहीची मादहती प्रनतज्ञापरकाात नमूि करण्यात यावी. 
ड) महाराषट्र प्रािेलशक नगररचना अर्धननयम, १९६६ च्या कलम १५४ अन्वये प्रिान 
केलेल्या अर्धकाराचा वापर करुन दिनाींक २९.०९.२००९ नींतरची अनर्धकृत धालमणक 
स्थळे ननषकालसत करण्यासाठक त्वरीत पावले उचलण्याबाबत, सवण ननयोजन 
प्रार्धकाऱ्याींना ननिेश िेण्याबाबत ववचार करण्यात यावा. 

(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
     

----------------- 
मुांबई दहहसर (पस्श्चम) मध्ये असलेला िाांदरपाडा पररसरातील लक्ष्मण हात्र े

मागाािरील िकृ्षम डाांबर टािून नष्ट्ट िेल्याबाबत 
  

(४१) *  ३८०७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव िदहसर (पन्चचम) मध्ये असलेला काींिरपाडा पररसरातील लमण म्हारका े मागण या 
रस्त्यालगत उ्या राहणाऱ्या वाहनाींना जागा लमळावी म्हणून या मागाणवरील विृाभोवती डाींबर 
्ाकून न्जवींत विृ नष् करीत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक जनतेने शासनाकड ेतसेच महानगरपाललका प्रभाग ववभाग 
िदहसर-बोरीवली अर्धकाऱ्याींकड े गेले सहा मदहन्याींपासून तसेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
तेारी करुनसुध्िा कोणतीच कारवाव करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सिरची झाड ेनष् करण्या-याींवर कारवाव करण्यासाठक काय कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) अशा स् वरुपाची कोणतीही तेार प्रा त झाली नाही. 
(३) व (४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिेतील िां त्राटी िामगाराांबाबत 

  

(४२) *  ३२९१   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेतील ठेकेिाराींच्या हाताखाली समुारे ४ हजार कीं रकाा्ी कामगार काम 
करतात, ठेकेिाराींमार्ण त काम करणाऱ्या या कीं रकाा्ी कामगाराींना पाललका ४३२ रुपये प्रनतदिन 
िेते, मारका ठेकेिार या कामगाराींना िरमहा ४ ते ५ हजारही वेतन िेत नाहीत असे माहे डडसेंबर, 
२०१४ मध्ये व  त्य  िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरीब कामगाराींची लू् थाींबवण्याच्या दृष्ीन ेत्याींना त्याींच्या कामाच ेपैस ेथे् 
बँकेत जमा करण्यासाठक शासनान ेकाय कायणवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ती कधीपासून कायाणन्न्वत होणार आहेत व त्याचा तपलशल काय आहे, 
(४) सिर तपलशल उपलध नसल्यास त्या मागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशी तेार पुणे महानगरपाललकेकड ेप्रात झाली आहे. 
(२) सद्यन्स्थतीत पुणे महानगरपाललकेने अशा कीं रकाा्ी कामगाराींचे िरमहाचे वतेन धनािेश व्िारे 
अिा करणे ठेकेिाराींवर बींधनकारक केले आहे. 
(३) तसेच दिनाींक १.४.२०१५ पासून कीं रकाा्ी कामगाराींचे वेतन थे् बँकेत जमा करणेची 
कायणवाही महानगरपाललकेमार्ण त करण्याचे ननन्चचत केले. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि शहराच् या वििास ननयांत्रण ननयमािलीत फेरबदल िरण् याबाबतचा प्रस् ताि 

  
(४३) *  ४८०८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक महानगरपाललकेच्या प्रारुप ववकास आराखडयात शासनाच े ्ी.पी. (शहर ववकास 
आराखडा) चा अींतभाणव करण्यासह प्रचललत बाींधकाम ननयमावलीमध्ये काही गौण स्वरुपातील 
रे्रबिलाींना प्रशासकधय मींजुरी िेण्याची लोकप्रनतननधी व बाींधकाम िेरकाातील सींघ्ना याींनी 
दिनाींक २५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनामार्ण त कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायणवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रस्ततु प्रकरणी मा.ववधान पररषि सिस्य याींच्याकडून दि. २५ 
जानेवारी, २०१५ रोजी ननवेिन प्रात झाले आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततृ प्रकरणी नालशक शहराच्या ववकास ननयींरकाण ननयमावलीत रे्रबिल 
करण्याबाबतचा महाराषट्र प्रािेलशक ननयोजन व नगररचना अर्धननयम, १९६६ च े कलम ३७ 
अन्वयेचा प्रस्ताव शासनास प्रात झाला असून सिर प्रस्ताव शासनाचे ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
ठाणे शहरात ७५ टक्िे हॉटेल व्यािसानयिाांिड ेअस्गनशमन दलाचे 

ना-हरित प्रमाणपत्र नसल्याबाबत 
 

 (४४) *  ३५८०   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण े शहरात ९०० हि्ेल आणण बार असताना त्यातील ७५ ्क्के जणाींकड े अन्ग्नशमन 
िलाचे ना-हरकत प्रमाणपरका नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे शहरातील अन्ग्नशमन िलाचे ननयम मोडणाऱ्या ५३ लेडीज बारचे परवान े
ठाणे पोलीसाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये रद्द केलेले परवाने पुन्हा सुरु करण्यासींबींधात दिनाींक 
२९ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास काही बारमालक महापौराींना भे्ण्यासाठक गेले असता 
महापाललकेची घसरलेली आर्थणक पररन्स्थती या महत्वाच्या ववषयावर चचाण सुरु असताना 
महापौराींनी ही चचाण थाींबवून बारमालकाींना भे्ण्यास गेले त्यामळेु ठाणे महानगरपाललकेतील 
नगरसेवकाींनी त्यावर आिेप घेवनू आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररतसर व शाींततेन े आींिोलन करणाऱ्या आींिोलकाींववरुध्ि 
महानगरपाललकेच्यावतीन े नवपाडा पोलीस ठाण्यात तेार करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन ज्या हि्ेल व बार व्यावसानयकाींकड े
अन्ग्नशमन ववभागाच े ना-हरकत प्रमाणपरका नाही अशा व्यावसानयकाींवर शासनान े कोणती 
कारवाव केली वा करण्यात येत आहे 
(५) तसेच, शाींततेन े आींिोलन करणा-या आींिोलकाींना सोडण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस ववभागाकडील प्रा त अहवालानुसार ठाणे महानगरपाललका 
हद्दीमध् ये हि्ेल, बार, आयन्स्ेम पालणर, व् हडीा गेम पालणर इ. ८६७ हि्ेल परवानाधारक 
असून त् यापैकध २३६ परवानाधारकाींना ठाण ेमहानगरपाललकेच् या अन्ग्नशमन ववभागाकडून ना-
हरकत िाखले िेण् यात आले आहेत. म् हणजेच सुमारे ७२ % हि्ेल व् यावसानयकाींकड ेअन्ग्नशमन 
िलाचे ना-हरकत िाखले नाहीत अशी वस् तुन्स्थती आहे. 
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(२) अींशतच खरे आहे. दिनाींक २९.१२.२०१४ रोजी बार मालकाींचे लशष ्मींडळ महापैराींना 
अनैपचाररकररत् या भे्ण् यासाठक आले होत.े तसचे प्रकरणी काही नगरसेवकाींनी आिेप घेऊन 
आींिोलन केले होत.े 
(३) दिनाींक २९.१२.२०१४ रोजीच् या आींिोलनाच् या पाच वणभूमीवर कोणत् याही आींिोलकाींववरुध् ि 
तेार पोलीस स् ्ेशनमध् ये करण् यात आली नाही. तथावप, दिनाींक ०५.०१.२०१५ रोजी िपुारी 
०२.४५ वाजण् याच् या सुमारास ठाणे महानगरपाललका प्रशासकधय भवन, ठाणे येथे केलेल् या 
आींिोलनकत् यांच् या ववरुध् ि नौपाडा पोलीस स् ्ेशन येथे े. १/४/२०१५ अन् वये प्रथम खबरी 
अहवाल (एर्.आय.आर.) िाखल करण् यात आला असून कोणालाही अ्क करण् यात आलेली 
नाही. 
(४) ठाणे शहरातील अन्ग्नशमन ननयमाचे रकाु्ीींचे उल् लघींन झाल् याने सींबींर्धत परवानेधारकाींना 
रकाु्ीींच् या अनुषींगान ेउल् लींघन नो्ीसा िेण् यात आल् या असून पुढील कायणवाही प्रस् ताववत आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने जाहहरातीांिर िेलेला िरोडो रुपयाांचा खचा 
  

(४५) *  ३५३४   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफा  
भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान ेकेवळ अडीच मदहन्याच्या सत्ता कालावधीत जादहरातीींसाठक १६ को्ी ७३ 
लाख रुपये मींजूर करून त्यापैकध रुपये १० को्ी इतकध रक्कम ववतरीत केली असल्याचा 
शासनननणणय दिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी ननगणलमत केला असल्याचे दिनाींक १५ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात िषुकाळ सदृचय पररन्स्थती असताना तसचे राज्याची आर्थणक न्स्थती 
नाजूक असताना अशाप्रकारे केवळ िोन-अडीच मदहन्याच्या कालावधीत करोडो रुपये 
जादहरातीवर खचण करणे ककतपत सींयुन्क्तक आहे, 
(३) त्याचप्रमाण े माहे, ऑक््ोबर, २०१४ त ेदिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ या सिर िोन-अडीच 
मदहन्याच्या कालावधीत राज्य शासनान े जादहरात करण्याबाबत आवचयक ठरणाऱ्या 
कोणकोणत्या लोककल्याणकारी योजना अींमलात आणल्या आहेत वा आणण्यात येत आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) शासन राबववत असलेल्या कल्याणकारी योजनाींची व ध्येय धोरणाींची मादहती 
समाजातील सवण स्तरातील जनतपेयतं प्रभाववपणे पोहोचववण्यासाठक जादहरात व दृक प्रलसध्िी 
माध्यमाींद्वारे ननयलमतपणे प्रलसध्िी केली जाते. त्याअनुषींगान े राज्यामध्ये ववववध दठकाणी 
जादहरातर्लक उभारण्यासाठक, सन २०१४-१५ या वषाणच्या अथणसींकल्पामध्ये रु.१६.७३ को्ी 
(रुपये सोळा को्ी त्र्याहत्तर लि र्क्त) इतक्या रकमेची तरतूि करण्यात आली आहे. यापैकध 
रु.१२,८८,९५,०००/- (रुपये १२ को्ी अ्याींशी लि पींच्यान्नव हजार र्क्त) इतकध रक्कम 
ववतरीत केली आहे. 

----------------- 
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अिोला स्जल््यातील तेल्हारा शहराची मुळ हद्द ि िाढीि हद्दीचा एिबत्रत वििास िरण्याबाबत 
  

(४६) *  २९१८   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला न्जल््यातील तेल्हारा शहराची मळु हद्द व वाढीव हद्दीची ववकास योजना तयार 
करण्याची प्रकेया कलम - २६ अींतगणत करण्यात आली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकेया पणूण झाली असल्यास, तेल्हारा शहराच्या मळु हद्द व वाढीव 
हद्दीच्या एकत्ररकात ववकास योजनचेा प्रचन त्वररत ननकाली काढण्यासाठक शासन स्तरावर काय 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) अकोला न्जल् ्यातील तेल् हारा नगर पररषिेच् या 
हद्दवाढीची अर्धसचूना दिनाींक ३०/६/२००९ अन् वये राजपरकाात प्रलसध् ि करण् यात आली आहे. 
तथावप, सिर हद्दवाढीच् या अनुषींगाने न्जल् हार्धकारी अकोला याींनी काही िरुुस् त् या सूचववल् या 
आहेत. सिर िरुुस् त् याींच् या अनुषींगाने शुध् िीपरकाक काढण् याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या 
ववचाराधीन आहे. 
     उपरोक् त नमूि प्रस् तावाच् या अनुषींगान े सुधाररत अर्धसचूना ननगणलमत झाल् यानींतर 
महाराष ट्र प्रािेलशक ननयोजन व नगररचना अर्धननयम, १९६६ च्य  कलम ननयोजन नगररचना 
अर्धननयम, १९६६ च् या कलम २६ अींतगणत वाढीव व मळू हद्दीची एकत्ररकात ववकास योजना तयार 
करण् याचा इरािा जादहर करता येवल. 

