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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १८ माचच, २०१५ / फाल्गुन २७, १९३६ ( शिे )  
  

(१)  मुख्यमांत्री 
 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२)  गहृननमाचण, खननिमच, िामगार मांत्री 
  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११४ 

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

अांधेरीतील (मुांबई) सनशाईन बबल्डसच आणण डवे्हलपसच या वििासिाने एसआरए योजनेसाठी 
बोगस िागदपत्र ेबनिून भारतीय विमान प्राधधिरणािडून ना हरित प्रमाणपत्र ममळिलेबाबत 

 

(१) *  ३८३०   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरीतील (मुींबई) सनशाईन बबल्डसस आणि डवे्हलपसस या विकासकाने गुींदिली येथील 
महाकाली दशसन गहृननमासि सींस्थेच्या जागेिर इमारतीच्या बाींधकामासाठी बोगस कागदपत्र े
बनिून त्या आधारे एसआरए योजनेसाठी भारतीय विमान प्राधधकरिाकडून ना हरकत 
प्रमािपत्र ममळविले. परींतु सदरील कागदपत्र ेबोगस असल्याच ेददनाींक  २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
िा त्यासुमारास ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पामलकेचे आयुक्त याींनी 
ददनाींक १७ ऑक््ोंबर, २०१४ रोजी िा त्या समुारास देऊनही सींबींधधत अधधकाऱयाींनी पामलका 
प्रमुखाींच्या आदेशाकड ेदलुसक्ष केल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ना-हरकत प्रमािपत्र घेण्यासाठी विकासकाींकडून बोगस कागदपत्र े सादर 
करण्यात आल्यामुळे तथेील पोपडपटीवीिामसयाींना ननिारा ममळण्यात अडचि ननमासि पाल्यामुळे 
ननिारा ममळण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनाने चौकशी करुन दोषीींिर काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिातील सींबींधधत दोषीींिर शासनान ेकोित्या स्िरूपाची कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) मौज े गुींदिली, तालुका अींधेरी न.भू.क्र. ७८ ि ७९ या खाजगी 
मालकीच् या जममनीिरील महाकाली दशसन ि महाकाली दशसन-अ या दोन सहकारी गहृननमासि 
सींस्थेच् या पोपडपटीवी पुनिससन योजना सनसाईन बबल् डसस अणण् ड डवे् हलपसस याींचेमा स् त 
राबविण् यात येत आहे. सदर विकासकाने सादर केलेल् या बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या साई् 
इलेव् हशन स्टीफि्के्ची भारतीय विमानतळ प्राधधकरिाने भौनतक पडताळिी केली असता त् या 
प्राधधकरिाने विकासकास ददलेले प्रमािपत्र विकासकाने ददलेल् या चकुीच्या मादहतीिर आधातरत 
असल् याच ेआढळल् यान ेत् या प्राधधकरिाने त् याींच ेददनाींक ३०.५.२०११ चे ना-हरकत प्रमािपत्र रद्द 
केल् याचे म.ेसनशाईन बबल् डसस ि डवे् हलपसस याींना ददनाींक २०.१०.२०१४ च् या पत्रान् िये कळिनू 
त् या पत्राची प्रत बहृन् मुींबई महानगरपामलकेसह इतर सींबींधधताींना देखील पाठविली. तसेच 
भारतीय विमानपतन प्राधधकरि, पश्श्चम के्षत्र मुख् यालयाकडून त् या आशयाचे ददनाींक 
२०.१०.२०१४ रोजीचे पत्र बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस प्राप् त पाले आहे. 
(२) हे खरे नाही.    
     आींतरराष रीय विमानतळ प्राधधकरिाने िरील प्रमािे कळविल् यानींतर बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेच् या  इमारत प्रस् ताि विभागाने ददनाींक ३१.१०.२०१४ रोजीच् या पत्रान् िये 
आींतरराष रीय विमानतळ प्राधधकरिाचे ददनाींक २०.१०.२०१४ रोजीचे पत्र आिश् यक 
कायसिाहीकरीता ननयोजन प्राधधकरि म् हिून पोपडपटीवी पुनिससन प्राधधकरिास पाठविले आहे. 
(३) सद्यश्स्थतीमध् ये आींतरराष रीय विमानतळ प्राधधकरिान े ददलेले ना-हरकत प्रमािपत्र रद्द 
केले आहे. तसेच त् याविषयी पोपडपटीवी पुनिससन प्राधधकरिास तक्रार प्राप् त पाल् यामुळे 
विकासकास काम थाींबविण् याच् या सूचना ददनाींक १२.१२.२०१४ रोजी ददलेल् या आहेत. ना-हरकत 
प्रमािपत्र ममळाल् याखेरीज या योजनेत बाींधण् यात आलेल् या इमारतीींना भोगि्ा प्रमािपत्र देता 
येत नाही. 
(४), (५) ि (६) सदरहू पोपडपटीवी पुनिससन योजनेच् या अनुषींगान ेददनाींक ४.२.२०१५ रोजी मुख् य 
कायसकारी अधधकारी, पोपडपटीवी पुनिससन प्राधधकरि याींचेसमोर सिस सींबींधधताींची सुनाििी 
घेण् यात आली. त् यामध् ये योजनेच् या विकासकान ेभारतीय विमानतळ प्राधधकरिाच े ना-हरकत 
प्रमािपत्र ४ मदहन् याच् या कालािधीत सादर करािे अन् यथा महानगरपामलकेच् या सि्क्षि 
विभागाने ददलेल् या अमभप्रायानुसार अनुञेेयय असलेल् या उींचीिरील मजल्याींच्या ननष कासनाची 
कारिाई करण् यात येईल, असे ननद्श ददलेले आहेत. 

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

मुांबईतील सफाई िमचचाऱयाांच्या आरोग्यािड ेमहानगरपामलिेच ेहोत असलेले दलुचक्ष 
(२) *  ३७९२   श्री.विजय धगरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ्ु्पाथ रस्त,े नाले सा् करिाऱया मुींबई महानगरपामलकेच्या १३८६ स्ाई 
कमसचाऱयाींचा गेल्या सहा िषासत िगेिेगळया आजारामळेु मतृ्यू पाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमसचारी तासनतास दगुधंीच्या सींपकासत असतात म्हिून कमसचाऱयाींमध्ये 
्ीबी आणि ह्रदयविकारासारख्या मोठया आजाराींच ेप्रमाि िाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महापामलका या कमसचाऱयाींच्या आरोग्य सुविधाींकड े दलुसक्ष करीत असल्यामळेु 
कमसचाऱयाींचा मतृ्यू तरुि ियातच होत असल्याच ेननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासन कोिती ठोस उपाययोजना करिार आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) घन कचरा व्यिस्थापन विभागातील कमसचाऱयाींना प्रतीददन सात तासाींचा कायसकाळ असून 
त्यामुळे त्याींना ्ीबी आणि हदयविकारासारख्या मोठया आजाराींचे प्रमाि िाढले आहे िकीं िा 
कसे याबाबतचा अभ्यास करुन अहिाल देण्याचे काम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या केईएम 
रुग्िालयातील डीपा स्में् ऑ् चेस्् मेडीमसन ि एनश्व्हरॉनमें् पोल्युशन तरसचस सें्र 
याींच्याकड े महानगरपामलकेमा स् त सोपविण्यात आले आहे. सदरचा अहिाल अद्यापी अप्राप्त 
आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. तथावप बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमा स् त, कामगाराींची मो्त िैद्यकीय 
तपासिी करण्यात येते ि विविध आजारपिासाठी लागिारा सींपूिस िैद्यकीय खचस 
महानगरपामलकेमा स् त करण्यात येतो. तसेच कामगाराच े अकस्मात ननधन पाल्यास विमा 
योजनेअींतगसत रुपये एक लाखाचा विमा त्याींच्या िारसदारास देण्यात येतो. महानगरपामलकेच्या 
स्ाई कमसचाऱयाींच्या कु्ुींबासाठी दोन ददिसाींचे ि कमसचाऱयासाठी तीन ददिसाींचे (ननिासी) 
प्रमशक्षि आयोश्जत केले जाते. या प्रमशक्षिात त्याींना कामाच्या दठकािी व्यसनमुक्ती, बचतीच े
महत्ि, सेिाननितृ्तीनींतरच े ्ायदे, दैनींददन आरोग्याचे महत्ि, महापामलका कल्यािकारी 
योजना, आपत्कामलन व्यिस्थापन इत्यादीबाबत प्रबोधन केले जाते. 

----------------- 
नामशि वििास आराखड्यात नगररचना विभागाच्या अधधिाऱयािडून 

झालेली अननयममततता ि गैरव्यिहार 
 

(३) *  २८१७   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४४ ला हदनाांि १० डडसेंबर,  २०१४ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नामशकच्या विकास आराखड्यात नगररचना विभागाच्या अधधकाऱयाकडून पालेली 
अननयममतता ि गैरव्यिहार प्रकरिी सहसींचालक, नगररचना नामशक विभाग याींचेमा स् त 
विद्यमान जममन िापर नकाशा तपासण्याचे तसचे प्रस्तािीत जममन िापर नकाशा तयार 
करण्याचे सुरू असलेले काम पूिस पाले आहे काय, 
(२) असल्यास, गैरव्यिहार ि अननयममततेप्रकरिी सविस्तर चौकशी पूिस होिून या प्रकरिी 
अद्ययाित अहिाल प्राप्त पाला आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्याअनुषींगाने शासनस्तरािरून यासींबींधी पुढे 
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदरहू कायसिाही केव्हापयतं पूिस होिे अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) सहसींचालक, नगररचना नामशक विभाग याींच े
मा स् त विद्यमान जममन िापर नकाशा तपासण् याच े तसेच प्रस् तावित जममन िापर नकाशा 
तयार करण् याच ेकाम सुरु असून अद्याप पुिस पालेले नाही. यासाठी सहसींचालक नगररचना 
नामशक विभाग याींनी ददनाींक १ डडसेंबर, २०१४ पासून तीन मदहन् याींची मुदत अपेक्षक्षलेली आहे. 
िरीलप्रमाि े सविस् तर चौकशी पुिस होऊन अद्ययाित अहिाल प्राप् त पाल् यानींतर शासन 
स् तरािर यासींबींधीची पुढील उधचत कायसिाही करण् याचे योजीले आहे. 

----------------- 
नागपूर शहर बस िाहतिू सेििेररता मोरभिन हस्तताांतररत िरणेबाबत 

 

(४) *  २६८९   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहर बस िाहतकू सेिेकतरता मोरभिन हस्ताींततरत करिेबाबत शासनास पत्र 
पाठविण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत्रािर शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) जनदहत याधचका क्रमाींक ५७/२०१० मधील आदेशानसुार मा. मखु्य सधचि याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ननयुक्त सममतीन ेयासींदभासत सींबींधीताींना उधचत सूचना ददल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाांहदिली ( पश्श्चम) येथील नव्यान ेउभारण्यात आलेल्या 

शताब्दी रुग्णालयाच्या ननिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत 
(५) *  ३९९१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंर मुळि, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील काींददिली (पश्श्चम) येथील करोडो रुपये खचस करून नव्याने उभारण्यात आलेल्या 
शताब्दी रुग्िालयाचे बाींधकाम ननकृष् दजासचे पाल्यान े तेथील मभींतीला तड े गेल्याचे माहे, 
जानेिारी, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामा स् त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशसनास आले ि तद्नुसार सदर रुग्िालयाचे ननकृष् 
बाींधकाम करिाऱया कीं त्रा्दारािर शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. माहे जानेिारी २०१५ च् या दसु-या सप् ताहात शताब् दी 
रुग् िालयाच ेकाम ननकृष ् दजासच ेअसल् याबाबतची कुठलीही घ्ना घडलेली नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
जव्हार (श्ज.पालघर) सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या विविध िामाांमध्ये झालेला भ्रष्ट्टाचार 

  

(६) *  ४०८८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नाििेर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (श्ज.पालघर) सािसजननक बाींधकाम विभागाच्या विविध कामाींमध्ये मोठ्या प्रमािािर 
भ्रष्ाचार होत असनू ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास या विभागातील एका 
कननषठ अमभयींत्याला ठेकेदाराकडून १० हजाराची लाच घेताना रींगेहाथ पकडण्यात आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषस काय आहेत ि त्याअनुषींगान ेजव्हार सािसजननक बाींधकाम 
विभागात विविध कामाींमध्ये होत असलेल्या भ्रष्ाचाराला आळा घालण्याकतरता शासनान े
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) श्री.सधचन देविदास जाधि, कननषठ अमभयींता, सािसजननक बाींधकाम विभाग, 
जव्हार,श्ज.पालघर याींनी तक्रारदार श्री.रमशद शेख याींच्याकड े त्याींनी केलेल्या कामाच े थकीत 
बबल काढण्यासाठी रु.२०,०००/- लाचेची मागिी करुन तडजोड अींती रु. १०,०००/- लाचेची 
रक्कम श्स्िकारली असता, त्याींना ददनाींक २३.१२.२०१४ रोजी रींगेहाथ पकडण्यात आले. सदर 
लाचेच्या सापळा प्रकरिी श्री.सधचन देविदास जाधि, कननषठ अमभयींता याींचेविरुध्द जव्हार 
पोलीस स््ेशन येथ ेगु.र.क्र.१२/२०१४ लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा, १९८८ चे कलम ७, १३(१) 
(ड) सह १३ (२) अन्िये ददनाींक २३.१२.२०१४ रोजी दाखल करण्यात येिून, त्याींना त्याच 
ददिशी सदर गुन््यात अ्क करण्यात आली आहे. आरोपीस न्यायालयात हजर केले असता, 
मा.न्यायालयाने त्याींना ददनाींक २७.१२.२०१४ पयतं पोलीस कोठडी मींजूर करुन त्यानींतर त्याींची 
जामीनािर मुक्तता केली आहे. 
     आरोपी लोकसेिक श्री.सधचन देविदास जाधि याींना ददनाींक ०५.०१.२०१५ च्या आदेशान्िये 
ननलींबबत करण्यात आले आहे. सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. तसचे जव्हार सािसजननक 
बाींधकाम विभागात विविध कामाींमध्ये होत असलेल्या भ्रष्ाचारास आळा घालण्यासाठी 
जनजागतृी करुन भ्रष्ाचारासींबींधी तक्रारी असल्यास ॲन््ी करप्शन ब्युरो, पालघर िकीं िा ठािे 
कायासलयास देण्याबाबत कॉनर सभा, बणनसस, पत्रके इत्यादीचे िा्प करुन जनजागतृी करण्यात 
आली आहे. तसेच अँन््ी करप्शन ब्युरो, ठािे कायासलयात ्ोल िि क्र. १०६४ सुरु करण्यात 
आला आहे. 

----------------- 
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अिोला येथील विमानतळाच्या धािपट्टीच्या विस्ताराबाबत 
  
(७) *  २९११   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) विदभासत मोठया प्रमािात रोजगार ननममसती व्हािी या दृष्ीने अकोला येथ ेविमानतळाच्या 
धािपटीवीचा विस्तारीकरिासाठी श्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी एकूि ७९.८२ हे. जममनीचा 
प्रस्ताि शासनाकड े ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१२ आणि ददनाींक ०७ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी 
पाठविलेला असून सदर प्रस्तािाची छाननी शासन स्तरािरुन पिुस पाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त विमानतळाच्या धािपटीवीच्या विस्तारीकरिाबाबत सिस शासिकय स्तरािरुन 
प्रशासकीय मान्यता असून शासनाकडून ५ को्ीचा पदहला हप्ता प्राप्त होऊनही 
विस्तारीकरिास विलींब होत असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ि उक्त विमानतळाच्या धािपटीवीच्या विस्तारीकरिाच े
काम सिससाधारिपिे केव्हा पूिस होण्याच ेअपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     विमानतळ विस्तारीकरिासाठी एकूि ९४.७४ हे. जममनीची आिश्यकता आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर विमानतळाच्या विस्तारीकरिाकतरता डॉ.पींजाबराि देशमुख कृषी 
विद्यापीठाची ६०.६८ हे. जमीन आिश्यक असून या जममनीिर अस्तीत्िात असलेल्या 
प्रशासकीय ि अन्य इमारती सींशोधन कें द्र, शरद सरोिर ि अन्य पाण्याचे स्त्रोत याींचे 
मुल्याींकनाची रक्कम रु. ५.६४ को्ी विद्यापीठास अदा करण्यात आली आहे. 
     या विस्तारीकरि प्रकल्पाविरुध्द मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ येथ े जनदहत 
याधचका क्र.२२/२०१४ दाखल करण्यात आली असुन  त्यात ददनाींक २३.४.२०१४ रोजी पालेल्या 
सुनाििीत  मा.उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश ददले असल्यामुळे विस्तारीकरिाबाबत पुढील 
कायसिाही करता आली नाही. या सींदभासत राज्य शासनाव्दारे मा.उच्च न्यायालयात प्रनतञेयापत्र 
दाखल करुन स्थनगादेया दरु करण्याची विनींती करण्यात आली आहे. 

----------------- 
पुणे शहरातील जलशुद्धीिरण िें रास िें र सरिारिडून ननधी उपलब्ध होत नसल्याबाबत 

 
(८) *  ३४०९   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सधुीर 
ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुिे शहरातील भामा आसखेड योजना ि िडगाि बुद्रकु येथील जलशुध्दीकरि योजनलेा 
कें द्र सरकारकडून ननधी उपलब्ध होिार नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुिे येथील पिसती जलशुद्धीकरि कें द्रासाठी ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. योजन े
अींतगसत मींजूर पालेला ननधी ि सदर योजनेस कें द्र शासनान े स्थधगती ददली असल्यान े पुिे 
शहराचा पािी प्रश्न सोडविण्यास अनेक अडचिी ननमासि पाल्या आहेत,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननदशसनास आले, तद्नुसार कें द्र शासनाकडून उपरोक्त दोन 
जलशुध्दीकरि योजना ि जलशुध्दीकरि कें द्रासाठी ननधी उपलब्ध व्हािा यासाठी राज्य 
शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
जेएनएनयुआरएम योजनेच्या राींणपशन ्ेज अींतगसत सन २०१३-१४ मध्ये भामा 

आसखेड पािीपुरिठा योजना ि िडगाि बुद्रकु जलशुध्दीकरि कें द्र उभारिेसाठी प्रकल्प मींजूर 
पालेला असून कें द्र ि राज्य शासनाकडून पदहल्या हप्त्याचा ननधी पुिे महानगरपामलकेस 
वितरीत करण्यात आला आहे. जएेनएनयुआरएम (राींणपशन ्ेज) योजनेचा कालािधी हा माचस 
२०१७ पयतं असून त्या अनुषींगाने कें द्र शासनाचा दहश्याचा ि राज्य शासनाचा उिसरीत ननधी 
अनुञेेयय रादहल. 
(२) पुिे येथील पिसती जलशुध्दीकरि प्रकल्पास कें द्र शासनाच्या नगर विकास मींत्रालयाअींतगसत 
कें द्रीय मान्यता ि ननयींत्रि सममतीने मश्ारस केली होती तथावप वित्तीय अनुपलब्धतेमुळे 
प्रकल्प कें द्र शासनाकडून अमान्य करण्यात आलेला आहे. सद्यश्स्थतीत पुिे महानगरपामलका 
आपल्या स्ित:च्या अथससींकल्पीय तरतूदीतून पिसती जलशुध्दीकरि प्रकल्प कायासश्न्ित करीत 
आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न भाग १ च्या अनुषींगाने कायसिाहीचा प्रश्न उद्भ् ाित नाही. प्रश्न भाग-०२ च्या 
अनुषींगान े कें द्र शासनाकड े पाठपरूािा ितरषठ स्तरािरुन करण्यात आला होता तथावप कें द्र 
शासनाने मींजूर केलेल्या पिसती जलशुध्दीकरि प्रकल्पास माचस २०१४ अखेर ननधी वितरीत न 
पाल्याने सदर प्रकल्प नामींजूर केला असल्याच ेकें द्र शासनान ेकळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

मराठिाड्यातील पदिीधर अांशिालीन उमेदिाराांिर झालेला अन्याय 
  

(९) *  ४१३०   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील िकती पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींना नोकरी ममळाली नाही याची यादी 
ननश्श्चत करण्याचा शासनान े घेतलेल्या ननिसयानुसार रोजगार ि स्िींयरोजगार मींत्रालयान े
याबाबत ददनाींक ३१ जलु,ै २०१४ रोजी िा त्यासमुारास काढलेल्या आदेशानुसार सिस विभागीय 
कायासलयाींना पत्र पाठिले परींत ूत्या पत्रातून मराठिाडयाला िगळण्यात आल्याच ेमाहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानुसार इतर सिसच विभागातील श्जल्हा रोजगार ि स्ियींरोजगार मागसदशसन 
कें द्रानी सींबींधधत अींशकालीन उमेदिाराींशी पत्रव्यिहाराव्दारे कळविण्यात आले परींत ू
मराठिाडयातील अींशकालीन पदिीधर उमेदिाराींना असे न कळविल्यामुळे त्याींची नाि े
शासनापयतं न गेल्याने नोकरी अभािी उक्त कमसचाऱयाींचे ्ार मोठे नुकसान पाले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार मराठिाडयातील पदिीधर अींशकालीन कमसचाऱयाींना न्याय देण्याच्या 
सींदभासत शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िमचचाऱयाांना भारतीय सांविधानाशी ननष्ट्ठा बाळगण्याची शपथ देताना 
ईश्िर मला सहाय्य िरो अशा उल्लेखाची सक्ती िेल्याबाबत 

