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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०८ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १८, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 

 
याांच ेप्रभारी विभाग (२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२ 
------------------------------- 

  
आयआरबी िां पनीच्या विविध हििाणच्या िायाालयािर िें द्रीय गुन्हे अन्िेषण 

विभागाच्या (सीबीआय) पथिाने टािलेले छापे 
  
(१) *  २८६७   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अशोि उर्ा  भाई जगताप, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.आनांद िािूर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे-मुींबई द्रतुगती मागााची बाींधणी करणाऱ्या व या मागाावरील जममनी अवैध 
ररत्या ताब्यात घेण्याचा आरोप असलेल्या आयआरबी कीं पनीच्या २१ ठिकाणच्या 
कायाालयावर कें द्रीय गुन्हे अन्वेषण ववभागाच्या (सीबीआय) पथकाने ठिनाींक        
५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास छापे ्ाकल्याच े ननिर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीच्या कायाालयावर छापे मारण्याची कारणे काय आहेत, तसेच 
सिरील छाप्यात सीबीआय च्या पथकास काय आढळून आले, 
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(३) तसेच, उपरोक्त प्रकरणात िोषी आढळून येणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) प्रश्नात नमूि कीं पनीच्या कायाालयावर कें द्रीय गुन्हे 
अन्वेषण ववभागाने ्ाकलेले छापे ही बाब राज्य र्ासनाच्या अखत्याररतील नसून कें द्र 
र्ासनार्ी सींबींधधत आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त प्रकरणात िोषी आढळून आल्यास सींबींधधताींवर योग्यती कारवाई 
करण्यात येईल. 

----------------- 
पुणे जजल््यातील सांरक्षण विभागाशी सांबांधधत प्रश्नाांबाबत झालेल्या बैििीबाबत 

  
(२) *  ३४१९   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल््यातील सींरक्षण ववभागार्ी सींबींधधत प्रश्नाींबाबत मा.सरींक्षण मींत्री याींच े
समवेत पयाावरण मींत्री, जजल्हाधधकारी आणण पामलकेच ेअधधकारी याींची माहे जानेवारी, 
२०१५ च्या पठहल्या सप्ताहात बैिक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर बैिकीत कोणत ेननणाय घेण्यात आले आहेत, 
(३) तसेच सिर ननणायाची अींमलबजावणी करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) सिर बैिकीमध्ये, सींरक्षण ववभागाकड े प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणाींबाबत पुणे 
महानगरपामलका व वपींपरी-धचींचवड महानगरपामलकेच्या ननयोजजत ववकास कामाींसािी 
सींरक्षण ववभागाच्या ताब्यात असलेल्या आवश्यक जममनीबाबतच े प्रलींबबत प्र्ताव 
जजल्हाधधकारी, पुणे याींच्यामार्ा त सींरक्षण मींत्रालय, भारत सरकार नवी ठिल्ली 
याींच्याकड ेपािववण्याच्या सुचना मा.सींरक्षण मींत्री, भारत सरकार याींनी ठिल्या आहेत. 
(३) सींरक्षण ववभागाकडील जागेबाबत पुणे महानगरपामलकेने ३ तर वपींपरी-धचींचवड 
महानगरपामलकेने ११ प्र्ताव सींबींधधत ्थाननक कायाालयास (प्रधान सींचालक, 
डडरे्न्स ई््े्, पुणे) सािर केलेले आहेत. 
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उपरोक्त बैिकीमध्ये ठिलेल्या सुचनेनुसार, पुणे महानगरपामलकेने घोरपडी 
येथील पुणे-ममरज रेल्वे लाईन व पुणे-सोलापूर रेल्वे लाईन क्रॉमसींग येथील प्र्ताववत 
रेल्वे उड्डाणपुलासािीच्या जागाबाबतचा आणण लुल्लानगर चौक-कोंढवा खुिा येथील 
प्र्ताववत उड्डाणपुलासािीच्या जागाबाबतचा प्र्ताव ठिनाींक २०.१.२०१५ रोजी 
जजल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकडे सािर केला आहे. सिर प्र्ताव जजल्हाधधकारी, पुणे 
याींनी अनुक्रमे ठिनाींक २४.२.२०१५ व ठिनाींक ९.२.२०१५ च्या पत्रान्वये सधचव, सींरक्षण 
मींत्रालय, नवी ठिल्ली याींच्याकड ेमान्यतसेािी सािर केला आहे. 
     तसेच वपींपरी-धचींचवड महानगरपामलकेने बोपखेल ता.हवेली येथील कॉलेज ऑर् 
ममल्री इींजजननअररींग याींनी बींि केलेल्या बोपखेल-िापोडी र्त्याबाबतचा प्र्ताव 
ठिनाींक २८.१.२०१५ रोजी जजल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकड े सािर केला असून, सिर 
प्र्ताव जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी ठिनाींक २३.२.२०१५ च्या पत्रान्वये सधचव, सींरक्षण 
मींत्रालय, नवी ठिल्ली याींच्याकड ेमान्यतसेािी सािर केला आहे. 
(४) वरील प्रमाणे कायावाही करण्यात आली आहे. 

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

िाणे येथील प्रशासिीय सेिा प्रशशक्षण देणाऱ्या सांस्थेच्या इमारतीमध्ये  
होत असलेल्या पाण्याच्या गळतीबाबत  

(३) *  ३५४१   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे महानगरपामलकेमार्ा त िाणे येथे राज्यातील प्रर्ासकीय सेवेच े प्रमर्क्षण 
ववद्यार्थयाांना ममळावे म्हणून धचींतामणराव ऊर्ा  सी.डी.िेर्मखु याींच ेनावाने प्रमर्क्षण 
सीं्था चालववली जात असून सिर सीं्थेस िाण्यातील IAS रॅ्क््री म्हणून सींबोधधले 
जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर इमारतीत प्रर्ासकीय सेवा प्रमर्क्षणाच े वगा भरत असलेल्या 
कक्षात गेल्या वषाापासून तेथील वरच्या मजल्यावरील प्रसाधनगहृातील पाण्याच्या 
गळतीमुळे वगाामध्ये िवुषत साींडपाणी सािून प्रमर्क्षणाथी ववद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर 
पररणाम झाल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर इमारतीची तातडीने िरुू्ती व डागडुजी करावी म्हणून प्रमर्क्षण 
सीं्थेच्या प्रर्ासनाने िाणे महानगरपामलका प्रर्ासनाकड ेगेल्या वषाभरापासून अनेकिा 
अजा-ववनींत्या करूनही त्याप्रकरणी अद्याप कायावाही झाली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१५ च्या िसुऱ्या आिवड्यात ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुषींगाने याप्रकरणी पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) प्रर्ासकीय सेवेच ेप्रमर्क्षण ववद्यार्थयाांना ममळावे याकरीता 
िाणे महानगरपामलकेमार्ा त सींचमलत सीं्था धचींतामणराव िेर्मुख प्रर्ासकीय 
प्रमर्क्षण सीं् था  या नावाने ओळखली जात.े 
(२) इमारतीच्या तळमजल्यावरील वगा खोली क्रमाींक-१ मध्ये गळती होत असल्याचे 
जानेवारी २०१४ मध्ये ननिर्ानास आले. मात्र त्यामुळे ववद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर 
कोणताही पररणाम झाल्याची बाब आढळून आली नाही. 
(३) होय. 
     इमारतीमधील १ ल्या मजल्यावरील ्वच्छता गहृाची िरुु्ती करण्याबाबत 
महानगरपामलकेच्या सावाजननक बाींधकाम ववभागाकड ेपत्रव्यवहार केल्यानींतर पठहल्या 
मजल्यावरील ्वच्छतागहृाचा वापर कायम्वरुपी बींि केला असल्याने साींडपाणी   
िवुषत पाण्याबाबतची धचींतामणराव िेर्मुख प्रर्ासकीय प्रमर्क्षण या सीं्थेची सम्या 
िरु झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईत एसआरए योजनेच्या पुनविािास प्रिल्पाच े
 िाम ननयमािली प्रमाणे िरण्याबाबत 

 

(४) *  ३८२२   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.अननल 
परब, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हर आणण उपनगरात महानगरपामलकेच्या जममनीवर वसलेल्या झोपडपट्टी 
पुनवासन योजनेच े तसेच म्हाडाअींतगात योजनेच े अनेक प्रकल्प प्रलींबबत असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत एसआरए योजनेच्या पुनववाकास प्रकल्पासािी ्वतींत्रपणे 
ववकास ननयमावली असताींना अनेक ववकासकाींनी ननयमावलीस बगल िेवून इमारत 
बाींधकामात अननयममतता केल्याबाबत एसआरए प्राधधकरणाने काही ववकासकाींना 
नो्ीसा पािववल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ववकासक कोणकोणत ेआहेत व त्याींचवेर कोणती कारवाई केली 
आहे, 
(४) तसेच सिर एसआरए प्रकल्पाच े काम ननयमावलीप्रमाणे करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या तसेच म् हाडाच् या मालकीच् या 
जममनीवरील अनुक्रमे ११७ व ९६ झोपडपट्टी पुनवासन योजनाींच ेप्र् ताव पररमर्ष ्-२ 
अनुक्रमे बहृन् मुींबई महानगरपामलका व म् हाडाकडील सक्षम प्राधधका-याींकडून प्राप् त न 
झाल् यामुळे प्रलींबबत आहेत. 
(२), (३) व (४) एस.आर.ए.ने ववकासकाींनी ननयमालीस बगल िेवून केलेल् या 
अननयममतत ेअनुषींगाने मागील एक वषााच् या कालावधीत १२ योजनाींसींिभाात खालील 
नमूि ११ ववकासकाींवर महाराष र प्रािेमर्क व नगररचना अधधननयम, १९६६ च् या 
कलम ५३ अन् वये कारवाई करण् यात आली आहे. 
 १) श्री.एस.व् ही.जोर्ी, 
 २) मे.हररओम कन् ् रक् र्न (श्री.जोसेर्) 
 ३) मे.अररहींत कन् ् रक् र्न कीं पनी 
 ४) इजम्तयाज अहमि पा ा्नर ऑर् ज् योती बबल् डसा सी.ए.्ू.ववकास हाजऊ सींग मल. 
 ५) पवन सेि अॅण् ड असोसीए् 
 ६) मे.ममका इींजीनीअसा 
 ७) मे.र्ाईन डवे् हलपसा, 
 ८) मे.के.के.कन् ् रक् र्न 
 ९) मे.जयेर् बबल् डसा 
 १०) मे.हरे कृष णा बबल् डसा 
 ११) मे.धवृी कन् ् रक् र्न 
     त् यापैकी मे.के.के. कन् ् रक् र्न याींचकेडून रुपये २४,३९,१००/- इतका िींड वसूल 
करण् यात आला असून मे.अररहींत कन् ् रक् र्न कीं पनी याींचवेवरु्ध  मुलुींड पोलीस िाणे 
येथे गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यातील पोलीस िमाचाऱ्याांसािी ननिासस्थानाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

  

(५) *  ३२०१   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील पोलीस कमाचाऱ्याींसािी ननवास्थानाींची सींख्या वाढववण्याबाबत 
्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सींबींधीताींकड ेवारींवार मागणी करण्यात येवूनही अद्यापी 
ननवास्थाींनामध्ये वाढ करण्यात आली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या 
िरम् यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस कमाचारी याींच्या ननवास्थानाची सींख्या वाढववण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) महाराष र राज् य पोलीस गहृ ननमााण व कल् याण 
महामींडळाकडून पुणे र्हरातील पोलीस अधधकारी व कमाचा-याींसािी एकूण १०८५ 
ननवास् थाने बाींधण् याचा प्र् ताव ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यातील येरिडा तुरुां गातील िैद्याांिड ेमोबाईल हॅन्डसेट ि शसमिाडा शमळाल्याबाबत 

  

(६) *  ३२९५   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील येरवडा तुरुीं गात मर्क्षा भोगत असलेल्या कैद्याींकड ेमोबाईल हॅन्डसे् व 
मसमकाडा ममळाली असून इतर कैिीही त्या मोबाईलचा वापर करत असल्याच े
तपासाअींती ननषपन्न झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यािरम्यान ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या सींबींधीत ववभागाने या प्रकरणास आळा घालण्यासािी 
र्ासनाने कोणती कायावाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमर्ल काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या िरम्यान ननिर्ानास आले हे खरे 
नाही. 
     मात्र, न्यायाधीन बींिी मनु्ना िावल र्ेख याच ेकोिडीमध्ये ठिनाींक ०६.०५.२०१४ 
रोजी कारागहृामधील अधधकाऱ्याींनी घेतलेल्या झडतीमध्ये मोबाईल जप्त करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) व (३) अर्ा प्रकरणास आळा घालण्यासािी १ मोबाईल डी्ेक््र, २४ नग 
मोबाईल जामर, ३० नग वॉकी-्ॉकी से्, १३५ सी.सी.्ीव्ही कॅमेरे, १२ नग हॅन्ड 
मे्ल डी्ेक््र, १ नग डोअर फे्रम मे्ल डी्ेक््र, १ नग बॅगेज ्कॅनर यासारख्या 
प्रभावी उपाययोजना कायााजन्वत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि शहरातील गुन्हेगारीिर आळा घालण्याबाबत 

  

(७) *  २८२०   डॉ.अपूिा हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नामर्क र्हरात माहे नोव्हेंबर, २०१४ अखेरपयांत ११ मठहन्याच्या कालावधीत ९७७ 
िचुाकी, चारचाकी वाहनाींची चोरी झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गतवषाात बॅग मलप््ीींग, चने ्नॅधचींग यासारख्या जबरी चोरीच ेएकुण 
११३ गुन्हे घडल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब १ व २ मधील गुन्हे घडून तसेच चोऱ्या घरर्ोड्या 
सारख्या घ्ना सातत्याने घडल्यानींतरही सिरहू गुन््याींची चौकर्ी होण्यास ववलींब 
होत आहे व सिरहू गुन्हे पोलीस कमायाऱ्याींची सींख्या कमी असल्याने प्रलींबबत 
असल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मसींह्थ कुीं भमेळ्याच्या पाश्वाभुमीवर नामर्क र्हरातील गुन्हेगाराींवर 
आळा घालून गुन्हेगारी कमी करण्यासािी व पोलीसाींच े सींख्याबळ वाढववण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) पोलीस आयुक् त, नामर्क याींच े कायाक्षेत्रात नमूि 
कालावधीत ६४६ िचुाकी व चारचाकी वाहन चोरीच ेगुन् हे िाखल आहेत. 
(२) होय, गतवषाात पोलीस आयुक् त, नामर्क याींच े कायाक्षेत्रात बॅग मलप् ्ीींग, चैन 
् नॅधचींगच े१२४ गुन् हे िाखल आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     गुन् ्याबाबत माठहती ममळताच ताबडतोब पोलीस अींमलिार घ्ना् थळी रवाना 
करुन तपास सुरु करण् यात येतो. पोलीस आयुक् त, नामर्क याींच े आ् थापनेवरील 
मींजूर पोलीस सींख् याबळातून पोलीस कामकाजाच े ननयोजन करुन त् यामधूनच 
गुन् ्याींचा तपास पूणा करुन घेवून कायिेर्ीर कायावाही करण् यात येत.े 
(४) गहृ ववभागाच् या ठि. ०४/०३/२०१४ च् या र्ासन ननणायानुसार पोलीस आयुक् त, 
नामर्क र्हर याींच ेआ् थापनेवर ववववध सींवगाात ४४२ पिे ननमााण करण् यात आले 
आहेत. 
     मसींह् थ कुीं भमेळ्यािरम् यान कायिा व सुव् यव् था राखणे कररता 
अन् यघ्काकडून जािा पोलीस मनुष यबळ उपलब् ध करुन घेण् याच ेप्र् ताववत आहे. 
    कायिा व सुव् यव् था राखणेकररता कमाचारी अधधकारी याींना वेळोवेळी प्रमर्क्षण 
िेण् यात येत.े तसेच कोंबीींग ऑपरेर्न, ऑलआऊ् ऑपरेर्न तसेच झोपडपट्टी चकेीींग 
करुन सराईत व सींर्यीत गुन् हेगार याींचा र्ोध घेवून त् याींचेवर प्रनतबींधात् मक कारवाइा 
करण् यात येत.े 
   सोसाय्ी मम्ीींग आयोजजत करणे, नागररकाींनी सतका  राहणेकररता मागािर्ान 
करणे, सूचना र्लक लावणे, तत् काळ सींपकााकररता ननयींत्रण कक्ष, पोलीस िाणे याींचे 
र्ोन नींबर प्रमसध् ि करणे इ. कायावाही करण् यात येत.े तसेच ् थाननक सीं् थाींच् या 
मितीने र्हरात ठिकठिकाणी सी.सी.्ी.व् ही. बसववण् याची कायावाही चालू आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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रत् नाधगरी जजल््यातील िशशष्ट्टी-दाभोळ खाडीला पयाटन स्थळ 
म् हणून घोवषत िरण् याबाबत 

  