----------------- 
पुणे येथील एस.आर.ए. ची निीन ननयमािलीची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(४७) *  ३१९७   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील एस.आर.ए. च्या नवीन ननयमावलीची अींमलबजावणी करण्यासाठक मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सींबींधीताींकड े वारींवार मागणी करण्यात येवनूही एस.आर.ए. ची नवीन 
ननयमावलीची अद्यापी अींमलबजावणी करण्यात आली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.आर.ए. ची नवीन ननयमावलीची तातडीन े अींमलबजावणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती तातडीची कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
      महाराषट्र प्रािेलशक ननयोजन व नगररचना अर्धननयम १९६६ च्या कलम ३७(१) (ब) 
नुसार नगर ववकास ववभाग, शासन अर्धसुचना े. द्.पी.एस./१८१२/७८६/ 
प्र.े.२६२/१३/पुनबांधणी े. ९०/नवव-१३, दि.११.०९.२०१४ अन्वये पुणे येथील झोपडपट्टी 
पुनवणसन प्रार्धकरणासाठक ववशेष ननयमावली प्रलसध्ि करण्यात आली आहे. ववकासकाने नववन 
ननयमावलीनसुार प्रस्ताव िाखल केल्यास ते मींजुर होऊ शकतात. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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



34 

राज् यातील शासिीय िायाालयाांमध् ये िाढत असलेले गैरव् यिहार 
  

(४८) *  २८२१   डॉ.अपूिा हहरे, श्रीमती शोभाताई फडणिीस, अॅड.अननल परब, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध शासकधय कायाणलयामध्ये भ्रष्ाचाराचे प्रमाण वाढले असनू नालशकसह 
राज्यभरात गतवषी १२६० लाचखोराींना लाच लुचपत प्रनतबींधक ववभागान ेपकडले असनू त्यात 
नालशक ववभागात २११ सापळे ्ाकून २७० लाचखोरास तायात घेण्यात आले 
असल्याच ेननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात लाचखोरीचे प्रमाण वाढले असून िररोज चार लाचखोरीचे प्रकार घडत 
असल्याच े दिनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शासकधय कायाणलयातील भ्रष्ाचाराच े प्रमाण कमी करण्यासाठक 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाद्वारे सन २०१४ मध् ये सापळा 
प्रकरणी एकूण १२४५ गुन् हे िाखल केले असून त् यामध् ये १६८१ लोकसेवक गुींतलेले आहेत. 
त् यापैकध लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभाग नालशक पररिेरकाात सन २०१४ मध् ये सापळा प्रकरणी 
एकूण २११ गुन् हे िाखल केले असनू त् यामध् ये २६९ लोकसेवक गुींतलेले आहेत. 
(२) सन २०१५ मध् ये दिनाींक १०.०३.२०१५ अखेर राज् यात लाचेच् या सापळा प्रकरणी एकूण २५४ 
गुन् हे िाखल असून त् यात ३३१ लोकसेवक आरोपी आहेत. तसेच अपसींपिा बाबत १२ गुन् हे नोंि 
असून त् यामध् ये १८ लोकसेवक गुींतलेले आहेत. त् याचप्रमाण ेएक अन् य भ्रष्ाचाराचा गुन् हा नोंि 
असून त् यामध् ये एक लोकसेवक गुींतलेला आहे. सन २०१४ च् या पदहल् या ३ मदहन् याींच् या तलुनेत 
सापळा प्रकरणी गुन् ्यात वाढ झाल् याचे दिसून येते. 
(३) व (४) राज् यातील सवण न्जल् ्यातील शहरे / तालुक् याच ेदठकाणी वतणमानपरका व इलेक् ट्रननक 
लमडीया मार्ण तीन ेजादहरात करुन, त् याचप्रमाणे तालूक् याींच् या दठकाणी भरणारे आठवडा बाजार, 
यारकाा, मेळाव े या दठकाणी अॅन् ्ी कर शन  युरोचा स् ्िल लावून तेथे अर्धकारी व कमणचा-
याींमार्ण त मादहतीपरकाके व बॅनसण लावून राज् यामध् ये जनजागतृी करण् याच े प्रयत् न करण् यात 
येतात. तसेच शासकधय लोकसेवकाींच् या भ्रष ्ाचारासींिभाणत लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाच् या 
सींकेतस् थळावर मोबावल अॅप उपल ध करुन िेण् यात आले असून त् यावर कोणत् याही 
लोकसेवकाववरुध् ि अॅपद्वारे ऑनलावन तेार पाठववता येत.े त् यामध् ये र्ो्ो, ऑडीा व 
व् हीडीा इत् यािी र्ावल् स जोडून पाठववण् याची सोय आहे. त् याचप्रमाणे सवणसामान् य नागररकाींना 
्ोल फ्रध ेमाींक १०६४ वर तेार नोंिववता येत.े तसेच लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच् या 
सींकेतस् थळावरील मखुपषृ ठावर ‘’तेार’’ या सिराखाली तसेच रे्सबुक पजेवर िेखील तेार 
करण् याची सेवा उपल ध आहे. 

----------------- 
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मुांबईतील डोंगरी बालसुधारगहृातील अल्पियीन आरोपीस अन्हय हठिाणी स्थलाांतरीत िरीत 
असताांना िताव्यािर असणा-या पोलीस लशपायाचा झालेला मतृ्य ू

  

(४९) *  ३६३३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवतील डोंगरी बालसधुारगहृातील अल्पवयीन आरोपीस अन्य दठकाणी स्थलाींतरीत 
करतेवेळी दिनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास सिर आरोपी पळून जात असताना 
त्यास अ्क करण्यास गेलेले कतणव्यावर असणारे जुहू पोललस ठाण्याचे पोललस लशपाव राजेंद्र 
परशुराम नावक याींचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मतृ्यू पावलेल्या पोलीस लशपायाच्या कु्ूींबास शासनामारं्त ककती आर्थणक मित 
िेण्यात आली वा येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच मित दिली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) पोलीस कल् याण ववभाग याींचकेडून रुपये १२,०००/- व बहृन् मुींबव पोलीस सहकारी पतसींस् था 
मयाणिीत, नायगाींव याींच् याकडून रुपये ५,०००/- अशी एकूण रक् कम रुपये १७,०००/- एवढी 
सानुग्रह अनुिान रक् कम तातडीची मित म् हणून त् याींच् या पत् नीस सपुुिण करण् यात आलेली आहे. 
     तसेच दिवींगत पोलीस अींमलिार याींच् या कुीं ्ुबास शासनामार्ण त योग् य ती अर्धक मित 
लमळण् यासाठक पोलीस उप आयुक् त, पररमींडळ-९, याींचेमार्ण तीने स् वतींरका प्रस् ताव सािर करण् यात 
आलेला आहे. 
     दिवींगत पोलीस अींमलिार याींच् या मतृ् यू नींतर त् याींच् या ववधवा पत् नी याींच् याकडून शासकधय 
सेवा उपिानाची रक् कम अिा करण् याबाबतच े ववहीत नमुन् यातील र्िमण भरुन घेण् यात आलेले 
आहेत. तसेच अपघात ववमा सींिभाणतील कागिपरका े दिनाींक ०५.०२.२०१५ रोजी न् य ु इींडीया 
अॅशूरींन् स कीं पनी, पुणे याींच् याकड ेपढुील पुतणतकेामी सािर करण् यात आलेले आहे. 
(३) सद्यन्स्थतीत ग् ववमा योजना, भववष य ननवाणह ननधीच् या रकमा अिा करण् याच े बाकध 
असून दिवींगत पोलीस अींमलिार याींच् या ववधवा पत् नी व आव याींच् यात आर्थणक लाभाच् या 
दहस् स् यावरुन वाि ननमाणण झाल् याने सिरच् या रकमा अिा करण् याच ेबाकध आहे. 

----------------- 
अमरािती-िडनेरा मागाािर िाहतूि पोलीस शेतिऱ्याांना त्रास देत असल् याबाबत 

  

(५०) *  ४४३५   श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती-वडनेरा मागाणवर वाहतूक पोलीस शेतमाल ववेधसाठक बाजारात घेऊन जाणा-या 
शेतक-याींच् या गाडया अडवनू त्याींच्याकडून िमिा्ी करून पैस े घेत असल् याच े माहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
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(३) असल् यास, शेतकऱ्याींना रकाास होऊ नये याकररता कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अमरावती शहरात शेतमाल ववकेसाठक घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्याींच्या 
गाडया अडवून त्याींच्याकडून वाहतूक पोलीस पैस े घेत असल्याच े ननिशणनास आलेले नाही. 
तसेच याबाबत कोणतीही तेार प्रात झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील पिईच् या इांडडयन इस्न्हस्टयुयुट ऑफ टेक् नॉलॉस्जच् या 

(आयआयटी) आिारात होणारी िकृ्षमतोड 
 (५१) *  ६५३९   श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवतील पववच् या इींडडयन इन्न्स््टयू् ऑर् ्ेक् निलिन्जच् या (आयआय्ी) 
ववस् तारीकरणासाठक ५६५ एकर जलमनीवर असलेल् या विृाींची मोठया प्रमाणावर तोड करण् यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींकुलातील जैवववववधतेच् या सींवधणनाकररता मानव ववकास मींरकाालयाने सन 
२०१३ मध् ये सवण आयआय्ीमध् ये ग्रीन ऑकर्स सुरु करण् याची योजना आखली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बाब १ व २ नूसार शासनान ेचौकशी वा पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने जैवववववधतेच् या सींवधणनाकररता शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबवतील पवव इींडडयन इन्न्स््टयु् ऑर् ्ेक् निलिजीच् या 
(आय.आय.्ी) ववस् तारीकरणाच् या कामात सिरहू सींस् थेमार्ण त बार्धत विृ छा्णे/कापणे/ 
पुनरुवपत करण् याकररता बहृन् मुींबव महानगरपाललकेच् या विृ प्रार्धकरण सलमतीकडून वेळोवळेी 
परवानगी घेण् यात येते. दिनाींक ०६.०८.२०१३ ते २०.१०.२०१४ या कालावधीत िेण् यात आलेल् या 
६ परवानग् यामध् ये आय.आय.्ी च् या ववववध ववकासकामाींत बार्धत होणा-या एकूण १२ 
झाडाींच् या र्ाींद्याींची छा्णी करणे, ६८ झाड ेकापण,े १६३ झाड ेपनुरोवपणत करणे व २११ झाड े
आहेत तशीच राखण् याकरीता परवानगी िेण् यात आलेली आहे. 
(२) आय.आय.्ी मुींबवच् या अहवालानुसार कें द्र शासनाच् या मानव ववकास मींरकाालयाने ननिेलशत 
केल् याप्रमाणे सन २०१४ मध् ये, आय.आय.्ी. मुींबइणमध् ये ग्रीन ऑर्धस कलम्ी स् थापन करण् यात 
आली आहे. 
(३) व (४) आय.आय.्ी मुींबवच् या अहवालानुसार मुींबवमध् ये सन १९९१ पासून िरवषी 
पावसाळयाच् या जुल ै व ऑगस् ् मदहन् यात साजरा केल् या जाणा-या वनमहोत् सवाींतगणत िरवषी 
सुमारे १००० ते २००० विृाींची लागवड करण् यात येत ेव त् यापैकध ६० % विृ न्जवींत असनू या 
विृाींची योग् य काळजी आय.आय.्ी. मुींबव मार्ण त घेण् यात येते. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाललिा हद्दीतील आरोग य िें द्ाांबाबत 
  

(५२) *  ४४९६   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महापाललका हद्दीत ६५ प्रभाग असून त् यादठकाणी केवळ २५ आरोग् य कें द्र असल् यान े
अनेक प्रभागाींना िसु-या प्रभागातील आरोग् य कें द्रावर ववसींबून रहाव ेलागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ठाण ेमहापाललका हद्दीत आरोग् य कें दे्र अथवा पाललकेच् या रुग् णालयाींकररता ककती 
भुखींड राखीव आहेत याची ननन्चचत मादहतीच आरोग् य ववभागाला नसल् याची मादहती आरोग् य 
ववभागाने महासभेत दिल् याचे दिनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास ननिशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाण े महानगरपाललका िेरकाात आरोग्य कें द्र हे प्रभागननहाय नसून 
सिरची आरोग्य कें द्र IPHS  च्या लोकसींयेच्या ननकषानुसार ननमाणण करण्यात आलेली 
आहेत. तत्कालीन लोकसींयेुनसार २५ आरोग्य कें द्राची ननलमणती करण्यात आली आहे. 
    लोकसींयेच्या प्रमाणात वाढीव १६ आरोग्य कें द्राच्या ननलमणतीस शासनाची मान्यता 
लमळाली असून पुढील कायणवाही सरुु आहे. 
(२) होय. 
     माहे जानेवारी, २०१५ च्या महासभेपूवी शहरातील आरोग्य कें द्र व रुग्णालय आरक्षित 
भूखींडाची मादहती ठाणे महानगरपाललकेच्या शहर ववकास ववभागाकडून त्यावळेी आरोग्य 
ववभागास प्रात झालेली नव्हती अशी वस्तुन्स्थती आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िल् याण (स्ज.ठाणे) िोळसेिाडी पोललस ठाण् याची जलमन बनािट 
िागदपत्र बनिुन बळिाविल्याबाबत 