  

(१०) *  ३३९३   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय कमसचाऱयाींना भारतीय सींविधानाशी ननषठा बाळगण्याची शपथ देताना 
ईश्िर मला सहाय्य करो अशा उल्लेखाची सक्ती करण्याने सींविधानाच्या मूलभतू उदे्दशाींना तडा 
गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची िस्तुश्स्थती ि कारिे काय आहेत, 
(३) याबाबत शासनान ेया आधी घेतलेला ननिसय मागे घेण्याची कायसिाही केली आहे काय ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. शासकीय कमसचाऱयाींना शपथ घ्याियाची नसल्यास त्याींना 
गाींभीयसपूिसक दृढकथन करण्याची मूभा आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्य सरिारने मांजूर िेलेल्या डी.पी.आर.बाबत 
  

(११) *  ३१९९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहरामध्ये मेरो प्रकल्पास पुिे महानगरपामलकेने ि राज्य सरकारने मींजूर केलेल्या 
डी.पी.आर. प्रमाि ेकें द्र सरकारन ेया प्रकल्पास तत्ित: मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या अींमलबजाििीकतरता शासनाने कें द्र सरकारकड े कोिता 
पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) राज् यशासनाने सदर प्रकल् पास मान् यता देऊन कें द्रशासनास सादर केलेल् या पुिे मेरो 
रेल् िे प्रकल् पाच् या वपींपरी-धचींचिड ते स् िारगे् ि िनाज ते रामिाडी या माधगसकाींच्या प्रस् तािास 
कें द्रशासनाने ददनाींक ११ ्ेब्रुिारी, २०१४ रोजीच् या पत्रान् िये तत् ितः  मान् यता ददली असून सदर 
मान् यतेच् या अनुषींगाने ि कें द्रशासनान े िेळोिेळी उपश्स्थत केलेल् या मुद्याींच् या अनुषींगान े
राज् यशासनान े कें द्रशासनास अहिाल सादर केले आहेत. अींनतमतः  सदर प्रकल् पाच् या 
मान् यतेसाठी कें द्रीय शहर विकास मींत्रालयाच् या स् तरािर प्री-पीआयबी (Public Investment 
Board) च्या पालेल् या बैठकीच् या अनुषींगान ेकें द्रशासनास ददनाींक १७ नोव् हेंबर, २०१४ रोजीच् या 
पत्रान् िये राज् यशासनान े कें द्रशासनास आके्षपाींची उत् तरे सादर केली आहेत. सदर प्रकल् पातील 
माधगसकाींबाबत मा. लोकप्रनतननधी, स् ियींसेिी सींस् था ि स् थाननक नागतरक याींनी दाखल केलेल् या 
सूचना ि हरकतीच् या अनुषींगान े पुिे येथ े बैठक घेऊन वपींपरी-धचींचिड ते स् िारगे् या 
माधगसकेचा प्रस् ताि शासनाने मींजूर केल् याप्रमािे राबविण् याबाबत ि िनाज ते रामिाडी या 
माधगसकेच् या अनुषींगाने प्राप् त पालेल्या हरकती ि सूचनाींचा अभ् यास करुन शासनास अहिाल 
देण् यासाठी मा. पालक मींत्री, पुिे श्जल् हा याींच ेअध् यक्षतखेाली सममती गदठत करण् याचा ननिसय 
घेण् यात आला आहे. 

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

िधाच श्जल््यात अिधैपणे सुरू असलेली दारुविक्री बांद िरण्याबाबत 
  

(१२) *  ३०३३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िधास श्जल््यात शासकीय स्तरािर दारुबींदी असली तरी अिधैपिे दारुविक्री सुरुच असून 
गािातील १७५ दारुचे अिधै धींदे बींद करािेत या मागिीसाठी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान मदहला ि विद्याथी याींनी रस्त्यािर येऊन मोचास काढला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर श्जल््यात छुप्या पध्दतीन े अिधैतरत्या दारु विक्री करिाऱयािर शासन 
कोिती पाऊले उचलिार आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान े कोिती कारिाई केली िा कोिती उपाययोजना 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची सिससाधारि कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
(२) ि (३) छुप् या पध् दतीन े अिैध दारु विक्री करिा-या विके्रत् याकड े छापे ्ाकून दारुबींदी 
कायद्यान् िये कायसिाही केली जाते. त् यामशिाय अिैध दारु विक्रीचा व् यिसाय करिारे याींचेिर 
प्रनतबींधात् मक कायसिाही करुन दारुचे समुळ उच् चा्न होिकेतरता कायसिाही करण् यात येत.े दारु 
विके्रत् याींिर छाप े ्ाकण् यासाठी श्जल् हा स् तरािर ि उप विभागाींतगसत विशेष पथके नमेण् यात 
आली असून त् याद्िारे कायसिाही करण् यात येते. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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



10 

मुांबई शहरातील गुप्तहेर एजन्सीिर ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 
  
(१३) *  ३२८३   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात आज अनेक डड्ेक््ीव्ह एजन्सी कायसरत आहेत, पाळत ठेिण्यासाठी 
अत्याधुननक यींत्रिा त्याींच्याकड ेकायसरत असत,े इींडडयन ्ेमलग्रा् ॲक्् अींतगसत बींदी असलेली 
अनेक उपकरिे या एजन्सी सरासस िापरताना ददसतात, बऱयाचदा पाळत ठेिल्यानींतर 
ममळालेल्या मादहतीचा त्या व्यक्तीींना ब्लणकमेलीींग करण्यासाठी िापर केला जातो, अशा 
डड्ेक््ीव्ह एजन्सीसाठी शासनान ेकोितेही ननकष ठरविलेले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन अशा गुप्तहेर एजन्सीिर ननयींत्रि ठेिण्याकरीता काही ननयमािली लागू 
करिार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमशल काय, 
(४) सदर तपमशल उपलब्ध नसल्यास त्याची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) इींडडयन ्ेमलग्रा् ॲक्् अींतगसत बींदी असलेली उपकरिे डड्ेक््ीव्ह 
एजन्सी िापरत असल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(२), (३) ि (४) असे प्रकार आढळून आल्यास शासनामा स् त योग्य ती कारिाई करण्यात येईल. 

----------------- 
रायगड श्जल््यात िाळीत टािण्यात आलेल्या प्रिरणाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१४) *  २६४३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबानू खमलफे, डॉ.सुधीर ताांब,े प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड श्जल््यात िाळीत ्ाकण्याची जिळपास ४६ प्रकरिे पाल्याची माहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैकी िकती प्रकरिात गुन्हे दाखल पाले असनू, िकती जिाींिर कायसिाही 
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, दाखल पालेल्या गुन््याींपैकी जिळपास १७ प्रकरिे राज्य सरकारच्या गहृ 
विभागाकड ेदोषारोप पत्र दाखल करण्याच्या मींजूरीसाठी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिे मींजूरीसाठी प्रलींबबत राहण्याची सिससाधारि कारिे काय आहेत, 
तसेच प्रशासन या बाबतीत उदासीन असून त्याींनी या विषयी िळेीच दखल घेतली नसल्याचे 
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) तसेच शासनान ेयाबाबत चौकशी करुन सदर प्रकरिे ननकाली काढण्यासाठी काय कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) रायगड श्जल््यात सामाश्जक बदहषकाराबाबत माहे जानेिारी, २०१५ 
पयतं एकूि ३४ प्रकरिाींत गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(२), (३), (४) ि (५) त्यापैकी २८ प्रकरिातील आरोपीींविरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
आदेशानुसार सींबींधधत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उिसतरत ६ 
प्रकरिाींबाबत पुढील तपास सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
ठाण्यातील नौपाडा येथील भूखांड हटिा नां.१२, मसटी सव्हे नां.१६६ हा भूखांड  

समाजोपयोगी िामाांसाठी उपलब्ध िरून देणेबाबत 
  
(१५) *  ३५४७   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नौपाडा, ठािे येथील भखूींड द्का नीं.१२, मस्ी सव्ह् नीं.१६६ या भखूींडािरील प्रसुतीगहृ ि 
दिाखान्याकतरता पतरमशष् पी नुसार विकमसत करण्यात आलेल्या आरक्षिाखालील तळ+२ 
मजल्याींच ेबाींधकाम अभ्यामसका, पाळिाघर ि िदृ्धाश्रम या सारख्या समाजोपयोगी कामासाठी 
उपलब्ध करून देण्याकतरता िापरातील बदलाबाबत महाराषर प्रादेमशक ि नगररचना अधधननयम 
१९६६ चे कलम ३७ अन्ियेचा प्रस्ताि ठािे महानगरपामलकेकडून शासनाच्या मान्यतेसाठी 
ददनाींक ४ जुल,ै २०११ ि त्यानींतर ददनाींक १७ जून, २०१३ रोजी िा त्यासमुारास सादर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी ३ िषासपेक्षाही अधधक कालािधी होऊनसुद्धा शासनाकडून सदरहू 
प्रस्तािास अद्याप अींनतम मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी अींनतम मान्यता देण्यास अडचि काय आहे ि त्याबाबतची 
सद्य:श्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) सहायक सींचालक, नगर रचना, ठािे महानगरपामलका 
याींनी ददनाींक १६/११/२०१० च्या पत्रान्िये द्का नीं. १२, मससन. १६६, नौपाडा या भखूींडािरील 
प्रसुनतगहृ ि दिाखान्याकरीता पतरमशष्-पी नुसार विकमसत करण्यात आलेल्या आरक्षिाखालील 
तळ + २ मजल्याचे बाींधकाम िापरातील बदला सींदभासत महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना 
अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्ियेचा ्ेरबदल प्रस्ताि शासनास मींजूरीकरीता सादर केला 
आहे. मात्र मींत्रालयास ददनाींक २१/६/२०१२ रोजी लागलेल्या आगीमध्ये उपरोक्त प्रस्ताि नष् 
पालेला असल्यान े महानगरपामलकेन े पुन्हा ददनाींक १७/६/२०१३ रोजी या प्रकरिाच्या 
कागदपत्राींची पुनबांधिी नस्ती शासनास पाठिून प्रस्ताि मान्यत करण्याची विनींती केली आहे. 
सदरच्या प्रस्तािािर सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुिे याींच ेअमभप्राय मागविण्यात 
आले असता, ते प्राप्त पाले असनु, सदर प्रस्तािाची छाननी सुरु आहे. 

----------------- 
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येिला शहरातील ९९ विस्थावपत व्यािसानयिाांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 
 

(१६) *  ३४७६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला शहरातील मस.स.नीं. ३८०७/३८०८ आणि ३९०७/३९०८ मधील ९९ विस्थावपत 
व्यािसानयकाींचे पुनिससन करण्यासाठी येिला नगरपतरषदेने ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी िा 
त्या समुारास शासनाकड ेप्रस्ताि पाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विस्थावपत व्यािसायीकाींच े पुनिससन करण्यासाठी शासनामा स् त सदर 
प्रस्ताि मींजुर करण्याबाबत कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीही कायसिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रस्ताि विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
सातारा-देिळाई (श्ज.औरांगाबाद) नगरपामलिा के्षत्रातील अनधधिृत 

बाांधिामे ननयमानुिुल िरण्याबाबत 
(१७) *  ३९४७   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अमरमसांह पांडडत :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद पतरसरातील सातारा-देिळाई नगरपामलका के्षत्रातील ३१८ अनधधकृत बाींधकाम े/ 
इमारती पाडण् याची कारिाई सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, काही बाींधकाम व् यािसानयक न् यायालयात गेल् याने इमारती पाडण् यास 
न् यायालयान ेस्थधगती आदेश ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अनधधकृत इमारतीत सामान् य नागतरकाींनी घरे घेतलेली असल् याने ि त् यािर 
नगरपामलका प्रशासनान े कारिाई केल् यामुळे, सामान् य नागतरकाींचे मोठ्याप्रमािात नुकसान 
पाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यापूिी राज् यातील काही शहरात अनधधकृत बाींधकामे ननयममत केले असल् यान े
तशाच प्रकारची कायसिाही येथील बाींधकामाबाबत करिेबाबत शासनाने कोिती कायसिाही केली 
िा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) अींशतः  खरे आहे. सातारा - देिळाई नगरपतरषद हद्दीतील ३२६ 
अनधधकृत बाींधकामे / इमारतीींना नो्ीसा देण् यात आल् या असनू त् यापकैी ५७ इमारतीींची 
अनधधकृत बाींधकामे पाडण् यात आलेली आहेत. 
(२) अनधधकृत बाींधकामाींना नो्ीस ददलेल् या व् यािसानयकाींपकैी एकूि ७७ व् यिसानयकाींनी 
न् यायालयात याधचका दाखल केलेल् या आहेत त् यापकैी १६ प्रकरिात मा. उच् च न् यायालयाने 
तात्पुरती स् थधगती ददलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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ठाणे, िल्याण, डोंबबिली, नालासोपारा, मभिांडी, उल्हासनगर, बदलापूर आणण अांबरनाथ या 
भागामधील िाहतूिीांची िोंडी सोडविण्याबाबत 

 (१८) *  २८५३   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाि,े कल्याि, डोंबबिली, नालासोपारा, मभिींडी, उल्हासनगर, बदलापूर आणि अींबरनाथ या 
भागामधील िाहतकूीींची कोंडी सोडविण्याकतरता एमएमआरडीए मा स् त कल्याि-खोपोली मलींक 
रोड, नालासोपारा उड्डािपूल, कापूरबािडी उड्डािपूल, डोंबबिली ते नामशक मभिींडी बायपास 
मलींक, खाडी पूल आणि रस्ता (मानकोली मो्ागाि मलींक) ठाि ेशहरातील एल.बी.एस. रोडिरील 
तीन उड्डािपलू, घोडबींदरला सश्व्हसस रोड आदद प्रकल्प हाती घेतले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाकतरता िकती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, सदरचे प्रकल्प िकती कालािधीत पूिस करण्याच ेशासनास अपेक्षक्षत आहे ि या 
प्रकल्पाींची सद्यश्स्थती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर प्रकल्पाींकतरता करण्यात आलेल्या ननधीची तरतुद, प्रकल्प पूिसत्िाची अपेक्षक्षत 
कालािधी ि सद्यश्स्थती खालीलप्रमािे आहे :- 
 

िामाचे नाांि 
 

ननधीची 
तरतूद 
(रुपये 
िोटीत)  

प्रिल्प 
पूणचत्िाचा 
अपेक्षक्षत 
िालािधी 

सद्यश्स्थती 
 

कल्याि - खोपोली मलींक रोड (कल्याि - बदलापूर 
- कजसत - हाळ्ा्ा रा.म.क्र. ३५ ि कजसत ते चौक 
रा.म. क्र. ३८ या रस्त्याच्या चौपदरीकरि ि 
सुधारिा करिे)  

३३५.५८ 
 

एवप्रल, २०१५ 
 

८०% काम पूिस 
 

नालासोपारा उड्डािपुल िसई रेल्िे उड्डािपुल, 
नायगाींि रेल्ि ेउड्डािपुल 

३७.९५ 
१२५ 

माचस, २०१५ 
जून, २०१६ 

९०% काम पूिस ५% 
काम पूिस 

कापुरबािडी उड्डािपुल १९७.४६ माचस, २०१५ ९५% काम पूिस 
डोंबबिली त े नामशक मभिींडी बायपास मलींक, खाडी 
पूल आणि रस्ता, मानकोली मो्ागाि मलींक 
(मािकोली - मो्ागाींि रस्त्यािर मो्ागाींि येथ े
उल्हासखाडीिर ६ पदरी पुल ि रस्त्याचे बाींधकाम 
करिे) - 

२४५ 
 

डडसेंबर, २०१८ 
 

प्रथम ्प्प्यातील 
ननविदा कायसिाही 
प्रगतीपथािर 
 

ठािे शहरातील एल.बी.एस. रोडिरील तीन 
उड्डिपूल 

२०८ 
 

ऑक््ोबर, २०१६ 
 

ननविदा मींजूरी प्रिक्रया 
प्रगतीपथािर 

घोडबींदर सश्व्हसस रोड ९४ नोव्हेंबर, २०१५ ५०% काम पूिस 
----------------- 
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पुणे शहराचा तसचे पुणे महापामलिेमध्ये समाविष्ट्ट िरण्यात आलेल्या 
गािाांचा वििास आराखडा त्िरीत मांजूर िरणेबाबत 

 

(१९) *  ३६९४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहराचा तसेच पुिे महापामलकेमध्ये समाविष् करण्यात आलेल्या गािाींचा विकास 
आराखडा मींजूर करण्याची मागिी िाींरिार करण्यात येिूनही अद्याप याबाबत कोितीही 
कायसिाही करण्यात आली नसल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुिे शहराचा ि महापामलकमध्ये समाविष् करण्यात आलेल्या गािाींचा विकास 
आराखडा त्िरीत मींजूर होण्याकतरता शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) पुिे शहराच्या मूळ हद्दीची विकास योजना सुधातरत 
करुन प्रारुप सुधातरत विकास योजना पुिे महानगरपामलकेने ददनाींक २८/०३/२०१३ रोजी 
महाराषर प्रादेमशक ननयोजन ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्िये प्रमसध्द 
केलेली आहे. सदरच े प्रारुप सुधातरत विकास योजना कलम ३० अन्िये अद्याप 
महानगरपामलकेकडून शासनास मींजूरीसाठी सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 
सद्यश्स्थतीत शासनाने मींजूरी देण्याचा प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
    पुिे शहराच्या िाढीि हद्दीच्या विकास योजनेतील बायो डायव्हमसस् ी पाकस  (बी.डी.पी.) 
आरक्षिाचा भाग िगळून उिसतरत विकास योजनेस शासनाने यापूिीच मींजूरी ददलेली आहे. 
बी.डी.पी.बाबत ददनाींक २८/०२/२०१३ रोजी प्रमसध्द सूचनेच्या अनषुींगाने ननयुक्त अधधकारी ि 
सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य याींचे अहिाल शासनाकड े प्राप्त पाले असनू त्याींची 
छाननी सुरु आहे. 