(८) *  ३०९१   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.अशोि उर्ा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत् नाधगरी जजल््यातील वमर्ष्ी-िाभोळ खाडीला पया् न ्थळ घोवषत करून 
त्याचा केरळच्या धतीवर पया् नात्मक ववकास व्हावा अर्ी तथेील सम्त गाींवकऱ्याींची 
मागणी असल्याच े रे्ज््वलच्या माध्यमातून माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा 
त् यािरम् यान ननिर्ानास आले, हे ख्ररे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचपळूण नगर पररषिेच्या पया् न ववकास ननधीतून बोठ्ींगसािी एक 
जे्ीही तयार करण्यात आली असून ती जे्ी पया् काींसािी खुली होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरील वमर्ष्ी-िाभोळ खाडीला पया् नचा िजाा िेण्याबाबतचा प्र्ताव 
र्ासनाकड ेआला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. श्री राम रेडीज, रा. धचपळूण याींचकेडून ठि. १६/५/२०१३ रोजीच् या पत्रान् वये 
जजल् हाधधकारी, रत् नाधगरी याींचेकड ेववनींती प्राप् त झालेली आहे. 
(४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सातारा जजल््यातील माांढरदेि येथे सन २००५ मध्ये झालेल्या दघुाटनेिरुन 
िराियाच्या उपाययोजनाांचा अहिाल शासनाने जस्ििारला नसल्याबाबत 

  

(९) *  ४१०४   श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल््यातील माींढरिेव येथील काळूबाई िेवीच् या मींठिरात सन २००५ मध्ये 
झालेल्या िघुा् नेवरुन करावयाच्या उपाययोजनाींचा अहवाल माजी न्यायमूती राजन 
कोचर याींनी र्ासनास सािर करुन िहा वषा होऊनही अद्याप र्ासनाने अहवाल 
ज्वकारलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकषा काय आहेत व त्यानुसार र्ासनाने आतापयांत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) मौजे माींढरिेव, ता.वाई, जज.सातारा येथील 
काळूबाई िेवीची यात्रा सुरु असताींना ठिनाींक २५.१.२००५ रोजी झालेल्या 
चेंगराचेंगरीच् या घ्नेची न्यायालयीन चौकर्ी करण् यासािी श्री.आर.जे. कोचर, ननवतृ्त 
न् यायाधीर्, उच् च न् यायालय याींच् या अध् यक्षतखेाली एक सि् यीय चौकर्ी आयोगाची 
ननयुक् ती ठिनाींक १६.३.२००५ च् या अधधसुचनेद्वारे करण् यात आली होती. या सममतीन े
आपला अहवाल र्ासनास सािर केला होता व तो र्ासनाच् या ववचाराधीन होता. परींतू, 
मींत्रालयात ठि. २१.६.२०१२ रोजी लागलेल् या आगीमध् ये सिर अहवाल व त् याची मूळ 
न् ती नष ् झाली आहे. सिर अहवालाची प्रत चौकर्ी आयोगाकडून प्राप् त करुन 
घेण् यात आली असून चौकर्ी आयोगाने सािर केलेल् या अहवालावर र्ासनाने 
करावयाच् या कायावाही सींबींधीच े ञापापन तयार करण् यासािी सममती गिीत करण् यात 
आली असून त् यानुषींगाने पुढील कायावाही सुरु आहे. 
     तथावप, सिर अहवाल सािर करण् यापुवी चौकर्ी आयोगाने अींतररम अहवाल 
र्ासनास करुन उपाययोजना सुचववण् यात आलेल् या होत् या. सिर मर्र्ारर्ीींची प्रभावी 
अींमलबजावणी माींढरिेव, ता. वाई येथील यात्रेत र्ासनाच् या ववववध ववभागामार्ा त सुरु 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरातील रस् त् याांच् या दरुुस् ती बाबत 

  

(१०) *  ३८४७   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर र्हरातील र् त् याींच् या िरुु् ती प्र् तावाला मान् यता िेण् याची कायावाही पूणा 
झाली असून अद्याप र् ते िरुु् तीच् या कामाला सुरवात झाली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच नागपूर र्हरातील र् त े िरुु् तीची कामे पावसाळ्यापूवी करण् याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 



10 

(५) ३०० को्ीच े मसींमे्च े र् ते प्र् ताववत आहेत काय, झोपडपट्टीमधील र् त् याचे 
डाींबरीकरण केव् हा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे नाही. 

नागपूर महानगर पामलकेतरे् वषे २०१४-१५ या आधथाक वषाात नागपूर 
र्हरातील र् त् याींच् या िरुु् तीकरीता रु. ८८.६० को्ी रकमेच े कायाािेर् ननगाममत 
करण् यात आले आहेत व जानेवारी २०१५ पयांत रु. ४५.७२ का्ी रकमेच ेकामे पूणा 
झाली असून उवाररत कामे प्रगतीपथावर आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) ज् या कामाींच ेकायाािेर् ठिलेले आहेत ती कामे पावसाळयापूवी करण् याच ेननयोजन 
महानगरपामलकेतरे् करण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) होय. सुधाररत डड.पी.आर. तयार करण् याची कायावाही सुरु आहे. 
     आधथाक वषा २०१४-१५ मध् ये र्हरातील मागासवगीय व् त् यामध् ये र् त ेतयार 
करण् याकररता मागासवगीय कल् याण ववर्ेष सममती अींतगात रु. ४.९० को्ी रार्ीचे 
कायाािेर् ननगाममत करण् यात आले. ज् या कामाींच े कायाािेर् ठिलेले आहेत ती कामे 
पावसाळयापूवी करण् याच ेननयोजन महानगरपामलकेतरे् करण् यात आले आहे. 

----------------- 
िाणे जजल््यातील शभिांडी येथील रस्त्यािर िाहतूि ननयमनासािी िाहतूि शाखेने 

बेिायदेशीरपणे िाहतूि पोशलसाांची िेलेली ननयुक्ती 
  

(११) *  ३६४३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे जजल््यातील मभवींडी येथील र्त्यावर वाहतूक ननयमनासािी वाहतूक र्ाखेने 
आपल्या मितीसािी बेकायिेर्ीरपणे १०० वाहतूक पोमलसाींची ननयुक्ती केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सिर १०० वाहतूक पोमलसाींना वाहतूक र्ाखेतरे् मठहन्याच्या पगारापो्ी ७ 
लाख रूपये इतकी रक्कम ठिली जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व याबाबत र्ासानाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
िाणे जजल््यातील मभवींडी येथे वाहतूक ननयमनासािी वाहतूक र्ाखेमार्ा त 

रॅफर्क वॉडानची ननयुक्ती करण्यात आलेली नाही. 
     मभवींडी पररसरातील गोिामाींच्या भागामध्ये ग्रामपींचायती व गोडावून 
व्यावसानयक याींच्यामार्ा त आणण उड्डाणपूलाच्या बाींधकामाच्या ठिकाणी 
कीं त्रा्िारामार्ा त वाहतूक सुरळीत िेवण्याकरीता खाजगी व्यक्तीींची नेमणूक केली 
जात.े गोिामाच्या भागातील नेमणूका व मानधन ग्रामपींचायत आणण गोडावून 
व्यावसानयक याींच्यामार्ा त ठिले जात.े उड्डाणपूलाच्या बाींधकामाच्या ठिकाणी सींबींधधत 
बाींधकाम कीं त्रा्िाराकडून नेमणूका व मानधन ठिले जात.े उड्डाणपूलाच्या बाींधकामास 
ठिकाणी पुरेसे खाजगी व्यक्ती ररफ्लेक््र जॅके्स सह नेमण्याच्या अ्ीच्या अधीन 
राहून वाहतूक ववभागामार्ा त उड्डाणपूलाच्या बाींधकामास परवानगी ठिली जात.े 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रायगड जजल् ्यातील नागोिणे येथे झालेल् या घरर्ोयया 

  
(१२) *  ४२४०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग रािोड, डॉ.सुधीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद, श्री.अशोि उर्ा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबइ-गोवा महामागाालगतच् या रायगड जजल् ्यातील नागोिणे येथे ठिनाींक     
१५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास एकाच रात्रीत १२ घरर्ोड्या करण् यात 
आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच् या अनुषींगाने फकती आरोपीींना अ्क करण् यात आली वा येत 
आहे, 
(४) अद्याप, अ्क करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रकरणी नागोिणे पोलीस िाण्याकड ेकॉ.गु.र.नीं. ०३/२०१५ भािींववसीं 
कलम ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
     सिर गुन््यात एकूण १२ साक्षीिार याींचकेड े चौकर्ी करण्यात आली असुन 
श्वान पथक, अींगुलीमुद्रा तञाप याींना घ्ना्थळी पाचारण करण्यात आले आहे. तसेच 
पोलीस िाणे रेकॉडावरील गुन्हेगार, ्थाननक गुन्हे अन्वेषण र्ाखेकडील सजेर्न 
मधील पुवा गुन्हेगार याींना चके करुन त्याींचेकड ेतपास करण्यात आलेला आहे. 
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     सिर प्रकरणी आरोपीत याींना अ्क करण्यात आली नसुन गुन्हा उघडकीस 
आणण्याच े दृष्ीने पोलीस ववभागाकडील उपलब्ध यींत्रणेचा वापर करुन आरोपीींचा 
कसुन तपास करण्यात येत आहे. गुप्त बातमीिार याींच ेमाध्यमातुन आरोपीत याींचा 
र्ोध चालु आहे. 

----------------- 
विरार - बोळीांज (ता.िसई) येथे िोिण गहृननमााण ि क्षेत्रवििास मांडळाने 
पाणीपुरििा होत नसल्याच ेिारण देत थाांबविलेली भूखांड वितरण प्रकक्रया 

  

(१३) *  ४२९९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण गहृननमााण व क्षेत्रववकास मींडळातरे् ववरार - बोळीींज (ता.वसई) येथे 
सुमारे १८०० सिननका बाींधण् याच ेकाम सद्या प्रगतीपथावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार र्हर महानगरपामलकेने पाणी पुरविा करण् यास असमथाता 
िाखववल् यामुळे कोकण गहृननमााण व क्षेत्रववकास मींडळाने भूखींड ववतरण प्रफक्रया 
थाींबववली आहे, असे भूखींडाच् या सोडतीत यर्् वी झालेल् या अजािाराींना जा.क्र. 
मम.व् य. को.मीं.  ३६४३ /२०११ अन् वये ममळकत व् यव् थापक, याींनी ठिनाींक १४ 
ऑक् ्ोबर, २०११ रोजी वा त्यासुमारास कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)प्रश् न भाग (१) व (२) मधील व् तुज्थती खरी असल् यास, वसई - ववरार र्हर 
महानगरपामलकेने पाणीपुरविा उपलब् ध केल् यामुळे १८०० सिननका बाींधण् याच् या 
कामाला २ वषाांपूवी सुरुवात झालेली असूनही, १० वषाापूवी भूखींडाच् या सोडतीत 
यर्् वी झालेल् या व भूखींडाच् या फकीं मतीचा भरणा केलेल् या अजािाराींना मात्र पाणी 
पुरविा उपलब् ध नसल् याची सबब पुढे करुन भूखींडाचा ताबा िेण् यास हेतूपुर् परपणे 
्ाळा्ाळ केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, १० वषाापुवी भूखींडाच् या फकीं मतीचा भरणा करणा-या अजािाराींना भूखींड 
ववतरण करण् याच ेकाम फकती मुितीत पूणा केले जाईल, अर्ी अपेक्षा आहे? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) या योजनेंतगात अल्प उत्पन्न ग्ाींतगात ३५४८ व मध्यम 
उत्पन्न ग्ाींतगात १८५१ अर्ा एकूण ५३९९ सिननका बाींधण्याच ेकाम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(२) अर्ी व्तुज्थती नाही. 
(३) व (४) ५३४ भूखींडाच्या सोडतीत यर््वी झालेल्या १० वषाापुवीच्या ५७७ 
अजािाराींपैकी ४७९ पात्र अजािाराींनी पैसे भरले असून, त्यापैकी ३५२ अजािाराींना ताबा 
िेण्यात आलेला आहे. उवाररत लाभधारकाींना भूखींडाचा ताबा िेण्याची प्रक्रीया 
प्रगतीपथावर आहे. 
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     याव्यनतररक्त ९८ अजािाराींची पात्रता तपासण्याची कायावाही करण्यात येत 
असून पैकी ४३ भूखींड उपलब्ध व्हावे यासािी अमभन्यासामध्ये बिल करुन सुधारीत 
अमभन्यास वसई-ववरार र्हर महानगरपामलकेकड े मींजूरीकरीता सािर करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. सिर अमभन्यासास सुधारीत मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर तसेच 
लाभार्थयाांनी ननयमानुसार आवश्यक अधधमुल्याचा भरणा मींडळाकड ेकेल्यानींतर भूखींड 
ववतरण करण्याची कायावाही करण्यात येईल. 

----------------- 
शसांधुदगुा जजल््यातील तारिली, देिबाग, मालिण येथे बेिायदेशीर बोटीांग 

व् यािसानयिाांिर िारिाई िरण् याबाबत 
  
(१४) *  ४३४०   श्री.अशोि उर्ा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू 
खशलरे् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींधुिगुा जजल््यातील तारकली, िेवबाग, मालवण येथे अनधधकृत बेकायिा बो्ीींग 
करणाऱ्या व्यवसानयकाींकड े्थाननक बींिर ववभाग व मेरी्ाईम बोडााकडून िलुाक्ष होत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या भागातील एकाही अनधधकृत बो्ीींग व्यावयानयकाींवर कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, अनधधकृत बो्ीींग व्यवसाय करणाऱ्यास अभय िेणाऱ्या अधधकारी व 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये मालवण 
बींिरातील बेकायिेर्ीर बो्ीींग व् यावसामसकाींवर िींडात् मक कारवाई करण् यात आली आहे, 
तसेच माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये एकूण चार अनधधकृत बो्ीींग धारकाींवर िींडात् मक 
कारवाई करण् यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील िां त्राटी सर्ाई िामगाराांना िेिेदाराांिडून 
सर्ाईसािी अत्यािश्यि असलेले सुरक्षक्षततचे ेसाहहत्य न हदल्याबाबत 

  

(१५) *  ४५००   श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाईंिर (जज.िाणे) र्हरातील ्वच्छता राखण्याचे काम कीं त्रा्ी सर्ाई 
कमाचाऱ्याींकडून करण्यात येत असून कीं त्रा्िाराींनी सर्ाईसािी अत्यावश्यक असलेले 
सुरक्षक्षततचे ेसाठहत्य त्या कमाचाऱ्याींना न ठिल्याच े ठिनाींक २ जानेवारी, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही. 
      ममरा-भाईंिर महानगरपामलका क्षेत्रातील िैनींठिन सार्सर्ाई व अनुषींधगक कामे 
महानगरपामलकेमार्ा त कीं त्रा्ी पध् ितीने करण् यात येत असून याकरीता मे.ग् लोबल 
वे् ् मॅनेजमें् सेल प्रा.मल. या सीं् थेस मे, २०१२ पासून ५ वषाांकरीता कीं त्रा् िेण् यात 
आले आहे. 
     महानगरपामलकेने या सीं् थेसोबत केलेल् या करारनाम् यानुसार कीं त्रा्ी सर्ाई 
कामगाराींना िेकेिाराकडून िरवषी गणवेष जोडी, गमबू् व रेनको् िेण् यात येतात. 
तसेच या कामगाराींच् या सुरक्षक्षततकेरीता उक् त सीं् थेकडून मा् क, हॅन् डग् लोव् हज   
इत् यािी सुरक्षा साठहत् य पुरववले जात.े हे साठहत् य ममळाल् याबाबत कीं त्रा्िाराकडुन 
सींबधधत कामगाराींची वेळोवळेी ् वाक्षरी घेतली जात े व त् याबाबतची पोहोच 
महानगरपामलकेकड े उपलब् ध आहे. यामर्वाय प्रत् येक कीं त्रा्ी सर्ाई कामगाराची 
कमाचारी राज् य ववमा अींतगात नोंिणी करण् यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
तासिड े(ता.िराड जज.सातारा) येथील औद्योधगि िसाहतीमध्ये झालेला भीषण स् र्ोट 

 

(१६) *  ४५५८   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (जज.सातारा) तालुक् यातील तासवड े येथील ्द्योधगक वसाहतीमधील 
(एमआयडीसी) ठिनाींक १८ जानेवारी, २०१५ रोजी सायींकाळी र्ॉ ा् सफका ्मुळे आग 
लागल् यानींतर भीषण ् र्ो् होवून या िघुा् नेत २ कामगार जागीच िार झाले असून 
अन्य पाचजण जखमी झाले असुन तीनजनाींची प्रकृती गींभीर आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या िघुा् नेबाबत सखोल चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) तासवड े (ता.कराड, जज.सातारा) येथील ्द्योधगक 
वसाहमध्ये ठि. १८.१.२०१५ रोजी रासायननक पिाथाांच्या कीं पनीमध्ये आग लागून 
झालेल्या िघुा् नेमध्ये ३ कामगार मयत झाले असून, एक जण जखमी झाला आहे. 
(२) व (३) कारखाना ननरीक्षक, याींच्या अमभप्रायानुसार मजल््मील मर्ीनमध्ये 
िळण्याच ेकाम सुरु असताना ज्या प्लाज््क बॅगमध्ये केममकल पावडर सािववण्यात 
येत होती. त्या बॅगमध्ये ््ॅ्ीक चाजा ननमााण होऊन, ्पाका  होऊन केममकलला आग 
लागली आहे. 
     या घ्नेमध्ये कारखाना मालकाववरुध्ि महाराषर कारखाने अधधननयम, १९६३ 
च्या ननयमाींचा भींग केल्याबद्दल प्रथमवगा न्यायािींडाधधकारी, कराड येथे कारखाना 
ननरीक्षक, ्द्योधगक सुरक्षा व आरोग्य, पुणे याींनी ख्ले िाखल केले आहेत. 
कारखाना मालकाने मतृाींच्या नातवेाईकाींना कामगार न्यायालयाच्यामार्ा तीने रु. १३ 
लाख िेण्याच ेमान्य केले असून, त्यापैकी प्रत्येकी रु. ३ लाख तात्काळ मित केली 
आहे. 