 (५३) *  २७४४   श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण (न्ज.ठाणे) येथील कोळशेवाडी, पोललस ठाण् याची जलमन सर्चन लमरम ा, खुशबु 
लमरम ा, राणी लमरम ा आणण राजेंद्र प्रसाि लमरम ा याींनी बनाव् िस् ताऐवज तयार करून 
बळकाववण् याचा प्रयत् न केल् याच ेनकुतेच ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिरहू जागा पोललस स् ्ेशनसाठक कायमस् वरूपी सींरक्षित करण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. सिर प्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस स््ेशन गुरनीं. 
४७८/२०१४ भािींववसीं कलम ४२०, ४६८, ४७१, ५०६ प्रमाणे दिनाींक ३१.११.२०१४ रोजी गुन्हा नोंि 
करण्यात आला आहे. सिर गुन््यामध्ये चार व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली आहे. सिर 
गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 
(२) सिर जलमनीवर कोळशेवाडी पोलीस स््ेशनची जागा सींरिीत करण्यासाठक सींरक्षित लभींत 
बाींधण्यात आलेली आहे. सिरची जागा पोलीस स््ेशन कजात असून वहीवा् आहे. तसचे 
महानगरपाललका अनतेमण ववभागाकडून केलेले अनतेमण काढण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

लाच घेतल्या प्रिरणी न्हयायालयाने दोषी ठरिूनही शासिीय सेिते िायारत 
असणाऱ्या अधधिारी ि िमाचाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 (५४) *  ४१७९   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाने िोषी ठरवूनही शासकधय सेवेत कायणरत असणाऱ्या 
अर्धकारी आणण कमणचाऱ्याींवर तात्काळ कारवाव करण्याचे आिेश मा.मुयमींरकाी याींनी दिनाींक ३ 
रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुयमींरकाी याींच्या आिेशानुसार लाच प्रकरणातील िोषी असणारे शासकधय 
सेवेत कायणरत असणाऱ्या अर्धकारी व कमणचाऱ्याींवर कोणती कारवाव केली तसेच या िोषी 
कमणचाऱ्याींवर कारवाव न होण्यास जबाबिार असलेल्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवरही कोणती 
कारवाव केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रचनाबाबत कोणतीही कारवाव केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय.  
(२) लाचेच् या सापळा प्रकरणी िोषलसद्धी होऊनही, त् याींचेवर ननयमानुसार कायणवाही केली नाही 
अशी एकूण ३२ प्रकरणे ३१ जानवेारी, २०१५ अखेरीस प्रलींत्रबत होती. दिनाींक २६ माचण, २०१५ 
अखेरीस १० प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. सिर प्रकरणी सींबींर्धत लोकसेवकाींवर ननयमानुसार 
तात् काळ कारवाव करावी तसेच अशी कायणवाही तात् काळ न केल् यास, त् यास जबाबिार 
असलेल् या सींबींर्धत अर्धका-याींकडून खलुास े मागववण् यात याव े अशा सचूना दिनाींक ३० माचण, 
२०१५ च् या परकाान् वये सींबींर्धत प्रशासकधय ववभागाींना िेण् यात आल् या आहेत.  
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 
 

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



39 

ठाणे येथील मधुिर पडिळ याांनी बोगस िां पन्ह या स् थापन िरुन गुांतिणूिदाराांची 
 िोयुयिधी रुपयाांची िेलेली फसिणूि 

  

(५५) *  ४२८८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कमी पैशामध् ये जमीनीच े मालक व् हा अशा र्सव् या जादहराती िेवून सवणसामान् य 
गुींतवणूकिाराींना गींडा घालण् याचे प्रकार ठाण,े पालघर, रायगड या न्जल् ्यासह अन् यरका वाढीस 
लागले असून याच पगडीतील र्सवणूकधचा प्रकार नुकताच ननिशणनास आला असून ठाणे 
येथील मधकुर पडवळ याींनी बोगस कीं पन् या स् थापन करुन गुींतवणूकिाराींची कोटयवधी रुपयाींची 
र्सवणूक केल्याची तेार मालाड येथील िशरथ सोंडकर याींनी राबोडी पोलीस ठाण् यात माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये व  त्य  िरम्य न नोंिववलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानसुार पुढे कोणती कारवाव केली वा 
करण् यात आली आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतच खरे आहे. 
       परींतु, मधुकर पडवळ याींनी बोगस कीं पन् या स् थापन करुन गुींतवणुकिाराींची कोटयावधी 
रुपयाींची र्सवणूक केलेबाबत राबोडी पोलीस ठाण् यामध् ये एक अजणिार याींचकडून गैरअजणिार 
नामे मधुकर पडवळ याींनी वनल मी डवे् हलपसण नावाची कीं पनी उघडून १० गुींठे जमीन िेतो 
असे साींगून त् याबाबत पूणण पसैे घेऊन त् यानींतर ती कीं पनी बींि करुन १० गुींठे जमीन िेण् याचे 
नाकारले म् हणून, सन २०१३ व २०१४ मध् ये अजणिार याींनी गैरअजणिार नामे मधुकर पडवळ 
याींचेववरुध् ि तेारी अजण केलेले आहेत. 
(२) व (३) सिर वनल मी डवे् हलपसणचे मालक मधकुर भगवान पडवळ व इतर १३ याींचेववरुध् ि 
दिनाींक ०६.०२.२००४ रोजी नौपाडा पोलीस ठाण् यात गुरनीं ४९/०४ कलम ४२०, ४३ भािींववसह 
एमपीआयडी कलम ३ व ४ प्रमाणे गुींतवणूकिाराींची र्सवणूक झालेबाबत गुन् हा िाखल 
करण् यात आलेला आहे. 
     सिरचा गुन् हा िाखल झाल् यान,े व इतर लोकाींची िेखील र्सवणूक झाल् यान े मा. 
न् यायालयाने को ण् ररलसव् हर नेमलेला आहे. अजणिार याींनी मा. न् यायालयात दिनाींक ०३.०६.२००८ 
रोजी त् याींची र्सवणूक झाल् याबाबतचे कागिपरका न् यायालयात हजर केले असता, चौकशी करुन 
व सिरबाबत न् यायालयामध् ये प्रकरण न् यायप्रववष ठ असल् यान े तसेच न् यायालयाने को ण् 
ररलसव् हर नेमल् यान े अजणिार याींना सींबींर्धताींक डून िाि मागून घेणेबाबत समज िेवून त् याींचा 
तेार अजण ि तरी िाखल केलेला आहे. 
     नौपाडा पोलीस ठाण ेयेथ ेिाखल उपरोक् त गुन् ्यात मधुकर भगवान पडवळ व इतर १३ 
याींना अ्क करण् यात आली असनू, तपासाअींती त् याींचेववरुध् ि दिनाींक ११.०५.२००६ रोजी मा. 
न् यायालयात िोषारोप परका सािर करण् यात आलेले आहे. सिरची केस ही न् यायप्रववष ठ असून, 
न् यायालयाच ेआिेशानुसार को ण् ररलसव् हर व सींबींर्धताींना मोबिला िेण् याचे काम चालू आहे. 

----------------- 
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लसांधुदगुा या पयाटन स्जल्हयास सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 
  
(५६) *  ५९२१   श्रीमती हुस्नबानू खललफे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लसींधुिगुण न्जल्हा १५ वषाणपवूीपासून पयण् न न्जल्हा असूनही आजतागायत यादठकाणी 
कोणत्याही सोयीसुववधा पुरववण्यात आल्या नसल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लसींधुिगूण न्जल््याच्या ववकासासाठक मा.मुयमींरकाी याींनी ववशेष धोरण जादहर 
करण्याचे ववधान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रचनाबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्य शासनाने दि. २६.०८.१९९७ च्या शासन ननणणयान्वये लसींधुिगूण 
न्जल्हा पयण् न न्जल्हा म्हणून जादहर केला त्यानींतर लसींधुिगूण न्जल््याचा पयण् नावर आधाररत 
एक बहृत आराखडा तयार करण्याची कायणवाही प्रगतीत आहे. तसचे कें द्र शासनाच्या १२ व्या 
ववत्त आयोगातींगणत, राज्य शासनाच्या प्रािेलशक पयण् न योजनेंतगणत व न्जल्हा वावषणक 
योजनेंतगणत लसींधुिगूण न्जल््यातील ववकास कामे करण्यात आलेली आहेत. 
(२) दि.२९.१.२०१५ रोजी लसींधुिगुण पयण् न महोत्सवाच्या उद्घा्न समारींभात मा.मुयमींरकाी याींनी 
यादठकाणी पयण् न ववकासाबाबत ववशेष धोरण ठरवून योजना राबववण्यात येतील असे जाहीर 
केले आहे. 
(३) व (४) लसींधुिगुण पयण् नाबाबत बैठक घेऊन अँग्रीया बकँ प्रकल्पाबाबत कें द्र शासनास ना-
हरकत िाखल्यासाठक सािरीकरण करण्यासाठक प्रस्ताव पाठवावा, सी-वल्डण प्रकल्पासाठक 
भूसींपािन कायणवाही करणे, तसेच सी-वल्डण प्रकल्प ३००-३५० एकरात लसलमत करणे व या 
प्रकल्पामध्ये कौशल्य ववकास सींस्थेचा समावशे करणे तसेच स्थाननक नागररकासाठक कौशल्य 
ववकास करुन त्याींचा या प्रकल्पात समावशे करणे असा ननणणय झालेला असून यासींिभाणत 
कायणवाही करण्याबाबत महाराषट्र पयण् न ववकास महामींडळ व न्जल्हार्धकारी, लसींधुिगूण याींना 
कळववण्यात आले आहे. 

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

अललबाग (स्ज.रायगड) तालुक्यातील नागाि, अांबेली, पाल्हे, हटाळे येथे  
सागरी धुपप्रनतबांधि बांधारा बाांधणबेाबत 

  

(५७) *  ४५२५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अललबाग (न्ज.रायगड) तालकु्यातील नागाव, अींबेली, पाल्हे, ह्ाळे येथील मोठया खाडी 
लगत मोठया प्रमाणात बागायती शेती उपलध असल्यान ेसमुद्राींच्या मोठया उधाणामळेु खाडी 
लगत असलेल्या भात वपकाखालील जलमनीचे व बागायतीचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत े
याबाबत दिनाींक १ जुल,ै २०१३ अन्वये लोकप्रनतननधीींनी सागरी धुपप्रनतबींधक बींधारा 
बाींधणेबाबत महाराषट्र मेरर्ावम बोडण, मुींबव याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी सागरी धुपप्रनतबींधक बींधारा बाींधणेबाबत महाराषट्र मेरर्ावम 
बोडण याींनी मान्यता दिली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप मान् यता न िेण् याची कारणे काय आहेत व धुप प्रनतबींधक बींधारे 
तातडीन ेबाींधण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नागाव येथ ेधूपप्रनतबींधक बींधा-याचे काम पूणण करण् यात आले आहे. 
     आींबेली, पाल् हे, ह्ाळे येथ ेबींधारे बाींधण् याची बाब शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

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

राज्य शासनाने विडी िामगाराांच ेकिमान िेतनात िाढ िेल्यामुळे 
 िारखानदाराांनी िेलेली रोजगार िपात 

  
(५८) *  ४६४५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नाििेर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशेषत: सोलापूर न्जल््यात ७० हजार ववडी कामगार असनू शासनान े सिर 
कामगाराींच्या ककमान वेतनामध्ये वाढ केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने केलेली उक्त ककमान वेतनवाढ ही अवाजवी असल्याचे कारण िेत 
ववडी कारखानिाराींनी रोजगारात मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याने या कामगाराींच्या उपजीववकेचा 
प्रचन ननमाणण झाल्याच ेमाहे जानवेारी २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रचनाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार ववडी 
कामगाराींच्या रोजगाराबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे आहे. 
राज्य शासनाने दिनाींक १० नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या अर्धसचूनेव्िारे राज्यातील ववडी 
कामगाराींच्या ककमान वेतनामध्ये वाढ केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िुडाळ तहलसल िायाालय (स्ज.लसांधुदगुा) येथे जप् त िेलेले िाळूच ेरि गायब झाल् याबाबत 
 