----------------- 
िडाळा (मुांबई) येथील बॉम्ब ेडाईंग ममलने प्राधधिरणास हदलेल्या जागेिर 

धगरणी िामगाराांसाठी गहृ प्रिल्प राबविण्याबाबत 
 (२०) *  ३५५९   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल 
भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.सुननल तटिरे, अडॅ.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धगरिी कामगाराींच्या घराींसाठी बॉम्बे डाईंग ममलन ेम्हाडाच्या िाट्याची िडाळयातील ३३ 
हजार ८२२ चौरस मी्रची जागा प्राधधकरिाला माहे जानेिारी, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात 
हस्ताींतरीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जागेत धगरिी कामागाराींसाठी गहृ प्रकल्प राबवििेबाबत कोिती कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) ि (२) बॉम् बे डाईंग ममलकडून त् याींच् या धगरिीतील कामगाराींसाठी ि 
सींक्रमि मशबबराींसाठी म् हाडास ३३८२२.८९ चौ.मी के्षत्र्ळाची जागा ददनाींक ०९.१२.२०१४ रोजी 
प्राप् त पाली आहे. 
     ताबा घेण् यात आलेल् या जममनीची अधधक्षक, नगर भुमापन ि भमुी अमभलेख (शहर) 
याींचे प्रनतननधी ि बॉम् बे डाईंगचे सींबींधधत अधधकारी याींच् या उपश्स्थतीत ददनाींक २२ ि 
२३/०१/२०१५ रोजी आगाऊ मोजिी करण् यात आली. सदरहू जममनीिर सींबींधधत धगरिी 
कामगाराींसाठी सदननका ि सींक्रमि मशबबर गाळे बाींधण् याची योजना प्रस् तावित असून सदरच् या 
योजनेच ेअमभन् यास ि इमारतीच ेनकाश ेबहृन् मुींबई महानगरपामलकेकड ेमान् यतेस् ति सादर केले 
आहेत. सदर योजनेनुसार मुींबई गहृननमासि ि के्षत्रविकास मींडळास प्राप् त पालेल् या भखुींडािर 
धगरिी कामगाराींसाठी ३६९६ गाळे ि सींक्रमि मशबबरासाठी १४४० गाळे असे एकूि ५१३६ गाळे 
प्रस् तावित आहेत. मुींबई महानगरपामलकेने प्रस् तावित नकाशाींना मींजुरी ददल् यानींतर मींडळामा स् त 
योग् य प्रिक्रया पुिस करुन प्रत् यक्ष कामास सुरुिात करण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
बोथे (ता.माण, श्ज.सातारा) येथील डोंगर पठारािर असणारे िड ेफोडून खडी तयार  

िरण्यासाठी िापरण्यात येणाऱया श्जलेटीन साठ्याचा स्फोट झाल्याबाबत 
 

 (२१) *  ३८७२   श्री.जयांत पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोथे (ता.माि, श्ज.सातारा) येथील डोंगर पठारािर क्यु्न एनजी कीं पनीच्या जिळपास 
१०० पिनचक्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या डोंगर पठारािर असिारे कड े श्जले्ीनच्या मदतीने ्ोडून त्यापासून खडी 
तयार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्जले्ीनच्या काींड्या ठेिण्यात आलेल्या शेडच्या पतरसरात ददनाींक ९ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा त्यासमुारास स््ो् होिनू पालेल्या जीिीत हानीमध्ये तीनजि जागीच 
मतृ्यूमुखी पडले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरिाची शासनान ेदखल घेऊन पुढील कोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, मौ.बोथ,े ता.माि, श्जल्हा सातारा या गािाच्या हद्दीतील डोंगर 
पठारािर म.ेबोथ ेविींड ्ामस डवे्हलपमें् प्रा.मल.या गुींतििूकदाराींच्या ३३ पिनचक्या आहेत. 
(२) होय. 
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(३) होय, श्जले्ीनच्या काींडया ठेिण्यात आलेल्या शेडच्या पतरसरात ददनाींक ९/१/२०१५ रोजी 
स््ो् होिनू ३ जिाींचा मतृ्यू पाला असून ४ जि जखमी पाले आहेत. 
(४) सदर प्रकरिी चौकशी केली असून एकूि १५ आरोपीींविरुध्द ददहिडी पोलीस ठािे गु.र.नीं. 
६/२०१५, भा.द.वि.कलम ३०४, ३३७, ३३८, २८६, ४२७, ३४ सह भारतीय स््ो्क कायदा कलम 
३ ि ५ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर गुन््यात ननषपन्न पालेल्या 
आरोपीींपैकी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. ७ आरोपीींना मा.उच्च न्यायालयाकडून 
तात्पुरता जामीन मींजूर केलेला आहे. ४ आरोपी ्रारी आहेत. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
     श्जल्हादींडाधधकारी, सातारा कायासलयाकडून मतृ व्यक्तीींच्या िारसाींना मा.मुख्यमींत्री 
सहाय्यता ननधीतून आधथसक मदत ममळिेबाबतचा प्रस्ताि सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (श्ज.बुलडाणा) येथील पाणीपुरिठा योजनेच ेिाम बांद असल्याबाबत 

  

(२२) *  ४०४६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  खामगाींि, (श्ज.बुलडािा) शहरासाठी कायमस्िरुपी पािीपुरिठा योजना सन २००८-२००९ 
मध्ये मींजुर पाली आहे हे खरे आहे काय, सदर ननिीदा सी.एस.आर.पेक्षा िकती ्क्केिर 
देण्यात आले ि त्याची कारिे काय आहेत, 
(२) असल्यास, या योजनेसाठी िकती ननधी प्राप्त पाला, ि िकती काम पूिस पाले ि िकती 
बबले कीं त्रा्दाराला वितरीत करण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, सदर काम बींद असल्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, विलींब करिाऱया कीं त्रा्दारािर शासन कडक कारिाई करिार आहे काय ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) कें द्र शासनान ेसन २००८-०९ मध्ये खामगाींि शहराच्या पािी पुरिठा 
योजनेच्या रुपये ४३.२८ को्ी िकीं मतीच्या प्रकल्पास मींजूरी ददलेली आहे. हे खरे आहे. 

खामगाींि शहर पािी पुरिठा योजना सन २००६-०७ च्या दरसूचीनुसार तयार करुन 
कें द्र शासनाकड ेयुआयडीएसएसएम्ी योजनेअींतगसत मींजूरीसाठी पाठविण्यात आली होती. कें द्र 
शासनाने सदर योजना सन २००८-०९ मध् ये मींजूर केलेली आहे. त् यानुसार सन २००६-०७ च् या 
दरसूचीप्रमािे ५३.४४ ्क् के जादा दराने तर सन २००८-०९ च् या दरसूचीनुसार ९.१३ ्क् के जादा 
दराने न् यूनतम दराची ननविदा खामगाींि नगरपतरषदेमा स् त मींजूर करण् यात आली आहे. 
(२) सदर प्रकल् पासाठी कें द्र शासन दहस् सा रुपये ३४.६२ को्ी, राज् य शासन दहस् सा रुपये ४.३२ 
को्ी ि राज् य शासनाच् या धोरिाप्रमािे िाढीि दरसूचीतील ्रकाच् या ५० ्क् के रक् कम रुपये 
५.७१ को्ी पूरक अनुदान म् हिून असा एकूि रुपये ४४.६५ को्ी ननधी खामगाींि नगरपतरषदेस 
वितरीत करण् यात आला आहे. खामगाींि नगरपतरषदेच् या अहिालानसुार प्रकल् पाींतगसत मींजूर १३ 
उपाींगाींपैकी ७० ्क् के काम ेपूिस पालेली आहेत. 

सदर प्रकल् पाच् या कामापो्ी कीं त्रा्दाराला रक् कम रुपये ४६.७० को्ी वितरीत 
करण् यात आली आहे. 
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(३) सदर प्रकल् पाींतगसत मींजूर जलशुद्धीकरि कें द्रासाठी शासिकय ई-क् लास जागेचा ताबा महसलू 
विभागाकडून प्राप् त पाला नसल् यान े कीं त्रा्दाराकडून दरिाढ मागिी होत असल् यान े या 
कारिास् ति मागील २ मदहन् यापासून काम बींद आहे. 
(४) त् याअनुषींगाने खामगाींि नगरपतरषदेमा स् त कीं त्रा्दार कीं पनीची बँक गणरीं्ी गोठिून ठेिण् यात 
आली असून खामगाींि नगरपतरषदेमा स् त कीं त्रा्दारास सक् त ताकीद ि नो्ीस देण् यात आली 
आहे. कीं त्रा्दाराने तात् काळ काम सुरू न केल् यास कडक कायसिाही करण् याचा ननिसय खामगाींि 
नगरपतरषदेने ठरािान् िये घेतला आहे. 

----------------- 
पोमलस मशपायाांनी सुट्टीच्या हदिशी िाम िेल्यास एि हदिसाचा पगार देण्याबाबत 

  
(२३) *  ३४५५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामगार कायद्यानुसार आठ तास काम केल्यानींतर एक ददिसाचा पगार देण्याची तरतूद 
असताना पोमलस मशपायाींना मात्र सुटीवीच्या ददिशी काम केल्यानींतर ्क्त ६८ रुपये भत्ता ददला 
जात असल्याच े माहे, जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) उपरोक्त मानधन हे अत्यल्प असल्यामळेु पोलीस मशपायाींनी हे मानधन पोलीस 
महासींचालकाकड ेपरत पाठविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने पोमलस मशपायाींनी सुटीवीच्या ददिशी काम केल्यास एक ददिसाचा 
पगार देण्याबाबत िकीं िा उक्त भत्यामध्ये िाढ करिेबाबत कोिती कायसिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) पोलीस मशपायाींनी साप्तादहक सुटीवीच्या ददिशी कतसव्य केल्यास 
त्याींना गहृ विभाग, शासन ननिसय ददनाींक २० जुल,ै २००४ अन्िये िेतनमयासदेनुसार भत्ता ददला 
जातो. 
(२) श्री.विश्िनाथ गोपाळराि नामपल्ले, पोलीस मशपाई, नाींदेड याींना ममळिारे मानधन 
शासनाच्या खाती जमा करुन याची एक पािती त्याींना देण्याबाबतचा अजस पोलीस महासींचालक 
कायासलयास पाठविला आहे. 
(३) ि (४) पोलीसाींना साप्तादहक सुटीवीच्या मोबदल्यात द्याियाच्या दैननक भत्त्याच्या दरात 
सुधारिा करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

----------------- 
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ठाणे श्जल््यातील ममरा रोड पररसरातील नया नगर पोलीस 
ठाण्याला जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(२४) *  ३०११   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठािे श्जल््यातील ममरा रोड पतरसरातील नागतरकाींना नव्याने मींजूर पालेले नया नगर 
पोलीस ठाण्याला जागा ममळाली नसल्यान ेसहा मदहने उल्ूनही स्थावपत पाले नसल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभासत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने नयानगर पोलीस ठाण्याला त्िरीत जागा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी कोिती कायसिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोितीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) मौज े भाईंदर, स.क्र.१०४ पै., १०५ पै., (नविन) ४९६ पै., ४८२ पै. (जुना) या 
आरक्षक्षत के्षत्राच् या २० ्क् के बाींधीि के्षत्रािर मालकी हक् क पोलीस विभागाचा राहील असा 
ननिसय घेण् यात आला आहे. सदर जागेचे भूसींपादनासाठी ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेकड े
पाठपुरािा करण् यात येत आहे. 

----------------- 
मुांबईतील पिई येथील सािी विहार रोडिर असलेल्या रेनीसन्स हॉटेलच्या 

मालिाांनी िेलेली अनधधिृत बाांधिाम े
 

(२५) *  ३४८९   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंर पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.अननल परब, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पिई तलाि पतरसरातील ि्ल््रपाडा येथील साकी विहार रोडिर असलेल्या 
रेनीसन्स या हॉ्ेलच्या मालकाींनी पिई तलाि पतरसरात काही अनधधकृत तसेच िाढीि 
बाींधकामे करून सदर हॉ्ेलमधील मलजल पिई तलािात सोडले असल्याच े माहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभासत सन २००९ मध्ये तत्कामलन स्थाननक नगरसेिक याींनी सदर बाब 
महापामलकेच्या ननदशसनास आिूनही अद्याप याबाबत कोितीही कायसिाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हॉ्ेलकतरता मुींबई महापामलकेने काही जागा भाड्यान े ददली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभासत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय ननदशसनास आले, 
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(५) तद्नुसार, महाराषर दकुाने ि आस्थापना अधधननयम १९४८ अींतगतस कलम २५ ि महाराषर 
दकुाने ि आस्थापना ननयमािली १९६१ च्या ननयम २० (१) (२) (बी), (४) ि ननयम २० (५) 
मधील तरतुदीींचे उल्लींघन केल्याप्रकरिी हॉ्ेल मालकाींिर कोिती कारिाई केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. साकी विहार रोडिर असलेल्या रेनीसन्स हॉ्ेलच्या 
मालकाींनी पिई तलाि पतरसरात अनधधकृत तसचे िाढीि बाींधकामे करुन सदर हॉ्ेलमधील 
मलजल पिई तलािात सोडले असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ननदशसनास आले नाही. 
(२) सन २००९ मध्ये तत्कामलन स्थाननक नगरसेिक याींनी महानगरपामलकेच्या सभेत सदर 
बाब ननदशसनास आिून ददल्यानींतर, रेनीसन्स हॉ्ेलची पाहिी केली असता, सदर इमारतीला 
मींजुरी ददल्याचे आढळून आले ि तेथे अनधधकृत बाींधकाम आढळून आले नाही. 
(३) ि (४) सदर हॉ्ेलाकतरता मुींबई महानगरपामलकेने जागा भाडयाने ददलेली नाही. तथावप, 
सदर हॉ्ेलास मुख्य रस्त्यापासून जाण्यासाठी िदहिा्ीच्या रस्त्याकतरता ६.२० मी. X ५५०.०० 
मी. जागेच्या तात्पुरत्या िापराच्या परिान्याच ेनुतनीकरि ददनाींक ०३.०२.२०१५ पयतं करण्यात 
आले आहे. सदर जागेच्या परिान्याचे ददनाींक ०३.०२.२०१६ पयतं नुतीनकरि करण्याबाबतचा 
अजस सदर हॉ्ेलमा स् त प्राप्त पाला असून, सदर जागा लीि ऍन्ड लायसन्स तत्त् िािर प्रत्येक 
िषी शुल्क भरिे यासापेक्ष ददलेली आहे. 
(५) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ितरषठ ननतरक्षक दकुाने ि आस्थापना या विभागामा स् त 
ददनाींक २१.०९.२०१३ रोजी महाराषर दकुाने ि आस्थापना अधधननयम १९४८ ि महाराषर दकुान े
ि आस्थापना ननयमािली १९६१ अनुसार काही तरतुदीींच ेउल्लींघन केल्याच ेआढळुन आल्यामळेु 
रेनीसन्स हॉ्लच्या व्यिस्थापना विरुध्द मा.न्यायालयीन आदेशानसुार रु. १,४४,०००/- एिढया 
दींडात्मक मशके्षची कारिाई करण्यात आलेली आहे. तसेच पुन्हा चणले् हॉ्ेल्स प्रा.मल. याींच्या 
रेननसन्स स्पा ि आरो हेड ॲन्ड ब्यु्ी या आस्थापनाींिर महाराषर दकुान े ि आस्थापना 
अधधननयम कलम ७ (१), १८(१ बी) आणि महाराषर दकुान े ि आस्थापना ननयमािलीच्या 
ननयम २० ए अन्िये ददनाींक १५.०९.२०१४ रोजी सदर तरतुदीींचा भींग केल्यामळेु कारिाई 
करण्यात आलेली असून त्यानींतर सींबींधधताींिर मुलुींड येथील महानगर दींडाधधकारी न्यायालयात 
क्र. १५८७/२०१४ ि १५८८/२०१४ अन्िये दािे दाखल करण्यात आलेले आहेत ि सदर प्रकरिे 
न्यायप्रविषठ आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे, िल्याण-डोंबबिली, मभिांडी, उल्हासनगर, बदलापूर, अांबरनाथ महानगरपामलिा ि 

नगरपामलिा हद्दीत ननमाचण होणा-या घनिच-याची विल्हेिाट लािण्याबाबत 
 

 (२६) *  २७२३   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठािे, कल्याि-डोंबबिली, मभिींडी, उल्हासनगर, बदलापूर आणि अींबरनाथ या 
महानगरपामलका ि नगरपामलका हद्दीतील दैनींददन ननमासि होिा-या घनकच-याींची विल्हेिा् 
लािण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए. न े “प्रादेमशक एकाश्त्मक घनकचरा व्यिस्थापन प्रकल्प” 
तळोजा येथ े उभारण्याच े ननश्श्चत केले असून, गेल्या पाच िषासपासून सदरहू प्रकल्पाच ेकाम 
सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू प्रकल्पास विलींब होण्याची सिससाधारि कारिे काय आहेत, 
(३) घनकचरा व्यिस्थापन हा एक मोठा प्रश्न ठाि े श्जल््यातील महानगरपामलका ि 
नगरपामलकापुढे असून, शहरातील घनकच-यािर योग्य प्रिक्रया करुन त्याची विल्हेिा् 
लािण्यात येत नसल्यामुळे डींवप ींग ग्राउीं डिरील कच-यातील धरू ि दगुधंीचा प्रचींड त्रास 
पतरसरातील नागतरकाींना सहन करािा लागत असून, त्याींच्या आरोग्याच्याही गींभीर समस्या 
ननमासि पालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू महानगरपामलका ि नगरपामलकातील कचरा समस्या तातडीने दरू 
करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोिती ठोस उपाययोजना केली आहे ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) नागरी घनकच-याची शास् त्रोक् त पद्धतीने विल् हेिा् लािण् यासाठी मुींबई महानगर 
के्षत्रातील ठाि,े मभिींडी-ननजामपूर, कल् याि-डोंबबिली, उल् हासनगर, अींबरनाथ आणि बदलापूर 
या ६ स् थाननक स् िराज् य सींस् थाींसाठी मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिान ेतळोजा येथ े
प्रादेमशक एकाश्त्मक घनकचरा व् यिस् थापन प्रकल् प राबविण् यास प्रितसकास कायासदेश ददला 
आहे.तळोजा प्रकल् पात सहभागी होिा-या स् थाननक स् िराज् य सींस् थाींनी त् याींची आधथसक श्स्थती 
कमकुित असल् याच ेदशसिून द्वपींग ्ी दरामध्ये ५० ्क् के पयतं प्राधधकरिाकडून अथससहाय्य 
अपेक्षक्षले होते. त् यािर प्राधधकरिाच् या बैठकीत चचास केल् यानींतर सदर घन कचरा व् यिस् थापन 
प्रकल् पाच् या ननविदा रद्द करण् याचा ननिसय मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिाने घेतला. 
त् याचप्रमािे प्रितसकास ि स्थाननक स् िराज् य सींस् थाींना मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरिामा स् त कळविण् यात आले आहे. तळोजा येथील घनकचरा व् यिस् थापनबाबत ददनाींक 
१०.२.२०१५ रोजी सधचि, नगर विकास-२ याींच् या स् तरािर बैठक घेऊन सदर बैठकीत मुींबई 
महानगर प्रदेशातील महानगरपामलका ि नगरपतरषदाींनी तळोजा येथील सामाईक भराि भूमी 
प्रकल् पामध् ये सहभागी होण् यास तयार असल् याबाबत ि त् यासाठी आिश् यक असलेली द्पीींग ्ी 
भरण् याची तयारी असल् याबाबतचा महासभेचा ठराि घेऊन सहमती कळविण् यात यािी, असे 
ठरले. तसेच मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिान े या प्रकल् पाची पुनरसचना 
करण् याबाबतचा प्रस् ताि तयार करािा, असा ननिसय घेण् यात आला. 

----------------- 
नागपूर महानगरपामलिेतील अनतररक् त मशक्षिाांना पूिचित मशक्षिाांच ेिाम देण्याबाबत 

 
(२७) *  ३८५७   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर महानगरपामलकेमध् ये १०० मशक्षक अनततरक् त पाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, अनततरक् त पालेल्या मशक्षकाींना महानगरपामलकेच्या कर विभागात काम 
करण् यास पाठविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पदिीधर डीएड, बीएड असिा-या मशक्षकाींची गैरसोय होिून त् याींच् यािर नको ते 
काम महानगरपामलका देत असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनततरक् त मशक्षकाींना पूिसित मशक्षकाींचे काम परत देण् याबाबत शासनाने काय 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. मशक्षि ह क् क कायदा २००९ मध् ये ठरिून ददलेल् या 
ननकषानुसार केलेल् या सींच ननश्श्चतीप्रमाि े१०० मशक्षक अनततरक् त पाले आहेत. 
(२) होय. 
(३) मशक्षि हक् क कायद्यातील तरतुदीनुसार अनततरक् त ठरलेल् या मशक्षकाींना महानगरपामलका 
ठराि क्र.१४९ ददनाींक २२/१/२००८ च् या धोरिात् मक ननिसयानसुार महानगरपामलकेच् या अन् य 
विभागात तरक् त असलेल् या अताींबत्रक स् िरुपाच् या ि सहज सोप ेकामकाज असलेल् या जागाींिर 
तात् पुरत् या स् िरुपात समायोजीत केले आहे. भविष यात प्सींख् येत िाढ पाल् यास ि शाळेमध् ये 
मशक्षकाींची गरज भासल् यास या मशक्षकाींना कायद्यातील तरतुदीनुसार आिश् यक कायसिाही 
करण् यास महानगरपामलका सक्षम आहे. 
(४) प्रस् तुत प्रकरिी महानगरपामलका नागपूर कायसिाही करण् यास सक्षम असल् यान,े 
शासनास् तरािरुन कायसिाही करण् याचा प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
 

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

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील विठ्ठल मांहदराची मोठ्या प्रमाणात दरुिस्था झाल्याबाबत 
 
 (२८) *  ३७१५   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील विठ्ठल मींददराची मोठ्या प्रमािात दरुिस्था पाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने पाहिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहिीच े ननषकषस काय आहेत ि तदनुसार विठ्ठल मींददराच्या मशखराची ि 
आिश्यक असलेली इतर सिसच दरुुस्ती तातडीने करिेबाबत शासनाने कोिती कायसिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
तथावप, पींढरपूर येथील श्रीविठ्ठल मींददर हे खूप पुरातन मींददर आहे. काळाचे औघात 

तसेच नैसधगसक ि मानिननममसत कारिामळेु त् यामध् ये काही बदल पालेले आहेत. 
(२) श्जल् हाधधकारी, सोलापूर याींचे आदेशानुसार पाहिी करण् यात आलेली आहे. 
(३) नामिींत पुरातत् िात तसेच स् रक् चरल ि मसव् हील इींश्जननअरीींग कन् सल् ्ीं् आणि कायसकारी 
अमभयींता, सािसजननक बाींधकाम विभाग, पींढरपूर, श्ज.सोलापूर याींच् यामा स् त पाहिी करण् यात 
आलेली आहे. त् यानुसार श्रीविठ्ठल रुश्क्मिी मींददरे सममतीच्याितीने काही दरुुस् त् या करण् यात 
आलेल् या आहेत. तसेच अधधक्षक, भारतीय पुरातत् ि सि्क्षि विभाग, मुींबई याींच् यामा स् त काही 
दरुुस् तीची कामे करुन घेण् याबाबत कायसिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई महानगरपामलिेतील गैरव्यिहार रोखण्याबाबत 
  