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

िाणे शहरातील िोपरी येथील धोबीघाट झोपडपट्टी पुनविािास योजनेतून बाांधल् या 
जाणा-या गहृननमााण प्रिल् पामध् ये झालेला गैरव् यिहार 

 

(१७) *  ४६९७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे र्हरातील कोपरी येथील धोबीघा् झोपडपट्टी पूनववाकास योजनेतून बाींधल् या 
जाणा-या गहृननमााण प्रकल् पामध् ये मोिा गैरव् यवहार झाला असल् याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एसआरएच् या ननयमानुसार एका लाभार्थ याांला एकच घर िेण् याचा 
कायिा असतानाही कमम्ी सि् याींनी एकापेक्षा अधधक घरे घेतल् याची बाबही 
र्ासनाच् या ननिर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त् यानुसार र्ासनाने सींबींधधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) िाणे र्हरातील कोपरी येथील धोबीघा् झोपडपट्टी पुनववाकास 
योजनेतून बाींधल् या जाणा-या गहृननमााण प्रकल् पामध् ये गैरव् यवहार झाला असल् याची 
तक्रार ठि. ०१.१२.२०१४, ठि. १६.०१.२०१५ व ठि. १८.३.२०१५ रोजीच् या पत्रान् वये 
तक्रारिाराने िाणे महानगरपामलकेकड े केली होती. सिर तक्रार अजाातील मुद्याची 
र्हाननर्ा करुन सींबींधधत तक्रारिार याींना ठि. २७ ३ २०१५ रोजीच् या पत्रान् वये त् याींच् या 
तक्रारीतील नमूि मुद्दयामध् ये तर्थ य नसल् याच े िाणे महानगरपामलकेमार्ा त 
कळववण् यात आले आहे. 
(२) सिर योजनेअींतगात बाींधण् यात आलेल् या ् लम इमारतीमधील ् लम क्षेत्रामधून 
झोपडीधारकाींना व कमम्ी सि् याींना पात्रता यािी प्रमाणे प्रत् येकी एकच सिननका 
िेण् यात आली असल् याच ेिाणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िोरेगाांि खुदा (ता.खेड, जज.पुणे) येथील १३ िषीय मुलाच् या अांगािर 

रॉिेल ओतून जजिांत जाळल् याची घटना 
  

(१८) *  ४७३४   श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद िािूर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे कोरेगाींव खुिा (ता.खेड, जज.पुणे) येथील १३ वषीय मुलाच् या अींगावर रॉकेल 
ओतून जजवींत जाळल् याची घ्ना ठिनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त घ्नेची र्ासनामार्ा त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर मुलाला रॉकेल ओतून 
जजवींत जाळणा-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी चाकण पोलीस िाणे येथे गुरक्र. ७/१५ भािींवव कलम ३०७, 
३४ प्रमाणे ठिनाींक ०४.०१.२०१५ रोजी िोन अञापात इसमाींववरुध् ि गुन् हा िाखल 
करण् यात आलेला आहे. सिर मुलाचा उपचारा िरम् यान मतृ् यू झाल् याने सिर गुन् ्यास 
भािींवव कलम ३०२ हे वाढवून लावण् यात आलेले आहे. 
      सिरचा गुन् हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मोहने (ता.िल् याण, जज.िाणे) येथील एन.आर.सी.शल. िां पनीतील 
िामगाराांची थिीत देणी अदा िरण् याबाबत 

  
(१९) *  ४८२८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहने (ता.कल् याण, जज.िाणे) येथील एन.आर.सी.मल. या कीं पनीमध् ये ्ाळेबींिी 
िाखवून येथील कामगाराींची कोट्यवधीची िेणी प्रलींबबत असूनही कीं पनीची र्ेकडो 
एकर जमीन ववकासकाला ववकून व्यावसानयक व ननवासी सिननकाच े ्ॉवर 
उभारण् याचे  कीं पनी व् यव् थापनाने ननयोजजले असल् याच े डडसेंबर २०१४ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची र्ासनामार्ा त चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे.एन.आर.सी.मल.मोहने च्या कीं पनी व्यव्थापनाने बबक् 
आधथाक पररज्थतीमुळे कीं पनीच्या ताब्यातील ३३९ एकर इतकी जमीन मे.रहेजा 
युननव्हसाल प्रा.मल.याींना ववकण्याचा करार (MOU) ठिनाींक १.०३.२००७ रोजी केला 
आहे. तर ठिनाींक १५.११.२००९ पासून कारखान्यात ्ाळेबींिी लागू केली आहे व 
कामगाराींची रु. ८०.०१ को्ी इतकी िेणी प्रलींबबत आहेत हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, 
     ठिनाींक १६.०७.२००९ रोजी बी.आय.एर् आर. ने सिर उद्योग आजारी म्हणून 
घोवषत केला आहे. ववववध ववषयाींवर प्रकरण मा.उच्च न्यायालय, मुींबई तथा 
मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ठिल्ली येथे प्रलींबबत आहे. तसेच एन.आर.सी.मजिरू सींघ 
या सींघ्नेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे सध्या बँकेत जमा असलेले रु. २४.५० 
को्ी कामगाराींना वा्प करण्यासािी याधचका िाखल केली असून सिर याधचका 
प्रलींबबत आहे. कामगाराींची थफकत िेणी अिा करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाच्या ववववध 
्तरावर बैिका आयोजजत करुन कामगाराींच्या िेय रकमा िेण्याबाबत प्रयत्न केलेले 
आहेत. क्षेबत्रय कामगार कायाालयाने व्यव्थापनाववरुध्ि फकमान वेतन अधधननयम, 
१९४८ अींतगात र्ौजिारी ख्ले िाखल केले होत.े त्यामध्ये व्यव्थापनास रु. ६००/- 
िींड झाला. ५२८ कामगाराींच े अजा Early Retirement Scheme  अींतगात 
व्यव्थापनाकडून मींजुरीसािी प्रलींबबत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालिण तालुक् यातील तडवडिळी-िाांयांगणी येथे सी िल् डा 
प्रिल् प उभारण् याच् या ननणायाबाबत 

  

(२०) *  ४९६१   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण तालुक् यातील (जज.मसींधुिगुा) तोंडवळी-वायींगणी येथे सी वल् डा प्रकल् प 
उभारण् याचा ननणाय मा.मुख् यमींत्री ठिनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास मसींधू पया् न महोत् सवात जाहीर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणासािी फकती एकर जमीन सींपाठित करण् यात येणार आहे, 
(३) असल् यास, या प्रकल् पाला फकती खचा येणार असून हा प्रकल् प केव् हा पूणा 
करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) सिर प्रकल् पासािी सुमारे ३५० एकर जागा सींपाठित करण् याच ेप्र् ताववत आहे. 
(३) सिर प्रकल् पाच् या भूसींपािनासािी अींिाजे रु. १२० को्ी ननधी आवश् यक आहे. 
प्रकल् पाचा सुसाध् यता अहवाल तयार करण् याच ेकाम प्रगती पथावर आहे. 

----------------- 
ऑनलाईन सव्हेच्या नािाखाली जस्पि एशशया या शसांगापुरमधील िां पनीने लाखो 

गुांतिणूिदाराांची िेलेली र्सिणूि 
  
(२१) *  ५२१४   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऑनलाईन सव्हेच्या नावाखाली ज्पक एमर्या या मसींगापुरमधील कीं पनीने लाखो 
गुींतवणूकिाराींची र्सवणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणात मुींबई आधथाक गुन् हे र्ाखेने क ींपनीच् या सींजीव मेहतासह 
सहा जणाींना ठिनाींक १ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास अ्क केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणात मुींबई आधथाक गुन् हे र्ाखेकड े र्सवणूकीच् या अनेक 
तक्रारी करण् यात आल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, तद् नुसार र्ासनाने चौकर्ी करुन िोषीींववरोधात काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सिर प्रकरणी ननमालनगर पोलीस ् े्र्न येथे गुरक्र. १५३/११, भािींवव कलम 
४०६, ४२०, १२० (ब), सह प्राईज ची् अँड मनी सक् युालेर्न ् कीम (बॅननींग) अॅक् ् 
१९७८ च ेकलम ३, ४, ५, ६ अन् वये गुन् हा िाखल आहे. सिरचा गुन् हा तपासकामी 
आधथाक गुन् हे ववभाग, मुींबई याींचकेड े वगा करण् यात आलेला आहे. सिर गुन् ्याचे 
तपासामध् ये मुींबईसह इतर भागातील गुींतवणूकिाराींनी अींिाजे रुपये २२७६ को्ीींपेक्षा 
जा् त रक् कम आरोवपत योजनेत गुींतवल् याच ेआढळून आलेले असून प्र् तुत गुन् ्यात 
कलम ४६८, ४७१ भािींवव कलम ३, ४ एमपीआयडी अॅक् ् १९९९ तसेच कलम ६६ (अ) 
आय्ी ॲक्् याींचा अींतभााव करण् यात आलेला आहे. 
      सिर गुन् ्यात ठिनाींक १६.१२.२०१३ रोजी आरोवपत कीं पन् याींसह २१ 
आरोवपताींववरुध् ि न् यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण् यात आलेले असून सिरचा 
गुन् हा न् यायप्रववष ि आहे. 
      सिर गुन् ्यातील पाठहजे आरोवप ींचे अ्केसािी व अपहाररत रकमाींच ेर्ोधकामी 
अधधक तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील गोरेगाांि (पूिा) येथील शहहद जनरल अरुण िुमार िैद्य मागाािर दोन् ही 
बाजूने होत असलेली िाहतूि िडवडी 

 

(२२) *  ५३७३   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई गोरेगाव (पूवा) रेल् वे ् थानक त ेपजश्चम द्रतुगती मागाावरुन ठिींडोर्ी ठिवाणी 
आणण सत्र न् यायालय इमारतीवरुन जाणा-या र्ठहि जनरल अरुण कुमार वैद्य 
मागाावर िोन् ही बाजूने वाहतुकीची कायम कोंडी होत असल् यामुळे नागरीकाींना नागरी 
ननवारा वसाहत त े गोरेगाव रेल् वे ् थानकापयांत जाता येताना प्रवार्ाींना एक तासा 
पेक्षा जा् त वेळ लागतो असे ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोरेगाव पूवा बे् ् बस ् थानक आणण रेल् वे ् थानक येथे ररक्षा 
वाल् याींच े ननयम बा्य पाफकां ग तथेील वाहतूक कोंडीला कारणीभूत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) उक्त प्रश् नात नमूि मागाावर वाहतूक पोलीस आणण अधधका-याींची सींख् या 
वाढववण्यात येणार आहे काय, 
(४) गोरेगाव पूवा बस ् थानक त े ठिींडोर्ी को ा् आणण नागरी ननवारा वसाहत पयांत 
मधील बस थाींब् यावर न थाींबणा-या जलिगती बस सेवा गिीच् या वेळी सुरू 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) वाहतूकीच्या विाळीच्यावेळी, सुट्टीच्या ठिवर्ी तसेच 
ओबेरॉय मॉलमध्ये सेल असल्यास त्यावेळी सिर मागाावर वाहतूकीची कधी-कधी 
कोंडी होत.े 
(२) ननयमबा्य पाफकां गमुळे वाहतूक कोंडी होत.े त्यावेळी ररक्षा चालकाींवर कारवाई 
केली जात.े या ठिकाणी सहायक पोलीस उपननरीक्षक िजााच्या अधधकाऱ्याची नेमणूक 
करण्यात आली असून १७९ ररक्षा चालकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) या मागाावर एकूण १४ वाहतूक अींमलिार नेमलेले आहेत. सिर ठिकाणी वाहतूक 
अींमलिाराींची मनुषयबळाच्या उपलब्धतनुेसार नेमणूक करण्यात येत.े 
(४) गोरेगाव ्थानक पूवा आणण नागरी ननवारा वसाहती िरम्यानच्या िोन 
जींक्र्नवरील वाहतूक मसग्नल व्यव्थेमध्ये बिल करुन घेतलेला आहे. या बिलानींतर 
सिर जींक्र्नवरील वाहतूक व्यव्था सुरळीत झाली आहे. तसेच, गोरेगाव चकेनाका 
येथील मसग्नल व्यव्थेमध्ये बिल करण्याबाबत बे्् प्रर्ासन प्रयत्नर्ील आहे. या 
मागाावरील वाहतूक ववचारात घेता, मधल्या बस थाींब्याींवर न थाींबणाऱ्या जलिगती 
बससेवा सरुु करुनही या मागाावरील बस गाडया जलिगतीने प्रवास करु र्कतील 
याची र्क्यता अनतर्य कमी असल्यामुळे सिर बससेवा सुरु करण्याचा प्र्ताव 
ववचाराधीन आहे. 

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

मुांबई - रेिस मागाािर जलिाहतूि सांस् थाांना महाराष्ट् र मेरीटाईम 
 बोडााने भाडिेाढ िरण् यास हदलेली परिानगी 

(२३) *  ५५५७   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-रेवस मागाावर जलवाहतूक सीं् थाींना महाराष र मेरी्ाईम बोडााने माहे 
नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यािरम्यान भाडवेाढ करण् यास नुकतीच परवानगी ठिली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सिर बोडााचे आिेर् जलवाहतूक सीं् था पाळत नसल् याने तीन 
ठिवसात सेवा पूवावत सुरु न केल् यास परवाना रद्द करण्याची सीं् थेला नो्ीस ठिली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, असे असले तरीही सीं् थेला भाडवेाढ करण् यास मींजूरी िेण् याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) या भाडवेाढीस जलवाहतूक प्रवासी सींघ्नेने तीव्र ववरोध केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, या प्रकरणी पुढे कोणता ननणाय घेतला आहे व या प्रकरणाची 
सद्यज्थती काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) रेवस मागाावरील प्रवासी सीं् थेमध् ये झालेली घ् तसेच इींधन, कमाचा-याींच् या 
वेतन, बो्ीची िेखभाल व िरुु् ती इ.मध् ये झालेल् या वाढीचा ववचार करुन तात् परुत् या 
् वरुपात भाडवेाढ मींजुर करण् यात आली आहे. 
(४) भाडवेाढीस जलवाहतूक प्रवासी सींघ्नेने ववरोध केला आहे, हे खरे आहे. 
(५) नतकी् िर वाढीसािी कायम् वरुपी सुत्र तयार करणेची कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील पयाटनस्थळाांिड ेजाणाऱ्या रस्त्याांचे 

दभुाजि ि बेटाांच ेसुशोशभिरण िरण्याबाबत 
  
(२४) *  ५६४५   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्रींगाबाि र्हरातील पया् न्थळाींकड े जाणाऱ्या र्त्याींच े िभुाजक व बे्ाींचे 
सुर्ोमभकरण या कामासािी २ को्ी ६० लक्ष रुपयाींच्या ननवविाींच्या प्र्तावाबाबतचा 
तपमर्ल िेण्यात आला नसल्याने सिर प्र्तावाबाबत नागरीकाींमध्ये ववववध र्ींका 
ननमााण होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार िभुाजक व 
सुर्ोमभकरणाच्या कामाबाबत सवव्तर तपमर्ल ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही. सिर कामाच् या ननवविा िैननक वतामान पत्रातून 
प्रमसध् ि करुन ई-ननवविा पध् ितीचा अवलींब करुन सक्षम प्राधधकरणाची अींनतम 
मान् यता घेऊन अींनतम करण् यात आलेल् या आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िाहतुिीची िडवडी सोडविण् यासािी मेरो रे्ज-२ ि मेरो रे्ज-३  
या प्रिल्पाांची िामे तातडीने पूणा िरण्याबाबत 

  
(२५) *  ५७७४   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जागोजागी होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडववण् यासािी एमलव् हे्ेड लोकल 
रेन, भुममगत मेरो अर्ा महत् वाच् या पायाभूत सुववधाींना र्ासनाने मींजूरी ठिली 
असल् याच े ठिनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननिर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मेरो रे्झ- २ व मेरो रे्झ- ३ या प्रकल्पाच े काम तातडीने पूणा 
करण्याकररता एमएमआरडीए ने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) मुींबईमधील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्याच्या हेतूने मुींबई 
मेरो रेल, मोनोरेल, पूवा मुक्त मागा, मुींबई रान्स हाबार मलींक इत्यािी सारखे प्रकल्प 
मुींबई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधधकरणामार्ा त राबववण्यात येत आहेत. मुींबई मेरो 
रेल्वे लाईन-३-कुलाबा-वाींदे्र-सीप्झ या प्रकल्पाला राज्य र्ासनाने ठि. ०३ ०३ २०१४ रोजी 
मान्यता ठिली आहे. सिर प्रकल्प सींपुणात: भूयारी असून ३३.५ फक.मी. लाींबीचा आहे. 
सिर मागाावर एकूण २७ ्थानके प्र्ताववत आहे. 
(२) व (३) यापूवी मींजूर केलेला मुींबई मेरो रेल्वे मागा-२ चारकोप-वाींदे्र-मानखुिा या 
उन्नत मागााऐवजी आता सिर मागा िठहसर-चारकोप-वाींदे्र-मानखुिा असा पूणात: भुयारी 
मेरो रेल्वे मागााचा प्रकल्प हाती घेण्याच्या अनुषींगाने प्रकल्प अहवाल तयार करुन 
घेण्यात आला आहे. सिर प्रकल्प अहवालास ठिनाींक २० नोव्हेंबर, २०१४ रोजी 
प्राधधकरणाने मान्यता ठिली असून त्यास राज्य र्ासनाची मान्यता िेण्याची बाब 
तपासण्यात येत आहे. 
     मुींबई मेरो मागा-३ कुलाबा-वाींदे्र-मसप्झ या प्रकल्पाची अींमलबजावणी कररता 
मुींबई मेरो रेल महामींडळ मयााठित (MMRCL) ् थापना करण्यात आली असून या 
प्रकल्पासािी सवासाधारण सल्लागाराींची नेमणूक प्रफक्रया सुरु आहे. तसेच पूवा अहाता 
प्रफक्रया पूणा करुन ्थानके आणण बोगिा याींची ्थापत्य कामे करण्यासािी ९ 
ननवविाकाराींची ननवडसूची तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची ्थापत्य बाींधकाम 
ननवविा प्रफक्रया सुरु करण्यात आली असून सन २०१५ अखेर ननवविाप्रफक्रया पूणा होणे 
अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
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यितमाळ शहरात राबविण्यात आलेल्या रस् ते अनतक्रमण हटाि मोहीमेतील 
विस्थावपताांना पयाायी जागा देणेबाबत 