(५९) *  ४६८७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ तहलसल कायाणलय (न्ज.लसींधुिगुण) येथे ववनापरवाना वाळू वाहतूक करताींना कारवाव 
करुन ज त केलेले िोन ट्रक वाळूसह कायाणलयाच् या आवारातून रातोरात गायब झाल् याच ेदिनाींक 
१४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार प्रत् येक डींपरमध् ये ककती ककीं मतीची 
वाळू होती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौजे कुडाळ तहलसल कायाणलयासमोर ववनापरवाना वाळूची वाहतूक करताना 
पकडलेले िोन डम् पर हे महसलू अर्धकारी व कमणचारी याींच े पथकाने आतील वाळूसह 
त हलसलिार कायाणलयाच् या आवारात दिनाींक १४.०१.२०१५ रोजी उभ ेकेले होते. 
     परींतू सिरच े िोन् ही डींम् पर आरोपीताींनी चोरुन नेलेबाबत कुडाळ पोलीस स् ्ेशन येथ े
गु.र.े. ०६/१४ भािींववसीं कलम ३७९, १८६, ३४ सह जलमन महसूल अर्धननयम १९६६ चे कलम 
४८(७) (८) अन् वये दिनाींक १५.०१.२०१५ रोजी िाखल आहे. 
     सिर िोन् ही डींम् परमध् ये प्रत् येक रुपये ३६,०००/- अशी एकूण रुपये ७२,०००/- हजार 
रुपयेची वाळू होती. 
     या प्रकरणी िोन आरोपीताींना अ्क करण् यात आलेली असून एका आरोपीस दिनाींक 
०५.०२.२०१५ रोजी अ्कपूव जमीन मा. न् यायालयाच् या आिेशानुसार मींजूर झालेला असून त् या 
आरोपीतास कुडाळ पोलीस स् ्ेशन येथ े हजार राहणेबाबत आिेश दिलेला आहे. परींतू सिर 
आरोपीत हा कुडाळ पोलीस स् ्ेशन येथे हजर राहीलेला नाही. सिर आरोपीताचा तसेच वाळूसह 
चोरी झालेल् या एका डींम् परचा शोध घेणे सुरु आहे. याप्रकरणी आरोपीताींकडून रुपये ३६,०००/- 
ककीं मतीची वाळू हस् तगत करण् यात आलेली आहे. 
     सिरचा गुन् हा तपासधीन आहे. 

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

पुणे येथील ििेनगर आणण िारज ेमाळिाडीतील िाहतूि िोंडीची समस् या सोडविण् याबाबत 
 

(६०) *  ५०४१   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील कवेनगर आणण वारजे माळवाडीतील वाहतूक कोंडीची समस् या सोडववण् यासाठक 
बाींधण् यात येणा-या उड्डाणपूलाचे काम मागील २ वषाणपासून प्रलींत्रबत असल्याने येथे वाहतूकधची 
मोठया प्रमाणात कोंडी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या वाहतकू कोंडीमुळे येथील नागररकाींना तसेच ववद्यार्थ यांना रस् ता ालाींडताना 
अतोनात रकाास सहन करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर उड्डाण पूल त् वरीत पूणण करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशतच खरे आहे. 
      वारजे कवेनगर पररसरामधील वाहतुकधचा ताण कमी करण् यासाठक कलमन् स किलेज चौक 
व युननव्हसणल चौक या िोन दठकाणी उड्डाणपूलाची कामे प्रस् त ाववत करण् यात आलेली आहेत. 
    यापैकध कलमन् स किलेज चौक येथील रस् त् यावर अर्धक वाहतुक असल् याने पोलीस 
उपआयुक् त, वाहतुक ननयींरकाण ववभाग याींनी दिनाींक १६.८.२०१३ रोजी सिरचे काम सुरु 
करण् यासाठक ना-हरकत परका दिले असून दिनाींक ३०.८.२०१३ रोजी प्रत् यि काम सुरु करणेत 
आले आहे. 
       तसेच सिर रस् त् यावरील पुलाच े कामामध् ये येत असलेल् या जलवादहन् या, पावसाच े
पाणी वाहून नेणा-या वादहन् या व महाराष ट्र राज् य वीज ववतरण कीं पनीच् या ववद्युत केबल लशफ्् 
कराव् या लागत असल् याने या रस् त् यावर मेट्रो प्र कल् पास अडथळा होण् याच् या शक् यतेमुळे सुधारीत 
सींकल् पर्चरका सािरीकरण करणेत आले. तसेच सिर कामामध् ये अडथळा ठरत असलेली झाड े
काढण् याची परवानगी दिनाींक १६.१.२०१५ रोजी लमळाली असून अशा ववववध अडचणीींमळेु 
उड्डाणपुलाच ेकाम अपेक्षित गतीने सुरु नाही, ही वस् तुन्स्थती आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      कवे नगर चौकाचे िोन् ही बाजसु नागररकाींना रस् ता ालाींडण् यासाठक पािचारी भुयारी 
मागण बाींधण् यात आले असुन त् याचा वापर नागररकाींकडून होत असल् याने रस् ता ालाींडण ेसोवच े
झाले आहे. 
(३) कलमन् स किलेज चौकधमधील उड्डाणपूलाचे काम प्रगतीपथावर असून सिर उड्डाणपूलाच े
काम ऑक् ्ोबर २०१५ अखेर पूणण करण् याच े आिेश ठेकेिाराला िेणेत आले आहे. मारका 
युननव् हसणल चौक येथील उड्डाणपूलाच े काम (युननव् हसणल चौक ते वारज े उड्डाणपूलाच् या 
िरम् यानचे) भूसींपािना अभावी प्रलींत्रबत असून भूसींपािनाची कायणवाही ववशेष भसूींपािन 
अर्धकारी े. १६ याींचेमार्ण त सुरु आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
घाटिोपर (मुांबई) येथील ‘रमाबाई आांबेडिर’ नगरातील हाडाच्या सांक्रमण 

लशबीरातील रहहिाश्याांनी घरे लमळण्याची िेलेली मागणी 
 

(६१) *  ५१९२   प्रा.जोगेन्हद्र ििाड े:   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) घा्कोपर (मुींबव) येथील ‘रमाबाव आींबेडकर’ नगरातील म्हाडाच्या सीें मण लशबीरातल्या 
रदहवाचयाींकड े सन १९८० पासूनचे पुरावे असनूही त्याींना अपारका ठरववण्यात आल्यामुळे 
त्याबाबतची सत्यता पडताळून त्याींना त्वरीत घरे लमळण्याबाबतची मागणी सींबींर्धत 
रदहवाचयाींनी मा.गहृननमाणण मींरकाी याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) रमाबाव नगर, घा्कोपर (मुींबव), सी.्ी.एस. े. १९४ (पै) 
येथील १३.५ एकर (५४६३४.५० चौ.मी.) इतक् या िेरकार्ळाचा भूखींड त् यावरील झोपड्या व 
म्हाडाच्या सीें मण लशबीराींच्या इमारतीसह (इमारत े. ८४ ते ९३) शाींतीसागर पोलीस सहकारी 
गहृननमाणण सींस्था याींना पुनवणसन योजन े अींतगणत म्हाडाकडून दि. २६.०५.२००१ च्या 
करारनाम्याव्िारे ववतरीत करण्यात आला आहे. शासनाने दि. १०.०१.२००८ च्या परकाान्वये सिर 
भूखींडावर बहृन्मुींबव ववकास ननयींरकाण ननयमावलीच्या ववननयम ३३(१०) अन्वये योजना 
राबववण्यास काही अ्ी व शतीवर मान्यता दिलेली आहे. त्यानसुार सींेमण गाळयातील व 
झोपडपट्टीतील पारका सभासिाींच ेपनुवणसन तसेच म्हाडाचा वा्ा म्हणून म्हाडाला एकूण बाींधकाम 
िेरकाापैकध ४५% दहस्सा उपलध करुन िेण्याची तरतुि आहे. सिर झोपडपट्टी पुनवणसन योजनेस 
झोपडपट्टी पुनवणसन प्रार्धकरणान े दि. ०९.०२.२००९ रोजी आशय परका दिले होत.े तथावप सिर 
आशय परका प्रार्धकरणान ेदि. २२.०१.२०१० रोजी रद्द केले. त्या ववरुध्ि मा.उच्चार्धकार सलमती 
समोर िाखल केलेल्या अजाणवर झालेल्या ननणणयाच्या अनुषींगाने मुय कायणकारी अर्धकारी, 
झोपडपट्टी पुनवणसन प्रार्धकरण याींनी त्याींच्या दि. २७.०८.२०१४ च्या आिेशान्वये सिर योजनेच े
पुनरुज्जीवन केले असुन सिर योजना पुन्हा कायाणन्वीत करण्यास काही अ्ीींच्या अधीन राहून 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सींेमण गाळे तसेच झोपडपट्टी यामधील पारका सभासिाींच्या 
पुनवणसनासह म्हाडाच्या वा्यास येणारे ४५%  इतके बाींधकाम िेरका सिर सींस्थेन े प्रथमत: 
म्हाडास उपलध करुन िेणे आवचयक आहे. तशा आशयाच े हमीपरका मुींबव गहृननमाणण व 
िेरकाववकास मींडळ याींच्याकडून मान्यता घेऊन ते झोपडपट्टी पुनवणसन प्रार्धकरणास सिर सींस्थेन े
सािर करावयाचे आहे. त्यानसुार शाींतीनगर पोलीस सहकारी गहृननमाणण सींस्थेने आवचयक त े
हमीपरका दि. १७.११.२०१४ रोजी सािर केले असून या भूखींडावरील सींेमण लशबीरातील 
रदहवाचयाींच्या पारकातेबाबत कागिोपरकाी पुराव्याच्या आधारे तपासणी करुन योग्य तो ननणणय 
तातडीन ेघेण्याच ेम्हाडास कळववण्यात येवल. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ओझर (ता.स्ज.नालशि) येथील सांरक्षमण विभागाच् या विमानतळािर अधधिा-याांच् या 

सेिाननितृ् तीननलमत् त पाटटीचच ेकेलेले आयोजन 
  
(६२) *  ५२१०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.राजेंद्र मुळि :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाझर (ता.न्ज.नालशक) येथील सींरिण ववभागाच् या अखत् याररतील अनतसींवेिनशील 
ववमानतळावरच सावणजननक ववभागातील अर्धका-याींच् या सेवाननवतृ् तीननलमत् त पा्टीचचे आयोजन 
करण् यात आल् याची गींभीर बाब दिनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननिशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या पा्टीचसाठक मद्य परवानगीच् या अ्ी व शतीचाही भींग करण् यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठक सलमतीची स् थापना करण् यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार सींविेनशील असणा-या ववमानतळावर पा्टीचच ेआयोजन करणा-या 
आयोजक, उपन्स्थत व परवानगी िेणा-याींववरुध् ि कोणती कारवाव केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रच नात नमूि प्रकरणी दिींडोरी पोलीस स् ्ेशन येथ ेगु.र.नीं.०३/२०१५ 
म.पो.अ. १९५१ चे कलम ३६, १३४, ११२, ११७, ३३ (ड ल् यु)१, १३१ व सावणजननक सींपत् तीस 
हानी प्रनतबींधक अर्धननयम १९८४ च ेकलम ३ प्रमाण े४ आरोपी ववरुद्ध दि.०२/०२/२०१५ रोजी 
गुन् हा िाखल आहे. 
(२) होय, 
     अ् े.८(१) व ९ चा भींग केल् याने अनुज्ञा ती धारकाववरुद्ध राज् य उत् पािन शुल् क, 
नालशक याींनी ववभागीय गुन् हा नीं.३६/२०१५ दि.०३/०२/१५ अन् वये नोंि करुन आरोपपरका बजावले 
असून पुढील कायणवाही चाल ुआहे. 
(३) सिर प्रकरणाची चौकशी करण् यासाठक कोणत् याही प्रकारच् या सलमतीची स् थापना करण् यात 
आलेली नाही. 
(४) िाखल गुन् ्याचा तपासावरुन गुन् ्यातील ४ आरोपीपकैध ३ आरोपीींना अ्क करण् यात 
आली असून सिर आरोपीींना जामीन लमळाला आहे. एक आरोपीने मुींबव उच् च न् यायालयात 
अ्कपूवण जामीनसाठक यार्चका िाखल केली असनू न् यायालयान ेत् याींना तात् पुरता जामीन मींजूर 
केलेला आहे. गुन् ्याचा पुढील तपास सरुू आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