(२९) *  ३९६१   श्री.राजेंर मुळि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेत बाींधकाम परिाना ि िापर परिानासाठी विकासकाकडून विविध 
प्रकारे ्क्केिारी रुपाने रक्कम घेण्यात येत असल्यामुळे विकासक या रक्कमेची भरपाई 
करण्यासाठी घराींच्या िकीं मती िाढवितात तसचे अनकेदा बाींधकाम ेननकृष् दजासची करण्यात येत 
असल्याचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आला आहे,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेत मोठ्या प्रमािात सुरु असलेला भ्रष्ाचार रोखण्याबाबत तसेच 
विकासकाकडून होत असलेले घराींचे ननषकृष् काम थाींबिण्याबाबत शासनाने कोिती कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज् यात १३८ ग्रामपांचायतीांना नगरपांचायतीचा दजाच देण् याबाबत 

 

(३०) *  २९८२   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठािे श्जल््यातील कल्याि-डोंबबिली महानगरपामलका लगतच्या २७ आणि मभिींडी 
पतरसरातील ६० गािे असे एकूि ८७ गािाींच्या प्रारुप विकास आराखड्याला शासनाने मींजूरी 
देऊन नगर पतरषदेचा दजास ददल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् यादरम् यान ननदशसनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गािातील आरक्षक्षत जागा, ग्रीन पोन आणि खाडीमध्ये भराि ्ाकून 
बाींधलेली अनधधकृत गोदामे ि बाींधकामाींबाबत शासनाच ेधोरि काय आहे, 
(३) तसेच राज् यातील १३८ ग्रामपींचायतीींना नगर पींचायतीचा दजास देण् याबाबत घोषिा होऊनही 
माहे जानेिारी २०१५ अखेरही सदरील नगरपींचायती अस् तीत् िात आलेल् या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, या नगरपामलका आश्स्तत् िात आिुन त् याींच् या सुननयोश्जत विकासासाठी 
रूग् िालये, शाळा, पािी पुरिठा, घनकचरा व् यिस् थापन ि इतर सोयी सुविधा करण् याबाबतचे 
पुिस ननयोजन शासन स् तरािरून करण् यात आले आहे काय, 
(५) असल् यास, िकती मुदतीत सदरील नगर पींचायती अश्स्तत् िात येिार आहेत, 
(६) तसेच शासनस् तरािरून याबाबत कोित् या उपाय योजना सुरू केल्या आहेत िा करण्यात 
येत आहे ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) कल्याि ि अींबरनाथ तालुक्यातील २७ गािाींच्या ि मभिींडी 
तालुक्यातील ५१ गािाींच्या (सुधातरत ६० गाींिे) प्रारुप विकास योजनेस शासनाने मींजूरी ददली 
असुन, याबाबतच्या अधधससुचना ि सुचना ननगसममत करण्यात आल्या आहेत. कल्याि ि 
अींबरनाथ तालुक्यातील उपरोक्त २७ गाींिे कल्याि-डोंबबिली महानगरपामलकेमध्ये समाविष् 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि विचाराधीन आहे. 
(२) कल्याि ि अींबरनाथ तालुक्यातील २७ गािे ि मभिींडी तालुक्यातील ५१ गाींिे (सधुातरत ६० 
गाींिे) या गािाींच्या अधधसुधचत के्षत्रासाठी मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरि हे विशेष 
ननयोजन प्राधधकरि असून, या के्षत्रामधील अनधधकृत बाींधकामाींबाबत महाराषर प्रादेमशक ि 
नगर रचना अधधननयमाींतगसत प्राधधकरिाकडून कायसिाही करण्यात येते. 
(३), (४), (५) ि (६) राज्यात १३८ ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दजास देण्याच े प्रस्तावित 
नसुन, ्क्त तालकुा मुख्यालयाच्या दठकािच्या १३३ ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दजास 
देण्याचा ननिसय घेण्यात आला आहे. सदर ननिसयाच्या अनुषींगाने ददनाींक १/३/२०१४ रोजी 
प्राथममक उद्घोषिा प्रमसध्द करण् यात आली आहे सदर उद्घोषिेच्या अनुषींगान ेप्राप्त हरकती 
ि सुचनाींचा विचार करुन काही नगरपींचायतीींच्या स्थापनेबाबत कायसिाही पुिस करण्यात आली 
आहे. इतर नगरपींचायतीींबाबत शासन स्तरािर कायसिाही सुरु आहे. 
     सदर नगरपींचायतीींची स्थापना पाल्यानींतर त्यानुषींगान े शाळा, रुग्िालये याबाबत 
कायसिाही करण्यात येईल. 

----------------- 
अमरािती तपोिन येथील बाल िस्तीगहृातील मुलीांचे होत असलेले लैधगि शोषण 

  
(३१) *  २९६१   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) तपोिन (श्ज.अमरािती) येथील बाल िसतीगहृात ३२ मलुीींचे लैंधगक शोषि होत असल्याची 
तक्रार राज्य मदहला आयोगाला प्राप्त पाल्याने सदर मदहला आयोगाच्या चौकशीत विनयभींग 
ि बलात्कार पाल्याच े ददनाींक ३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान े चौकशी करुन गुऱहेगाराींिर कठोर कारिाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) तपोिन (श्ज.अमरािती) येथील बाल िस् तीगहृात लैधगींक 
शोषि होत असल् याबाबत आयोगाने केलेल् या चौकशीत ३२ मुलीींच् या धचठ्ठया तक्रारपे्ीमध् ये 
आढळून आल् या. सदर ३२ धचठ्ठयाींपैकी ज् या प्रकरिी मुलीींनी तक्रारी ददलेल् या आहेत त् या 
प्रकरिी योग् य ते गुन् हे दाखल करुन आरोपीींिर कायसिाही करण् यात आली आहे. काही धचठ्ठया 
नननािी असून याबाबत कोित् याही मुलीन े तक्रार ददलेली नाही. काही धचठ्ठयाींमध् ये 
िस् तीगहृातील सोयीसुविधाींची कमतरता असल् याच् या तक्रारी असल् यामुळे सदर तक्रारी मदहला ि 
बालविकास अधधकारी, अमरािती याींना योग् य त् या कायसिाहीकरीता देण् यात आल् या आहेत. 
   सदर प्रकरिी ् श् यासदीिरुन पोलीस स् ्ेशन गाडगेनगर येथे खालीलप्रमािे गुन् हे नोंद 
आहेत. 

(१) ददनाींक २६/१२/२०१४ रोजी गु.र.नीं.५६९/२०१४ भा.दीं.वि. कलम ३५४ (ड), ५०६ (ब) 
तसेच बाल लैंधगक अत् याचार प्रनतबींधक कायदा २०१२ च् या कलम १२ नुसार गुन् हा 
नोंदविण् यात आला आहे. या प्रकरिात तीन आरोपी ननष पन् न पाले आहेत. त् यापकैी 
दोन आरोपीींना अ्क करण् यात आली असून एक आरोपी ्रार आहे. सदर प्रकरिी 
पोलीस तपास सुरू आहे. 
(२) ददनाींक ०२/०१/२०१५ रोजी.गु.र.क्र.३००३/२०१५ बाल लैंधगक अत् याचार प्रनतबींधक 
कायदा २०१२ च् या कलम २३ नुसार गुन् हा नोंदविण् यात आला आहे. आरोपीन े
अ्कपूिस जाममनाकरीता अजस केलेला आहे. पुढील तपास सुरू आहे. 
तसेच या व् यनततरक् त माहे डडसेंबर मध् ये पुढीलप्रमािे २ गुन् हे दाखल करण् यात आले 

आहेत. 
(१) ददनाींक ११/१२/२०१४ रोजी गु.र.नीं.५३७/२०१४ भा.दीं.वि.कलम ३७६ (२) (डी) 
(आय), ३५४ तसेच बाल लैंधगक अत् याचार प्रनतबींधक कायदा २०१२ च् या कलम ४, ६, 
८, १०, १२, २१(२) आणि अनुसूधचत जाती जमाती अत् याचार प्रनतबींधक कायदा ३(१) 
(१२), ३ (२) (५) नुसार गुन् हा नोंदविण् यात आला असून तीन आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली आहे. सदर प्रकरिी पोलीस तपास सुरू आहे. 
(२) ददनाींक २०/१२/२०१४ रोजी गु.र.नीं.५६०/२०१४ भा.दीं.वि.कलम ३७६ (२) डी.(आय), 
३५४ तसेच बाल लैंधगक अत् याचार प्रनतबींधक कायदा २०१२ च् या कलम ४, ६, ८, १०, 
१२ नुसार गुन् हा नोंदविण् यात आला असून आरोपीस अ्क करण् यात आली आहे. 
सदर आरोपीींविरुद्ध न् यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण् यात आले आहे. प्रकरि 
न् यायप्रविष ठ आहे. 

(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
----------------- 
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जोगेश्िरी (पूिच) मुांबई येथे असलेल्या गुांफेिर राहणाऱया रहहिाशाांच ेपनुिचसन िरण्याबाबत 

 

(३२) *  ३११४   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील जोगेश्िरी (पूिस) येथे असलेल्या गुीं्ेिर राहिाऱया तेथील रदहिाशाींना 
त्याींची घरे तरकामी करण्याची नो्ीस एमएमआरडीन ेददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील आजूबाजचू्या पतरसराचा विकास पि करू नये अशी देखील नो्ीस 
पाठविण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आह काय, 
(३) असल्यास, सदर रदहिाशाींचे पुनिससन ननयमाप्रमाि े जिळच असलेल्या दठकािी 
करण्याबाबत तसेच तथेे जिळच असलेल्या भागाचा विकास करण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
िसई (श्ज.पालघर) तालुक्यातील विस्तीणच समुरकिनाऱयाला सागरी सुरक्षा नसल्याबाबत 

  

(३३) *  ४१०६   श्री.राहुल नाििेर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) िसई (श्ज.पालघर) तालुक्यात असिाऱया विस्तीिस समुद्रिकनाऱयालगत सुरक्षा रक्षक, लाई् 
गाडस, ्ेहळिी पोलीस नसल्यामुळे सागरी सुरक्षा धोक्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी िा पाहिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषस काय आहेत ि त्याअनुषींगाने सागरी सुरक्षतेत िाढ 
करण्यासाठी शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िसई तालुक् यातील सागरी िकना-यािर ि खाडी िकनारी विशेष पोलीस ननयुक् त 
करण् यात आले असून, पोलीस अधधकारी/कमसचारी सागरी िकनारी सतकस तेन े गस् त घालत 
आहेत. शासनान ेउपलब् ध करुन ददलेल् या ४ स्पीडबो्ी याींचे माध् यमातून ननयममतपिे सशस् त्र 
पेरोमलींग करण् यात येत.े सागरी िकनारी कोिताही अनुधचत प्रकार घडिार नाही याकरीता 
पोलीस बींदोबस् त नेमनू सागरी सुरक्षा अधधक दक्षपिे पार पाडली जाते. सागर िकनारी असलेले 
चेकपोस् ्, लँडीींग पॉईं्, जेटीवी, खाडी िकनारा येथे येिारे िाहन, बो्ी, व् यक् ती याींची कसून 
तपासिी केली जाते. 
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(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
----------------- 

मुांबई शहरातील परळ येथील पशिुैद्यिीय रुग्णालयातील १५० 
िमचचाऱयाांच्या पगारिाढ ि इतर मागण्याबाबत 

  

(३४) *  ३०६५   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहरातील परळ येथील पशुिैद्यिकय रुग् िालयातील सुमारे १५० कमसचाऱयाींनी 
पगारिाढीसह इतर मागण्याींसाठी सािसजननक सुटीवी घेत ददनाींक १८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास तीव्र आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कमसचाऱयाींच्या कोिकोित्या मागण्या आहेत ि सदर मागण्याींबाबत 
शासनाने कोिता ननिसय घेतला आहे, 
(३) या सींदभासत शासनान ेअद्यापही कोिताच ननिसय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारिे काय 
आहेत ि याबाबत सद्य:श्स्थती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) िकमान िेतनापूक्षा कमी ितेनािरील कमसचा-याींना िकमान िेतन देिे. अनततरक् त सेिा 
िेतनिाढ, ननश्श्चत महागाई भता, धुलाई भत् ता , रजा विषयक िैद्यकीय लाभ ,घरभाड ेभत्ता 
ि इतर अशा एकूि २२ मागण् या सींस् थेच् या कमसचा-याींनी मुींबई लेबर युननयन मा स् त ददनाींक 
३० जानेिारी, २०१३ च् या पत्रान् िये सींस् थेच ेसधचि याींना सादर केल् या आहेत . 
सदर सींस् थेचा शासनाशी थे् सींबींध येत नसल् यान ेशासनाचा हस् तके्षप असत नाही. याबाबतचा 
ननिसय हा सींस् थेच् या पातळीिर होिे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) सदर मागण् याींबाबत विश् िस् त मींडळाची बैठक घेऊन लिकरात लिकर ननिसय घेण् यात येईल 
असे सींस् थेच् या सधचिाींना कळविले आहे. 

----------------- 
 राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या लोिाांिर पोलीसाांिडून होणा-या अन्यायाबाबत 
  

(३५) *  ३३२२   श्री.हररमसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुन्हेगारी जमाती कायदा १९७१ हा कायदा मोडीत काढत महाराषर सरकारन ेमुींबई सराईत 
गुन्हेगारी कायदा, १९५९ हा अींमलात आिला परींतू या कायद्याचा पोलीसाींनी दरुुपयोग 
केल्याच्या बऱयाच घ्ना घडत आहेत तसेच भ्क्या विमुक्त जमातीच्या लोकाींना या 
कायद्याद्िारे लहान लहान गुन््यासाठी बींददस्त करिे, मारहाि करिे, खोट्या ख्ल्याींमध्ये 
अडकवििे इत्यादी प्रकार राज्यातील विविध श्जल््यात घडत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भ्क्या विमुक्ताींिर अस े ख्ले दाखल करिाऱया पोलीसाींिर कारिाई 
करण्यासाठी शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, काहीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही, अशा प्रकारच् या कोित् याही घ्नेबाबत महाराष र राज् यात 
गुन् हा नोंद नाही.  
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही.  
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

सातारा श्जल््यातील पालीच्या खांडोबाच्या जत्रते झालेली दघुचटना 
  

(३६) *  ३३४८   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे, प्रा.जोगेन्र ििाड े:   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा श्जल््यातील पालीच्या खींडोबाच्या जत्रते बबथरलेल्या हत्तीमुळे चेंगराचेंगरीत 
पालेल्या दघुस् नेमध्ये एक मदहला ि ७ जि जखमी पाल्याची घ्ना ददनाींक ३ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदशसनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा श्जल््यातील माींढरदेिी यात्रते सन २००५ मध्ये पालेल्या चेंगराचेंगरीत 
२९३ भाविक मरि पािले या घ्नेची चौकशी आणि भविषयात पुन्हा अस ेकाही होऊ नये 
म्हिून न्यायमूती राजन कोचर याींची ननयुक्ती केली या आयोगाने शासनाकड ेअहिाल सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयोगान ेसादर केलेल्या अहिालात यात्रा-जत्राींतील दघुस् ना ्ाळाव्यात म्हिून 
ददलेल्या उपाययोजनाींचा अहिाल दहा िष ् पाली तरी शासनाने त्याची अींमलबजाििी केली 
नसल्याच ेननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग-१ मधील घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार आयोगाने सादर केलेल्या अहिालात 
यात्रा-जत्राींतील दघुस् ना ्ाळाव्यात म्हिून ददलेल्या उपाययोजनाींची अींमलबजाििी करण्याबाबत 
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोितीच कायसिाही होत नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) प्रश् नात नमूद प्रकरिी ममरििूकी दरम् यान कोिीतरी भाविकान े
निसाची मेंढीची लोकर हत् तीच् या अींगािर ्ाकली असता ती त् याच् या सोंडते गेली, सोंडतेील 
लोकर काढण् यासाठी हत् ती धचत् करला ि त् यान ेमागस बदलला. त् यामध् ये हत् तीच् या पायाचा धक् का 
लागून घडलेल् या अपघातात एक मदहला ठार पाली असनू एक मदहला जखमी पाली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     कोचर आयोगाच् या मश्राशी नुसार यात्रचे ेआयोजक ि देिस् थान विश् िस् त याींचेसोबत 
बैठका घेऊन िेगिेगळ्या धोक् याविषयी सूचना ददल् या जातात. ददलेल् या सूचनाींची अींमलबजाििी 
पाली िकीं िा नाही हे पादहले जात.े 
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(४) ि (५) होय. 
     प्रकरिी ममरििूकी दरम् यान कोिीतरी भाविकाने निसाची मेंढीची लोकर हत् तीच् या 
अींगािर ्ाकल् यान ेती त् याच् या सोंडते गेली, सोंडतेील लोकर काढण् यासाठी हत् ती धचत् करला ि 
त् यान े मागस बदलला. त् यामध् ये हत् तीच् या पायाच् या धक् का लागून घडलेल् या अपघातात एक 
मदहला ठार पाली असनू एक मदहला जखमी पाली आहे. 
     सदर प्रकरिी उीं ब्रज पोलीस ठािे येथे मयत ०१/०१५ सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमाि े
अकस् मात मयत दाखल करण् यात आली असून चौकशी सुरू आहे. 
     कोचर आयोगाच् या मश्ारशी नुसार यात्रचे ेआयोजक ि देिस् थान विश् िस् त याींचेसोबत 
बैठका घेऊन िेगिेगळ्या धोक् याविषयी सूचना ददल् या जातात. ददलेल् या सूचनाींची अींमलबजाििी 
पाली िकीं िा नाही हे पादहले जात.े 
     यात्रा कालािधीत िाहतकू मागासत जरुरी प्रमािे बदल करण् यात येतात मींदीर पतरसरात 
गदटीफिर ननयींत्रि ठेिण् यासाठी बणरीके्ीींग करण् यात येते. दशसनासाठी जािारे भाविक ि दशसन 
घेिुन बाहेर पडिारे भाविक याींचेसाठी िेगिेगळे मागस करण् यात येतात. भाविकाींच् या 
सुरक्षक्षततेसाठी िेगिेगळ्या राींगा तयार करण् यात येतात. आिश् यक तो पोलीस बींदोबस् त 
ठेिण् यात येतो. गदटीफच् या िळेी कोित् याही प्रकारची दघुस् ना घडू नये याकतरता आिश् यकतेप्रमािे 
ध् िननक्षेपकािरुन भाविकाींना विनींती करण् यात येत असत.े तसेच इतर सुविधा पुरविण् यासाठी 
सींबींधधत विभागाींना पत्रव् यिहार करण् यात येत असतो. 
     श्री.यमाई देिस् थान रस् ् औींध ता.ख्ाि याींना ददनाींक ०५/०१/२०१५ च् या पत्रान् िये यात्रा 
ममरिूकीकरीता हत् तीचा िापर करु नये याबाबत लेखी समज देण् यात आली आहे. 
(६) विलींब पालेला नाही. 