 

(२६) *  ६३८३   श्री.माणणिराि िािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा  भाई जगताप, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलरे् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ र्हरात र् त े अनतक्रमण ह्ाव मोहीम राबववण्यात येत असून सन 
२००० पयात रठहवार्ी पुरावे असलेल्या गोरगरीब कु्ुींबाला पयाायी जागा न िेता 
त्याींची घरे ननष कामसत करण्यात येत असल्याच े माहे जानेवारी २०१५ मध् ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्त े अनतक्रमण ह्ाव मोठहमेतील वव्थावपताींना पयाायी जागा 
िेण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात वा येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.  कोणतीही ननवासी अनतक्रमणे व 
कु्ुींबे ह्ववण् यात आलेली नाहीत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
चेंबुर त ेिडाळारोड या मोनो रेलच् या िामासािी िडाळा रोड त ेप्रनतक्षानगर बस डपेो 
पयतंचा रस् ता एिा बाजुने बांद िेिण् यात आल्याने नागररिाांची होत असलेली गैरसोय 

 

(२७) *  ६५९४   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबुर त ेवडाळारोड या मोनो रेलच् या कामासािी वडाळा रोड त ेप्रनतक्षानगर बस 
डपेो पयांतचा सुमारे ठिड फक.मी. चा र् ता एका बाजुने बींि िेवण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) चेंबुर त ेवडाळा रोड या मोनो रेलच् या वडाळा रोड त ेभक् ती पाका  या अींतरामधील 
मोनो रेलच् या वपलरच् या िोन् ही बाजुनी चार रू्् र् त् याची जागा बाजुच् या र्त्यापेक्षा 
अधाारू््ाने उींच असल् याने र् ता वाहतुकीला अडथळा येत असुन, त् या ठिकाणी 
अपघात होतात, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरचा र् ता बींि िेवण् याची कारणे काय आहेत, तसेच प्रश् न भाग १ 
व २ प्रकरणी वपलरच् या बाजुच् या र् त् याची लेवल एकसारखी करण् याबाबत आणण 
र् त् याची िहेुरी वाहतूक चालु करण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) मोनोरेल खाींबाच् या िोन् ही बाजूस र् त् याच् या पातळीपेक्षा थोडीर्ार 
र्रकाने उींच आहेत, हे खरे आहे. सिर अपघातसदृष य जागेवर कॉफक्र्च ेपॅनेल तोडून 
त् यावरती पेवर ब् लॉक लावून र् त् याची पातळी समान िेवण् याच े काम प्रगतीपथावर 
आहे. तसेच खाींबालगत कॉफक्र्च े पॅनेल वर होणे याच े कारण र्ोधण् यासािी 
व् ही.जे.्ी.आय. या सीं् थेची ननयुक् ती केली होती. त् याींच् याकडून प्राप् त झालेल् या 
अहवालावरती त्रय् थ सीं् थेतरे् तपासणी करण् यासािी कें द्रीय र् ता व सींर्ोधन सीं् था 
(सी.आर.आर.आय.), ठिल् ली, भारत सरकार या सीं् थेची ननयुक् ती केली असून सिर 
सीं् थेने वेगवेगळ्या ठिकाणाींचे नमुने गोळा करुन पररक्षण करण् यासािी प्रयोग र्ाळेत 
पािववले आहेत. सिर सीं् थेचा अहवाल लवकरच अपेक्षक्षत आहे. 

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

पजश्चम महाराष्ट् र देिस् थान सशमतीच्या सदस् याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
(२८) *  ६५८५   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम महाराष र िेव् थान सममतीच् या सि् याींनी मोा या प्रमाणात गैरव्यवहार 
केला असून त् याची र्ासन ्तरावर तातडीने चौकर्ी व् हावी या मागणीसािी ठिनाींक   
२ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास िेवी भक् ताींनी मोा या प्रमाणात मोचाा काढून 
आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, असल् यास चौकर्ीच े ननष कषा 
काय आहेत व त् या अनुषींगाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप या प्रकरणाची चौकर्ी पूणा झाली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत व या बाबतची सद्यःज्थती काय आहे ? 

  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) यासींिभाात िेव् थान व् यव् थापन सममतीकडून अहवाल मागववण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई येथील नेवपयन् सी रोडिरील रीचीच िुटीर शॉवप ांग िॉम्प्लेक्स मधील  
दिुानदाराांनी अनधधिृतपणे उभारलेले गाळे 

 

(२९) *  ६६०९   श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील नेवपयन्सी रोडवरील ब्रीच कु्ीर र्ॉवप ींग कॉम्प्लेक्स मधील 
िकुानिाराींनी अनधधकृतपणे गाळे उभारण्यात आल्याची बाब र्ासनाच्या ननिर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नेवपयन्सी रोडवरील पिपथ महानगरपामलका, पोलीस अधधकारी व 
्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या आश्रयाने अनधधकृतररत्या रे्रीवाल्याींनी अडववल्याने 
नागररकाींना पिपथावरून चालताना अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरील र्त्यावरील तसेच पिपथावरील अनतक्रमणे िरू करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल्यास ववलींबाची करणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१)  नेवपयन्सी रोड ब्रीच कु्ीर इमारतीमधील िकुानिाराींनी 
केलेली वाढीव बाींधकामे मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेर्ानुसार ठिनाींक २१.०२.२०१३ 
रोजी महानगरपामलकेमार्ा त कायिेर्ीर कारवाई पूणा करुन ननषकमसत करण्यात आली 
आहेत. सिर ननषकासन कारवाईनींतर आजममतीपयांत सिर ठिकाणी वाढीव बाींधकामे 
झाली नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सिरहू अनधधकृत रे्रीवाल्याींववरुध्ि महानगरपामलकेच्या अनतक्रमण ननमुालन 
ववभागामार्ा त ठिनाींक ०२.०१.२०१५ पासून ठिनाींक १६.०३.२०१५ रोजी पयांत १४ वेळा 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात अिरा िषााच्या आतील मुला-मुलीांचा लैंधगि छळ िरणाऱ्या आरोपीांिर 
बालिाांच ेलैधगांि शोषण प्रनतबांधि िायदयान्िये गुन्हा दाखल िरण्याबाबत 

  
(३०) *  २८५७   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अिरा वषााच्या आतील मुला-मुलीींचा लैंधगक छळ झाल्यास त्यातील 
आरोपीींवर बालकाींच ेलैधगींक र्ोषण प्रनतबींधक कायिा (पॉकसो) अन्वये गुन्हा िाखल 
करुन गुन््याींतील आरोपीींना अ्क करण्याच ेप्रावधान आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायियानुसार माहे जानेवारी, २०१४ त े ऑक््ोबर, २०१४ या 
कालावधीत पुणे आणण वपींपरी-धचींचवड या िोन र्हरात फकती गुन्हे िाखल  करण्यात 
आले आहे, 
(३) असल्यास, या गुन््याींतील फकती जणाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) उवाररत गुन््याींमध्ये केव्हापयांत कारवाई करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) (३) व (४) या कायद्यानुसार पुणे र्हर आयुक् तालयातील पुणे र्हर भागात १४४ 
गुन् ्ये िाखल असून सिर गुन् ्याींत १८२ आरोपीींना अ्क करण् यात आली आहे. 
वप ींपरी धचींचवड भागात कायद्यानुसार ५० गुन् ्ये िाखल असून त् यात ४९ आरोपीींना 
अ्क करण् यात आलेली आहे. सिर गुन् ्याींबाबत पोलीस तपास सुरु आहे. 

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

पुणे श हरातील पुणे महानगरपाशलिेच ेयाांबत्रि िाहनतळ िेिेदाराने खाजगी मोटार 
वितरिाांच् या िाहनाांसािी राखून िेिल् याबाबत 

  
(३१) *  ५०६८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे र् हरातील पुणे महानगरपामलकेच ेयाींबत्रक वाहनतळ िेकेिाराने नागररकाींच् या 
वाहनाींसािी िेण्याऐवजी खाजगी मो्ार ववतरकाींच् या मो्ारीसािी राखून िेवले जात 
असून ववर्ेष म् हणजे िेखभालीसािी िरवषी महापामलकेने िेकेिारालाच फकमान      
१२ लाख रुपये ठिल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यािरम्यान ननिर्ानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, महापामलकेकडून िरवषी िेखभालीची रक् कम घेणे व िसुरीकड े
वाहनतळ भाड ेतत् वावर िेण् याचा उद्योग करणा-या िेकेिारावर व सींबधधत बेजबाबिार 
महापामलकेच् या अधधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अियाप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेने याींबत्रक वाहनतळ ठिनाींक ३.५.२०१३ 
च्या कायाािेर्ानुसार िेखभाल व िरुु्ती व सींचलनाकररता िेकेिार मे. रामरतन 
इन्फ्रा्रक्चर याींना चालववणेस िेण्यात आलेले आहे. 
     सिर वाहनतळ नागररकाींच्या वाहनाींसािी जागा उपलब्ध न होणे याबाबत 
कोणतीही तक्रार महानगरपामलकेकड े प्राप्त नाही. तसेच वाहनतळ खाजगी मो्ार 
ववतरकाींच्या मो्ारीसािी राखून िेवलेला नाही. मात्र, खाजगी मो्ार ववतरकाची वाहने 
ही  िेकेिाराने पाफकां ग रु्ल्क आकारणी करुन पाका  केल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये आढळून आले आहे. 
     महानगरपामलकेने केलेल्या करारानुसार पाफकां गमधून ममळणारे रु्ल्क आणण 
सींचलन खचा, लाई् बील, िेखभाल िरुु्ती खचा इत्यािीमधील तर्ावत समायोजजत 
करणेसािी िेकेिारास ठिनाींक ३.५.२०१३ त े ठिनाींक २.५.२०१४ या कालावधीच्या 
खचाासािी माहे सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये रुपये १२.१६ लक्ष अिा केले, अर्ी व्तुज्थती 
आहे. 
(२) िेकेिारार्ी केलेल्या करारनाम्यानुसार याींबत्रक वाहनतळात पाका  होणाऱ्या 
वाहनाींकररता रक्कम रुपये ५/- प्रनततास पाफकां ग रु्ल्क आकारणे अनुञेापय आहे. 
     करारनाम्यानुसार, खाजगी सीं्थेची वाहने पाफकां ग करणेबाबत कोणतेही ननबांध 
नाहीत. तथावप, ठिनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी खाजगी मो्ार ववतरकाची वाहने 
याींबत्रक वाहनतळात पाका  होत असल्याच्या तक्रारीवरुन सिर वाहनतळ बींि करण्यात 
आला आहे. यामर्वाय, करारनाम्यामध्ये िरुु्ती करुन खाजगी सीं्थेची अथवा 
खाजगी मो्ार ववतरकाींची वाहने पाका  करु नये, या अ्ीच्या नव्याने समावेर् 
करणेचा ननणाय घेण्यात आला आहे. या बाबीींची पूताता होईपयांत वाहनतळ बींि 
िेवण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाणे येथील श्रीरांग सोसायटी ि राबोडी पररसरातील झोपडपट्टी 
पुनविािासाच ेप्रलांबबत असलेले प्रस्ताि 

  
(३२) *  ५५११   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे येथील श्रीरींग सोसाय्ी व राबोडी पररसरातील सुमारे ५०० पेक्षा अधधक 
झोपडपट्टी पुनववाकासाच ेप्र्ताव िाणे महानगरपामलकेकड ेमींजुरीकरीता मागील अडीच 
वषाापासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाणे कारागहृाच्या त्बींिीपासून ५०० मम्र अींतरावरील बाींधकामाींना 
परवानगी िेण्यास िाणे कारागहृ प्रर्ासनाने नकार ठिला असल्याच े ठिनाींक २१ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासींिभाात िाणे मध्यवती कारागहृाच्या सभोवती ५०० मी्र 
अींतरावरील बाींधकामाबाबत ननणाय घेण्यासािी गेल्या वषी राज्य र्ासनाने िाणे 
महानगरपामलका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणण कारागहृ उपननररक्षकाींची सल्लागार 
सममती नेमलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी सिर सममतीने ननणाय घेणे अपेक्षक्षत असताना, िाणे 
मध्यवती कारागहृ प्रर्ासनाच्या नकारात्मक भुममकेमुळे कारागहृ पररसरातील श्रीरींग 
सोसाय्ीमधील र्ींभरहून अधधक इमारती, राबोडी पररसर तसेच आसपासच्या पोलीस 
वसाहतीमधील धोकािायक इमारतीींचा पुनववाकास करण्यास अडचणी ननमााण झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी कारागहृ पररसरातील नागररकाींनी िाणे महानगरपामलका 
आयुक्त तसेच प्रधान सधचव (२), नगरववकास ववभाग याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिन सािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, व तद्नुसार पुढे कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) राबोडी क्र. १ येथील झोपडपट्टी बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाींतगात 
महानगरपामलकेमार्ा त ववकमसत करण्याच ेननयोजजत आहे. 
(२) राबोडी येथील पुनववाकास कामाींना कारागहृ सुरक्षक्षततचे्या कारणा्तव कारागहृ 
प्रर्ासनाकडून हरकत घेण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
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(४) राबोडी येथील िाणे महानगरपामलकेच्या ननयोजजत बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाचा 
प्र्ताव व प्र्ताववत इमारतीच े आराखड े सल्लागार सममती समोर िेवण्यात आले 
असता, सममती मधील सि्याींच ेएकमत न झाल्याने याबाबत र्ासनाकडून मागािर्ान 
मागण्याच ेिरले आहे. तथावप असा प्र्ताव अद्याप र्ासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(५) असे ननिर्ानास आले नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईत पाकिंगच्या दरात िेलेली िाढ 
 

(३३) *  ३८२६   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत वाहनाच्या पाफकां गच्या िरवाढीस ववववध राजकीय पक्षाचा ववरोध असताना 
र्ासनाने पाफकां गच ेिरात नतप्प् वाढ केली असल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करून पाफकां गच े िर कमी 
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) मुींबईत ठिवसेंठिवस वाहनाींची सींख् या वाढत असून 
काही इमारती व चाळीत राहणा-याींना त् याींच् या आवारात वाहन उभे करण् यासािी पुरेर्ी 
जागा उपलब् ध नसल् याने व वाहतुकीत एकसुत्रता आणण् यासािी बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेने माहे जानेवारी २०१५ चा िराव क्रमाींक १०८४ अन् वये ननवासी 
वाहनतळ योजना अींमलात आणून वाहनाच् या पाफकां गच् या िरवाढीस मींजुरी ठिली आहे. 
    त् यानुसार मुींबईतील इमारतीबाहेर र् त् याींवर उ् या करण् यात येणा-या वाहनाींवर 
ठिनाींक ०१.०२.२०१५ पासून बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या ‘’ए’’ वॉडामध् ये प्रायोधगक 
तत् वावर नवीन ‘’पे अॅण् ड पाका  पॉमलसी’’ अींतगात वाहनतळ रु्ल् क आकारण् याचा 
ननणाय महानगरपामलकेने घेतला होता. तथावप या ननणायाला र्ासनाने ठिनाींक २९ 
जानेवारी, २०१५ रोजीच् या पत्रान् वये अींतरीम ् थधगती ठिली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरातील पोलीस िमाचाऱ्याांमध्ये िाढ िरण्याबाबत 
  