नाांदेड-िाघाळा श हर महानगर पाललिा हद्दीत रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  
(६३) *  ६४७६   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींिेड-वाघाळा श हर महानगर पाललका हद्दीत चतैन् यनगर लशवमींदिर चौक त ेनतरोडा ब्र.ु या 
रस्त्याची िरुवस्था झाल्यान ेवाहनचालकाींसह पररसरातील नागररकाींना रकाास सहन करावा लागत 
असल्याच ेदिनाींक १६ रे्ब्रुवारी, २०१४ रोजी वा त् यासमुारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सिर रस् त् याचे डाींबरीकरण करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
     नाींिेड-वाघाळा शहर महानगरपाललका हद्दीत चैतन्यनगर लशवमींदिर चौक त ेनतरोडा ब्र.ु या 
रस्त्याचे काम दि. २०/९/२०११ रोजी सुरु करण्यात आले आहे. या अींतगणत एकूण ६ रस्त े
प्रस्ताववत असून ४ रस्ते पूणण झाले आहेत. उवणररत रस्त्यावर मल:ननस्सारण वादहनीचे काम 
कें द्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अबणन ररननवल लमशन योजन ेअींतगणतसुरु असल्याने 
तातुरत्या स्वरुपात रस्त्याचे काम स्थर्गत होते. सद्यन्स्थतीत रस्त्याचे व नालीचे काम सुरु 
करण्यात आले असून ते पावसाळयापूवी पूणण करण्याच ेननयोन्जत आहे. उवणररत काम हे जागेची 
व ननधीची उपलधता ववचारात घेवून पूणण करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
न्ह हािा-शेिा त ेलशिडी यादरयानच्या प्रस्तावित सागरी सेत ूप्रिल्पाबाबत 

  
(६४) *  ५५५३   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) न् हावा-शेवा ते लशवडी यािरम्यान २२ ककलोमी्र लाींबीचा सागरी सेतू बाींधण् याचा ननणणय 
शासनाने घेतला आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मुींबव ट्रान् सहबणर ललींक प्रकल् पासाठक कोणतीही कीं पनी पुढे न आल् याने 
ननवविा प्रकेया स ्ेंबर, २०१३ मध् ये रद्द करुन एमएमआरडीए ने इींन्जननअररींग प्रिक् युरमें् 
अॅण् ड कन् स् ट्रक् शन (वपीसी) या कीं पनीसोबत हा प्रकल् प पूणण करण् याचा ननणणय घेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकल् पाच् या बाींधकामासींिभाणत जुल,ै २०१४ मध् ये वा त्यािरम्यान जायका 
बँकेच् या प्रनतननधीींनी प्रस् ताववत ट्रान् सहाबणर ललींक मागाणचे सवेिण केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या प्रकल् पाच् या कामाची सद्यन्स्थती काय आहे व या प्रकल् पाचे काम त्वररत 
हाती घेण् याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. मुींबव महानगर प्रिेश ववकास प्रार्धकरणातरे् मुींबव 
पारबींिर प्रकल् पाची अींमलबजावणी सावणजननक-खाजगी सहभाग तत् वावर (PPP-Public 
Private Partnership) करणेकरीता ननवविा बोलावण् यात आल् या होत् या. तथावप, या 
ननवविाप्रकेयेला प्रनतसाि प्रा त झाला नाही. तिनींतर या प्रकल् पाची अींमलबजावणी जपान 
इीं्रनॅशनल कापुरेशन एजन् सी, (JICA) या जपानी शासन पुरस् कृत सींस् थेकडून कजण प्रा त 
करुन इींन्जननअरीींग प्रोक् युरमें् अडॅ कन् स् ट्रक् शन (वपीसी) तत् वावर करण् याचा ननणणय शासनान े
घेतला. 
(३) नाही, तथावप, याबाबत जायका (JICA) या सींस् थेच् या प्रनतननधीींसोबत जुलै २०१४ मध् ये 
प्राथलमक चचाण झाली आहे. 
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(४) या प्रकल् पाची अींमलबजावणी जायका (JICA) या जपानी शासन पुरस् कृत सींस् थेकडून कजण 
प्रा त करुन इींन्जननअररींग प्रोक् युरमें् अॅड कन् स् ट्रक् शन (वपीसी) तत् वावर करण् याबाबतचा प्रस् ताव 
कें द्र शासनास पाठववण् यात आला असून या प्रस् तावास केद्र शासनाची मान् यता प्रा त झाल् यावर 
पुढील कायणवाही करण् याच े मुींबव महानगर प्रिेश ववकास प्रार्धकरणाच् या स् तरावर प्रस् ताववत 
आहे. 

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

यितमाळ श हरात पािकींगग झोन ननमााण िरण्याबाबत 
  

(६५) *  ६३८०   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ शहरात वाहतुकधची अत् यींत कोंडी होत असून पाक गच्या जागेवर खाजगी िकुान े
उभारल् यामळेु वाहतकुधस अडथळा ननमाणण झाला असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा 
त् यािरम् यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यवतमाळ शहरात पाक ग झोन ननमाणण करण् याबाबत स् थननकामधून मागणी 
करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यवतमाळ श हरात पाक ग झोन ननमाणण करण् यासाठक कोणती कायणवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) जागेचे सवेिण करण् याची कायणवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबईतील ननमााण होणा-या िच-यासाठी शासनाने डांस्पग ग्राऊां डिररता जागा 

 उपलब् ध िरून देणेबाबत 
  

(६६) *  ५७७२   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबवत िरदिवशी हजारो ्न कचरा जमा होणा-या िेवनार आणण मुलूींड येथील डींन्म्पग 
ग्राऊीं डला मुित वाढ िेऊन यासाठक पयाणयी जागा उपल ध करून िेण् याबाबत मा.उच् च 
न् यायालयान े राज् य शासनाला आिेश दिल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबवतील ननमाणण होणा-या कच-यासाठक राज् य शासनाने डींन्म्पग ग्राऊीं डसाठक 
जागा उपल ध करून िेण् याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप उक् त प्रच नाबाबत कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जनदहत यार्चका ेमाींक २१७/२००९ मधील लसव् हील अॅन्लकेशन 
ेमाींक २२१/२०१३ मध् ये मा. उच् च न् यायालयाने दिनाींक २४.११.२०१४ रोजीच् या आिेशान् वये 
िेवनार व मुलुींड येथील डींवपींग ग्राऊीं डला आिेशाच् या दिनाींकापासनू १ वषाणची मुितवाढ दिली 
असून, डींवपींग ग्राऊीं डसाठक पयाणयी जागा शोधण् याबाबत शासनान े लवकरात लवकर योग् य तो 
ननणणय घेण् याच ेआिेश दिलेले आहेत. 
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(२) व (३) मुींबव महानगरपाललकेतरे् कच-यावर प्रकेया करण् यासाठक तळोजा येथ े जमीन 
उपल ध करुन िेण् याबाबतचा प्रस् ताव बहृन् मुींबव महानगरपाललकेन ेशासनास सािर केला आहे. 
तळोजा येथील सामानयक भराव भूमी प्रकल् पामध् ये एकूण उपल ध असलेल् या १२६ हेक् ्र 
जलमनीपैकध मुींबव महानगर प्रिेशातील महानगरपाललका व नगरपाललका याींच् यासाठक तयार 
करण् यात येत असलेल् या प्रकल् पाकररता अींिाजे ६६ हेक् ्र जमीन आवच यक असल् यामुळे उवणररत 
६० हेक् ्र जमीन मुींबव महानगरपाललकेस िेण् यासाठक उपल ध होऊ शकते. सिर ६० हेक् ्र 
जलमन बहृन् मुींबव महानगरपाललकेस िेण् याच ेशासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
मुांबईतील विक्रोळी पािा  साईड येथील आनांदनगर आणण िषाानगर त ेस् मशानभूमी 

 पररसरात महापाललिेिडून अिळेी िरण्यात येणारा पाणीपुरिठा 
 

(६७) *  ६१५६   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबवतील ववेोळी पाकण  सावड येथील आनींिनगर आणण वषाणनगर ते स् मशानभूमी 
पररसरात महानगरपाललकेकडून गत १० ते १२ वषाणपासून रारकाौ १२.३० ते १.०० मध् ये वा 
त् यािरम् यान पाणीपुरवठा करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर पाणीपुरवठा वेळेत बिल करुन सकाळी ककीं वा साींयकाळी पाणीपुरवठा 
करण् याची मागणी मा.महानगरपाललका आयुक् त याींचेकड ेस् थाननक नागररकाींनी सातत् यान ेकरुन 
वेळेत बिल करण् यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रच न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार उपरोक्त पररसरात   
पाणीपुरवठ्याच् या वेळेत बिल करणेबाबत शासनाने कोणती कारवाव केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) अद्याप कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. मुींबव ववेोळी पाकण  साव् येथील वषाणनगर 
शोषण ्ाकधला बहृन्मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त आनींिगड उिींचन कें द्रातून रारकाौ १०.१० त े
पहा्े ०१.५५ पयतं पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे व त्यापुढे वषाणनगर पररसरात पाणी 
ववतरण करण्याचे काम वषाणनगर तरुण लमरकामींडळ या रदहवाशी सींस्थेमार्ण त करण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबव महानगरपाललकेतरे् पाणी पुरवठयाच्या वळेेत बिल करण्याबाबतचे 
प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४) सिर भागातील पाणी पुरवठयाच्या िाबामध्ये सधुारणा करण्यासाठक महानगरपाललकेमार्ण त 
जुने पींप बिलून नवीन पींप बसववण्यात आलेले आहेत. आनींिगड ्ाकधमार्ण त पुरववण्यात 
येणाऱ्या पाणी पुरवठयाच्या वेळेत व पररिेरकाात सद्य:न्स्थतीत असलेल्या पाणीपुरवठयाच्या 
यींरकाणेव्िारे रे्रबिल करण्याची चाचणी महानगरपाललकेमार्ण त सुरु असून पाणी पुरवठयाच्या 
िाबामध्ये सुसुरकाता आणण्याचे काम महानगरपाललकेकडून सुरु आहे. तसेच डोंगराळ भागाींसाठक 
असलेल्या आनींिगड उिींचन कें द्राला महानगरपाललकेन ेजगिशुा आऊ् ले् वर मोठया िमतेचा 
पींप बसवून पाणी पुरवठा वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव महानगरपाललकेच्या ववचाराधीन आहे 
जेणेकरुन वषाणनगर ्ाकधला दिवसा पाणी पुरवठा करता येवल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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