----------------- 
मुांबईतील हदनाांि २९ सप्टेंबर, २००९ नांतर उभारण्यात आलेल्या 

धाममचि स्थळािर िारिाई िरण्याबाबत 
(३७) *  ३६३५   श्री.नरेंर पाटील, श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान े ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २००९ नींतर उभारण्यात आलेल्या धाममसक स्थळाींिर 
कारिाई करण्याच े आदेश ददले होते पींरत ु या ननिसयाची अींमलबजाििी शासन ि स्थाननक 
स्िराज्य सींस्थाींकडून पाली नसल्याने मुींबईतील एकूि ७४२ धाममसक स्थळाींिर कारिाई 
करण्याचे आदेश मुींबई उच्च न्यायालयान ेददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार िकती धाममसक स्थळािर कारिाई करण्यात आली आहे, 
(३) उिसतरत धाममसक स्थळािर कारिाई न करण्याची कारिे काय आहेत ि त्या धाममसक 
स्थळािर केव्हा कारिाई करण्यात येईल ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मसांहगड रस्त्यािर िारांिार होणाऱया लुटमारीच्या घटना रोखण्याबाबत 

  

(३८) *  ३१६७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींहगड (श्ज.पुिे) रस्त्यािरुन जािाऱया तीन व्यक्तीींकडील सोन्याच ेदाधगने, िकीं मती िस्त ू
ि पैसे पळविण्याच्या िेगिेगळया घ्ना ददनाींक १७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशसनास आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती मसींहगड रस्त्यािर िारींिार होिाऱया लु्मारीच्या घ्ना 
रोखण्याबाबत शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) होय, सदर घ्नासींदभासत दत्तिाडी पोलीस स््ेशन येथ े
गुरक्र. १२/१५ भादींवि कलम ३९२ प्रमािे ददनाींक १८.०१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल असून सदरचा 
गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नये म्हिून मसींहगड रोडिर नाकाबींदी, पेरोमलींग करण्यात येत 
आहे. तसेच गुन्हेगारीिर ननयींत्रि ठेिण्याकरीता स्ितींत्र मसींहगड पोलीस ठािेची ननममसती 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबईत िाहनतळ उभारण्याबाबत 
 

(३९) *  ३१४३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू
खमलफे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.जनाचदन चाांदरूिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथ ेसन १९९१ मध्ये िाहनाींची सींख्या ६ लाख २८ हजार होती. सन २०१४ अखेर ही 
सींख्या २४ लाख ७५ हजारािर गेली आहे. त्यामळेु मुींबई मध्ये पाकींग सुधारिेिर ताि आला 
असून अजून िकमान ५० हजार िाहनतळ ननमासि करण्याची गरज असल्याची जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत काही धोरिात्मक ननिसय घेण्याच ेठरविले आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास, त्यामागील विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) मुींबई पोलीसाींच्या िाहतुक शाखेन े आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींना ददनाींक ५/११/२०१४ रोजी पाठविलेल्या पत्रामध्ये ५०,००० िाहनतळाच े
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आिश्यकतेबाबत उल्लेख आहे. सदर सींख्या कोित्या आधारािर ननश्श्चत केली याचा सदर 
पत्रामध्ये उल्लेख नाही. िाहनतळाच्या ननश्श्चत आिश्यक सींख्येबाबत पडताळिी पालेली नाही. 
(२), (३) ि (४) बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रि ननयमािली, १९९१ मध्ये सािसजननक 
िाहतनळाबाबत विननयम ३३ (२४) ची तरतूद ददनाींक २०/१०/२००८ च्या अधधसूचनेन्िये अींतभूसत 
पालेली आहे. त्यानुसार खाजगी जागेिर जमीन मालकाींने सािसजननक िाहनतळ बाींधून 
महानगरपामलकेस हस्ताींतरीत केलेस जमीन मालकाींना प्रोत्साहनात्मक च्ई के्षत्र ननद्शाींक 
देिेची तरतूद केलेली आहे. सदर विननयमामध्ये शासनाकडील ददनाींक ६/८/२०१४ च्या 
अधधसूचनेन्िये सधुारिा केलेल्या आहेत. 
     िरील तरतुदीींनुसार आजपयतं ५९ दठकािी सुमारे ४२६६४ िाहनाींसाठी प्रस्ताि मींजूर 
करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी अपोलो ममल, ना.म.जोशी मागस ि काींजूर मागस या दोन 
दठकािी सािसजननक िाहनतळ कायासश्न्ित पालेले असनू त्याींची क्षमता अींदाज ेअनुक्रम े८४७ ि 
४०२ िाहनाींची आहे. 
     मुींबईतील िाहतुकीच्या प्रश्नाींसींदभासत मा.मुींबई उच्च न्यायालयान ेजनदहत याधचका क्र. 
६२/२०१४ मध्ये मुख् य सधचि याींना प्रधान सधचि, नगर विकास विभाग; आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका; प्रधान सधचि, विधी ि न्याय विभाग, महानगर आयुक्त मुींबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधधकरि; पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई ि इतर सींबींधधत अधधकारी याींची एकबत्रत 
बैठक घेण्याचे आदेश ददनाींक ११/२/२०१५ रोजी ददलेले होते. 
     मा.उच्च न्यायालयाच ेआदेशानुसार १) बहुमजली पािकंग करता येईल िकीं िा कस,े २) 
अींडर ग्राऊीं ड पािकंग अनुञेेयय करता येईल िकीं िा कस,े ३) पािकंगसाठी जागा असलेमशिाय 
िाहने खरेदी/नोंदिी करिेस बींधन घालिे, ४) सािसजननक महत्िाच्या दठकािी चुकीचे पािकंग 
केल्याबद्दल भरीि स्िरुपाची शास्ती लाििे, त्याकरीता गस्त घालिाऱया िाहनाींची तरतूद करिे 
या पयासयाबाबत विचार करिेबाबत आदेमशत केले आहे. 
     मुख्य सधचि याींनी ददनाींक ०४/०३/२०१५ रोजी सिस सींबींधधताींची बैठक घेतलेली आहे. 
मा.उच्च न्यायालयाने सचुविलेले पयासय ि इतर पयासय विचारात घेिून याबाबत ठोस स्िरुपाची 
उपाययोजना करिेचे सींकश्ल्पत आहे. 

----------------- 
जाधििाडीतील मसध्देश्िर येथील (श्ज.औरांगाबाद) िुटूांबाला 

जात पांचायतीने िाळीत टािल्याबाबत 
 

(४०) *  ३२४०   श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रायगड श्जल््यापाठोपाठ आता औरींगाबाद श्जल्हा येथहेी जाधििाडीतील मसध्देश्िर 
येथील रींजना सधचन पाींड े याींच्या कु्ूींबाला प्रेम वििाह केला म्हिून जात पींचायतीने पाींड े
कु्ूींबबयाना िाळीत ्ाकल्याची घ्ना माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी पुण्यातील वपींपरी-धचींचिड, आींळदी, इचलकरींजी, सींमनेर ि 
औरींगाबाद यादठकािी भरविण्यात आलेल्या िेगिेगळया जातपींचायतीींमध्ये दींडापो्ी दोघाींकडून 
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१ लाख ७० हजार रूपये िसलू करूनही जात पींचायतीन े बदहषकार मागे घेतला नसल्याचे 
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरिी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत दोषी आढळून येिाऱया जातपींचायतीिर असलेल्या सदस्याींिर 
शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच अशाप्रकारच्या िारींिार घडत असलेल्या घ्ना रोखण्याबाबत शासनान े कोिती 
कार्यवाही केली वा करण्र्ात रे्त आहे,  
(६) अद्याप, कोितीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास त्याींची सिससाधारि कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) यासींदभासत प्राप् त पालेल् या तक्रारीिरुन पो.स् ्े. एम.आय.डी.सी. मसडको 
नारेगाि, श्ज.औरींगाबाद गु.र.क्र.९/२०१५ कलम १५३ (अ), ३८४, ३८७, १२० (अ), ५०३, ३४ 
भा.दीं.वि. अन् िये गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. सदर प्रकरिी एकूि ११ व् यक् तीींना अ्क 
करण् यात आली आहे. आरोपी सध् या जामीनािर मुक् त असून पुढील तपास सुरु आहे. 
(५) सामाश्जक बदहष कारासींदभासत प्राप् त तक्रारीबाबत योग् य ती कारिाई करण् याबाबत ददनाींक 
३०.०९.२०१३ च् या शासन पतरपत्रकान् िये सिस सींबींधधताींना सूचना देण् यात आल् या आहेत. 
(६) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्य मानिी हक्ि आयोगािड ेसध्या १४ हजार प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(४१) *  ४४८७   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्नबानू खमलफे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मानिी हक्क आयोगाकड े सध्या १४ हजार प्रकरिे प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक      
८ जानेिारी २०१५ रोजी िा त्यासमुारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत प्रकरिे त्ितरत ननकाली काढण्यासाठी शासनाने आयोगाला काय 
मदत केली िा करण्यात येत आहे 
(३) अद्याप, कोितीही मदत केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) महाराष र राज् य मानिी हक् क आयोगाकड ेददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ 
रोजी एकूि १७४८९ प्रकरिे प्रलींबबत होती. 
(२), ि (३), माहे सप् ्ेंबर, २०१३ पासून आयोगािर अध् यक्ष ि एक सदस् य याची ननयुक् ती 
केलेली आहे. तसेच दसु-या सदस् याची ननयुक् ती करण् याचा प्रस् ताि विचाराधीन आहे. 

----------------- 
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पुणे येरिडा यथील खुल् या िारागहृामध् ये मशक्षा भोगत असलेल् या 
िैद्याांना बेदम मारहाण िेल् याबाबत 

  

(४२) *  ४६५६   श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुिे येरिडा येथील खुल् या कारागहृामध् ये मशक्षा भोगत असलेल् या कैद्याींना िकरकोळ 
कारिािरून ददनाींक १६ जानेिारी, २०१४ रोजी िा त् यासुमारास बेदम मारहाि करण्यात आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मारहािीच् या ननषेधाथस कैद्याींनी उपोषि, आींदोलन केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरिी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती दोषी व् यक् तीींिर कोिती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
ददनाींक १६ जानेिारी, २०१४ रोजी सकाळी ८.४० िाजताचे दरम्यान कारागहृातील दोन 

बींद्याींची आपसी िकरकोळ बाचाबाची पाली िळेीच कारागहृ सुरक्षा रक्षकाींनी हस्तके्षप करुन 
दोन्ही बींद्याींची शाब्दीक बाचाबाची सोडिली. सदर घ्नेत कोित्याही बींद्यास मारहाि 
करण्यात आलेली नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यातील शौयचपदि प्राप्त शहीद जिानाांच्या िुटुांबबयाांना विशेष 
सिलती देण्याच ेशासनाच ेधोरण 

  

(४३) *  ४९१६   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शौयसपदक प्राप्त शहीद जिानाींच्या कु्ुींबबयाींना विशषे सिलती देण्यासाठी राज्य 
शासनाने धोरि तयार केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोरिामध्ये कोिकोित्या सिलती देण्याचे नमूद केले आहे, 
(३) तसेच उक्त धोरिाची अींमलबजाििी केव्हापासून करण्यात येिार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) अ) राज्यातील शौयसपदक प्राप्त शहीद जिानाींच्या कु्ूींबबयाींना विशेष सिलती 
देण्याच ेधोरि प्रथमत: ददनाींक १७/८/१९८३ च्या शासन ननिसयान्िये आखण्यात आलेले असून 
तेव्हापासून याबाबत अींमजबजाििी करण्यात येत आहे. सदर शासन ननिसयामध्ये िेळोिेळी 
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सुधारिा करण्यात आलेल्या असून शौयसपदक प्राप्त शहीद जिानाींच्या विधिाींना / अिलींबबताींना, 
ददनाींक ०१/०५/२०११ पासून खालीलप्रमािे दरमहा अनुदान देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. 
 

शौयच पदिाच ेनाांि 
 

हदनाांि ०७/०५/२०११ च्या शासन 
ननणचयानुसार, हदनाांि ०१/०५/२०११ पासून 
देयअनुदान 

१ परमिीर चक्र १२,५००/- 
२ अशोक चक्र १०,०००/- 
३ सिोत्तम युध्द सेिा पदक ९,५००/- 
४ महािीर चक्र ९,५००/- 
५ िकती चक्र ७,५००/- 
६ उत्तमयुध्द सेिा पदक ६,५००/- 
७ िीर चक्र ५,५००/- 
८ शौयस चक्र ३,५००/- 
९ युध्द सेिा पदक ३,०००/- 
१० सेना/नौसेना/िायु सेना पदक २,०००/- 
११ मेन्शन-इन-डडस्पणच १,०००/- 
१२ श्व्हक््ोतरया क्रॉस १०,५००/- 

ब) शौयसपदक प्राप्त शहीद जिानाींच्या कु्ूींबबयाींना खालील सिलती ददल्या जातात :- 
     (१) शासन ननिसय ददनाींक ०२/०९/१९८३ नुसार सैननकी सेिेत मतृ्यू पािलेल्या सैननकाींच्या 
कु्ूींबातील एका व्यश्क्तला िगस-३ ि िगस-४ मधील १५% आरक्षक्षत पदाींपैकी उपलब्ध पदाींिरील 
भरतीकतरता विदहत केलेल्या अग्रक्रमानुसार ननयुक्ती देण्याची सिलत. 
    (२) शासन ननिसय ददनाींक ७/२/२००० नुसार महाराषर राज्याच े रदहिासी असलेल्या 
युध्दविधिाींना महाराषर राज्य पतरिहन महामींडळाच्या सिस प्रकारच्या बसेसमध्ये दरमहा ३०० 
िक.मी. िकीं िा एका िषासत जास्तीत जास्त २५०० िक.मी. इतक्या सरासरी अींतरापयतं १०० 
्क्के प्रिास खचासच्या मयासदेत विनामूल्य प्रिासाची सिलत. 
    (३) माजी/ददिींगत सैननक ि त्याींच े अिलींबबताींना कल्यािकारी ननधीतून चतरताथाससाठी, 
मुलीींच्या लग्नासाठी तसेच िैद्यकीय, पाल्याींचे मशक्षि, स्ियींरोजगार, घरकुल इ. साठी आधथसक 
मदत तसचे युध्दात / मोदहमेत धारातीथी पडलेल्या सैननकाींच्या कु्ूींबबयाींना, सेिारत सैननक 
ददिींगत पाल्यास त्याींच्या कु्ूींबबयाींना तसेच तद्नुषधगींक अन्य प्रयोजनाींसाठी विदहत 
केल्यानुसार इतर अथससहाय्याच्या कल्यािकारी योजना, सैननक कल्याि विभाग, पुिे याींच्या 
मा स् त राबविल्या जातात. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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



34 

 
 

ग्रामस्तरािर जलद न्याय ममळण्यासाठी राज्यातील सिच ग्रामपांचायतीमध्ये 
ग्राम न्यायालये स्थापन िरण्याबाबत 

  

(४४) *  ५४७३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) न्यायालयीन व्यिस्थेिरील अनततरक्त ताि कमी करुन ग्रामस्तरािर जलद न्याय 
ममळण्यासाठी ग्राम न्यायालय कायदा अश्स्तत्िात येिूनही राज्यात सुमारे २७८९६ गािाींपैकी 
केिळ ९ दठकािी ग्रामन्यायालये अश्स्तत्िात आल्याबद्दल औरींगाबाद खींडपीठान े राज्य 
सरकारला यातील विसींगती दरू करण्याबाबतच ेआदेश सन २०१४-१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सिस ग्रामपींचायतीमध्ये ग्राम न्यायालये स्थापन 
करण्यासींदभासत शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, िकती कालािधीत सींपुिस राज्यात ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यात येिार 
आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
(२) न्यायालये नसतील अशा ग्रामीि के्षत्राच्या प्रत्येक तालुक्यातील जनतसे न्याय ममळािा हा 
ग्राम न्यायालय कायदा-२००८ चा मूळ उदे्दश आहे. 
ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेबाबतीत राज्य शासन ि उच्च न्यायालयान े पदहल्या ्प्पात ९ 
ग्राम न्यायालये स्थापन केली आहेत. तर ्प्पा २ मध्ये १० ग्राम न्यायालये स्थापन पालेली 
आहेत. ननयोश्जत उिसरीत २० ग्राम न्यायालये त्याींच े स्थापन े करीताींच्या मुलभूत सोयी 
सुविधेच्या उपलब्धतेनसुार स्थापन होिार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील समाांतर भूममगत गटार योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
  
(४५) *  ५६३८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील समाींतर भूममगत ग्ार योजनेसाठी एचडीपी पाईप िापरण्याबाबत 
प्रस्ताि मींजूर करण्यात येऊनही एचडीपी पाईप िापरण्याऐिजी डीआय पाईप िापरण्याचा 
ननिसय घेण्यात येऊन आपल्या मजीतील उद्योजकाला काम देण्यात आल्याच ेमाहे जानेिारी, 
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२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिाच्या चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, या प्रकरिातील दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायसिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच मींजूर करण्यात आलेले एचडीपीच पाईप िापरण्याबाबत शासनाने कोिती कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोितीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
औरींगाबाद शहरातील भमूीगत ग्ार योजनेसाठी एचडीपी पाईप ऐिजी डीआय पाईप 

िापरण् याबाबतचा कोिताही प्रस् ताि माहे जानेिारी, २०१५ अींतगसत औरींगाबाद 
महानगरपामलकेमा स् त मींजूर करण् यात आलेला नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
 राज्यातील प्रमुख शहरात नऊ आसनी विमानाांची शेडयुल्ड सेिा सुरु िरण्याचा प्रस्तािाबाबत 
  

(४६) *  ५७२४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रमखु शहरे नामशक, जळगाि, कोल्हापूर, नागपूर, औरींगाबाद येथे नऊ आसनी 
विमानाींची शेडयुल्ड सेिा सुरु करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन असल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त विचाराधीन असलेल्या प्रस्तािाच्या अींमलबजाििी सींदभासत शासनान े
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अींमलबजाििीचा तपशील काय, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोितीही कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील प्रमुख शहरे हिाई माग् जोडण्यासाठी 
कमी आसन क्षमतेच्या ननयममत हिाई सेिा सुरु करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असुन त्या 
अनुषींगाने विविध विमान कीं पन्या तसचे मुींबई इीं्रनणशनल एअरपो स् मल.सोबत प्राथममक 
स्तरािर चचास सुरु आहे. तथावप, कीं पन्याींनी याप्रकरिी अद्यापपाितेो स्िारस्य दशसविलेले नाही. 

----------------- 
 मुांबई महानगरपामलिेन ेसुरु िेलेल्या महत्िािाांक्षी बिमस्टोिडॅ प्रिल्पात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४७) *  ५७४५   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांब,े 
श्री.जगन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत ददनाींक २६ जुल,ै २००५ रोजी िा त्यासुमारास पालेल्या अनतिषृ्ीनींतर जलिादहन्या 
सुधारण्यासाठी मुींबई महानगरपामलकेने सुरु केलेल्या महत्िाकाींक्षी बब्रमस््ोिणड प्रकल्पात 
गैरव्यिहार पाल्याचे ननदशसनास आले असतानाच या प्रकल्पात अननयमीतता असल्याच े
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भारताच े महालेखापतरक्षक (कण ग) याींनीही अधोरेणखत केले असल्याचे ददनाींक १२ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातील कीं त्रा्दाराींना पामलकेने ननयमबाहय पध्दतीने देयके अदा केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि तद्नुसार दोषीींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) बब्रमस् ्ोिणड प्रकल् पातील अननयममततेिर कण गने ताशेरे लढल् याबाबत 
अहिाल प्राप् त पालेला नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

मौज ेसाळिाडी (ता.भोिर, श्ज.नाांदेड) येथील सांस् था चालिाांिर झालेला हल्ला 
  
(४८) *  ५८६१   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे साळिाडी (ता.भोकर, श्ज.नाींदेड) येथील सींस् था चालक श्री.बालाजी मशींदे याींना श्जिींत 
मारण् याच् या उद्देशाने ददनाींक १५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास अञेयाताींनी हल् ला 
केल् याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरील सींस् थाचालक पोलीस ठाण्यात ि्यासद दाखल करण्यास गेला असता त्याींची 
ि्यासद नोंदिनू घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ननदशसनास आले ि त्यानुसार हल् ला करिा-या आरोपीींचा शोध 
घेऊन त् याींचेिर कोिती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) तसेच सींस् थाचालकाची ि्यासद नोंदिून न घेिा-या पोमलसाींिर कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
     अशा प्रकारची घ्ना घडल्याची कोित्याही प्रकारची तक्रार भोकर पोलीस स््ेशन मध्ये 
प्राप्त नाही. 
(२) नाही. 
     प्रश्नात नमूद सींस्थाचालक पोलीस ठाण्यात ि्यासद नोंदविण्यासाठी आले नाहीत. 
(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
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----------------- 
 

मुांबई शहरात पुरेसा प्रिाश ि िीजबचत होण्याच्या दृष्ट्टीन े
रस्त्यािर एलईडी हदिे लािण्याबाबत 

 
(४९) *  ३८०८   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात पुरेसा प्रकाश ि िीज बचत होण्याच्या दृष्ीन ेमुींबईच्या रस्त्यािरही एलईडी 
ददिे लािण्याची योजना मुींबई महानगरपामलका ि शासनात्् राबविण्यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एलईडी ददव्यासाठी खचस िकती येिार आहे त्यापकैी शासन ि मुींबई 
महानगरपामलका िकती खचस करिार आहे, 
(३) तसेच सदर योजना केव्हापासनू कायासश्न्ित करण्यात येिार आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. सदर योजना कें द्र शासनाच्या विद्र्ुत उजास 
बचतीसाठीच् या कें द्रीय धोरिानुसार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेने राबविण् याचे प्रस् ताविले आहे. 
(२) कें द्र शासनाच् या धोरिानुसार ननयुक् त केलेल् या मे. एनजी इि्मशयन् सी सविसस मल. याींनी 
बहृन् मुींबई शहर, पश्श्चम ि पूिस उपनगरातील ददव् याींसाठी ददलेल् या प्रस् तािामध् ये अींदाज े रु 
१३९.५० को्ी खचस अपेक्षक्षत आहे. सुरिातीस एलईडी ददिे लािण् यासाठी भाींडिली कामाचा खचस 
मे. एनजी इि्मशयन् सी सविसस मल. या कीं पनीमा स् त करण् याचे प्रायोश्जले आहे. त् यानींतर 
रस् त् यािरील ददिाबत् तीच् या िावषसक िीज बचतीमुळे प्राप् त होिा-या र कमतेून सदर कीं पनीस 
त् याींनी सुरुिातीस केलेल् या भाींडिली खचासचा परतािा, एलईडी ददिे बसविण् याचे काम कायासश्न्ित 
केल् यानींतर पुढील सात िषासत ्प् या्प् यान ेकरण् याच ेप्रस् तावित आहे. 
(३) सध् या प्रायोधगक तत् िािर मतरन राईाईव् ह येथे एलईडी बसविण् याच ेकाम कायासश्न्ित पाले 
आहे ि त् यासाठी बहृनमुींबई महानगरपामलकेने प्रशासकीय मान् यता ददलेली आहे, सदर 
कीं पनीत्् योग् य तो प्रस् ताि सादर पाल् यानींतर आिश् यक त् या प्रशासकीय कायसिाहीनसुार 
बहृन् मुींबईतील शहर, पश्श्चम ि पूिस उपनगराींमध् ये एलईडी ददिे बसविण् याची योजना राबविि े
प्रस् तावित आहे. 