(३४) *  ३२०२   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे र्हरातील वाढती लोकसींख्या व गुन्हेगारीच े वाढत े प्रमाण लक्षात घेता 
पोलीस अधधकारी व कमाचारी याींची सींख्या अत्यींत कमी असल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हरातील पोलीस कमाचाऱ्याींमध्ये वाढ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) गहृ ववभागाच् या ठि. ०४.०३.२०१४ र्ासन ननणाय 
अन् वये पोलीस आयुक् त, पुणे र्हर याींच ेअधधपत् याखाली 
  १) अलींकार पो.िाणे (कोथरुड पोलीस िाण् याच ेववभाजन करुन) 
  २) चींिननगर पो.िाणे (येरवडा पो.िाण् याच ेववभाजन करुन) 
  ३) खडकवासला पो.िाणे (वारजे माळवाडी पोलीस िाण् याचे ववभाजन करुन) 
  ४) वाकड पो.िाणे (ठहींजवडी व साींगवी पोलीस िाण् याच ेववभाजन करुन) 
  ५) मसींहगड रोड पोलीस िाणे ६) ठिघी पोलीस िाणे,  या ६ नववन पोलीस  
    िाण् याींना व त् यासािी ववववध सींवगाातील १५२३ पिाींना मींजुरी िेण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील न्यायालयामधील प्रलांबबत खटले ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(३५) *  ३२९६   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उच्च न्यायालयाने सन २०१२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननगाममत केलेल्या 
आिेर्ानुसार सन २००५ च्या आधीच े ख्ले त्वरीत ननकाली काढावयाच े आहेत, 
तरी िेखील या आिेर्ाच्या अींमलबजावणीत ववलींब होत असल्याच े माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन या सम्येच े ननराकरण करण्यासािी काही उपाययोजना 
अींमलात आणणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमर्ल काय, 
(४) सिर तपमर्ल उपलब्ध नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही, 
     तथावप, राज्यातील न्यायालयाींमधील जुनी व ननरथाक प्रकरणे ननकाली 
काढण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(२) होय, 
(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतीकडून प्रलींबबत न्यानयक प्रकरणाींचा 
वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो आणण त्याींचा ननप्ारा करण्यासािी योग्य त े ननिेर् 
िेण्यात येतात. 
     तसेच कच्च ेकैिी (Under-trial prisoners) ज्याींच े न्यायालयीन ख्ले चालू 
आहेत व ्त्रीयाींर्ी सींबींधधत गुन््याींच ेजुने ख्ले वेगाने ननकाली काढण्यासािी ्वतींत्र 
सममती िेखरेख करत आहे. 
     त्याचप्रमाणे प्रलींबबत ख्ले ननकाली काढण्यासािी ववर्ेष मोठहम राबववणे, 
महालोक अिालत चालववणे, सकाळ व सायींकाळची ववर्ेष न्यायालये चालववणे अर्ी 
उपाययोजना राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि येथील िे.बी.सी.ग्रुप ऑर् िां पनीने नागररिाांच् या िेलेल्या  
र्सिणूिी प्रिरणी तपासाची सद्यजस्थतीबाबत 

  

(३६) *  ५२८५   डॉ.अपूिा हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) नामर्क येथील के.बी.सी.ग्रुप ऑर् कीं पनीने नागररकाींच् या केलेल् या 
र्सवणूकीसींिभाात कीं पनी ववरुध् ि आडगाव पोमलस ् ्ेर्न, नामर्क येथे ठिनाींक ८ 
माचा, २०१४ रोजी वा त् यासमुारास गु.र.नीं.३०१३/२०१४ अन् वये िाखल गुन््याचा 
आधथाक गुन् हे र्ाखेकडून सुरु असलेला तपास पुणा झाला आहे काय, 
(२) असल् यास, तपासात काय ननष पन् न झाले व सींबींधधत प्रकरणातील परिेर्ात पळून 
गेलेल् या मुख् य आरोपीला अ्क करण् याकररता रेडकॉनार नो्ीस बजावण् यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुख् य सुत्रधारास अ्क करण् यात आली आहे काय, तसेच 
के.बी.सी.ग्रुप ऑर् कीं पनीने एकुण फकती रकमेस जनतसे र्सववल् याच े ् पष ् झाले 
आहे, तसेच मा. सींचालक, न् याय वैञापाननक प्रयोगर्ाळा, पुणे येथे तपासासािी 
पािववण् यात आलेले सींगणक व इतर साठहत् याची तपासणी होवून त् याचा अहवाल 
प्राप् त झाला आहे काय, 
(४) अद्याप, तपास पुणा झाला नसल् यास व मुख् य आरोपीस अ्क करण् यात आली 
नसल् यास, याबाबत होत असलेल् या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नमूि गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(२) के.बी.सी.मल््ी््े् प्रा.मल.या कीं पनीने ३० मठहन्यामध्ये गुींतवणूकीच्या नतप्प् 
रक्कम िेण्याच ेप्रलोभन िाखवत अनेक गुींतवणूकिाराींकडून कोट्यवधी रक्कमा जमा 
केल्या असून सिर कीं पनीच्या बँक खात्यावर, सींचालक व्यव्थापकाींच ेबँक खात्यावर 
मोिया प्रमाणात आधथाक व्यवहार झाल्याचे तसेच कीं पनीच्या व 
सींचालक व्यव्थापकाींच े नावावर मोिया प्रमाणात ्थावर व जींगम मालमत्ता 
असल्याच ेतपासात आढळून आले आहे. नवीन सभासिाींना भववषयात जा्त रक्कम 
िेण्याच ेआममष िाखवून जमा झालेली काही रक्कम जुन्या सभासिाींना िेवून उवाररत 
रक्कम ्वत:च ेर्ायद्यासािी वापर करीत असल्याच ेननषपन्न झाले आहे. 
     सिर गुन््यातील मुख्य आरोपीला अ्क करण्यासािी इीं्रपोलद्वारे रेड कॉनार 
नो्ीस बजावण्यात आली आहे हे खरे आहे. 
(३) गुन््यातील मुख्य आरोपी परिेर्ात पळून गेले असल्याने त्याींना अद्याप अ्क 
करण्यात आलेली नाही. 
    सिर कीं पनीने गुींतवणकिाराींची सुमारे रु. २०८.८८ को्ी रकमेची र्सवणूक 
केल्याच ेआजपयांतच्या तपासात ननषपन्न झाले आहे. 
    कीं पनीच्या कायाालयातून ताब्यात घेतलेले ६ हाडाडड्क, १ लॅप्ॉप, १ एलसीडी 
तपासणीसािी न्यायवैञापाननक प्रयोगर्ाळा, साींताकु्रज, मुींबई येथे जमा केले असून 
त्याींच ेकडून अद्याप तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
(४) या गुन््याबाबत तपासणीची तसेच मुख्य आरोपीला अ्क करण्याची कायावाही 
सुरु असून ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील शशितर गािात चोराांनी िेलेली घरर्ोडी 

  

(३७) *  ५९१९   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील मर्वतर गावात ठिनाींक २५ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास गावातील बींिज्थतीत असलेली ८ घरे चोर्याींनी र्ोडली 
असून हजारो रुपयाींची रोकड आणण काही व्तू चोरीला गेल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आरोपीींना पकडण्यात पोमलसाींना अपयर् येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



33 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी खेड पोलीस ््ेर्न येथे गुरक्र. १४/२१५ भािींवव कलम ४५४, 
४५७ व ३८० ठिनाींक २९.०१.२०१५ रोजी िाखल आहे. 
     सिर गुन्हा िाखल होताच गुन््याचा सवव्तर पींचनामा करण्यात आलेला आहे. 
तसेच गुन््याच ेसाक्षीिाराींच्या घ्ातील ममळालेल्या िर्ाींबाबत तपासणी करण्यात येत 
आहे. रेकॉडावरील गुन्हेगार चेक आलेले असून गोपनीय बातमीिाराींना गुन्हेगाराींची 
माठहती घेण्याबाबत सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. अद्याप गुन््यातील आरोपी 
ननषपन्न झालेले नाहीत. 
     सिरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महापाशलिेच्या िेईएम, सायन, नायर या प्रमुख रुग्णालयाांसह अन्य  
उपनगरीय रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा होत असलेला तुटिडा 

  

(३८) *  ५५४०   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद िािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेच्या केईएम, सायन, नायर या प्रमुख रुग्णालयाींसह अन्य 
उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये ्षधाींचा तु्वडा होत असल्याची बाब ठिनाींक २२ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) नुसार ्षधे रुग्णालयात न ममळण्याची 
सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सवासामान्य रुग्णाींना वेळीच ्षधे ममळण्यासािी र्ासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे नाही. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या के.ई.एम. 
सायन, नायर व इतर उपनगरीय रुग् णालयामध्ये रुग् णाींवर उपचार करण् यासािी 
आवश् यक असलेल् या अनुसूचीवरील ्षधे पुरेर्ा प्रमाणात उपलब् ध करुन िेण् यात 
आली आहेत. तसेच अनुसूचीत ्षधेही ् थाननक पातळीवर खरेिी करुन उपलब् ध 
करुन िेण् यात येतात. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
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(४) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेतरे् अनुसूच ज त कीं त्रा्िाराींकडून अनुसूच ज त ्षधाींचा 
पुरविा होईपयांत रुग् णाींना आवश् यक असणारी ्षधाींची खरेिी मागील अनुसूचीत 
कीं त्रा्िाराींकडून मागील अनुसूधचत िरानुसार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेकडून करण् यात 
येत.े जी ्षधे मागील अनुसूचीत कीं त्रा्िाराींकडून प्राप् त झाली नाहीत अर्ी ्षधे 
िरपबत्रका मागवून तसेच अत् यावश् यक व जीवनरक्षक ्षधे ् थाननक पातळीवर 
खरेिी करुन रुग् णाींना उपलब् ध करुन िेण् यात येतात. अर्ाप्रकारे बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेकडून वेळीच रुग् णाींकररता ्षधे उपलब् ध करण् यात येतात. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईत प् लास् टीि वपशव् याांचा िाढत्या िापरास आळा घालणेबाबत 

  

(३९) *  ५४१८   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.धनांजय मुांडे, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र अववघ्नर्ील कचरा (ननयींत्रण) अधधननयम २००६ व महाराष र 
प् ला् ्ीक वपर्व् या (उत् पािन व वापर) अधधननयम २००६ च् या ननयम ८ नुसार 
फकमान जाडी ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी व आकार ८७१२ पेक्षा कमी असलेल् या 
प् ला् ्ीक वपर्व् याींवर बींिी असताना मुींबईत अर्ा प् ला् ्ीक वपर्व् याींचा सराासपणे 
वापर होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई महानगरपामलकेकड े याबाबत कारवाई करण् याकरीता र्क् त िोनच 
पथके असल् याची माठहती ननिर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबईमध् ये पावसाळ्यात पूर पररज्थती ननमााण होवू नये म् हणून 
र्ासनामार्ा त कोणती कायावाही करण्यात आली आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) मुींबईत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच् या प् लाज््क 
वपर्व् याींचा सराास वापर होतो हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमध् ये एकूण ६ पथकाींच े प् लाज््क 
प्रनतबींधात् मक कारवाई करण् याकररता गिन करण् यात आले आहे. 
(३) मुींबईमध् ये पावसाळ्यात पूर पररज्थती ननमााण होऊ नये म् हणून िरवषी 
पावसाळ्यापूवी ननवविा मागवून िेकेिारामार्ा त सवा छोट्या व मोा या नाल् याींची 
सार्सर्ाई साधारणतः १ एवप्रल पासून सुरु करण् यात येत े व ५ जून पयांत 
पावसाळ्यापूवी िरववलेल् या उठद्दष ्ानुसार पूणा करण् यात येत.े पावसाळ्यािरम् यान 
नाल् यात तरींगणारा गाळ व प् लाज््क वपर्व् या इत् यािी काढण् यात येऊन पाण् याचा 
प्रवाह सुरळीत राहील याची खबरिारी बहृन् मुींबई महानगरपामलकेतरे् घेण् यात येत.े 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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



35 

शसांदखेड राजा (जज.बुलढाणा) हे राष्ट् रमाता जजजाा याांच ेजन् म हििाण  
पयाटन स् थळ म्हणून वििस ज त िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ४३११   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग रािोड, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींिखेड राजा (जज.बुलढाणा) हे राष रमाता जजजाऊ याींच ेजन् म ् थळ असून हे 
ठिकाण पया् न ् थळ घोषीत करण् यात येऊन त् याचा ववकास आराखडा तयार 
करण् याच ेर्ासनाच् या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ठिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख् यमींत्री याींनी 
सिरहू ठिकाणी ववकास आराखडा तयार करण् याबाबत केलेल् या घोषणेनुसार राष रमाता 
जजजाऊ याींच् या जन् म ् थळी पया् न ववकास आराखडा तयार करण् यासािी र्ासनाने 
फकती ननधीची तरतूि केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, सिरहू पया् न ् थळासािी ननधीची तरतूि केली नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) सिरचा आराखडा तयार करण् यासािी कन् सल् ्ीं् याींची ननयुक् ती करण् यात आलेली 
आहे. आराखडा तयार करण् याची प्रफक्रया सुरु आहे. तथावप अद्यापी आराखडा 
र्ासनास प्राप् त झालेला नाही. त् यामुळे ननधीची तरतूि करण् याचा प्रश् न उद्् ावत 
नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िाणे महापाशलिेच्या शशक्षण विभागातील शशक्षिाांची ररक् त पदे भरण् याबाबत 

 (४१) *  ४५०४   श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे महापामलका मर्क्षण ववभागात आर्ीई नुसार महापामलकेच् या ८ ग्ाींमधील 
र्ाळाींत १०८६ मर्क्षक, मुख् याध् यापक पिाची आवश् यक असताना सद्य:ज्थतीत १०४५ 
मर्क्षक, मुख् याध् यापक काम करीत आहेत याचा अथा ४१ मर्क्षकाींची कमतरता 
असल् याच ेठिनाींक ३ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननिर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ४१ मर्क्षकाींची ररक् त पिे भरण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) िाणे महानगरपामलकेतील मर्क्षण ववभागामध्ये ८ 
ग्ाींमध्ये १२७ र्ाळा असून या सवा र्ाळाींमध्ये मर्क्षण हक्क कायिा, २००९ नुसार 
११०४ मर्क्षकाींची आवश्यकता आहे. तथावप, १०४५ मर्क्षक कायारत असून गुजराथी 
माध्यमाची ५ पिे अनतरीक्त आहेत. सद्य:ज्थतीत मर्क्षकाींची ७८ पिे ररक्त 
असल्याची व्तुज्थती आहे. 
     सिर ररक्त पिाींमध्ये प्रत्यक्षात मरािी १५, ठहींिी ०४, उिूा ५९ अर्ी एकूण ७८ 
पिे ररक् त आहेत. यामध् ये उिुा माध् यमाच् या र्ाळाींमधील १४ मुख् याध् यापक व ४४ 
मर्क्षकाींच् या ररक् त पिाचा समावेर् आहे. 
(२) मरािी, ठहींिी माध् यमाच् या र्ाळाींची प् सींख् या िरवषी कमी होत असल् याने ररक् त 
असलेल् या मरािी व ठहींिी मर्क्षकाींच् या ररक् त पिाींची मागणी र्ासनाकड ेनोंिववलेली 
नाही. 
     तथावप, उिुा माध् यमाच् या ४६ पिाींची मागणी मर्क्षण पररषि, पुणे याींचकेडे 
ठिनाींक ०१.०२.२०१४ रोजी करण् यात आली होती. त्यापैकी ४४ पिाींची यािी ठिनाींक 
२९.५.२०१४ रोजी प्राप्त झाली होती. त् यापैकी या यािीतील २३ मर्क्षक हजर झाले व 
उवाररत २१ मर्क्षकाींकरीता पुन् हा ठिनाींक २०.०८.२०१४ व ठिनाींक २४.०९.२०१४ रोजी 
पुनश् चः मागणी करण् यात आली आहे. 
     ठिनाींक ३०.०९.२०१४ ची माध् यम ननहाय प्सींख् या ववचारात घेवून 
मुख् याध् यापक व मर्क्षक याींच े समायोजन आणण ननयुक् तीची कायावाही करण् याची 
तजवीज िेवण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य पोलीस दलास आधुननि शस् त्रास् त्रे ि इतर 

साधन सामग्री उपलब् ध िूनन देणेबाबत 
 

(४२) *  ४५६३   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िहर्तवािी हल् ल् याींबाबतची माठहती गुप् तचर ववभागाकडून वारींवार 
ममळाल् यानींतरही राज् य पोलीस िलात गेल् या िीड वषाात नवी र्् त्रा् त्र,े िारुगोळा, 
फकीं वा बुले्प्रूर् जॅकेट्स अर्ी कोणतीही सामग्री उपलब्ध झालेली नाही यामुळे पोलीस 
िलाच ेआधुननकीकरण मागे पडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) राज् य िहर्तवािववरोधी िलाने (ए्ीएस) राज् य र्ासनाला सुचववलेल् या यािीतील 
एकही व् तु त् याींना आजममतीस ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरहू सामग्री खरेिी करुन पोलीस िलाला उपलब् ध करून िेण्यास 
ववलींब होण् याची कारणे काय आहेत, 
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(४) पोलीस िलाच् या आधुननकरणासािी आवश् यक असलेली साधनसामुग्री उपलब् ध 
करून िेण् याच् या दृष ्ीने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे नाही.  
     र्् त्रा् त्रे व िारुगोळा खरेिी करण्याची कायावाही वेळोवेळी करण् यात येत.े 
     बुले्प्रुर् जॅके्ची खरेिी करण् याची कायावाही सुरु आहे. 
(२) व (३) िहर्तवाि ववरोधी पथकास बुले् प्रुर् जॅके् व् यनतररक् त आवश् यक व् तु 
पुरववण् यात आलेल् या आहेत. त् यामुळे त् याींना एकही व् तु आजममतीस ममळालेली 
नाही, हे खरे नाही. 
     तसेच ए.्ी.एस.सािी काही व् तूींची खरेिी करण् यासािी मींजूरी िेण् यात आली 
आहे. 
(४) पोलीस िल आधुननकीकरण योजना सन २०१४-१५ च् या रु. १९,२२७.८० लाख 
रकमेच् या वावषाक कृती आराखडयास प्रर्ासकीय मान् यतबेाबतचा र्ासन ननणाय ठि. 
१३.११.२०१४ रोजी ननगाममत करण् यात आला आहे. तसेच पोलीस िल आधुननकीकरण 
कायाक्रमाचा सन २००३-०४ आणण सन २००५-०६ त ेसन २०१३-१४ या कालावधीमधील 
अखधचात रकमेचा कायाक्रम सन २०१४-१५ मध् ये राबववण् यासािी ठि. ०३.०२.१०१५ च् या 
र्ासन ननणायान् वये रु. १०८२६.४४ लाख इतक् या रकमेस प्रर्ासकीय मान् यता िेण् यात 
आली आहे. त् या अनुषींगाने साधनसामुग्री खरेिी करण् याबाबत आवश् यक कायावाही 
करण् यात येत आहे. 