49 

भोसरी (स्ज.पुणे) येथील इांद्रायणीनगरच्या राजिाड्यातील अस्श्िनी िारिड े
या मलुीन ेआत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(६८) *  २८४४   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्हद्र ििाड,े श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भोसरी (न्ज.पुणे) येथील इींद्रायणीनगरच्या राजवाड्यातील अन्चवनी वारकड े या मुलीन े
रोडरोलमाच्या छेडछेडीला कीं ्ाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने दिनाींक १८ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास उपचारािरम्यान मतृ्य ूझाल्याची धक्कािायक घ्ना घडलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या छेडछाडप्रकरणी आन्चवनी वारकड ेया मुलीने व नतच्या आवन ेया प्रकरणी 
अनेक वेळा पोललसाींकड े तेार करुनही या प्रकरणी पोललसाींनी कोणतीच कारवाव केली 
नसल्यान ेसिरची घ्ना घडल्याच ेननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी पोललस उपननररिक व सहाय्यक पोललस ननररिक याींना ननलींत्रबत 
करण्यात आले असून या प्रकरणी वररषठ पोललस अर्धकाऱ्याींनी िलुणि केल्याप्रकरणी शासन 
चौकशी करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, छेडछाडीच्या व बलात्काराींच्या तेारीकड े गाींभीयाणन े लि घालनू आरोपीींना 
पकडण्यास ववलींब होव ूनये यासाठक शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सिरचे ख्ले द्रतुगती न्यायालयात िाखल करून तातडीने ननणणय घेणार आहे काय? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) कर्याणिी या तेार िेण्यासाठक एमआयडीसी भोसरी पो.स््े.येथ े आल्या असता, 
कर्याणिी पोललस स््ेशन येथेच घेणे आवचयक असताना सींबींर्धत सहा. पो. ननररिक याींनी 
कर्याणिीस लाींडवेाडी पोललस चौकध येथे पाठववले. तेथील मदहला पोललस उपननररिक याींनी 
कर्याणिी याींची तेार त्याींनी साींर्गतल्याप्रमाणे न घेता गुन््याचे स्वरुप कमी करुन अिखलपारका 
गुन्हा े. ३/२०१५, भािींवक ३२३,५०४,३४ अन्वये नोंिववला व आरोपीववरुध्ि आवचयक ती 
कारवाव केली नाही. कतणव्यातील कसुरीबाबत सहा. पोललस ननररिक व मदहला पोललस 
उपननरीिक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असनू वररष् पोललस ननरीिक व पोललस ननररिक 
(गुन्हे) याींना कारणे िाखवा नोद्स बजाववण्यात आली आहे. 
(४) मयत मलुीच्या आवच्या कर्याणिीनुसार आरोपीववरुध्ि भोसरी पालीस ठाण्यात भा.िीं.वव. 
कलम ३५४, ३५४(ड), ३२३, ५०४, ३०५, ३०६, ३४ बालकाींच े लैंर्गक गुन््यापासून सींरिण 
अर्धननयम २०१२ चे कलम ११(१), १२ नुसार गु.े. ३/२०१५ नोंिववण्यात आला आहे. सिर 
गुन्हयाच्या तपास करुन न्यायालयात दिनाींक २३.२.२०१५ रोजी िोषारोपपरका िाखल करण्यात 
आले आहे. अशा प्रकारच्या घ्ना घडल्यास तात्काळ गुन्हा िाखल करुन आरोपीींना अ् क 
करुन न्यायालयात िोषारोपपरका िाखल करण्यात येते. मदहलाींववषयक गुन्हे घडु नये, म्हणून 
सन २०१४ मध्ये २१ वेळा मागणिशणनपर कायणशाळा आयोन्जत करण्यात आल्या आहेत. सवण 
पोललस ठाणे प्रभारी अर्धकारी हे स्वतींरका पथके तसार करुन त्याींचे हदद्दत वळेोवेळी पेट्रोललींग  
करतात व मदहलाींच्या सुरक्षिततेबाबत ििता घेतात. 
(५) सिर प्रकरणाचा पोलीस तपास पुणण करुन न्यायालयात िोषारोपरका िाखल केले आहे. सध्या 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. सिर घ्नेतील सवण आरोपीींना योग्य ती कायिेशीर लशिा तातडीन े
िेण्याबाबत शासनान ेप्रयत्नशील आहे. 

----------------- 
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 मुांबई िललना विद्यापीठाच्या पररसरात होणाऱ् या पयाािरणाच्या पररषदेिररता झालेली िकृ्षमतोड 
  

(६९) *  ३८२१   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव कललना ववद्यापीठाच्या पररसरात होणाऱ्या पाच दिवसाींच्या ववज्ञान व पयाणवरणाच्या 
पररषिेकररता मोठा शालमयाना उभारण्यासाठक विृाींचा अडथळा होत असल्यान,े विृ 
प्रार्धकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता या पररसरातील २८ विृ मुळासक् तोडण्यात 
आल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ च्या चौर्थया आठवडयात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सववस्तर चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, त्यानुसार सींबींर्धताींवर कोणती कारवाव केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
          तथावप मुींबव कललना ववद्यापीठाच् या पररसरात शालमयाना उभारणीच् या कामात 
अडथळा करणा-या २८ विृाींना पनुरोंवपत करण् यास विृ प्र र्धकरण सलमतीन ेमींजुरी दिली आहे. 
सिर मींजुरीच्या आधारे २८ विृ, मुींबव ववद्यावपठ, कललना ववद्यानगरी पररसरात पुनरोवपत 
करण् यात आले आहेत. याबाबत बहृन् मुींबव महानगरपाललकेमार्ण त उवणररत प्रशासकधय कायणवाही 
चालू आहे. 

----------------- 
पुणे रेल्िे स्टेशन पररसरात अनिे खाजगी िाहनचालिाांिड ेप्रिासी िाहतुिीचा  

परिाना “बॅज” नसताांना िाहन चालवित असल्याबाबत 
  

(७०) *  ३२९४   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे रेल्वे स््ेशन पररसरात अनेक खाजगी वाहने प्रवासी वाहतुकधचा परवाना नसताींना व 
चालकाकड े “बॅज” नसताना िेखील पुणे-मुींबव प्रवासी वाहतूक करतात व वाहतूक पोललसाींच्या 
समोर हा सवण प्रकार घडत असताींना िेखील यावर कारवाव केली जात नाही अशा आशयाच े
ननवेिन दि पुना ्ॅक्सीमेन कन््युमसण को.ऑप.सोसाय्ीने म हे डडसेंबर, २०१४ मध्ये व  
त्य िरम्य न केल्याचे ननिशणनास आले आहे, हे खरी आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन याबाबतीत काही कारवाव करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपलशल काय, 
(४) सिर तपलशल उपलध नसल्यास त्यामागील ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारचे ननवेिन वाहतूक शाखा, पुणे शहर आणण प्रािेलशक 
पररवहन कायाणलय, पुणे याींच् या अलभलेखावर आढळून आलेले नाही. 
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(२) व (३) पुणे शहर पोलीस वाहतूक शाखनेे सन २०१४ मध् ये ववना परलम्, ववना बॅज, ववना 
परवाना व अवैध प्रवासी वाहतूकधच् या अनुेम े ९५, २९१७, १७६१९ व १५४३ केसेस करण् यात 
आलेल् या आहेत. तसचे पुणे प्रािेलशक पररवहन कायाणलयाच् या कायणिेरकाात त् याींच् या भरारी 
पथकामार्ण त प्रवासी वाहतकूधच् या परवाना नसताना तसचे बजॅ नसताना प्रवासी वाहतकू करणा-
या १६२ व २३४ वाहनाींवर माहे डडसेंबर, २०१४ ते रे्ब्रुवारी, २०१५ या कालावधीत कारवाव 
करून गुन् हे िाखल करण् यात आलेले आहेत. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि महानगरपाललिेमधील विविध िामाांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराांची 

उच्चस्तरीय चौिशी िरणेबाबत 
  

(७१) *  ४८१४   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक महानगरपाललकेमधील ववववध कामाींमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराींची उच्चस्तरीय 
चौकशी करण्याचा दिनाींक १७ एवप्रल, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास शासनान े ननणणय घेतलेला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालशक महानगरपाललकेला को्यवधी रुपयाींचा भिंुड सहन करावा लागूनही 
अद्याप पयतं कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणणयाप्रमाणे उच्चस्तरीय चौकशी करुन जबाबिारी 
ननन्चचत करण्याची नालशक न्जल््यातील लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीही कायणवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१३ च्या पदहल्या अर्धवेशनामधील ववधानपररषि ताराींककत 
प्रचन ेमाींक ३७३७८ च्या अनुषींगाने दिनाींक १७ एवप्रल, २०१३ रोजीच्या चचेमधील नालशक 
महानगरपाललकेच्या ववववध कामाींमध्ये प्रशासकधय पातळीवर चूक झाली असले तर ननन्चचतपणे 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येवल अस ेनमूि करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. तथावप, या प्रकरणाींची चौकशी करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त 
नालशक याींना ननिेश िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे स्जल्हाधधिारी िायाालयातील सहाय्यि नगररचनािारास लाचलुचपत 

प्रनतबांधि विभागान ेिेलेली अटक 
 

(७२) *  ४७३१   श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे न्जल्हार्धकारी कायाणलयातील सहाय्यक नगररचनाकार रम ी.पाींडुरींग शेळके यास 
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागान े िहा हजार रुपयाची लाच स्वीकारताना दिनाींक ८ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ण त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननिशणनास आले व तद्नुसार सिर नगररचनाकारावर शासनान े
कोणती कारवाव केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कारवाव केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आरोपी लोकसेवक रम ी.पाींडुरींग बाबुराव शळेके याींना दिनाींक ९ 
जानेवारी, २०१५ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक रम ी.पाींडुरींग बाबुराव शळेके, सहाय्यक नगररचनाकार, सींचालक 
नगररचना याींचे कायाणलय, ठाणे याींनी कर्याणिी मोहींम्मि रु्रकान मोहम्मींिअली कुरेशी 
याींच्याकडून त्याींच्या मौज ेकान्हाले, ता.मुरबाड येथील जलमनीचा अींनतम आखणी केलेला लॅन 
मींजूर करण्यासाठक रु. १०,०००/- लाचेची मागणी करुन ती न्स्वकारली असता, त्याींना दि. 
०९.०१.२०१५ रोजी रींगेहाथ पकडण्यात आले. 
     या प्रकरणी आरोपी लोकसेवक रम ी.पाींडुरींग बाबुराव शेळके, सहाय्यक नगररचनाकार 
याींचेववरुध्ि ठाणे नगर पोलीस स््ेशन येथ े गुन्हा रन्जस््र ेमाींक ०२/२०१५ लाचलुचपत 
प्रनतबींधक कायिा, १९८८ कलम ७, १३(१) (ड) सह १३ (२) अन्वये दि.०९.०१.२०१५ रोजी 
िाखल करण्यात आला आहे. आरोपीस दि. ०९.०१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली होती. 
आरोपीस मा.न्यायालयाने दि. १४.०१.२०१५ रोजी जामीनावर मुक्त केले आहे. 
     आरोपी लोकसेवक रम ी.पाींडूरींग बाबुराव शेळके, सहाय्यक नगररचानाकार याना         
दि. १८.०२.२०१५ च्या शासन आिेशान्वये अ्क केल्याच्या दिनाींकापासून शासन सेवेतनू 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
      आरोपी लोकसेवकाववरुध्ि न्यायालयात िोषारोपपरका िाखल करण्यास सिम प्रार्धकारी 
याींचे मान्यतेसाठक प्रस्ताव पाठववण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथील छत्रपती लशिाजी रुगणालय, (िळिा) पररसरात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत 

  

(७३) *  ३५३५   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मा.सवुच्च न्यायालयाचे मागणिशणक तत्वानसुार राज्यातील रुग्णालयाींमध्ये सुरक्षिततेच्या 
दृष्ीने सीसी्ीव्ही बसववण्याचे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार कळवा ठाणे येथील छरकापती लशवाजी महाराज रुग्णालय पररसरात 
रूपये १.५ को्ी रक्कमेच ेसीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात येणार असल्याचे दिनाींक ४ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, छरकापती लशवाजी महाराज रुग्णालय पररसरात आतापयतं ककती सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत, 
(४) त्याचप्रमाणे त्याबाबतच्या पुढील कायणवाहीचे स्वरुप काय आहे ? 
  



53 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अभणक चोरीला जाण्याच्या घ्नाींचा परामशण घेतल्यानींतर, अशा 
प्रकारच्या घ्ना ्ाळण्यासाठक करावयाच्या सुधारणा/उपाययोजना याबद्दल मा.उच्च न्यायालयाने 
यार्चका े. ५६/२००९ वर मा.न्यायालयान े दिनाींक ०६.०५.२००९ अन्वये दिलेल्या मागणिशणक 
सुचनेनुसार रुग्णालयातील सवण प्रवेशद्वारे व बदहगणमन द्वारे, सींवेिनशील वाडण जसे कध, 
नवजात लशश ुवाडण (Neonatal Wards), प्रसूतीपचचात वाडण (Post natal Wards) व लहान 
मुलाींचा वाडण हे सी.सी.्ी.व्ही.च्या िेखरेखीखाली असाव ेअस ेसूर्चत केले आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथावप, ठाणे महानगरपाललकेच्या छरकापती लशवाजी महाराज रुग्णालय पररसरात 
आतापयतं १३ आणण सींलग्न राजीव गाींधी वैद्यकधय महाववद्यालय येथे ११ असे एकूण २४ 
सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहेत. तसेच अन्स्तत्वात असलेल्या सी.सी.्ी.व्ही. 
कॅमेराींचे जाळे ववस्ताररत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून त्यानुसार रुग्णालयातील 
सद्यन्स्थतीतील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेराींची सींया २४ ने वाढववण्यात येणार आहे. 
     सिर कामासाठक रुपये २४,९६,३७८/- एवढया रकमेच्या मागववलेल्या ननवविा दिनाींक 
१६.०१.२०१५ रोजी उघडण्यात आल्या असून त्यावर पुढील कायणवाही सुरु आहे. 