----------------- 
राज् यातील शहरी भागातील एसआरएच् या जममनीसाठी 

वििासिान ेरेडीरेिरनच् या आिारणीबाबत 
  

(५०) *  ३७९५   श्री.विजय धगरिर, श्री.राजेंर मुळि :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील शहरी भागातील एसआरएच् या जममनीसाठी विकासकान े रेडीरेकनरच् या 
आकारिीप्रमािे २५ ्क् के शुल् क देिे आिश् यक असल् याच् या सरकारी आदेशाचा चुकीचा अथस 
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लािल् यान ेएसआरए प्राधधकरिाला कोट्यिधी रुपयाींच ेनकुसान पाल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईतील जोगेश्िरी विभागातील मशिदशसन आणि जीिनज्योती या दोन 
सोसाय्याींच्या रेडीरेकनर दर आकारिीत एसआरएला ९ को्ी रुपयाींचा तो्ा पाल्याचे 
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने याबाबत कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) ननिासी लेखा पतरक्षा अधधका-याींनी पोपडपटीवी पुनिससन 
प्राधधकरिाच् या सन २०१२-१३ मध् ये केलेल् या ननरीक्षिात मशिदशसन एसआरए सहकारी 
गहृननमासि सींस् था ि जीिनज् योती सहकारी गहृननमासि सींस् था या दोन सींस् थेच् या पोपडपटीवी 
पुनिससन योजन े सींदभासत शासन ननिसय, गहृननमासि विभाग ददनाींक २६.५.२००९ च् या 
तरतूदीनुसार विकासकाकडून िसूल करण् यात येिा-या अधधमलू् याच् या रकमेची चुकीच् या 
पध् दतीने गिना केल् यामुळे पदहल् या ्प् प् यातील अधधमूल् य िसूलीमध् ये रुपये ८.६० को्ीचा 
तो्ा पाल् याचा आके्षप नोंदविला होता. सदर आके्षपास अनुसरुन पोपडपटीवी पुनिससन 
प्राधधकरिाने ददनाींक ७.२.२०१४, ददनाींक ११.२.२०१४ ि ददनाींक २३.२.२०१५ अन् िये 
विकासकाकडून िसूल करण् यात येिारी अधधमूल् याची रक् कम शासन अधधसूचना, नगर विकास 
विभाग ददनाींक १६.४.२००८ ि ददनाींक २८.६.२०१२, तसेच शासन ननिसय, गहृननमासि विभाग 
ददनाींक २.७.२०१० अन् िये करण् यात आलेली असून ती योग् य आहे अशा आशयाचा पूतसता 
अहिाल लेखा अधधका-याींना पाठिनू तो अ ापेक्ष बींद करण् याबाबत कळविलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (श्ज.नामशि) येथील निीन बसस्थानि आगारात समाजिां टि घालत  

असलेल्या उपरिास प्रनतबांध िरण्याची बाब 
  

(५१) *  ५२५७   डॉ.अपूिच हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मालेगाींि (श्ज.नामशक) येथील निीन बस स्थानक आगार प्रशासनाकडून िेळोिेळी 
पोमलसाींकड े तक्रार करुनही त्याची दखल घेण्यात येत नसल्यान े बस स्थानक आगारातील 
सींरक्षक मभींतीची समाजकीं ्काकडून िारींिार तोड्ोड करण्यात येिनू आिारातील िस्तुींची चोरी 
केली जात असल्याच ेददनाींक ३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले आहे,हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समाजकीं ्काकडून आिारात कचरा ्ेकिे, तुींबलेल्या ग्ारीच े पािी सोडिे, 
सायींकाळ नींतर जुगारी ि दारुडयाींचा अड्डा जमिे, रात्री-अपरात्री दगड्ेक केली जािे, पथददप 
्ोडिे इत्यादी प्रकार केले जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मालेगाींि बसआगार ि िकस शॉपची व्याप्ती, मोठया प्रमािात रात्रींददिस सुरु 
असलेल्या बस ्ेऱया, शहराची सींिेदनमशलता आणि प्रिाशाींच्या सरुक्षक्षततेचा गाींमभयासने विचार 
करुन समाजकीं ्काचा उपद्रि रोखण्यासाठी शासनाकडून कोिती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नात नमूद केल्याप्रमािे दै.लोकमत ितृ्तपत्रात बातमी प्रमसध्द पाली होती. तथावप 
याबाबत कोित्याही प्रकारची तक्रार पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेली नाही. 
(२) ददनाींक १९/०१/१५ रोजी मालेगाींि ननयींत्रि कक्ष येथून आयेशा नगर पोलीस ठाण्यात 
दरुध्िनीद्िारे मादहती ममळाली की बसस्थानक पाण्याच्या ्ाकीजिळ काही दारुड ेलोक बसलेले 
आहेत. याबाबतची खात्री ि कायसिाही करण्यासाठी पोलीस कमसचारी पाठविले असता सदर 
दठकािी कोिीही दारुड ेइसम आढळून आलेले नव्हत.े 
(३) समाजकीं ्काचा उपद्रि होऊ नये ि प्रिाशाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी बसस्थानक पतरसरात ददिस-
रात्र २ पोलीस कमसचारी याींची नेमिूक केलेली आहे. या पतरसरात मोबाईल पेरोमलींग, बब् 
माशसल पेरोमलींग करण्यात येते. तद्ितच ितरषठ/दयु्यम पोलीस अधधकारी सदर पतरसरात भे्ी 
देत असतात. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई महापामलिेच्या िेईएम रुग्णालयातील एिा डॉक्टरला डेंग्यू रोगाचा झालेला प्रादभुाचि 

  

(५२) *  ३९९८   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेच्या केईएम रुग्िालयातील एका डॉक््रला डेंग्यू रोगाचा प्रादभुासि पाला 
असून यापूिी आठ डॉक््राींना डेंग्यु रोगाची लागि होऊन त्यात एका डॉक््राचा मतृ्य ूपाल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामा स् त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार डेंग्यूचा प्रादभुासि पालेल्या डॉक््राींना 
औषधोपचार करिेबाबत शासनान ेकोिती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच डेंग्यूच्या साथीला प्रनतबींध करिेबाबत कोिती उपाययोजना केली आहे ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) उक्त प्रकरिी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या के.ई.एम. रुग्िालयाच्या सींबींधधत 
औषधिैद्यक शास्त्र विभागाप्रमखुाींमा स् त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमा स् त आठही डॉक््राींना डेंग्यूच े व्यिश्स्थत ि उपयुक्त उपचार 
करण्यात आले होते. पि एका डॉक््राींच्या बाबतीत डेंग्यू आजाराचे दषुपतरिाम पाल्यान े
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्ुप््ुसाींिर सूज आली. सदर आजारािर सिस उपचार करण्यात आले होते. परींत ु त्याींच े
नातेिाईक त्याींना घेऊन दहींदजूा हॉश्स्प्लमध्ये गेले तेथ ेत्याींचा मतृ्यू पाला. 
(४) डेंग्यूच्या साथीला प्रनतबींध करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमा स् त खालील 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत :- 

(१) के.ई.एम. रुग्िालय पतरसरातील सिस इमारतीींिर असलेल्या पाण्याच्या ्ाकीींच े
सि्क्षि करुन त्या मॉस्क्यू्ो प्रू्  करण्यात आल्या आहेत. 
(२) डेंग्यूींच्या अळी असलेल्या पाण्याचा साठयाचा शोध घेऊन तो नष् करण्यात 
आला. 
(३) रुग्िालय पतरसरातील ्ाकऊ िस्त ु पतरसराबाहेर पाठिून त्याींची ननयमानुसार 
विल्हेिा् लािण्यात आली. 
(४) सिस विद्याथी िसनतगहृात डेंग्यूच्या अळी असलेल्या पाण्याच्या साठयाचा शोध 
घेऊन त्या नष् करण्यात आल्या. 
(५) डेंग्यू रुग्िाींच्या उपचाराकतरता काही रुग्िशय्याींसह एक कक्ष राखीि ठेिण्यात 
आला. 
(६) सिस डॉक््राींसाठी डेंग्यू ननदान, उपचार आणि प्रनतबींध याबाबत प्रमशक्षि घेण्यात  
आले. 
(७) महापामलकेच्या िक्कनाशक विभागाच्या सहकायासने के.ई.एम. रुग्िालय 
पतरसरात िेळोिळेी िक्कनाशक ्िारा मारण्यात आला. 

     (८) डेंग्यू रुग्िाींची नोंद आणि अहिाल दैनींददन पातळीिर ठेिण्यात येत आहे. 
     (९) के.ई.एम. रुग्िालयातील रक्तपेढी डेंग्यू उपचाराच्या अनुषींगाने सुसज्ज ठेिण्यात  

आली आहे. 
     (१०) डेंग्यू रुग्िाींना आिश्यक असलेला औषधोपचार सातत्याने उपलब्ध राहील याची  

दक्षता घेतली जात आहे. 
----------------- 

 
नालासोपारा (ता.िसई, श्ज.पालघर) येथे निीन पोलीस ठाणे ननमाचण िरण्याबाबत 

  
(५३) *  ४०७७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर 
पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (ता.िसई, श्ज.पालघर) पतरसरात लोकसींख्येत ११८ ्क्याींनी िाढ पाली असून 
या पतरसरात खून, चोऱया, बलात्काराच्या घ्ना ि िाढत्या गुन्हेगारीच्या अनके प्रकाराींमळेु 
यादठकािी निीन पोलीस ठाि ेननमासि करण्याची मागिी ददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्िये लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक् त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेननषकषस काय आहेत ि त्यानुसार सदर पतरसरात निीन पोलीस ठािे 
िकती कालािधीत ननमासि करण्यात येिार आहे, 
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(४) अद्याप, याप्रकरिी कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शासन ननिसय ददनाींक ४/३/२०१४ नसुार नालासोपारा पोलीस ठाण्याच े विभाजन 
करुन निीन तळुीींज पोलीस ठािे ननमासि करण्यात मान्यता ददली आहे. 
     विभागाच्या ददनाींक ९.२.२०१५ च्या शासन अधधसूचनेनसुार नालासोपारा ि तुळीींज पोलीस 
ठाण्याींची हद्दननश्श्चती करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

बुलढाणा श्जल््यातील शेगाांि, खामगाांि, नाांदरुा, या गािाांची हद्दिाढ िरण्याबाबत 
  

(५४) *  २९१०   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१० ला हदनाांि ४ 
जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा श्जल््यातील शेगाींि, खामगाींि, नाींदरुा, या गािाींची हद्दिाढ करण्यासींदभासतील 
प्रस्ताि शासनास प्राप्त पाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शेगाींि, खामगाींि, नाींदरुा या गािाची हद्दिाढ करण्याबाबत शासन 
विचाराधीन आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गािाींची हद्दिाढ होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी सातत्यान े
विधानपतरषदेत विविध आयधुाींद्िारे शासनाच े लक्ष िेधूनही अदयापी ठोस कायसिाही पालेली 
नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर हद्दिाढ करण्यास विलींब होत असल्यामळेु शासनाचे लाखो रुपयाचे 
नुकसान होत आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त गािाींची हद्दिाढ केव्हापयतं होण्याच ेअपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) नगर पतरषद शेगाींि ि खामगािच् या हद्दिाढीबाबतचा प्रस् ताि 
शासनास प्राप् त पालेला नाही. नाींदरूा नगर पतरषदेच् या हद्दिाढीबाबतचा प्रस् ताि शासनाच् या 
विचाराधीन आहे. 
(३), (४), (५) ि (६) शेगाींि ि खामगाि नगर पतरषदेच् या हद्दिाढीबाबतचा पतरपूिस प्रस् ताि 
शासनास प्राप् त पालेला नाही. श्जल् हाधधकारी याींच् याकडून पतरपूिस प्रस् ताि प्राप् त पाल् यानींतर 
उक् त गािाींच् या हद्दिाढीबाबत शासन स् तरािरुन यथामश्र  कायसिाही करण् यात येते. 

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

राज्यात स्थाननि सांस्था िर रद्द िरण्याबाबत 
 

(५५) *  ३३९६   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-े
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पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजेंर मळुि, डॉ.अपूिच हहरे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५५ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्थाननक सींस्था कर रद्द करण्याची घोषिा महाराषर शासनान े करुनही त्याची 
अींमलबजाििी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक सींस्था कर रद्द करुन िण्  आणि मुद्राींक शुल्कात िाढ असे दोन पयासय 
सूचविले असल्याने हा बोजा सिससामान्य नागतरकाींिर पडिार आहे तसेच छो्ा िकरािा 
व्यापारी हा घाऊक व्यापा-याकडून माल खरेदी करतो परींत ू या छोट्या व्यापा-याचे नाि 
व्हण्मध्ये असल्याने त्याींनाही स्थाननक सींस्था कर भरण्याच्या नो्ीसा आल्या आहेत हे पाहता 
स्थाननक सींस्था करामळेु शासन तसेच सिससामान्य नागतरक त्रस्त पाल्यामुळे स्थाननक सींस्था 
कर रद्द करण्याबाबत शासनाची कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच एलबी्ी कधीपयतं रद्द करण्यात येईल, 
(४) अद्याप एलबी्ी रद्द करण्याबाबत कोितीच कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे 
काय ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील महानगरपामलका के्षत्रात सुरु असलेला 
स्थाननक सींस्था कर रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असनू त्या अनुषींगाने आिश्यक 
ती कायसिाही सुरु आहे. 

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

मुांबईला पाणी पुरिठा िरणा-या मोडि सागर तलािातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(५६) *  ४१४९   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेन े मोडक सागर तलािातील गाळ िळेीच सा् न केल्यामळेु नऊ 
ददिसाींचा अनततरक्त पािीसाठा गाळामळेु िापरात घेिे शक्य नसनु जर िेळीच गाळ सा् न 
केल्यास हा अनततरक्त पािी साठा िापरिे अयोग्य होईल पतरिामी मुींबईला पािी ी्ंचाई 
सोसािी लागण्याची शक्यता असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेने माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये उक्त तलािात लेक ण्वपींगचा प्रयोग 
केला परींत ूगाळ सा् न केल्यान ेसुमारे ३० हजार दशलक्ष मल्र पाण्याचा जादा पािी पुरिठा 
पूिस क्षमतेने उपसा करता येत नसल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तलािातील गाळ त्िरीत काढण्याबाबत कोिती कायसिाही करण्यात आली 
िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) मोडकसागर तलािातील गाळ काढण्याचा कोिताही प्रस्ताि नाही. परींत,ु आगाम 
बोगद्याच्या मखुाशी असलेल्या ि त्याच्या आजूबाजूला साचलेले दगडाचे तुकड ेि तळाकडील 
माती काढण्याच ेकाम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

 
म ुंबईतील पोलीस, सरिारी ननमसरिारी िमचचारी आणण 

मशक्षि मशक्षिेतर िमचचारी याांच्या घराांबाबत 
 

 (५७) *  ३३९१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पोलीस, सरकारी, ननमसरकारी कमसचारी आणि मशक्षक मशक्षकेतर कमसचारी 
याींच्यासाठी म्हाडा मा स् त स्िस्त घराींच्या योजना राबिण्याची मागिी िेळोिेळी होऊनही 
शासनाने त्याबाबत ननिसय घेतलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची िस्तुश्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतीत शासनाची योजना काय आहे ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
िस् तुतः  म् हाडाच् या सदननका आधथसकदृष ्या दबुसल ग्, अल् प उत् पन् न ग् मध् यम 

उत् पन् न ग् ि उच् च उत् पन् न ग् अशी विभागिी करुन सोडत पध् दतीन े विक्री करण् यात 
येतात. 
         यापूिी मुींबईतील पामलसाींकरीता म् हाडामा स् त घराींची योजना राबविण् यात आली आहे. 
 

----------------- 
पुणे शहरातील अपघात टाळण्यासाठी महानगरपामलिेने राज्यशासनािड े

होडीग पॉलीसचा प्रस्ताि पाठविण्याबाबत 
  

(५८) *  ३१९१   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहरातील अपघात ्ाळण्यासाठी पुि े महानगरपामलकेने राज्य शासनाकड े
होडींग पॉलीसी मींजूरीसाठी पाठविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, होडींग पॉलीसीला मान्यता देण्यासाठी कोिती कायसिाही करण्यात आली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच िकती कालािधीत होडींग पॉलीसी लागू करण्यात येिार आहे, 
(३) अद्याप, या प्रस्तािास मान्यता देण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) महानगरपामलका के्षत्रातील आकाश-धचन्हे (स्काय साईन) ि जादहरात प्रदमशसत करण्याची 
ननयमन ि ननयींत्रि करण्याच्या हेतूने महाराषर महानगरपामलका अधधननयमातील तरतुदीनुसार 
ददनाींक २१/६/२०१४ अन्िये प्रारुप अधधसूचना प्रमसध्द केली. त्यानसुार सिस सींबींधधताींना ददनाींक 
३/१२/२०१४ रोजी सनुाििी देण्यात आली आहे. सदर सुनाििीच्या अनुषींगान ेपुढील कायसिाही 
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सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यातील िाहतूि व्यिस्थेिर ननयांत्रण ठेिण्यासाठी तसेच सुरके्षच्या दृष्ट्टीन ेसिचच शहरात 
सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याचा शासनाने घेतलेला ननणचय 

 

(५९) *  ३०३४   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.विजय धगरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.नीलम गोऱहे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबई,पुिे,ठाि,ेनामशक,नागपूर यासारख्या प्रमखु शहराींमध्ये िाहनाींची सींख्या 
मोठ्या प्रमािात िाढत असल्याने िाहनचालकाींकडून िाहतुकीच्या ननयमाींच े उल्लींघन होिनू 
रस्त्यािरील अपघाताचे प्रमाि िाढले असून, पादचाऱयाींच्या सुरके्षची गींभीर समस्या ननमासि 
पाल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्ता िाहतुकीची जबाबदारी असिाऱया रस्ता सुरक्षा पोमलसाींकड े२२०० ऐिजी 
्क्त १००० कमसचारीच असून, भरधाि िाहनाींना रोखण्यासाठी िेगिान िाहनेही उपलब्ध 
नसल्याची बाब ननदशसनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच,राज्यात सुरके्षच्या दृष्ीने घातपात ि गैरकृत्याला प्रनतबींध करण्यासाठी  आणि 
िाहतूक व्यिस्थेिर ननयींत्रि ठेिण्यासाठी  सिसच शहरात सीसी्ीव्ही कण मेरे बसविण्याचा ननिसय 
शासनाने माहे जानेिारी २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील विविध महत्िाच्या दठकािी असिा-या शासकीय कायासलयातील 
सीसी्ीव्ही कण मेरे मोठ्या प्रमािात दरुुस्ती अभािी बींद असल्याचे गहृ विभागाच्या माहे 
जानेिारी २०१५ च्या अहिालात नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी राज्यातील िाहतूक व्यिस्थेिर प्रभािी ननयींत्रि 
ठेिण्यासाठी िाहतूक पोमलसाींची सींख्या िाढिण्याबाबत ि सिसच शहरात प्रत्येक मसग्नलिर 
आणि महत्िाच्या दठकािी सीसी्ीव्ही कण मेरे बसिण्याबाबत ि बींद असलेले सीसी्ीव्ही कण मेरे 
पूिसित सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) राज्यातील प्रमुख शहराींमध्ये िाहनाींची सींख्या िाढत असल्याचे 
आणि रस्त् यािरील अपघाताींच ेप्रमाि कमी होत असल्याचे ननदशसनास आलेले आहे. 
(२) राज्यातील महामागस पोलीस विभागाकरीता पोलीस अधधकारी/कमसचाऱयाींची २,३४८ पदे मींजूर 
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असून १,२२० पदे कायसरत आहेत. 
(३) मुींबई शहरातील सािसजननक दठकािी सी.सी.्ी.व्ही. कण मेरे बसविण्याबाबत उच्च स्तरीय 
शक्ती प्रदान सममतीन ेददनाींक ५.१.२०१५ च्या बैठकीमध्ये करार करण्यास मान्यता ददली आहे. 
(४) अशा आशयाचा कोिताही उल्लेख गहृ विभागाच्या अहिालामध्ये नमुद केलेला नाही. 
(५) ददनाींक ४/३/२०१४ च्या शासन ननिसयान्िये पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई आणि पोलीस 
महासींचालक, महाराषर याींच्या अधधनस्त कायासलयाकरीता अनुक्रम े१,५०० आणि १०,४४३ एिढी 
पदे नव्यान े ननमासि करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये पोलीस आयुक्तालये ि श्जल्हा 
पोलीसाींच्या िाहतकू शाखा याींच्याकरीता ननमासि करण्यात आलेल्या पदाींचा समािेश आहे. 
     सध् या केिळ मुींबई ि पुिे शहरामध् ये शासनात्् सी.सी.्ी.व् ही.कण मेरे लािण् याच े
प्रस् तावित आहे. राज् यातील महत् त् िाच् या शहराींमध् ये स् थाननक स् िराज् य सींस् थाींकडून 
सी.सी.्ी.व् ही.कण मेरे बसविण् यात आले आहेत. 
(६) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