----------------- 
मुांबईतील ऑथार रोड िारागहृाच् या पररसरातील जीणा ि मोडिळीस 

आलेल् या इमारतीच् या पुनविािासबाबत 
  

(४३) *  ४६९९   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कारागहृाच् या १५० मी्र पररघात नवीन बाींधकाम करता येणार नाही, असा 
ननणाय २ वषाापूवी र्ासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामध् ये बिल करून ५०० मी्र पररसरात बाींधकामाला बींिी आणली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबईच् या मध् यभागी असलेल् या ऑथार रोड कारागहृाच् या ५०० मी्र 
पररघात ५५२ इमारती या मोडकळीस आल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, र्ासनाच् या नवीन ननयमानुसार या इमारतीचा पुनववाकास होणार 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल् यास, जीणा झालेल् या या इमारतीत रठहवार्ी जीव मुिीत धरुन राहात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) र्ासन गहृ ववभागाकडून ठिनाींक १३.८.२००९ च्या पत्रान्वये 
मुींबई मध्यवती (आथार रोड) कारागहृाच्या मुख्य त्मभींतीपासून १५० मी. पररघात 
इमारतीच ेबाींधकाम करण्यास मींजूरी िेव ूनये असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस ननिेर् 
ठिलेले होत.े तद्नींतर ठिनाींक १८.१.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये कारागहृ ववभागाची ना 
हरकत असल्यामर्वाय बाींधकाम करण्यास मींजूरी िेऊ नये असे ननिेर् ठिलेले आहेत. 
(२) त े (६) मा.मुींबई उच्च न्यायालयामध्ये कारागहृानजीकच्या उींच इमारतीमुळे 
कारागहृातील कैिी याींच्या जीवाला धोका असल्याच्या मुद्दयावरुन कारागहृाच्या 
सुरक्षक्षततचे्या बाबीींच्या अुनषींगाने र्ौजिारी याधचका क्र. २७६१ २०११ सह ३५२८ २०११ 
िाखल झालेल्या आहेत. सिर याधचकेमधील मा.उच्च न्यायालयाने ठिलेल्या 
२४.१०.२०१३ रोजीच्या आिेर्ास अनुसरुन र्ासनाने ठिनाींक ४.१२.२०१३ रोजी 
राज्यातील ननयोजन प्राधधकरणाींना महाराषर प्रािेमर्क व नगर रचना अधधननयम, 
१९६६ च ेकलम १५४(१) अन्वये ननिेर् ठिलेले आहेत. सिर ननिेर्ानुसार ननयोजन 
प्राधधकरणाींना त्याींच्या कायाक्षेत्रातील कारागहृाच्या सभोवताली ५०० मी्रच्या 
अींतरामध्ये कोणतीही ववकास परवानगी िेण्यापूवी सिर ननिेर्ानुसार गिीत करण्यात 
आलेल्या ्थायी सल्लागार सममतीची पूवा सींमत्ती घेणेची अ् घातलेली आहे. ५०० 
मी्र अींतरामध्ये बाींधकामाना बींिी घातलेली नाही. 
     आथार रोड पररसराच्या ५०० मी्र पररसरात बहुताींर्ी उपकरप्राप्त इमारती 
आहेत. ५०० मी्र अींतरामध्ये ननजश्चत फकती इमारती येतात याबाबत सवेक्षण 
केलेनींतर इमारतीची सींख्या ननजश्चत होईल. तथावप सिर इमारतीचा पुनववाकास 
होणारच नाही अर्ी बाब नाही. यासींिभाात कारागहृाच्या सुरक्षक्षततचेा मुद्दा तसेच 
ववकासाचा मुद्दा ववचारात घेवून ववकास परवानगीसींिभाात ्थायी सल्लागार सममतीने 
अुनसरावयाच्या कायापध्ितीबाबत र्ासनाकडून लवरकच मागािर्ाक तत्वे ननगाममत 
करणेत येणार आहेत. 

----------------- 
िाणे महापाशलिेने नागरीिाांना मीटरप्रमाणे पाणी बील ि टीएमटी नतकिट दर 

िाढविण् याचा घेतलेला ननणाय 
  

(४४) *  ४७३८   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िाणे महानगरपामलकेने नागरीकाींना मी्रप्रमाणे पाणी बील व ्ीएम्ी नतफक् 
िर वाढववण् याचा ननणाय माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् यािरम् यान नतस-या 
सप् ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सवासामान् य नागरीकाींना सिर कराचा भुिांड पडू नये म् हणून र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
     िाणे महानगरपामलकेने घरगुती वापराच् या पाण् याकरीता क्षेत्रर्ळाच् या प्रमाणात 
िर आकारणी करणे व पठहवहन सेवेच् या भाडिेरात वाढ करण् याचा प्र् ताव अनुक्रमे 
रे्ब्रुवारी, २०१५ व माचा, २०१५ च् या महासभेपुढे मींजुरीसािी सािर करण् यात आला 
आहे. सिर िोन् ही प्र् तावास िाणे म हानगरपामलकेच् या महासभेची मींजुरी ममळालेली 
नाही. 
(२) व (३) सिर प्र् तावास िाणे महानगरपामलकेची मींजुरी ममळाली नसल् यामुळे 
पुढील कायावाहीचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील माझगाांि येथील भु.क्र.६/१२४ ि क्र.३१२ येथील भुखांडािर 

वििासिाने वििास ननयांत्रण ननयमािलीच ेउल् लघांन िरुन  
पुनविािासामध् ये गैरव् यिहार ि अननयशमतता िेल् याबाबत 

  

(४५) *  ४८३०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील माझगाींव येथील ठि धनजीभाई चाळ सेवा सींघाचा भु.क्र.६/१२४ व 
क्र.३१२ येथील भुखींडावर ववकासकाने ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच े उल् लघींन करुन 
पुनववाकासामध् ये गैरव् यवहार व अननयममतता केल् याबाबत तसेच र्ासनाचा महसूल 
बुडवून र्ासनाची र्सवणूक केल् याबाबत सिर सीं् थेने माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये वा 
त् या िरम् यान र्ासनाकड ेतक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची र्ासनामार्ा त चौकर्ी केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्ासनामार्ा त कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) मुींबईतील माझगाींव येथील ठि धनजीबाई चाळ सेवा 
सींघाचा भु.क्र.६ १२४ व क्र. ३१२ येथील भुखींडावर ववकासकाने ववकास ननयींत्रण 
ननयमारवलीच े उल् लींघन करुन पुनववाकासामध् ये गैरव् यवहार व अननयममतता 
केल् याबाबत तसेच र्ासनाचा महसूल बुडवून र्ासनाची र्सवणूक केल् याबाबत सिर 
सीं् थेने माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये र्ासनाकड ेतक्रार केलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िस्तुरबा रुग्णालयाच्या मुख्य िैद्यिीय अधधिारी याांनी 

मेडीिल प्रिेशासािी विद्यार्थ यांिडून लाच घेतल्याबाबत 
  

(४६) *  ५२२१   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील क्तुरबा रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यफकय अधधकारी याींनी मेडीकल 
प्रवेर्ासािी २३ लाख रुपयाींची लाच घेताना ठिनाींक ३ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास रींगेहाथ पकडण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मुख्य वैद्यकीय अधधकाऱ्याींनी यापूवीही मेडीकल प्रवेर्ासािी अनेक 
ववद्यार्थयाांकडून लाखो रुपयाींची लाच घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सींबींधधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) नाही. 
(२) अद्यापपयांतच् या तपासामध् ये तसे ननष पन् न झालेले नाही. 
(३) व (४) सिरबाबत तपास सुरु असून अद्यापपयांत अर्ा प्रकारच ेतक्रार िेण् यासािी 
इतर कोणतेही साक्षीिार समोर आलेले नाहीत. तथावप, चौकर्ीमध् ये क् तुरबा 
रुग् णालयाच् या मठहला वैद्यकीय अधधकारी याींनी ववद्यार्थ याांना मेडीकल कॉलेजला 
प्रवेर् ममळवून िेण् यासािी २३.१३ लाख रुपये घेवून प्रवेर् ममळवून न िेता र्सवणूक 
केलेबाबत आग्रीपाडा पोलीस िाणे येथे गुरक्र. १४/१५ भािींवव कलम ४२०, ४०६,३४ 
अन् वये गुन् हा िाखल असून, या प्रकरणी त् याींना ठिनाींक ०३.०२.२०१५ रोजी अ्क 
करण् यात आलेली आहे. सिर अ्क मठहला आरोपीकडून पोलीस कोिडी िरम्यान 
र्सवणूक झालेली काही एक रक् कम ह् तगत करण् यात आलेली नसून, अ्क मठहला 
आरोपीस सत्र न् यायालयाने ठिनाींक २५.०२.२०१५ रोजी लायक जामीनावर मुक् त केलेले 
आहे. सिर प्रकरणी एका पाठहजे आरोपीताचा र्ोध घेणे चालू आहे. 
     सिरचा गुन् हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िाहतूि व् यिस् था सुधारण् यािररता तयार िरण्यात येत असलेल्या 
सिासमािेशि चलन शशलता आराखडया बाबत 

  

(४७) *  ६५५६   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वाहतूक व् यव् था सुधारण् याकररता सवासमावेर्क चलन मर्लता 
आराखडा (Comprehensive Mobility Plan) तयार करण् यात येत असून यात 
मुलूींड ववभागाचा समावेर् करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या आराखड्यानुसार मुलूींड मधील म् हाडा कॉलनी व इतर पररसरातील 
अधाव् राठहलेल् या माधगाकाींचा (Missing Link) अ् यास करुन उपाययोजना 
करण् यासािी सल् लागार नेमण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सल् लागाराच ेनाव काय व या सल् लागाराला आपला अहवाल सािर 
करण् यास फकती कालमयाािा िेण् यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, सल् लागाराींकडून अहवाल लवकरात लवकर प्राप् त होण् यासािी र्ासन 
कोणती कायावाही करणार आहे वा करीत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींपूणा मुींबई र्हरातील अधाव् राठहलेल्या मागीकाींचा अ्यास करण्यासािी 
महानगरपामलकेमार्ा त सल्लागाराची नेमणूक केलेली असून सिर अ्यासात 
मुलुींडमधील म्हाडा कॉलनीचा समावेर् करण्यात येईल. 
(३) सल्लागाराच े नाींव मे.मल असोमर्ए्स   साऊथ एमर्या प्रा.मल.आहे. सिर 
सल्लागारास अहवाल सािर करण्यासािी महानगरपामलकेमार्ा त कायाािेर् िेण्यात 
आला असून माचा २०१४ पासून एकूण १६ मठहने एवढी कालमयाािा िेण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील लालबाग पररसरात हदनाांि, ४ जानेिारी २०१५ रोजी  
दांगलसदृश्य पररजस्थती ननमााण झाल्याबाबत 

  

(४८) *  २८४८   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.आनांद िािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठिनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजी मुज्लम समाजाच्या ईि-ए-ममलाि सणाननममत्त 
सायींकाळपासून काढण्यात आलेल्या जुलूसामधील काही तरुण रात्री साड े आिच्या 
सुमारास मुींबई र्हरातील लालबाग पररसरातील र्त्यावरुन मो्ारसायकलवरुन 
ठरपलसी् उल्या ठिर्ेने येत असलेल्या तरुणाींना पोमलसाींनी अडववल्यामुळे 
पोमलसाींर्ी वाि घालत असताींनाच या तरुणाींच्या मितीला आणखी िहा त े पींधरा 
तरुण गोळा होऊन बींिोब्तावरील पोमलसाींना िमिा्ी करण्याची घ्ना घडली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी आतापयांत फकती जणाींना ताब्यात घेतले आहे व त्याींचवेर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) मुींबई र्हरात रात्रीच्या वेळी अर्ा प्रकारे तरुण मुले-मुली मो्ारसायकल 
ठरपलमस् तसेच बेधुींिपणे वाहने चालववत असतात, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अर्ा वाहनचालकाींवर कारवाई करण्याकररता कोणत्या उपाययोजना 
पोमलस प्रर्ासनाकडून करण्यात येत आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) फर्याािीस मारहाण करुन मो्ारसायकलीींच ेनुकसान केल्याबाबत भोईवाडा पोलीस 
िाणे येथे गु.र.क्र.०१/१५ कलम ३२६, ३२४, ४२७, १४१, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९ 
भा.िीं.वव. अन्वये ठिनाींक ०५.०१.२०१५ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
कताव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलीसाींर्ी हुज्जत घालून र्ासकीय कामकाजात 
अडथळा आणल्याबाबत भोईवाडा पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. ०२/१५ कलम ३५३, ३२३, 
५०४, १४१, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९ भा.िीं.वव. अन्वये ठिनाींक ०५.०१.२०१५ रोजी 
गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. िोन्ही गुन््याींचा पुढील तपास सुरु आहे. 
(३) व (४) अर्ा प्रकारे तरुण मुले-मुली मो्ारसायकल ठरपलमस् तसेच बेधुींिपणे 
वाहन चालवताना आढळून आल्यास मो्ार वाहन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात 
येत आहे. 

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

पुणे शहरातील घोरपडी येथील महापाशलिेचा जलतरण तलाि ि जजम्नॅशशयम हॉल 
गेल् या तीन िषाापासून बांद असल् याबाबत 