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

पुणे शहरासाठी अडीचपट टी.डी.आर. देण्याबाबत 
  

(७४) *  ३१९८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरासाठक अडीचप् ्ी.डी.आर. िेण्याबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सींबींधीताकड े
वारींवार मागणी करण्यात येवूनही अद्यापी या प्रकरणी ननणणय घेण्यात आला नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहरासाठक अडीचप् ्ी.डी.आर. िेण्याबाबत तसेच एका झोनचा ्ी.डी.आर. 
अन्य इतररका झोनमध्ये वापरण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) राज्यातील बऱ्याचशा नागरी िेरकााींसाठक मींजूर ववकास 
आराखडयाींमध्ये समावेशक आरिणे व ्ी.डी.आर. ची तरतूि आहे. समावेशक आरिणे व 
्ी.डी.आर. ही ववकास योजना अींमलबजावणीची अत्यींत प्रभावी माध्यम े आहेत. तथावप 
आतापयतंचा अनुभव लिात घेता जलमनीच्या मोबिल्यात सींपािनाची वाजवी रक्कम जमीन 
मालकास प्रात होण,े ववकास योजना प्रस्तावाींच े अींमलबजावणीमध्ये वाढ होण े यासाठक 
ववद्यमान तरतुिी अर्धक आकषणक व न्स्वकाराहण करण्यासाठक त्यात मुलभूत रे्रबिल करणेचा 
सवकंष ववचार करुन योग्य त्या सुधारणा सुचववण्यासाठक अ्यासग् नेमला होता. त्यास 
अनुसरुन सींचालक, नगर रचना याींनी स्थापन केलेल्या अ्यासग्ाने सींपूणण ववकास हक्क 
हस्ताींतरणाचे ननयम व समावेशक आरिणाचे ननयम याींचा सववस्तर अ्यास करुन त्याींचा 
अहवाल शासनास सािर केला असून पूणण ववचाराअींती ववकास हक्क हस्ताींतरण व समावेशक 
आरिणासींबींधीच े सधुाररत धोरण सींपूणण राज्यामध्ये महानगरपाललका तसेच नगरपाललका 
िेरकाासाठक लागू करण्याचा मनोिय आहे. 

----------------- 
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नालशि महानगरपाललिेचा वििास आराखडा शासनान ेजाहीर िरण्यापूिीच 
 ितामानपत्रात प्रलसध्द झाल्याबाबत 

  
(७५) *  ५२८२   डॉ.अपूिा हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) नालशक महानगरपाललकेचा ववकास आराखडा शासनाने जाहीर करण्यापूवीच वतणमानपरकाात 
प्रलसध्ि होणे व अन्य अननयमीत बाबीींची आवचयक ती चौकशी करुन वस्तुन्स्थती िशणक 
अहवाल सािर करण्याबाबत शासनाने सींचालक नगररचना महाराषट्र राज्य, पुणे याींना िेण्यात 
आलेल्या ननिेशानुसार चौकशीची सुरु असलेल् या कायणवाही पूणण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालक, नगररचना याींचा अहवाल प्रात झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुषींगान ेयाप्रकरणी अननयलमतता करणारे 
सींबींर्धत िोषी कोण आहेत, 
(४) सींबींर्धत िोषीववरुध्ि कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, चौकशी पूणण झाली नसल्यास, ती केव्हापयतं पूणण होणे अपेक्षित आहे व ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) सन्माननीय ववधान पररषि सिस्य याींनी   
दि. १७ ऑगस््, २०१३ व दि. १९ ऑगस््, २०१३ रोजी, “नालशक शहराच्या ववकास 
आराखडयात अननयलमततेची व गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करुन कारवाव करणेबाबत” या 
शासनास केलेल्या ननवेिनाच्या अनुषींगाने सींचालक नगररचना याींच्याकडून दि. १२ स े्ंबर, 
२०१३ रोजीच्या परकाान्वये वस्तुन्स्थती िशणक अहवाल मागववण्यात आला आहे. त्या अुनषींगान े
सहसींचालक, नगररचना नालशक ववभाग, याींचे मार्ण त ववद्यमान जलमन वापर नकाशा 
तपासण्याच ेतसचे प्रस्ताववत जलमन वापर नकाशा तयार करण्याच ेकाम सुरु असून त ेअद्याप 
पूणण झालेले नाही. वरीलप्रमाणे सववस्तर चौकशी पूणण होऊन अद्ययावत अहवाल प्रात 
झाल्यानींतर शासन स्तरावर यासींबींधीची पुढील उर्चत कायणवाही करण्याचे योजीले आहे. 

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

सटाणा (स्ज.नालशि ) तालुक्यातील एिलव्य नगरात गुप्तधनासाठी  
नरबळी देण्याचा िेलेला प्रयत्न 

  

(७६) *  ३६४१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्हनाथ लशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्ाणा (न्ज.नालशक) तालुक्यातील एकलव्य नगरात ८ को्ीचे गुतधन लमळावे म्हणून 
पो्च्या पोरीला बळी िेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची घ्ना दिनाींक १९ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व अींधरम ध्िेसाठक प्रवतृ्त करणा-या भोंिबूाबाींवर 
कोणती कारवाव करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाव केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, सिर घ्नेबाबत भा.िीं.वव.कलम १४३, १४७, १४९ आणण 
अींधरम द्धा ननमुणलन कायिा कलम-३ अन् वये दि.१९/०१/२०१५ रोजी स्ाणा पोलीस स् ्ेशन येथे 
२९/२०१५ हा गुन् हा िाखल आहे. 
(२) व (३) होय, 
     नमूि घ्नेच् या चौकशीत ननष पन् न झाले कध, ३ भोंिबूाबा आरोपी याींनी र्धयाणिीचे वडील, 
आव व भाऊ या आरोपीींना ववच वासात घेऊन घरातील ८ को्ी रुपये ककीं मतीचे गु तधन 
काढण् यासाठक पजुा करुन र्धयाणिीस मारहाण केली व र्धयाणिीचा नरबळी िेण् याचा प्रयत् न केला 
म् हणून सहा आरोपीींववरुद्ध उक् त नमूि गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. गुन् ्यातील ६ 
आरोपीींना अ्क करुन पोलीस कस् ्डी घेण् यात आली. सद्यन्स्थतीत सवण आरोपी न् यायालयीन 
कोठडीत आहेत. गुन् ्याचा तपास सुरू आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

अनतररक् त चटईके्षमत्र ननदेशाांिाचा िापर िरुन अनधधिृतपणे बाांधलेली इमारत ननयलमत 
िरण् यासाठी पाललिेला हदलेल्या भखूांडाचाही िापर िरण् यात आल्याबाबत 

  

(७७) *  ४४४४   श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनतररक् त च्विेरका ननिेशाींकाचा वापर करुन मुींबवतील गँ्र्रोड येथे अनर्धकृतपणे 
बाींधलेली २५ मजली इमारत ननयलमत करण् यासाठक सोसाय्ीला ४८२ चौ.मी.चा भूखींड 
पाललकेला द्यावा लागला होता आता याच सोसाय्ीच् या शेजारी २१ मजली इमारत उभी 
रादहली असून ती इमारत बाींधण् यासाठक पाललकेला दिलेल् या या भूखींडाचाही वापर करण् यात 
आला असल् याच े१८ ऑक् ्ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, यासींिभाणत शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     मे.िेशभूषण को.ऑ.हौ.सो. याींनी भकूर े. ६५४, मलबार दहल ववभाग या भूखींडावर 
बहृन्मुींबव ववकास ननयींरकाण ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम ३३(७) खाली पुनववणकासाचा 
प्रस्ताव बहृन्मुींबव महानगरपाललकेस सािर केलेला होता.  सिर आराखडयामध्ये पुनववणकलसत 
इमारत े. १ व ववेध घ्क इमारत े.२ या िोन इमारती समाववष् आहेत. बहृन्मुींबव 
महानगरपाललकेने पनुववणकलसत इमारतीस दिनाींक २१.१०.२००४ रोजी प्रारींभ प्रमाणपरका दिलेले 
आहे. सिर पनुववणकलसत इमारत े. १ च े बाींधकाम पूणण झालेले आहे. तथावप काही अ्ीींची 
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पूतणता झालेली नसल्यामुळे बहृन्मुींबव महानगरपाललकेन े भोगव्ा प्रमाणपरका दिलेले नाही. 
तद्नींतर बहृन्मुींबव महानगरपाललकेस दिनाींक १८.११.२०१३ रोजी पा्ीलवाडीच्या रदहवाचयाींची 
तेार प्रात झाली. त्यानुसार सिर भूभागापैकध ४८० चौ.मी. िेरकार्ळाचा भूभाग हा या 
भूभागाच्या शेजारील मातमृींदिर को.ऑ.हि. सोसाय्ीने अर्धकच ेबाींधकाम केल्याबद्दल िींडात्मक 
कारवावस्वरुप बहृन्मुींबव महानगरपाललकेस िेण्यात यावा, असे तत्काललन महापाललका 
आयुक्ताींच्या आिेशात नमूि करण्यात आलेले होते. तथावप, सिर भूखींड महापाललकेस हस्ताींतर 
केल्याची कोणतीही कागिपरका े आढळून येत नाहीत. तसेच मालमत्ता परकाकामध्ये सध्याच्या 
मालकाचे नाव नमूि करण्यात आलेले आहे. िरम्यानचे कालावधीत ववकासकाने पुनववणकलसत 
इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपरका लमळण्यासाठक मा.मुींबव उच्च न्यायालयामध्ये रर् यार्चका 
१६५३/२०१४ िाखल केलेली होती. मा.उच्च न्यायालयाने बहृन्मुींबव महानगरपाललकेस दिलेल्या 
आिेशानुसार सींबींर्धत तेारिार, ववधी खात,े सहाय्यक आयुक्त डी ववभाग, वास्तूववशारि व 
ववकासक याींचेसमवेत सींयकु्त बैठका घेण्यात आल्या. त्यानसुार ४८० चौ.मी. इतक्या 
िेरकार्ळाचा भखूींड व त्यावरचे च्व िेरका हे प्रकरणी अींनतम ननणणय होवपयतं राखून ठेवण्याचा 
व रदहवाचयाींच्या पुनवसणनासाठक बाींधलेल्या इमारतीला भोगव्ा प्रमाणपरका िेण्याचा ननणणय घेणेत 
आला. सिर इमारतीस अींशत: भोगव्ा प्रमाणपरका िेण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महापाललिेच् या िेईएम आणण नायर रुग णालयातील क्षम-किरण विभागात िाम 