पुणे येथे हेरॉईन वििण्यास आलेल्या परप्राांनतयाांना बांडगाडचन पोलीसाांनी 
अटि िरुन लाखो रुपयाांचे हेरॉईन जप्त िेल्याबाबत 

  

(६०) *  ३२८७   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे येथे हेरॉईन विकण्यास आलेल्या परप्राींनतयाींना बींडगाडसन पोलीसाींनी अ्क करुन लाखो 
रुपयाींचे हेरॉईन जप्त केल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुिे नगरीत तरुि विद्यार्थयांना नशेचे व्यसन 
लाििाऱया अशा समाजकीं ्काींिर कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनान े कोिती कायसिाही ि 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमशल काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) ददनाींक २६.६.२०१४ या जागनतक अींमली पदाथस विरोधी ददनाच् या अनुषींगाने पोलीस 
आयुक् तालयाच ेकायसके्षत्रातील एकूि १०८ शाळा, कॉलेजेस ि झोपडपटीवया तसचे सोसायट्याींमध् ये 
अींमली पदाथस विरोधी पथक ि व् यसन मुक् ती कें द्र मुक् ताींगि, पुिे याींच् या मदतीन ेपथनाट्य, 
सींबींधीत बाबत व् याख् यान,े पॉिर पॉईं् प्रेपें्ेशनच् या माध् यमातून पींधरिडाचे आयोजन करून 
जनजागतृीचे कायसक्रम राबविण् यात आले आहेत. शहरातील गदटीफचे दठकािी बणनसस, तरक्षा, 
पीएम्ीच् या १५० बसेसिर स् ्ीकसस लाऊन जनजागतृी केली जात आहे. 
     ददनाींक १३.११.२०१४ रोजी पुिे शहर पोलीस दलाच े ितीन े पोलीस आयुक् त कायासलय, 
कॉन् ् रन् स हॉल येथ ेनाकोद्क् स कीं रोल ब् युरो, मुींबई याींच् या सहकायासने पोलीस अधधकाऱयाींसाठी 
‘कण पेमस्ी बबल् डीींग विथ पोलीस एजन् सीज अगेन् स् ् राईग् ज रण्ीकसस’ या विषयािर एकददिसीय 
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कायसशाळेच े आयोजन करुन पोलीस स् ्ेशनच े अधधकारी ि कमसचारी याींना कायसक्रमास 
बोलविण् यात आले होते. तसेच सदरहू कायसक्रमात एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ च् या अींतगसत 
असलेल् या विविध अींमली पदाथाचंी लळख करून देऊन त् याबाबत मादहती देण् यात आली आहे. 
      

सावित्रीबाई ्ुले विद्यापीठात्् एनएसएसचे विद्यार्थ यांचा कण म् प आयोश्जत करून 
सुमारे ३०० त े ४०० विद्यार्थ यानंा अींमली पदाथासच े प्रकार ि त् याींच् या सेिनामुळे होिा-या 
दषु पतरिामाींबाबत मादहती देण् यात आली होती. पुिे पोलीस आयुक् तालयात्् आयोश्जत रेणपींग 
ड े च् या अनुषींगाने बणनसस, पोस् ्सस तसेच त् याबाबत स् ्ॉल लािून जनजागतृी करण् यात आली 
आहे. हुजूरपागा महाविद्यालय पुिे येथे अींमली पदाथासचे सेिनामुळे होिा-या पतरिामाची 
डॉक् युमेंरी ि्ल् म, व् याख् यान,े मागसदशसन तसचे प्रश् नोत् तराच् या स् िरुपात चचास करण् यात आली 
आहे. 
     नशेचे व् यसन लाििा-या समाज कीं ्काींिर कारिाई करण् यासाठी गुन् हे शाखा, पुिे शहर 
अींतगसत स् ितींत्र अींमली पदाथस ववरोधी पथक कायसरत असून त् याींचे मा स् त गुन् हेगाराींविरुद्ध 
कारिाई केली जाते. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे (श्ज.ठाणे) महानगरपामलिा मुख्यालयातील शहरवििास विभागाचा सांगणि  
ताब्यात घेिून त्यातील नोंदीत बाांधिाम व्यिसायीिाांनी हस्तके्षप िेल्याबाबत 

  
(६१) *  २६६१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  ठािे (श्ज.ठािे) महानगरपामलका मखु्यालयातील शहरविकास विभागाचा सींगिक ताब्यात 
घेिून त्यातील नोंदीत हस्तके्षप करिाऱया मोठ्या बाींधकाम व्यािसायीकाींच्या हस्तकाींना काही 
लोकप्रनतननधीनी पकडल्याच ेददनाींक ७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर विकास विभाग ि विकासक याींच्यामध्ये सींगनमत असल्याचेही ननदशसनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहर विकास विभागामध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कण मेराद्िारे ननयींत्रि ठेिले जात 
असतानासुध्दा सदर प्रनतननधी कोिाच्या परिानगीन ेसींगिक हाताळत होत ेयाबाबत शासनान े
चौकशी केली आहे काय, 
(४) तसेच, कोिकोित्या बाींधकाम व्यािसानयकाींच्या हस्तकाींना पकडण्यात आले आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी चौकशी करुन बाींधकाम व्यािसानयकाींिर ि त्याींना मदत 
करिा-या शहर विकास विभागाच्या अधधका-याींिर शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
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(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) नाही. 
    तथावप, महानगरपामलकेच्या Pre DCR प्रिालीमध्ये विकासकाींचा On line प्रस्ताि Run 
करताना येिाऱया त्रु्ीींची पूतसता िास्तुविशारदाकडून करुन घेऊन विकास प्रस्ताि अद्याित 
सादर करण्यासाठी िास्तुविशारद/प्रनतननधी ि विकासक/प्रनतननधीींनी शहर विकास विभागामध्ये 
उपअमभयींता याींच्या उपश्स्थतीत अडचिीच ेननरसन करुन प्रस्ताि अद्ययाित करण्याची पध्दत 
प्रचमलत आहे. त्यानुसार ददनाींक ०७.०१.२०१५ रोजी मे.क्लणतरएीं् केममकल्स इींडडया मल. चे 
िास्तुविशारदाींच े ि विकासकाींच े प्रनतननधी उपश्स्थत होते. पतरिामी शहर विकास विभाग ि 
विकासक याींच्या सींगनमताची बाब िस्तुश्स्थतीला धरुन नाही. 
(४) उपरोक्त िस्तुश्स्थती विचारात घेऊन या प्रकरिी कोित्याही विकासक/प्रनतननधी याींना 
पकडण्यात आलेले नाही. मात्र िास्तुविशारद ि त्याींचे प्राधधकृत सहाय्यक याींना कायासलयीन 
ददिशी दपुारी ०२.०० त े सायींकाळी ०५.३० या िेळेत शहर विकास विभागात प्रिशे अनुञेेयय 
राहील अस े पतरपत्रक सहाय्यक सींचालक, नगर रचना याींनी ददनाींक १२.०२.२०१५ रोजी 
ननगसममत केले आहे. 
(५) ि (६) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

बुलेट रेन प्रिल्पास िारे-िुलाच सांिुलातील (बीिेसी) जमीन देण्याबाबत 
  
(६२) *  ३५२८   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाचा महत्िाकाींक्षी प्रकल्प म्हिून मुींबई-अहमदाबाद बुले् रेनच्या ्ममसनल 
उभारण्याकतरता िाींदे्र-कुलास सींकुलाची जागा देण्याची मागिी कें द्र शासनान े तसेच रेल्ि े
प्रशासनाने राज्य शासनाकड ेि मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिाकड े केली असल्याच े
ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ममसनससाठी नेमक्या जागेच े स्िरुप ि िकती जागेची आिश्यकता, 
याबाबतचा कोिताही उल्लेख रेल्ि ेप्रशासनाच्या पत्रातील मागिीत नसल्यान ेि प्राधधकरिाकड े
सलग जागा उपलब्ध नसल्यान े रेल्िेच्या सदर बुले् रेन प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास मुींबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिाने असमथसता दशसविली असल्याचेही त्याचसुमारास (माहे 
डडसेंबर, २०१२) ननदशसनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाि े िाींदे्र-अहमदाबाद याऐिजी मुींबई छत्रपती मशिाजी ्ममसनस त े नागपूर या 
मागासिर सदर बुले् रेन सुरू करािी, अशी राज्यातील विशेषत: विदभसिासीय जनतेची मागिी 
असल्याचेही त्यासुमारास ननदशसनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िरील स्तींभ २ ि ३ प्रकरिी शासनान ेकोिती कायसिाही केली आहे िा अथिा 
करण्यात येत आहे ? 
  
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) बुले् रेनचे ननयोजन ही रेल् िे मींत्रालयाशी सींबींधधत बाब आहे. सद्यश्स्थतीत रेल् िे 
मींत्रालय याींनी मुींबई-अहमदाबाद बुले् रेन कतरता जपानी सल् लागारामा स् त तयार केलेल् या 
अहिालानसुार बाींदे्र-कुलास सींकुल (बीकेसी- G Text Block) येथ े्ममसनस प्रस् तावित केला आहे. 
सदर प्रस् तािास मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरि तसेच राज् य शासनाची सींमती घेण् यात 
आली नाही. मा.रेल् िे मींत्री कें द्र सरकार याींच् या सोबत ८/१/२०१५ रोजी पालेल् या बठैकीत सदर 
्ममसनससाठी इतर पयासयी जागा कुलास, िाींदे्र िकीं िा दहीसर येथे करण् यास मुींबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधधकरि/ राज् य शासना मा स् त सचुविले. त् यािर ्ममसनस बाबत पुढील ननिसय ताींबत्रक 
तञेयाींच् या मश्ारशीनुसार घेण् यात येईल अस ेठरविण् यात आले. 
 

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

नागपूरच्या हदक्षाभूममला “अ” िगच पयचटस्थळाचा दजाच देण्याबाबत. 
  
(६३) *  ४७७९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूरच्या ददक्षाभुममला “अ” िगस पयस् नस्थळाचा दजास देण्याची लोकप्रनतननधीींनी माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागिी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागिीिर शासनामा स् त कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीही कायसिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नागपूरच् या ददशाभुममला ‘’अ’’ िकीं िा ‘’ब’’ िगस नतथसस् थ/ 
पयस् नस् थळाचा दजास देण् याची मागिी शासनास प्राप् त पालेली आहे. 
(२) ि (३) विभागीय आयुक् त, नागपूर ि श्जल् हाधधकारी, नागपूर याींच् याकडून मादहती/ 
अमभप्राय मागविण् यात आलेले आहेत. 

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

मुांबई उपनगरातील मालाड येथ ेएि दचुािीस्िार पतांगाचा माांजा 
गळयाला अडिल्यान ेजखमी झाल्याबाबत 

  
(६४) *  २८५१   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील मालाड येथे एक दचुाकीस्िार पतींगाचा माींजा गळयाला अडकून जखमी 
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पाल्याचे ददनाींक १४ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या समुारास ननदशसनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात नेहमीच पींतगोत्सिाच्या दरम्यान माींज्यामुळे काही जिाींना जीि 
गमिािे लागिे तसेच जखमी होण्याच्या घ्ना घडत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पींतग उडविण्याच्या िा तु्लेला पतींग पकडण्याच्या नादात अनेक दघुस् नाही होतात, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या पतींगोत्सिाच्या काळात अशा घ्ना घडू नयेत म्हिून शासनान े काय 
कायसिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ददनाींक १५.१.२०१५ रोजी पतींगाचा माींजा गळयाला अडकून एक 
चुचाकीस्िार जखमी पाल्याची घ्ना बोरीिली येथ ेघडली आहे. 
(२), (३) ि (४) मकरसींक्राींतीच्या पूिी शाळा, महाविद्यालये येथ े प्रत्यक्ष भे्ी देिून पतींग 
उडविताना होिारे गींभीर अपघात अथिा तत्सींबींधधत गुन्हे याबाबत मादहती देिनू सतकस  
करण्यात येते. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोहल्ला सममती ि शाींतता सममती याींच्या बैठका 
घेिून पतींगोत्सिाच्या काळात होिाऱया दघुस् नाींबाबत सूचना देिनू दक्ष केले जात.े तसेच 
चायननज अथिा नायलॉन माींज्याऐिजी साध्या माींजाचा िापर करािा, असे आिाहन केले जाते. 
नायलॉन माींज्याचा िापर होऊ नये यासाठी प्रनतबींधात्मक कायसिाही करण्यात येत.े पतींग 
उडविण्यासाठी िापरण्यात येिाऱया नायलॉन माींज्याच्या विक्रीस ि िापरास कायमस्िरुपी 
प्रनतबींध करण्याच ेधोरि ठरविण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
(५) विलींब पालेला नाही. 

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

पुण्यातील मसांहगड रस्त्यािरील िाहतुिीची िोंडी िमी िरण्याबाबत 
  
(६५) *  ३६९२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अनांत गाडगीळ, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मसींहगड रस्त्यािरील िाहतुकीची कोंडी ्ोडण्यासाठी विठ्ठलिाडी ते िारज े हया 
रस्त्याच्या मागिीसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे जानेिारी, २०१५ च्या नतसऱया 
सप्ताहात आींदोलन केले हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, विश्राींतीनगर येथील रस्त्याींचे रुीं दीकरि ि कण नॉल रस्त्याचे काम केल्यास सदर 
कोंडी काही प्रमािात कमी होण्यास मदत होिार असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशसनास आले आहे, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनान ेपाठपुरािा करुन कोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात आले आहे, 
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(३) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 

विश्राींतीनगर हद्दीमधील या रस् त् याचे डी.पी.नुसार १८ मी. एिढे रुीं दीकरि ि िडगाि 
बुद्रकु त े पु.ल.देशपाींड े उद्यान, पिसती पयतंचा ४.५ िक.मी.लाींबीचा कण नॉल रस् त् याचे काम 
केल् यास मसींहगड रस् त् यािरील िाहतूक कोंडी काही प्रमािात कमी होण् यास मदत होईल. 
(३) प्रश् न भाग - १ मधील विठ्ठलिाडी ते िारज े या नदीिकना-याच् या रस् त् याच े ब् ल् यु लाईन 
मध् ये येिारे काम काढून ्ाकिेबाबत मा. राष रीय हतरत लिाद याींचा ददनाींक १४.१.२०१५ 
रोजीच् या अींनतम ननकाल मा. सिोच् च् ा न् यायालयान े ददनाींक १२.२.२०१५ अन् िये कायम केला 
असल् यान,े सदर ननिसयानुसार पुढील कायसिाही पुिे महानगरपामलकेमा स् त करण् यात येत आहे. 
     प्रश् न भाग- २ मधील विश्राींतीनगर हद्दीमधील रस् ता पुिे महानगरपामलकेच् या ताब् यात 
असून, सदर रस् त् याची सद्यश्स्थतीमधील रुीं दी ६ मी. आहे सन २००८ च् या मान् य विकास 
आराखडयात नमूद सदर रस् त् याींची रुीं दी १८ मी. असून, सदर रस् ता रुीं दी साठीची उिसतरत जागा 
पुिे महानगरपामलकेमा स् त भूसींपादन करुन ताब् यात घेण् याची कायसिाही चाल ूआहे. 
     तसेच िडगाि बुद्रकु त े पु.ल.देशपाींड े उद्यान, पिसती पयतंच् या मींजूर विकास 
आराखड्याींमध् ये दशसविण् यात आलेला ७.५ मी. रुीं द ि ४५०० मी. लाींबीच् या कण नॉल रस् त् यासाठी 
महानगरपामलकेच् या सन २०१५-१६ च् या अींदाजपत्रकात रुपये ८८.१२ लक्ष तरतूद प्रस् तावित 
करण् यात आली आहे. सदर तरतूद मान् य पाल् यानींतर सदर रस् त् याचे काम करण् याचे प्रस् तावित 
आहे. 
(४) िरीलप्रमािे कायसिाही केली आहे. 

----------------- 
मुांबईतील बीडीडी चाळीचा पुनविचिास िरण्याबाबत 

 

(६६) *  ३५६४   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बीडीडी चाळीचा पुनविसकास प्रकल्प प्रलींबबत असल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू चाळीींचा खाजगी बबल्डराींकडून पुनविसकास केल्यास रदहिाशाींना ४५० 
चौ.्ु्ाींचे घर ममळिार आहे, तसेच चाळीींचा म्हाडाने पुनविसकास केल्यास चार ए्एसआय 
ममळिार असून रदहिाशाींना १५ ्क्के अनततरक्त के्षत्र्ळ ममळून त्याींना ५२५ चौ.्ु्ान े घर 
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ममळिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीडीडी चाळीचा पुनविसकास प्रकल्प लिकरात लिकर पूिस करण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) मुींबई विकास विभागामा स् त औद्योधगक कामगाराींच् या 
ननिासाची सोय म् हिून िरळी, नायगाींि, डडलाईल रोड, (ना.म.जोशी मागस) ि मशिडी येथ े
बाींधण् यात आलेल् या इमारतीींपकैी िरळी, नायगाींि ि ना.म.जोशी मागस येथील जममनी राज् य 
शासनाच् या मालकीच् या असून मशिडी येथील जमीन मुींबई पो स् रस् ्च् या मालकीची आहे. 
सदरहू चाळीींची पुनबाधंिी / पनुविसकास करण् याची बाब शासनाच् या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

सोनारी (ता.उरण,श्ज.रायगड) येथील गािातील मैदानािर पोलीस 
स् टेशन बाांधण् याचा घेतलेला ननणचय 

 

(६७) *  ३८७६   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६४० ला हदनाांि २४ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सोनारी (ता.उरि, श्ज.रायगड) येथील ग्रामस् थाींच् या सािसजननक कायसक्रमासाठी २ एकर 
जागा ज.ेएन.पी.्ी.ने उपलब् ध करुन देण् याच े मान् य केले त् यानसुार जे.एन.पी.्ी.ने कोिती 
कायसिाही केली आहे, 
(२) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल् यास त् याबाबत शासनाची भूममका काय आहे, 
(३) जे.एन.पी.्ी. मा स् त ग्रामस् थाींनी विरोध केलेल् या जागेिर पोमलस स् ्ेशन उभारिीच् या 
कामास सुरुिात पाली आहे िकीं िा कस े? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) सोनारी गािाजिळील पोलीस ठाण् यास देण् यात आलेल् या 
जागेशेजारी ग्रामस् थाींच् या सािसजननक कायसक्रमासाठी २ एकर जागा देण् याबाबत जे.एन.पी.्ी. 
प्रशासनाशी पाठपुरािा करण् यात येत आहे.  
(३) न् हािाशेिा पोलीस ठाण् याची निीन इमारत बाींधण् यासाठी जे.एन.पी.्ी प्रशासनाकडून भराि 
करण् याचे काम पूिस पालेले आहे. सदर दठकािी निीन पोलीस स् ्ेशन उभारिीच् या कामात 
जे.एन.पी.्ी प्रशासनाकडून सुरुिात केलेली नाही. 