 
 (४९) *  ५०६९   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे र्हरात कोट्यवधी रुपये खचा करुन घोरपडी येथे महानगरपामलकेच् या 
जलतरण तलाव व जजम् नॅमर्यम हॉल गेल् या तीन वषाापासून बींि असल् याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महापामलकेने बींि िेवलेल् या जलतरण तलाव व जजम् नॅमर्यम 
हॉलबाबत बेजबाबिार असणा-या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) जलतरण तलाव व जजम् नॅमर्यम हॉल सुरु करण् याकररता कोणती उपाययोजना 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई व उपाययोजना केली नसल् यास ववलींबास कारणे काय 
आहेत  ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) पणेु पेि घोरपडी येथील पुणे महानगरपामलकेचा जलतरण 
तलाव व जजम्नॅमर्यम हॉल माचा, २०१२ मध्ये बाींधून पूणा झाला असून, मागील तीन 
वषाापासून सिर जलतरण तलाव व जजम्नॅमर्यम हॉल बींि अव्थेत आहे. 
(२) पुणे र्हरातील घोरपडी येथील जलतरण तलाव चालववण्यास िेण्यासािी ऑग््, 
२०११ मधील ननवविा प्रफक्रयेनुसार महानगरपामलका मुख्य सभा िराव क्र. ३८, ठिनाींक 
१७.५.२०१२ अन्वये चॅजम्पयन ॲक्वे्ीींक क्लब याींची ननवविा मींजूर केली. त्यानुसार 
सुरक्षा अनामत रक्कम भरण्याबाबत सिर ननवविाकारास कळववले असता त्याींनी सिर 
िेका घेण्यास नकार ठिल्यामुळे त्याींची ननवविा अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली 
असून, सिर ननवविा प्रफक्रया रद्द करण्यात आली. 
     सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये हा जलतरण तलाव चालववण्यास िेण्यासािी रे्र ननवविा 
प्रफक्रया राबववण्यात येवून, महापामलका मुख्य सभा िराव क्र. ७६, ठिनाींक २३.६.२०१४ 
अन्वये भगत ज्वममींग पूल्स याींची ननवविा मींजूर करण्यात आली. त्यानुसार अनामत 
रक्कम भरण्याबाबत कळववण्यात आले असता, या ननवविाकाराने ऑग््, २०१४ 
मध्ये जलतरण तलावाच्या िरुु्तीची कामे प्रलींबबत असल्याने अर्ी कामे पूणा 
झाल्यावर तलाव चालववण्यासािी ताब्यात घेऊ, असे कळववले. 
     तद्नींतर महानगरपामलकेमार्ा त ्ाईल्स, णखडक्या, फर्ल््रेर्न यींत्रणेमधील पींप 
िरुु्ती इ. िरुु्तीची कामे पूणा करण्यात येत आहेत. सिर कामे पूणा होताच 
ननवविाकाराकडून अनामत रक्कम भरुन घेवून करार करुन कामाच ेआिेर् िेण्यात 
येतील व सिर जलतरण तलावाचा वापर मे, २०१५ अखेर सुरु होईल. 
     तसेच जजम्नॅमर्यम हॉलच े बाींधकाम पूणा झाले असले तरी अद्याप तेथे 
आवश्यक व्यायामाच ेसाठहत्य पुरववण्यात आलेले नसल्यामुळे या हॉलचा वापर सुरु 
करण्यात आलेला नाही. 
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     साराींर्त: पठहल्या ननवविाकाराने काम करण्यास नकार िेणे, जलतरण 
तलावाची िरुु्तीची कामे करावी लागणे, या कारणाींमुळे जलतरण तलाव सुरु 
होण्यास ववलींब झालेला आहे. 
(३) जलतरण तलावाच्या िरुु्तीच े काम करण्यात येवून, सींबींधधत िेकेिाराकडून 
अनामत रक्कम भरुन घेऊन, करार करुन कामाच ेआिेर् िेण्यात येतील व जलतरण 
तलावाचा प्रत्यक्ष वापर सुरु करण्यात येईल. 
     तसेच जजम्नॅमर्यम हॉलमध्ये व्यायाम साठहत्याचा पुरविा झाल्यानींतर हा हॉल 
चालववण्यासािी ननवविा प्रफक्रया राबवून िेकेिार ननजश्चत करुन हॉलचा वापर सुरु 
करण्यात येत आहे. 
(४) वरीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
िाणे खाडीच ेसुशोशभिरण िूनन जलिाहतूि सुरु िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(५०) *  ५५१६   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे खाडीच े सुर्ोमभकरण करुन त् यात जलवाहतूक सुरु करण् याच् या मागील 
अडीच वषाापासून प्रलींबबत असलेल्या िाणे महापामलकेच् या प्र्तावास कें द्र र्ासनाची 
मान् यता ममळाली असल् याचे ठिनाींक २० डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास 
ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार िाणे महानगरपामलकेच े तत् कामलन आयुक् त याींनी ठिनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास मा.कें द्रीय र् त ेव जलवाहतूक मींत्री तसेच 
मा.कें द्रीय वन व पयाावरण मींत्री याींच े सोबत झालेल् या बैिकीत सिर प्रकल् पाचे 
सािरीकरण केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, तद्नुसार याप्रकरणी पुढे कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, तसेच याबाबतची सद्यज्थती काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) िाणे महानगरपामलका क्षेत्रातील सुमारे ३२ फक.मी. लाींबीच्या खाडी फकनाऱ्याचे 
सुर्ोमभकरण व सींवधान-  वॉ्र फ्रीं ् डवे्हलपमें् मा््र प्लॅन पैकी मसडको बस ््ॉप 
त े साकेत पयांतच्या ३.४ फक.मी. लाींबीच्या या एका भागाच्या प्रकल्पास राज्य 
र्ासनाच्या महाराषर को््ल झोन मॅनेजमें् ॲथोरी्ीने ठिनाींक २९.०५.२०१४ ते 
ठिनाींक ३१.०५.२०१४ या कालावधीत झालेल्या बैिकीत अ्ी व र्तीस अधीन राहून 
पयाावरण परवानगी ठिली असून त्यानुसार पुढील कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
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मुांबईत म्हाडाच्या सांक्रमण शशबबरात घुसखोरी िूनन राहणाऱ्या ि म्हाडाच्या 
ननयमानुसार भाड ेन भरणाऱ्या घुसखोराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५१) *  ३८२७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत म्हाडाच्या सींक्रमण मर्बबरात घुसखोरी करून राहणाऱ्या घुसखोराींवर 
म्हाडाच्या ननयमानुसार भाडे न भरणाऱ्याींवर म्हाडाच्या आर.आर.बोडााने माहे 
जानेवारी, २०१५ च्या पठहल्या सप्ताहात कारवाई करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार आतापयांत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई इमारत िरुु्ती व पुनराचना मींडळाच्या 
सींक्रमण मर्बबरामध्ये घुसखोरी   अनधधकृतररत्या वा्तव्यास असलेल्या 
रठहवाश्याींकडून ठिनाींक १ ०४ २०१० पासुन रुपये ३००० - प्रनत माह सेवा आकार वसूल 
करण्यासींबींधी मुींबई इमारत िरुु्ती व पुनराचना मींडळातरे् महाराषर गहृननमााण व 
क्षेत्रववकास प्राधधकरणाने ठिनाींक ०४ ०२ २०१० रोजी िराव क्रमाींक ६४६२ नुसार 
धोरणात्मक ननणाय घेतला आहे . असे असले तरी सींक्रमण मर्बबरामध्ये वा्तव्य 
करीत आलेले घुसखोर अनधधकृत रठहवार्ी सेवा आकारपो्ी रुपये ३००० - अिा करीत 
नाहीत. सेवा आकाराची थकबाकी अिा करण्याबाबत सींबींधधत घुसखोर  अनधधकृत 
रठहवाश्याींना वैयजक्तकररत् या कळववण्यात येत आहे. तसेच सींक्रमण मर्बबरामध्ये 
र्लक लावणे, मींडळाच्या कमाचा-याींच े पथक ननमााण करुन त्या पथकामार्ा त सेवा 
आकार वसूल करण्यासािी सातत्याने पािपुरावा करणे अर्ी कारवाई मुींबई इमारत 
िरुु्ती व पुनराचना मींडळातरे् करण्यात येत आहे. मींडळाने पािपुरविा करुनही जे 
रठहवार्ी रुपये ३००० - प्रमाणे मागील सेवा आकार थकबाकीसह अिा करणार नाहीत 
त्याींच्या सींक्रमण गाळयाींचे ववद्युत जोडणी खींडीत करण्यात येईल, तसेच 
त्याींच्याववरुध्ि ननषकासनाची कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
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पुणे महापाशलिेने म् हैसूर िाबिशलि साबण खरेदीत िेलेला गरैव् यिहार 
  

(५२) *  ४४६९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशसांग रािोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपामलकेने म् हैसूर काबोमलक साबण खरेिीत िहा लाख रुपयाींचा 
गरैव् यवहार केला असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान ननिर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायावाही करण् यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेच् या आ् थापनेवरील ततृीयशे्रणी व 
चतुथाशे्रणी कामगार सेवकाींना ननयमावलीनुसार साबण िेणे आवश् यक आहे. 
     सन २०१४-१५ या वषााकररता जुलै, २०१४ मध् ये १२० गॅ्रमचा लाईर्बॉय साबण 
खरेिीसािी मागववलेल् या ननवविेमध् ये रुपये २२.८० या िराची मे. नमन एीं्रप्रायजेस 
याींची एकच ननवविा प्राप् त झाल् याने, ननकोप ् पधाा नसल् याने ् थायी सममतीने सिर 
ननवविा रद्द केली. 
   तद्नींतर ऑग् ् , २०१४ मध् ये नव् याने ननवविा काढताना ननवविेत लाईर्बॉय   
सींतूर  डे् ॉल   लक् स या बॅ्रण् डचा उल् लेख करण् यात आला. या ननवविेमध् ये िेखील 
र्क् त लाईर्बॉय साबणासािी रुपये २२.५० या िराची मे. नमन एीं्रप्रायजेस याींची 
एकच ननवविा आल् याने सिर ननवविेस ८ ठिवसाींची मुितवाढ िेण् यात आली. 
    सिर वाढीव मुितीत लाईर्बॉय या बँ्रडसािी अपणाा एीं्रप्रायजेस याींची रुपये 
२१.८७ प्रती नग या िराची आणण ननवविेमधील चार बँ्रड व् यनतररक् त म् हैसूर काबोमलक 
(वजन १५० गॅ्रम) या बँ्रडसािी मे. सूयाा एीं्रप्रायजेस याींची रुपये १९.६० प्रती नग या 
िराची ननवविा प्राप् त झाली. 
     एकीं िरीत ३ प्राप् त ननवविाींपैकी मे. सूयाा एीं्रप्रायजेस याींची ननवविा न् युनतम 
िराची असल्याने व म् हैसूर काबोमलक साबणाचा िजाा लाईर्बॉय सारखाच असल् याने 
त् याींच् या समवेत ठिलेल् या िरात वा्ाघा्ी करुन रुपये १८.०० एवढा िर ननजश्चत 
करण् यात येऊन, सिर ननवविा ् थायी सममतीसमोर मान् यतकेरीता िेवण् यात आली. 
याबाबत सममतीने चचेअींती मे. सुयाा एीं्रप्रायजेस याींची ननवविा मान् य करुन त् याींना 
३, ९६, ००० नग खरेिी करण् यासािी ठिनाींक १३.२.२०१५ रोजी कायाािेर् ठिला आहे. 
(२), (३) व (४) उपरोक् त १) येथील व् तुज्थती ववचारात घेता प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुण्यातील िाहतुिीच्या प्रश्नाबाबत 
 

(५३) *  ३२९७   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील चौकाींमधील वाहतुकीचा प्रश्न गींभीर बनला आहे वाहतुक पोलीसाींनी 
चौकात थाींबून वाहतूक ननयींत्रण करावी असे आिेर् को्ााने ठिले असताना िेखील िींड 
वसूली करता एकाच ठिकाणी १०-१२ पोलीस व १-२ अधधकारी कोंडाळे करुन उभे 
असतात असे दृषय पुण्यात वारींवार बघायला ममळत,े िींड वसुलीच्या कामापेक्षा 
वाहतूक सुरक्षक्षत करण्याकड े लक्ष िेण्याची गरज असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन याबाबतीत काय धोरण िरववणार आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमर्ल काय, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) पुणे र् हर व पररसरातील वाहतूक ननयमनाचे 
काम वाहतूक र्ाखेतील अधधकारी व कमाचारी हे नेमून ठिलेल् या काया ववभागणीनुसार 
करतात. वाहतूक र्ाखेकडून अनेक ववर्ेष मोठहमा राबववल् या जातात. यावेळी एकाच 
ठिकाणी बरेचसे अधधकारी कमाचारी नेमलेले असतात. अर्ावेळी अधधकारी कमाचारी 
एकत्र आलेले ठिसतात. वाहतूक र्ाखेकडील अधधकारी व कमाचारी याींना 
कताव् यामर्वाय एकत्र चौकामध् ये न थाींबवण् याबाबत सूचना िेण् यात आलेल् या आहेत. 
एकबत्रत थाींबलेले आढळल् यास त् याींच् यावर कारवाई करण् यात येत.े 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

नामपुर (ता.बागलाण, जज.नाशशि) येथे स् ितांत्र पोलीस िाणे ननमााण िरणेबाबत 
  

(५४) *  ५२८७   डॉ.अपूिा हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नामपुर र्हर (ता.बागलाण, जज.नामर्क) पररसरात चो-या व गुन् हेगारीत झालेली 
वाढ तसेच अपु-या पोलीस बलामुळे गुन् ्याच् या तपासात झालेली घ् ववचारात 
घेता नामपुर येथे ् वतींत्र पोलीस िाणे ननमााण करण् याची मागणी पररसरातील 
नागररकाींकडून करण् यात आल् याच े ठिनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ४२ खेड्याींच ेमध् यवती व् यापारी कें द्र म् हणून ओळख असलेल् या नामपुर 
र्हरातील वाढत् या गुन् हेगारीस आळा घालण् याच् या अनुषींगाने तसेच गतकाळात ववववध 
गुन् हे घडून लाखोंचा मुद्देमाल चोरट्याींनी लींपास केल् याच् या पाश् वाभुमीवर नामपुर येथे 
् वतींत्र पोलीस िाणे ननमााण करणेसींिभाात र्ासनाकडून कोणती कायावाही करण् यात 
आली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नामपुर येथे ् वतींत्र पोलीस िाणे मींजुर करुन पोलीसाींची सींख् या वाढववणेबाबत 
अद्याप ननणाय घेण् यात आलेला नसल् यास, याबाबत र्ासनाच ेधोरण काय आहे व 
सिरहु ननणाय केव् हापयांत घेणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) माचा २०१५ मध्ये यासींिभाातील ननवेिन 
र्ासनाकड े प्राप्त झाले आहे. सिर ननवेिनावर पोलीस महासींचालक, मुींबई 
याींच्याकडून ठि. ३१.३.२०१५ च्या पत्रान्वये अमभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
     पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच ेअमभप्राय प्राप्त होताच र्ासन 
्तरावर ननणाय घेण्यात येईल. 

----------------- 
धारािी, (मुांबई) येथील स्िायिािच ेिाम मांजूर होान िाम 

अद्याप पूणा िरण्यात आले नसल्याबाबत 
  

(५५) *  ६३९४   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारावी, मुींबई येथील ्कायवाकच े काम मींजूर होऊन पूणा करण्यात आले 
नसल्यामुळे ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना वारींवार लेखी ननवेिन 
िेऊनही अद्यापही हे काम पणूा करण्यात आले नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ्कायवाकच ेकाम त्वरीत पूणा करण्याबाबत तसेच या कामास 
ठिरींगाई करणाऱ्या िोषी अधधकारी वा कमाचारी याींचवेर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
     म्हाडा प्राधधकरणास ठि. ०१.१०.२०१२ रोजी मींजूर केलेल्या रु.१४.१२ को्ीच्या 
ननधीतून ्कायवॉकच् या कामाची ननवविा मागवून यर््वी कीं त्रा्िारास त्या कामाच े
ठि. ०१.०३.२०१४ रोजी म्हाडाद्वारे कायाािेर् िेण्यात आले. हे काम प्रगतीपथावर 
असून ८० ्क्के काम भौनतकदृष्या पूणा झाले आहे व उवारीत काम माहे मे, २०१५ 
अखेरीस पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील साांताकु्रझ-िाशलना सीएसटी रोडिर बेिायदा हॉटेल ि बेिायदा िार 
पाकिंगमुळे नागररिाांना अडथळा ननमााण होत असल्याबाबत 

(५६) *  ६०२४   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद िािूर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील साींताकु्रझ-कामलना सीएस्ी रोडवर बेकायिा हॉ्ेल व बेकायिा कार 
पाफकां गमुळे नागररकाींना अडथळा ननमााण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच् या अनुषींगाने सिर पररसरातील बेकायिा हॉ्ेल व बेकायिा 
कार पाफकां गवर तात् काळ कारवाई करण् याबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) बीकेसी पोलीस िाण्याच्या हद्दीत साींताकु्रझ कमलना 
सीएस्ी रोडवर बेकायिा एकही हॉ्ेल नाही. परींतु या रोडवर बेकायिा कार 
पाकींगमुळे नागररकाींना अडथळा ननमााण होत आहे. बेकायिा हॉ्ेल व कार 
पाफकां गच्या सींिभाात कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) बेकायिा कार पाकींग करणाऱ्याींववरोधात सन २०१४ मध्ये बीकेसी पोलीस िाणे 
येथे एकूण ४६ वाहनधारकाींवर तसेच वाहतूकीस अडथळा ननमााण करणाऱ्या एकूण ८९ 
हॉकसावर कारवाई करण्यात आली आहे. अर्ा प्रकारच्या गुन्हा करणाऱ्याींवर 
पोलीसाींमार्ा त सतत लक्ष िेवून कारवाई करण्यात येत असत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील देिनार पोलीस िाण् याची झालेली दरुिस्था 
  

(५७) *  ४३१२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील िेवनार पोलीस िाण् याची अत् यींत िरुव्था झाली असून िाण् यातील 
छताच े प् ला् ्र सतत कोसळत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम् यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पोलीस िाण् याच् या िरुु् तीक ड ेवारींवार तक्रार करुनही िलुाक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या परु्वधगहृाच्या पररसरात िेवनार पोलीस ््ेर्न 
कायारत असून पोलीस ््ेर्नच्या इमारतीच्या सींरचनात्मक िरुु्तीच्या कामासािी 
अींिाजपत्रक महानगरपामलकेकडून तयार करण्यात आले असून महानगरपामलकेकडून 
इमारतीच्या िरुु्तीच े काम करण्यात येणार आहे. तसेच िेवनार परु्वधगहृाच्या 
आधुननक पध्ितीने पुनाबाींधणीच्या वेळी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून पोलीस 
िाण्यासािी नववन इमारत बाींधण्याचे प्र्ताववत करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शमरा-भाईंदर शहरातील बीएसयूपी घोटाळा चौिशी िरणेबाबत 