िरणा-या िमाचा-याांना किरणोत् सगााचा दषु्ट् पररणाम होत असल् याबाबत 
  
(७८) *  ४४९७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबव महानगरपाललकेच् या केवएम आणण नायर रुग् णालयातील ि-ककरण ववभागात काम 
करणा-या कमणचा-याींना ककरणोत् सगाणचा िषु पररणाम मोजण् यासाठक िेण् यात येणारे 
थमुल् युननलमसेन् ् डोलसमी्र (्ीएलडी) बॅच गेल् या ३ वषाणपासून िेण् यात आले नसल् याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अॅ्ोलमक एनजी रेग् युले्री बोडणच् या (वआरबी) ननयमानुसार ककरणोत् सगाणच् या 
किेत काम करणा-याींना बॅच िेणे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त कमणचा-याींचे आरोग् य धोक् यात येऊ नये म् हणून कोणती कायणवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     काही ताींत्ररकाक अडचणीमुळे रेनेन्ेक लॅबोरे्री प्रा. लल. याींनी थमुल्युलमनीसेन्् डोलसमी्र 
(्ीएलडी) बॅचचा पुरवठा बींिा केला होता. सद्य:न्स्थतीत बॅचचा पुरवठा पूवणवत सुरु करण्यात 
आला आहे. 
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     नायर रुग्णालयामध्ये थमुल्युलमनीसेन्् डोलसमी्र (्ीएलडी) बचॅ जुल,ै २०१४ त े
डडसेंबर,२०१४ या िरम्यान उपलध नव्हते. परींत,ु जानेवारी, २०१५ पासून सातत्याने उपलध 
करण्याता आले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) थमुल्युलमनीसेन्् डोलसमी्र (्ीएलडी) बॅचेस हे ककरणोत्सगाणच्या िषुपररणामाच ेमोजमाप 
करण्यासाठक वापरले जातात. त्यामुळे कमणचाऱ्याींच े आरोग्य धोक्यात येत नाही. परींतु 
ककरणोत्सगाणच्या किात काम करणाऱ्या कमणचाऱ्याींना ककरणोत्सगाणच्या िषुपररणामाींपासनू 
सींरक्षित करण्यासाठक किल्युमी्र, प्रो्ेक््ीव बॅररअसण, लीड एप्रोन आणण गोनाडल लशल्डस 
सारखी उपकरणे उपलध आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
हाडाच्या सन २०१० मधील सोडतीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(७९) *  ४५४७   श्री.जगन्हनाथ लशांदे :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या सन २०१० मधील सोडतीत िलालाींनी बोगस अजण केले आणण त्यापैकध काही 
बोगस अजणिार ववजेते ठरल्याचे ननिशणनास आल्याने अशा बोगस अजणिाराींच्या घराींचे ववतरण 
रद्द करुन प्रनतिा यािीवरील ववजेत्याींना घरे िेण्याचा ननणणय घेण्यात आला मारका या प्रनतिा 
यािीवरील काही ववजेत्याींनी बनाव् जात प्रमाणपरका व जात पडताळणी प्रमाणपरका सािर करुन 
घरे ला्ल्याचे तपासा िरम्यान अर्धकाऱ्याींच्या ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींपूणण गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्या िलाल आणण 
म्हाडातील सींबर्धत भ्रष् अर्धकारी/कमणचारी याींच्या ववरोधात शासनाने कोणती कारवाव केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१)हे खरे आहे. 
(२) व (३) म् हाडाच् या सन २०१० व २०१२ च् या सोडती मधील यशस्वी व प्रनतिा यािी वरील 
एकूण ५ अजणिाराींनी म् हाडास सािर केलेली जात प्रमाणपरका ेव जात वैधता प्रमाणपरका ेसींशयास् पि 
आढळल् यान ेसिर प्रकरण मु य ििता व सुरिा अर्धकारी, म् हाडा याींचेकड े दि. २३.१२.२०१४ 
च् या परकाान् वये पुढील चौकशीकरीता व पडताळणी करीता मुींबव मींडळ, म् हाडा याींनी सािर केलेले 
असुन या प्रकरणाची पुढील चौकशी मु य ििता व सुरिा अर्धकारी, म् हाडा याींचेकडून सुरु 
आहे. मु य ििता व सुरिा अर्धकारी, म् हाडा याींच् या पडताळणीअींती ती कागिपरका े बनाव् 
असल् याच ेआढळल् यास सींबींर्धताच े ववतरणपरका रद् क करण् यात येवलच. त् याखेरीज त् याींच् याववरुध् ि 
र्ौजिारी गुन् हा िाखल करण् यात यावा, असे म् हाडाला कळववण् यात येवल. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माळलशरस (स्ज.सोलापूर) तालुक् यातील पोलीस ठाण् याची मोडिळीस आलेली इमारत 
 

(८०) *  ४२९४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळलशरस (न्ज.सोलापूर) तालुक् यातील पोलीस ठाण् याची इमारत सन १९०२ मधील 
असल् यामळेु ही इमारत अनतशय धोकािायक असून येथ े केवळ १० पोलीस कमणचारी 
असल्यान ेत् याींच् यावर कामाचा मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असल्याचे माहे, जानेवारी २०१५ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिरहू इमारतीची त् वरीत िरुुस् ती करण् याबाबत तसेच पोलीसाींची पिे 
वाढववण् यासाठक शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) माळलशरस (न्ज.सोलापूर) पोलीस स््ेशन त्रब्र्ीशकालीन 
इमारतीमध्ये १९०७ पासनु कायणरत असून इमारत सुन्स्थतीत आहे. या पोलीस स््ेशनमध्ये 
मींजूर सींयाबळ ५१ असुन, येथे ५० कमणचारी कायणरत आहे. गरजेनुसार इतर दठकाणच े
अनतररक्त कमणचाऱ्याींचाही वापर करण्यात येतो. 
     या पोलीस स््ेशनसाठक नवीन प्रशासकधय इमारत बाींधण्यासाठक प्रशासकधय मान्यता 
िेण्यात आली असून या इमारतीच्या बाींधकामासाठक रुपये ६६.३९ लि इतकध रक्कम उपलध 
करण्यात आली आहे. 

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

निी मुांबईतील पदपथाांिर राहणाऱ्या मलुीांच ेअपहरण िरुन अनैनति 
िामासाठी विक्री िरणारी टोळी गुन्हहे शाखेने पिडल्याबाबत 

 
 (८१) *  ४६९१   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबवत पिपथाींवर राहणाऱ्या मुलीींचे अपहरण करुन अनैनतक कामासाठक त्याींची ववेध 
करणारी ्ोळी गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता किाने नवी मुींबव पररसरातील उरण येथे दिनाींक १७ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास छापा ्ाकून ्ोळीतील चौघाींना अ्क केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीमध्ये एक वकधल आणण यापूवी बारबाला 
असलेली त्याच्या पत्नीचाही समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार िोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाव केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. सिर प्रकरणी एकूण चार आरोपी असून, त् यामध् ये एक 
वकधल व त् याची पत् नी (पूवीची बारबाला) याींचा समावेश आहे. सिर चारही आरोपीींना दिनाींक 
१७ जानेवारी, २०१५ रोजी अ्क करण् यात आली आहे. 
(३) व (४) होय, सिर प्रकरणी कर्याणिीरुन नेरुळ पोलीस स् ्ेशन, नवी मुींबव येथे दिनाींक 
०४/११/२०१३ रोजी गुन् हा रन्जस् ्र नीं. ३१२/२०१३, भा.िीं.वव. कलम ३६३, ३६६ (अ), ३६७, ३६८, 
३७० (५), ३७३, ३४, १२० (ब) अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. 
      सद्यचन्स्थतीत चारही आरोपी न् यायालयीन कोठडीत असनू या प्रकरणी पुढील तपास 
सुरु आहे. 

----------------- 
उदगीर (स्ज.लातूर) तालुक्यातील हत्तीबेट पयाटन स्थळाच्या वििासिामाबाबत 

 

(८२) *  ५१९८   प्रा.जोगेन्हद्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उिगीर (न्ज.लातूर) तालुक्यातील हत्तीबे् पयण् न स्थळाच्या डोंगरावर ववववध योजनातनू 
काम े करण्यात आली असून वषणभरापासून शासनाच े या बे्ाकड ेिलुणि झाले असनू ननयोजन 
मींडळाच्या बैठकधत मींजुरी लमळालेली उक्त बे्ाची पाणीपुरवठा योजना ननयोजन ववभागाने 
जाणीवपूवणक डावलली असल्याचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, बे्ाच्या मार्थयावरील सभा मींडपाच े काम मींजुरीप्रमाणे झाल्यानींतरही त्याचे िेयक 
प्रलींत्रबत ठेवल्याने सिरील बे्ाचा ववकास थाींबला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामाची कायणकारी अलभयींता याींनी प्रत्यि पाहणी करुन सिरचे काम 
अींिाजपरकाकाप्रमाणे झाल्याचा अहवाल िेवनूही प्रभारी ननयोजन अर्धकाऱ्याींनी या कामाचे िेयक 
प्रलींत्रबत ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसचे याप्रकरणी सींस्थेच े चअेरमन वामन पा्ील याींनी तेार केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त बे्ाची ववकास कामे त्वरीत सुरु करण्यास बे्ावरील पाणी पुरवठा योजना 
मींजूर करुन बे्ावर झालेल्या कामाचे िेयके िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, याबाबतची सद्न्स्थती काय आहे ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रभारी ननयोजन अर्धकाऱ्याींनी िेयक प्रलींत्रबत ठेवलेली नाहीत. सभामींडपाच्या बाींधकामाला 
खासिार स्थाननक ववकास बाींधकामाला खासिार स्थाननक ववकास कायणे मातुन मींजूरी दिलेली 
नाही, परकााचे शेडला मींजूरी दिलेली नाही, हत्ती बे्ावरील सभामींडपाचे बाींधकाम कें द्र शासनाच्या 
मागणिशणक सूचनेप्रमाणे झाले नसल्याच े काम पुणण झाल्यावर र्ो्ोवरुन दिसून आलेले आहे, 
कें द्र शासनाच्या मागणिशणक सूचनपे्रमाणे बाींधकाम झालेले नाही इ. कारणाींमळेु ननधी ववतरीत 
करण्यात आलेला नाही. 
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(४) होय. 
(५) व (६) बे्ावर झालेल्या कामाचे िेयक िेण्यासाठक काम आहे. त्या पररन्स्थतीत मींजूरी 
िेण्याबाबत कें द्र शासनास कळववले आहे.                  

----------------- 
मुांबई बॉ बस् फोट खटल् यातील आरोपी सांजय दत् त याांच्या फलु रजबेाबत 

 

(८३) *  ५२१३   श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबव बिम् बस् र्ो् ख्ल् यातील आरोपी सींजय ित् त याची र्लु रजा वाढववण् याचा ननणणय 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यािरम् यान घेण् यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींजय ित् त याला िेण् यात आलेली र्लु रजा बेकायिेशीरररत् या आणण चुकधच् या 
पध् ितीने वाढववण् याचा प्रयत् न झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सींजय ित् त याला सन २०१३-१४ या काळात पॅरोल आणण र्लु रजा मींजूर 
करणा-या उप महाननररिक (कारागहृ) याींची चौकशी करण् याची मागणी होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार त् याींच्यावर कोणती कारवाव करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) तसेच, पॅरोल आणण र्लु रजबेाबतच् या ननयमाींमध् ये बिल करण् याबाबत शासन ववचाराधीन 
आहे काय, 
(६) असल् यास, त् याचे स् वरुप काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बींिी े.सी-१६६५६, सींजय ित्त याची र्लु (सींर्चत) रजा वाढीचा 
अजण दिनाींक ०९.०१.२०१५ रोजी कारागहृ उप-महाननरीिक पुणे ववभाग, पुणे याींच्या आिेशान्वये 
नामींजूर करण्यात आला आहे. 
(२) नाही. 
(३) बींिी े. सी-१६६५६- सींजय ित्त यास र्लु (सींर्चत) रजा मींजूर करणाऱ्या उप-
महाननरीिक (कारागहृ) याींची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. 
(४) सींबींधीत अर्धकाऱ्याींच्या खुलाचयासह अपर पोलीस महासींचालक व कारागहृ महाननरीिक, 
पुणे याींचा या प्रकरणीचा अहवाल नुकताच शासनास प्रात झाला असून त्याची शासनस्तरावर 
छाननी करुन आवचयकतेनुसार कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(५) होय. 
(६) बींियास िेय ठरणाऱ्या अलभवचन व सींर्चत रजेच्या ननयमाींमध्ये शासन स्तरावर गठकत 
करण्यात आलेल्या सलमतीने आपला अहवाल शासनास सािर केला असून त्यानुसार ननयमात 
बिल करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 

----------------- 
नागपूर येथे सन २०१४ मध्ये आयोस्जत राष्ट् रीय िृषी प्रदशान पाहण्यासाठी 

 आलेल्या शतेिऱ् याांचा झालेला अपघाती मतृ् य ू
  

(८४) *  ६३७९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सन २०१४ मध् ये नागपूर येथे आयोन्जत राष ट्रीय कृषी प्रिशणन पाहण्यासाठक यवतमाळ 
न्जल् ्यातील कृषी ववभागाींतगणत खाजगी वाहनासाठक ननबधं असताना अपघातामध् ये शेतक-याींचा 
मतृ् यू झाला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या अपघातामध् ये मिती अभावी व तातडीच् या औषधोपचाराअभावी जखमी 
शेत क-याींचा मतृ् य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, मतृ शेतक-याींच् या कु्ुींबाला कोणत् या स् वरुपाची मित करण् यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(५) अद्याप, याबाबत कोणतीही कायणवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सिर प्रकरणी शासनातरे् पोलीस स््ेशन सेलू येथे गु.र.े.४०/२०१४, भा.िीं.वव.कलम २७९, 
३३७, ३३८, ३०४ मो्र वाहन कायिा सहकलम १८४ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला 
असून पोलीस तपास सुरु आहे. सिर प्रकरण प्रथम वगण न्यायिींडार्धकारी, सेलू येथ े
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) मतृ पावलेल्या शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबाला प्रत्येकध रु. ५ लाख दिनाींक ३०/०४/२०१४ रोजी 
धनािेशाद्वारे िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
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