(५८) *  ५७८८   श्री.मुझफरर्र हुसैन सययद, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारने गोरगरीब झोपडपट्टीधारकाींना हक् काच ेघर ममळावे यासािी बेमसक 
सजव्हासेस र्ॉर अबान पूअर (बीएसयूपी) योजनेतून ममरा-भाईंिर र्हरातील जनता 
नगर आणण कासे चचा झोपडपट्टीत ४ हजार १६३ घरे उभारण् याचा ननणाय घेण् यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नोव् हेंबर, २००८ मध् ये वा त्यािरम्यान मींजूर झालेल् या ममरा-भाईंिर 
महापामलकेच् या बीएसयुपी योजनेच ेकाम तब् बल पाच वष ेववलींबानींतर सुरू होत आहे, 
मात्र िेकेिाराला जुन् याच िराने काम करण् यास भाग पाडण् यात आले असल् याने 
गोरगरीब झोपडपट्टीवासीयाींना ननकृष ् िजााच ेघरे िेण् याची र्क् यता व् यक् त केली जात 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, ममरा-भाईंिर बीएसयूपी घो्ाळा प्रकरणाची चौकर्ी करण् यात आली 
आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून व त् यानुसार सिर प्रकरणातील िोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच कारवाई केली नसल् यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) कें द्र र्ासनाने ठि.१३.११.२०१४ च्या पत्रान्वये ममरा-भाईंिर 
महानगरपामलकेकररता र्हरी गररबाींना मुलभूत सुववधा पुरववणे या उपअमभयानाींतगात 
मींजूर ४१३६ घरकुलाींचा सिर प्रकल्प १०८१ घरकुलाींपयांत मसममत केलेला आहे. 
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(२) प्र्तुत प्रकल्पासािी र्ासकीय जमीन ममळण्यास लागलेला कालावधी, 
प्रकल्पासािी पयाावरण ववभागाची मान्यता घेण्यासािी लागलेला कालावधी, 
प्रकल्पाच्या जमीनीवरील आरक्षण बिलासािी र्ासनाची मान्यता घेण्यासािी लागलेला 
कालावधी, प्रकल्पातील लाभार्थयाांचा योजनेस असलेला ववरोध, इ. कारणाींमुळे प्रकल्प 
सुरु होण्यासािी उर्ीर झालेला आहे. 
     सिर प्रकल्पासािी पॅकेजननहाय िेकेिार ननयुक्त केले असून सिर िेकेिाराींना 
(Turnkey) िोक पध्ितीने कीं त्रा् िेण्यात आले आहे. सिर बाींधकामाचा िजाा 
तपासण् यासािी प्रकल् प व्यव्थापन सल्लागार याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून 
वेळोवेळी बाींधकामाचा िजाा तपासण्यात येत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोराई येथील २ हेक्टरचा भूखांड लाटण्यासािी अधधिारी ि  
बबल्डरने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(५९) *  ४५५०   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गोराई - ३ येथील क्ल््र क्रमाींक २८४ त े२९६ या भूखींडासािी म्हाडाने १९९४ 
मध्ये सोडत काढून लाभार्थयाांकडून २५ ्क्के रक्कम भरुनही घेतली तद्नींतर 
लाभार्थ याांनी उवाररत ७५ ्क्के रक्कम भरुन सोसाय्ी ्थापन करुन बाींधकाम करणे 
क्रम प्राप्त होत े परींतु या भखूींडाला सीआरझडे कायद्याची अडचण ननमााण झाली 
लाभार्थयाांना भूखींडाचा ताबा िेण्याची प्रफक्रया रखडल्यामुळे २० वषा हा भूखींड ववनावापर 
पडून राठहला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोराई येथील सिरहू मोक्याच्या ठिकाणी २ हेक््रचा भूखींड 
बबल्डरच्या ताब्यात िेण्यासािी अधधकाऱ्याींनी सींगनमताने लाभार्थयाांच्या बोगस 
सोसाय्ी, बोगस सींमतीपत्र व अन्य बोगस कागिपत्राींच्या आधारे अवघ्या १० 
ठिवसाींत ठिनाींक ३ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास प्र्तावाला मींजूरी िेवून 
त्यानींतर काही ठिवसातच बबल्डरला सींमतीपत्रही िेण्याचा गैरप्रकार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सिर भूखींडाचा ववकास सीआरझडे कायद्यामुळे मागील २० वषाापासून रखडलेला 
आहे. मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ३२४०/२००४ मध्ये ठि. ०६.१०.२००५ 
रोजी ठिलेल्या आिेर्ानुसार काींिळवनापासून ५० मी. अींतरापयांत असलेल्या भूखींडाच्या 
ववकासास ्थधगती ठिली. सिरच े भूखींड हे काींिळवनापासून ५० मी. अींतरापयांत 
असल्याने उपरोक्त वसाहतीचा पुनववाकास रखडला आहे. 
(२), (३) व (४) सिर अमभन्यासामध्ये क्ल््र क्र. २८४ त े२९६ या एकबत्रत भूखींडाचे 
क्षेत्र १५५८०.०३ चौ.मी. इतके असून सिर भूखींडास सींलग्न असलेल्या मात्र 
सी.आर.झडे क्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या करमणूकीच्या भूखींडाच े सब््ेर्नसहीत क्षेत्र 
११२५९.३३ चौ.मी.इतके आहे. सिर िोन्ही भूखींडाची अिलाबिल करुन रखडलेला 
पुनववाकास करण्याबाबत म्हाडा भूखींड लाभाथी कल्याण सींघ या सींबींधीत सीं्थेने 
म्हाडाकड े त्याींच्या आकी्ेक मार्ा त प्र्ताव सािर केला होता. असे केल्यास 
सींकूलातील २० वषाापासून ववकासास वींधचत असलेल्या ३६७ लाभार्थयाांना घरे उपलब्ध 
होतील, तसेच म्हाडाससुध्िा ववनामूल्य घरे उपलब्ध होतील या बाबी ववचारात घेऊन 
म्हाडाने त्याींच्या ठि. ०७.०१.२०१५ च्या पत्रान्वये सिर सीं्थेस काही अ्ी व र्ती 
नमूि करुन केवळ प्राथममक इरािापत्र (Letter of Intent) ठिलेले आहे, असे म्हाडाने 
त्याींच्या अहवालात नमूि केले आहे. 
     त्यानुसार सिर सीं्थेस आवश्यक अ्ी व र्तींची पूताता करणे, महाराषर 
को््ल झोन मॅनेजमेण्् ऑथोरर्ी (MCZMA) ममनन्री ऑर् एनव्हॉनामेण्् र्ॉरे्् 
ॲण्ड क्लायमे् चें् (MOEF), बहृन्मुींबई महानगरपामलका व इतर आवश्यक सवा 
ववभागाींकडून मींजुऱ्या प्राप्त करणे, सुधाररत अमभन्यास मींजूर करणे इत्यािी बाबीींची 
पुताता करणे आवश् यक आहे. सिर सवा अ्ी व र्तींची पुताता केल्यानींतर सिर 
सीं्थेस म्हाडाकडून अींनतम िेकारपत्र जारी करण्याच ेप्र्ताववत आहे. तसेच मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयात प्रलींबबत जनठहत याधचका क्र. ८७/२००६ मध्ये होणारा अींनतम 
ननणाय सीं्थेस बींधनकारक राहील अर्ी ही अ् म्हाडाने प्राथममक इरािापत्रात नमूि 
केली आहे. 
     असे असले तरी सी.आर.झङे मुळे बाधीत असलेल्या म्हाडाच्या ववववध 
भूखींडाींवर गहृननमााण प्रकल्प राबववण्यासािी मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या 
ठि.०६.०१.२००५ च्या ्थधगती आिेर्ामधून सू् ममळण्यासािी जनठहत याधचका क्र. 
८७/२००६ मध्ये म्हाडाने नो्ीस ऑर् मोर्न क्र. ७४३/२०१४ मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात िाखल केलेला आहे. त्यामध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ठि. 
०९.०३.२०१५ रोजी अींतररम आिेर् ठिले असून त्यानुसार बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
सी.आर.झङे अधधसुचना ठि. ०२.०१.२०११ मध्ये नमुि अ् क्र. १ (काींिळवनाच ेक्षेत्र) 
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१००० चौ.मी.पेक्षा जा्त आहे फकीं वा कसे व मुद्दा क्र. २ (सिर भूखींड काींिळवनापासून 
५० चौ.मी. च्या आत आहे फकीं वा कसे) या अ्ीच्या आधारे म्हाडाच्या सींबींधीत 
भूखींडाींच ेसवेक्षण करुन तसा अहवाल मा.मुींबई उच्च न्यायालयासमोर ४ आिवडयात 
सािर करावा, असे ननिेर् ठिले आहेत. सबब सिर अहवाल मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून सािर झाल्यानींतर गोराई येथील वर 
नमूि सी.आर.झडे बाधीत भूखींडावर राबववण्याच्या प्रकल्पाबाबत मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाच ेपुढील आिेर्ानुसार कायावाही करावी अर्ा सुचना र्ासनाकडून म्हाडास 
िेण्यात येतील.  

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

नाशशि शहरातील िाझीगढी पािसाळ्यात िोसळत असल् याबाबत 
 

(६०) *  ४८३९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क र्हरातील काझीगढी प्रत् येक पावसाळ्यात कोसळत असल् यामुळे आगामी 
पावसाळ्यात येणा-या मसींह् थ कुीं भमेळ्यामध् ये सिर गढी कोसळून िघुा् ना 
्ाळण् यासािी या गढीला सींरक्षण मभींत बाींधण् याची लोकप्रनतननधीींनी ठिनाींक ६ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास र्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, नामर्क महानगरपामलकेची आधथाक ज्थती बबक् असल् याने सिरच े
कामासािी र्ासनाकडून ननधी ठिला जावा अर्ी ् थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे 
मागणी केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाकडून कोणती तातडीची कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) अर्ा आर्याच े ननविेन जलसींपिा ववभाग, 
ववभागीय आयुक् त नामर्क आणण जजल् हाधधकारी नामर्क याींना प्राप् त झाले आहे. 

सिर कामाच् या अनुषींगाने उक् त जागेच े सवेक्षण करणे, आर.सी.सी. 
सींकल् पनासािी ताींबत्रक सल् लागार नेमणे इत् यािी कामाींसािी नामर्क महानगरपामलकेने 
रुपये १६.२५ लक्ष इतका ननधी जलसींपिा ववभागास ठिनाींक २७ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी 
उपलब् ध करुन ठिला आहे. 

या बाबतची कायावाही पूणा झाल् यानींतर सींरक्षण मभींत बाींधण् यासािी आयुक् त, 
नामर्क महानगरपामलका याींना प्र ाधधकृत करण् यात येऊन पुढील कायावाही करण् याचे 
प्र् ताववत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील गोराई येथील डांजम्पांग ग्रााां ड बाबत इन्रास्रक्चर शलजीांग ॲन्ड 
र्ायनान्शीयल सजव्हास िां पनीला ननयमबा्य ररत्या देयिे अदा िेल्याबाबत 

 

(६१) *  ५२२५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील गोराई येथील डींजम्पींग ग्राऊीं ड र्ा् त्रोक्त पध्ितीने बींि करुन 
कचऱ्यापासून ममळणारे काबान के्रडी् अपेक्षक्षत प्रमाणात ममळाले नसल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कचऱ्यातील प्रिषुण कमी करुन काबान के्रडी् ममळवण्याच्या 
सल्ल्यासािी इन्फ्रा्रक्चर मलजीींग ॲन्ड र्ायनान्र्ीयल सजव्हास कीं पनीची सन २००८ 
मध्ये मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त ननयुक्ती करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पनीला ननयमबाहय पध्ितीने १ को्ी १९ लाख रुपये माहे 
ऑक््ोबर, २००९ मध्ये वा त्यािरम्यान अिा करण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबतीत महालेखापरीक्षकाींनी (कॅग) त्याबाबतीत आक्षेप नोंिववलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) क्षेपणभूमी र्ा्त्रोक्त पध्ितीने बींि केल्यानींतर तयार होणाऱ्या अींिाजजत 
वायूननममातीच्या आधारावर सल्लागाराने प्रकल्पातून अींिाजजलेल्या प्रमाणणत उत्सजजात 
घ् (Ceritifed Emission Reduction) पैक जुलै २००९ त े डडसेंबर २०१४ या 
कालावधीतील ४,२६,०२४ CERs च्या खरेिीसािी ठिनाींक २६.०२.२००९ रोजी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका व एमर्यन डवे्हलपमेन्् बँक (ADB) याींच्यात उत्सजजात घ् खरेिी 
करार (ईममर्न ररडक्र्न परचसे ऍग्रीमेन््) करण्यात आला. त्यास 
महानगरपामलकेच्या ्थायी सममती क्र. १३१, ठिनाींक १८.०५.२००९ नुसार मींजूरी 
िेण्यात आली होती. सिर करारानुसार महानगरपामलकेस एमर्यन डवे्हलपमेन्् बँके 
कडून रु. २४,५१,३९,८६५/- इतकी अग्रीम रक्कम ठिनाींक ०५.१०.२००९ रोजी प्राप्त 
झाली. बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त ठिनाींक ०८.१०.२००९ रोजी सल्लागार मे. 
इन्फ्रा्रक्चर मलजीींग ॲन्ड र्ायनान्र्ीयल सजव्हास याींना कीं त्रा्ातील अ्ी व 
र्तीनुसार एमर्यन डवे्हलपमेन्् बँक कडून प्रमाणणत उत्सजजात घ् खरेिी करारान्वये 
ममळालेल्या रक्कमेच्या ५ ्क्के म्हणजेच रु. १,२२,५६,९९३/- सल्लागार रु्ल्क म्हणून 
िेण्यात आले. 
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(४) सल्लागाराला केलेल्या अधधिानाबाबतचा मसुिा उतारा लेखापररक्षण अहवालामध्ये 
समाववष् करण्यासींबींधीच े पत्र प्रधान महालेखाकाराींकडून ठिनाींक १७.०६.२०१३ रोजी 
महापामलकेस प्राप्त झाले होत.े सिर पत्रास महानगरपामलकेतरे् ठिनाींक १९.१२.२०१३ 
रोजी उत्तर पािववण्यात आले होत.े सल्लागाराींकडून अधधिानाचा परतावा 
करण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत असल्यामुळे सिर मसुिा उतारा लेखापररक्षण 
अहवालातून वगळण्याची ववनींती महालेखाकाराींना करण्यात आली होती. 
(५) महानगरपामलकेने सल्लागार मे. इन्फ्रा्रक्चर मलजीींग ॲन्ड र्ायनान्र्ीयल 
सजव्हास याींना िेण्यात आलेल्या अधधिानाचा परतावा करण्याबाबत मे. इन्फ्रा्रक्चर 
मलजीींग ॲन्ड र्ायनान्र्ीयल सजव्हास याींच्यार्ी महानगरपामलकेने पत्रव्यवहार केला 
होता. परींतु सल्लागार मे. इन्फ्रा््क्चर मलजीींग ॲन्ड र्ायनान्र्ीयल सजव्हास याींनी 
सिर अधधिानाच्या परताव्याबाबत कीं त्रा्ातील खींड क्रमाींक - १३ तीं्ा ननवारण नुसार 
तीं्ा ननवारण सममती ्थापन करण्याची ववनींती केली होती. कीं त्रा्ातील अ्ी व 
र्तीनुसार बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अनतररक्त आयुक्त (र्हर) याींच्या मान्यतेने 
तीं्ा ननवारण सममती ्थापन करण्यात आली असून सिर सममतीद्वारे अधधिानाच्या 
परताव्यासींबींधी कायावाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आांबबिली (ता.िल्याण, जज.िाणे) येथील “स्िराज नेप्च्युन” या सांिुलनाच्या 

वििासिाने रहहिाशाांना पायाभूत सुविधाांपासून िांधचत िेिल्याबाबत 
  

(६२) *  ६५९९   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबबवली (ता.कल्याण, जज.िाणे) येथील “्वराज नेप्च्युन” या सींकुलनाच्या   
ववकासकाने माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान उक्त सींकुलनातील घराींचा 
ताबा सींबींधधत ग्राहकाींना ठिला परींतु सिरील सींकुलनात पाणी उपलब्ध नसून ्ँकरने 
पाणी मागवावे लागत असून येथील सिननकाधारक इतर सोई-सुववधाींपासून सुध्िा 
वींधचत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ज्या सिननकाधारकाींच े एक वा िोन हप्त े जरी ववकासकाला भरावयाच े
थकले तरी सिरील ववकासक त्या सिननकाींधारकाींना तुमची सिननका रद्द करण्यात 
आली असून तुम्ही भरलेले पसेै परत घेवून जा अर्ी नो्ीस पािववतो व सींबींधधत 
ग्राहकाला पैसे परत करुनही सिननका िसुऱ्या ग्राहकाींना चढया िराने ववकत 
असल्याचहेी ननिर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीनुसार सींबींधधत सींकुलनाला सवा सोईसुववधा पुरववण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच सींबींधधत ववकासकावर पुढे कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) कल् याण-डोंबबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील आींबबवली 
येथील “् वराज” या गहृप्रकल् पाकररता सींबींधधत ववकासकाने ननयमानुसार नळजोडणी 
घेतलेली नसल् याने तसेच महानगरपामलकेकड े बाींधकाम पूणात् वाचा िाखला सािर 
केलेला नसल् याने अद्याप बाींधकाम पूणात् वाचा िाखला प्रिान करण् यात आलेला नाही. 
त् यामुळे महानगरपामलकेमार्ा त पाणी पुरविा केला जात नाही. 
(२), (३) व (४) सिननकाधारक याींनी ववकासकासोबत झालेल् या आधथाक तक्रारी 
महापामलकेस प्राप् त झालेल् या आहेत. सद्यःज्थतीत ववकासकाींववरुध् िच् या तक्रारीींसािी 
सिननकाधारकाींनी न् यायालयात जाणे, हाच पयााय उपलब् ध आहे. 

ववकास काने रेखाींकन मींजूरीमधील सुववधा क्षेत्र ८१५०.०० चौरस मी्र व 
४३१.५० चौरस मी्र आरक्षण क्र. ८ एम.एस.ई.बी. ६१८०.०० चौरस मी्र आ.क्र. ४७ 
कचरा डपेो ४०८०.०० चौरस मी्र, आरक्षण क्र. ४३ भाजी माके्- ८३०.०० चौरस 
मी्र, आरक्षण क्र.४४ र्ॉवप ींग सें्र - ५७५.०० चौरस मी्र असे एकबत्रत १९८१५. ३९ 
चौरस मी्र क्षेत्र महापामलकेस ह् ताींतररत केलेले नाही. 

वारींवार सुचना िेऊनही ववकासकाने एकूण १९८१५.३९ चौरस मी्र इतके 
सुववधा क्षेत्र व ४३४.५० चौरस मी्र आरक्षणाच ेक्षेत्र ररतसर महापामलकेच् या ताब् यात 
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आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपवूा सवा प्रफकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