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

मुांबईतील जोगेश्िरी (पू.) येथे बहृन्मुांबई महापामलिेतफे उभारण्यात आलेल्या रामा िेअर सेंटर 
रुग्णालयात अत्यािशि साहहत्य सुविधाांचा असलेला अभाि 

 

(६८) *  ५०३३   श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जोगेश्िरी (पू.) येथ ेबहृन्मुींबई महापामलकेत्् उभारण्यात आलेल्या सुसज्ज रामा 
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केअर सें्र रुग्िालयात सी्ी स्कण न, िेन््ीले्र ममशन इत्यादी अत्यािश्यक सादहत्य सुविधाींचा 
अभाि असल्याने तसचे रुग्िालयातील अध श् क्षक ि इतर डॉक््राींच्या 
ननषकाळजीपिामुळे रुग्िाींची गैरसोय होत असल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्िालयातील उपरोक्त सादहत्य सुविधाींच्या अभािामुळे विविध अपघातग्रस्त 
रुग्िाींना कुपर रुग्िालयात पाठविण्यात येत,े या कारिास्ति अनेक िेळा रुग्िाींचा कुपर 
रुग्िालयात नेईपयतं मतृ्यु होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रुग्िालयात अत्याधुननक सादहत्य सुविधा पुरविण्याबाबत शासनान े
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. दहींदु् दयसम्रा् बाळासाहेब ठाकरे रामा केअर सें्र 
रुग् िालयात व् हें्ीले्र, सोनोग्रा्ी, एक् स-रे इत् यादी उपलब् ध आहेत. 
सी.टी.स् िॅनः सी.्ी.स् कण न ममशन खरेदी करण् याची प्रिक्रया कें द्रीय खरेदीविभागातरे्फ कायासश्न्ित 
आहे. तात् पुरती व् यिस् था म् हिून खाजगी केद्राबरोबर एमलयु करून महापामलकेच् या दरामध् ये 
सी.्ी.स् कण न करून घेण् यात येतात. 
एम.आर.आय.स् िॅनः एम.आर.आय. सुविधा सािसजननक खाजगी सहभाग उपक्रमाींतगसत ननिड 
करण् यात आलेल् या के.आर.एस.एन.ए.ए. डायग् नोश्स््क प्रा.मल. या सींस् थेमा स् त पुरविण् यात 
येिार आहेत. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा स् त ददनाींक २९.११.२०१५ रोजी ननयुक् तपत्र देण् यात 
आले असून सदर सींस् थेमा स् त एम.आर.आय. स् कण न सुविधा ६ मदहन् यात कायासश्न्ित होिे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(२) ज् या रुग् िाींना अनतविशेष सिेा ि सुविधाींचे तसेच तञेय डॉक् ्राींची गरज भासते अशा 
रुग् िाींना महानगरपामलका रान् स्र प्रा्ोकॉल नुसार िैद्यकीय महाविद्यालयाशी सींलग् नीत 
मोठया रुग् िालयाींमध् ये नेण् यात येते. 
(३) िरील प्रश् न भाग १ मधील ददलेल् या उत् तराप्रमाि.े 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे श्जल््यातील घोडबांदर गािातील गटाराच्या ननिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत 

 
 (६९) *  ३००४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाि े श्जल््यातील घोडबींदर गािातील ग्ाराच े बाींधकाम ननकृष् दजासचे केल्यान े प्राप्त 
तक्रारीनसुार मुींबईच्या एका ठेकेदाराला महानगरपामलकेने काळ्या यादीत ्ाकले असल्याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् दजासचे बाींधकामासींदभासत उक्त कीं त्रा्दाराींिर कोिती दींडात्मक कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप, कारिाई करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे अींशतः  खरे आहे. 
     सींबींधधत कीं त्रा्दारास ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच् या पुढील ननविदा भरण् यास 
महानगरपामलकेकडून मज् जाि करण् यात आला आहे. 
(२) ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रातील घोडबींदर गाि रेतीबींदर ते मॉडनस पोपडपटीवीपयतंच् या 
रस् त् यालगत म्ार बाींधकामाचे कीं त्रा् ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेकडून मे.महेश् िर बबल् डसस 
याींना देण् यात आले होते. मात्र, या कीं त्रा्दाराकडून ननकृष ् दजासचे काम पाल् याचे 
महानगरपामलकेच् या ननदशसनास आल् यान े सींबींधधत कीं त्रा्दारास पामलकेकडून नो्ीस बजािून 
सदर काम नव् याने चाींगल् या प्रतीचे करुन घेण् यात आले आहे. 
     तसेच दरम् यानच् या कालािधीत महानगरपामलकेकडून या कीं त्रा्दाराची डडजी्ल मसग् नेचर 
लॉक करुन पुढील ननविदा भरण् यास मनाई करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील जुन्या इमारतीांच्या पुनविचिास िराियाचा असल्यास राज्य सरिारबरोबर लेखी िरार 

तसेच इमारतीच ेबाांधिाम विहीत िेळेत पूणच िरण्याबाबत 
 

(७०) *  ३५०३   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जुन्या इमारतीींच्या पुनविसकास कराियाचा असल्यास राज्य सरकारबरोबर लेखी 
करार तसेच इमारतीचे बाींधकाम िेळेत पूिस न पाल्यास अशा विकासकािर कारिाई करिार 
असल्याच ेमा.गहृननमासि मींत्री याींनी ननिसय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुषींगान ेपुढे काय कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ि (२) मुींबईतील जुन् या इमारतीींच् या पनुविसकास बहृन् मुींबई विकास 
ननयींत्रि ननयमािलीतील तरतुदीींनसुार केला जातो. 

विकास ननयींत्रि ननयमािलीतील ननयम ३३(७) मधील तरतुदीनुसार मुींबई शहर 
बे्ािरील जुन् या ि मोडकळीस आलेल् या उपकरप्राप् त इमारतीींच् या मोडकळीस आलेल् या 
उपकरप्राप् त इमारतीींच् या पुनरसचनकेरीता म् हाडामा स् त विकासक िकीं िा मुख् य प्रितसक याींना ना 
हरकत प्रमािपत्र ददले जाते. त् यानींतर विकासकान े योजनेच् या नकाशाींना मींजूरी घेिून सहा 
मदहन् याींच् या आत पुनरसचनेच ेकाम सुरु करुन १८-२४ मदहन् याींच् या आत बाींधकाम पुिस करण् यात 
यािे ि भोगि्ा प्रमािपत्र ममळाल् यानींतर ७ ददिसाींच् या आत भाडकेरु-रदहिाशी याचे 
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म् हाडामा स् त पनुिससन करण् यात याि,े असे गहृननमासि विभागाच् या ददनाींक १,६,२००५ च् या 
शासन ननिसयामध् ये नमूद करण् यात आले आहे. त् यानूसार म् हाडामा स् त कायसिाही करण् यात येते. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील सुरक्षा बलाच्या जिानाांिर होत असलेला अन् याय 

  
(७१) *  २७४१   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत पालेल्या अनतरेकी हल्यानींतर शासनाने महाराषर शासन सुरक्षा मींडळाची स्थापना 
करुन सुरक्षा बलाची ददनाींक २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी िा त्या सुमारास ननममसती केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सुरक्षा बलातील जिाींनाना ननयमानुसार विशेष पोमलस अधधकारी असा दजास 
देताना विनािॉरीं् अ्क करण्याचा अधधकार ददलेला असताना त्याींची नेमिूक मुींबईतील मींदीरे, 
महामागस, उड्डािपुल, ल.एन.जी.सी., जे.एन.पी.्ी, बँका इ. दठकािी “िॉचमन” म्हिून केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या दठकािी हे जिान सेिा देण्यासाठी रूज ूअसतात, त्या आस्थापनकेडून रू 
२० ते २१ हजार इतका पगार ददला जात असनू त्याींना दरमहा ितेन पािती ददली जात नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(४) उपरोक् त बाब शासनाच्या ननदसशनास आिण्यासाठी नागपूर दहिाळी आधधिेशात या 
जिानानी काढलेल्या मोचासचे प्रनतननधी मींडळ गहृखात्याींच्या सधचिाींना भे्ून आपली व्यथा 
साधगतली, त्या प्रनतननधी मींडळातील ज्या जिानाींची नािे देण्यात आली होती त्या सिस 
जिानाींना मशस्त मोडल्याचा आरोप करत ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच ननलींबबत करण्यात आलेल्या सिस जिानाींना पुन्हा सिेेत रूजू करून घेिून त्याींच े
ननलींबबत काळातील िेतन विनाविलींब देिेबाबत शासनाने कोिती उपाययोजना केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. शासन अधधसुचना ददनाींक १९.४.२०१० अन्िये 
महाराषर राज्य सुरक्षा महामींडळाची ननममसती करण्यात आली असून सदर अधधननयमातील 
तरतुदीनुसार सुरक्षा दल गदठत करण्यात आले आले. 
(२) सदर अधधननयमातील तरतुदीनुसार सुरक्षा दलातील सदस्याींना विशेष पोलीस अधधकारी 
असा दजास देण्यात आला असून सींबींधधत आस्थापनाींिर त्याींची नेमिुक “सुरक्षा दलाच ेसदस्य” 
अशी केली जाते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महामींडळातील सुरक्षा दलातील सदस्याींना त्याींच्या ननयुक्ती पत्रातील अ्ी ि शतीनुसार 
मोचास काढिे अथिा सींघ्ना स्थापन करिे इ. करीता प्रनतबींधीत केलेले आहे. तथावप त्या अ्ी 
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ि शतीचे उल्लींघन केलेल्या सदस्याींपैकी मोचासच े प्रनतननधीत्ि करिाऱया ३ सदस्याींना कीं त्रा्ी 
स्िरुपाच्या सेिेतून काढून ्ाकले आहे आणि ३ सदस्याींना सक्त ताकीद ददली आहे. 
 
 
(५) ि (६) महामींडळाच्या अ्ी ि शतीचा भींग केलेल्या सदस्याींना ननलींबबत केलेले नाही. तसेच 
महाराषर राज्य सुरक्षा महामींडळातील सुरक्षा दलातील ३ सदस्याींना ननलींबबत करण्यात आले 
नसुन त्याींची कीं त्रा्ी स्िरुपाची सेिा खींडीत करण्यात आली असल्यामुळे त्याींना पुन्हा कीं त्रा्ी 
सेिेत रुज ूकरुन घेिून त्याींच ेननलींबबत काळातील िेतन देण्याचा प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर महापामलिेने सन २०१५ मध् ये शहरातील मालमत् ताधारिाांना मलजल लाभ 

िर, पाणी लाभ िर आणण पथिर लािण् याचा घेतलेला ननणचय 
  
(७२) *  ३८३३   श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर महापामलकेन ेसन २०१५ मध् ये शहरातील मालमत् ताधारकाींना मलजल लाभ कर, 
पािी लाभ कर आणि पथकर लािण् याचा ननिसय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारिे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर करामुळे मालमत् ताधारकाींिर जादा आधथसक बोजा पडू नये म् हिून कोिती 
कायसिाही केली आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) महाराष र महानगरपामलका अधधननयमातील तरतुदीनसुार सींबींधीत 
महानगरपामलका त् याींच् या कायसके्षत्रात असलेल् या मालमत् ताधारकाींिर निीन कर लाििे, कर 
िाढवििे अथिा कमी करण् यास सक्षम असून, त् यानुसार उक् त अधधननयमातील कलम १२८(अ) 
ि ९९ नुसार नागपूर महानगरपामलकेडून असा कर लािण् याचा प्रस् ताि तयार केला असून, 
सदरचा प्रस्ताि महानगरपामलका सभागहृापुढे धोरिात् मक ननिसयास् ति प्रलींबबत आहे. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

सोलापूर शहरातील रस्त्यािरील मसग् नल यांत्रणा मोठया प्रमाणात बांद असल्याबाबत 
 

 (७३) *  ४९३२   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शहरात रस्त्यािरील मसग् नल मोठया प्रमािात बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारिे काय आहेत, 
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(३) तसेच, शहरातील नागतरकाींची प्रिासात गैरसोय होिू नये तसेच अपघात घडू नयेत म् हिून 
मसग् नल यींत्रिा पूिसित सुरु करिेबाब त शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही तथावप एकूि १३ मसग्लपकैी १० मसग्नल सुरु आहेत ि 
३ मसग्नल बींद आहेत. 
(२) तीन बींद मसग्नलपैकी एक मसग्नल रस्त्याचे विकास काम हाती घेतल्यामळेु आणि दोन 
मसग्नल रस्त्याच ेकाम करताना केबलमध्ये बबघाड पाल्यामुळे बींद आहेत. 
(३) मसग्नल व्यिस्था सुरळीत राहण्याकतरता ि देखभाल दरुुस्तीसाठी मक्तेदारास योग्य त े
ननयोजन करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील उपिरप्राप्त इमारतीांच्या पुनविचिासातून सरप्लस एफएसआयमधून म्हाडाच्या 

इमारत दरुुस्ती ि पनुरचचना मांडळाला घरे हदली नसल्याबाबत 
 

 (७४) *  २९८३   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.राजेंर मुळि :  सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पुनविसकासातून सरप्लस ए्एसआयमधनू म्हाडाच्या 
इमारत दरुुस्ती ि पुनरसचना मींडळाला घरे देिे बींधनकारक असताींना ३३ विकासकाींपकैी २९ 
विकासकाींनी घरे उपलब्ध करुन ददली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विकासकाींपैकी ्क्त १२ विकासकाींना मालमत्ता जप्त करण्याच्या नो्ीसा 
म्हाडाने पाठविल्याच ेददनाींक १३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या समुारास ननदशसनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मालमत्ताींची आणि बँक खात्याचा तपशील म्हाडाकड े उपलब्ध 
नसल्यान े विकासकाींिर कोित्या स्िरूपाची कारिाई करािी असा प्रश्न म्हाडा अधधकाऱयाींना 
पडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयतं म्हाडाने विकासकाींकडून िकती घरे उपलब्ध करून घेतली आहेत, 
तसेच जी घरे विकासकाींकडून म्हाडाींकड े सुपूदस केलेली नाहीत त्या विकासकाींची नािे काय 
आहेत ि त्या विकासकाींची मालमत्ता जप्त करण्याबाबत शासनाने काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) सन २०११ मध् ये मुींबई शहर बे्ािरील जुन् या उपकरप्राप् त इमारतीींच् या 
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पुनविसकासानींतर म् हाडास देय असलले अनततरक् त बाींधकाम के्षत्र्ळ म् हाडास ददलेले नाही अशी 
३३ प्रकरिे असल् याच ेननदशसनास आले. 
(२), (३) ि (४) गहृननमासि विभागाच् या ददनाींक १५.१०.२०१२ च् या पत्राद्िारे सदर ३३ 
प्रकरिाींमध् ये कारिाई करण् याच् या सूचना देण् यात आल् या. सदर ३३ प्रकरिाींमध् ये दोन प्रकरिे 
विक्रीयुक् त घ्काच् या इमारतीच े बाींधकाम अद्याप सुरु पाले नसल् यान,े एक प्रकरि 
न् यायप्रविष ् असल् याने तर एका प्रकरिामध् ये विकासकान े त् याचेविरुध् द गुन् हा दाखल 
होण् यापूिीच अनततरक् त बाींधकाम के्षत्र्ळ सुपूदस केल् याने उवि रसत २९ प्रकरिाींमध् ये म् हाडामा स् त 
गुन् हे नोंदविण् यात आले आहेत. सदर प्रकरिाींमध् ये मुींबई आधथसक गून् हे अन् िेषि विभागात्् 
तपास सुरु आहे. सदर २९ प्रकरिाींपैकी दींडात् मक रक् कम प्राधधकरिास प्राप्त न पाल् याने १२ 
प्रकरिाींमध् ये सींबींधधत विकासींकास नो्ीस देण् यात आल् या आहेत तर उिसतरत विकासकाींिर 
नो्ीस बजािण् याची कायसिाही म् हाडामा स् त करण् यात येत आहे. या विकासकाींना हरकत 
प्रमािपत्र धारकाींकडून आतापयतं १२४ सदननका म् हाडास प्राप् त पाल् या आहेत, म् हाडाकड े
अींशत/पूिसतः  घरे सुपूदस न केलेल् या विकासकाींना हरकत प्रमािपत्रधारकाींची नािे पुढीलप्रमािे 
आहेत :- 

हाजी अबुबकर हाजी मसुा, मे.पारस इीं्रप्रायजसे, द बलिास इस् ्े्, 
श्री.आय.ए.पारेख, श्री.अशोक मुरारका, मोहम् मद सलीम अब् दलु कयमु कोडीया, मे सुमेर अणण् ड 
असो., मे.एम.आय.इीं्रप्रायजेस, रस् ्ी हाजी उमेर सोब रस् ्, श्री.आय.डी.पारेख, म े अरविद 
प्रॉप्ींज, मे.ऑस् कर बबल् डर, अलाईड होल् डीींग मल., मे.मोहम् मद मुन् शी अणण् ड कीं ., मे.स् नेहा 
बबल् डसस, मे. सनी कन् स् रक् श् न कीं ., श्री.उदय ददघे, हतरष दामजी ननशार, श्री.बी.एस.जी.िकिी, 
श्री.आर.आर.जाधि, श्री.नमलनकुमार एम.शाह, राज अणण् ड ्ारेद अहमद ,खान, मे. गायत्री 
एन् ्रप्रायजेस, मसमको बबल् डसस, मे.मसध् दीविनायक कन् स् रक् शन प्रा.मल. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

चांरपूर श्जल् ्यातील मलू नगर पररषद अांतगचत बाराव् या वित् त आयोगाच् या अनुदानातून 
खरेदी िरण्यात आलेली नाला क् लीनर मशीन विनािापर पडून असल्याची बाब 

  
(७५) *  ५१३०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर श्जल् ्यातील मलू नगर पतरषद अींतगसत बाराव् या वित् त आयोगाच् या अनुदानातून 
खरेदी करण् यात आलेली नाला क् लीनर मशीन विनािापर पडून असल्याच ेददनाींक १४ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी िा त् यासुमारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मशीन उपलब् ध होिूनही िापर न करण् याची कारिे कोिती आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) अस ेननदशसनास आले नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
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----------------- 
 
 
 
 

महाड नश्जिच्या गाधारपाले गािाच्या हद्दीत झालेल्या धडिेत दोन जण ठार तर तीनजण 
जखमी झाल्याच्या घटनेबाबत 

  

(७६) *  ४१२२   श्री.राहुल नाििेर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंर पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई - गोिा महामागासिर ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास लक्परी बस ि 
जीप याींच्या महाड नश्जकच्या गाधारपाले गािाच्या हद्दीत पालेल्या धडकेत दोन जि ठार तर 
तीनजि जखमी पाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामा्ंत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर घ्नेत मतृ पालेल्या मतृाींच्या 
कु्ुींबबयाींना तसेच जखमीींना आधथसक मदत देिेबाबत शासनाने कोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप सदर घ्ना ददनाींक २.१.२०१५ रोजी 
घडली आहे. 
(२) ि (३) या प्रकरिी पोलीसाींनी केलेल् या चौकशीमध् ये सदर अपघात लक् परी बस चालकाच् या 
चुकीमळेु घडलेला असल् याचे आढळून आले आहे. लक् परी बस चालकाविरुद्ध महाड शहर पोलीस 
ठािे येथे गु.र.नीं.२/२०१५, भा.दीं.वि.सीं. ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७ सह मो.िा.का.कलम 
१८४ प्रमािे गुन् हा नोंदविण् यात आला आहे. 
     मतृाींच् या नातेिाईकाींना ि जखमीींना नुकसान भरपाई ममळण् याकरीता मो्ार दािा 
न् यायाधधकरिास आिश् यक कागदपत्र ेसादर करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील महापामलिेच्या पुलाांचा सद्यश्स्थतीचा डाटा जमा िरण्यासाठी 

महापामलिेन ेहाती घेतलेले ममशन बिज 
  

(७७) *  ३०७४   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील महापामलकेच्या पलुाींचा सद्यश्स्थतीचा डा्ा जमा करण्यासाठी महापामलकेन े
ममशन बब्रज हाती घेतले असून मुींबईतील २७० पलुाींची पाहिी करून सि्क्षि करण्यात येिार 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील िकती पलुाींचे आतापयतं सि्क्षि पुिस पाले आहे, 
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(३) तसेच या कामाकतरता ननविदा काढल्या आहेत काय, असल्यास, आतापयतं िकती ननविदा 
प्राप्त पाल्या आहे, 
(४) असल्यास, सदर काम कोित्या कीं पनीला देण्यात येिार आहे ि त्यासाठी िकती खचस 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) मुींबईतील २७४ पुलाचे सि्क्षि करुन आिश् यकतेनुसार त् याींची 
दरुुस् ती िकीं िा पनुबांधिी करण् याबाबत उपाययोजना तयार करण् याच े काम बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेने हाती घेतले आहे. 
(२) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा स् त ननविदा प्रिक्रया सुरु असल् याने सि्क्षिाचे काम सुरु 
करण् यात आलेले नाही. 
(३) ननविदा प्रिक्रया सुरु असून आतापयतं एकूि ९ ननविदा बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस प्राप् त 
पालेल् या आहेत. 
(४) ननविदा प्रिक्रया पूिस न पाल् यामुळे सींस् था ननश्श्चत करण् यात आलेली नाही. तसचे सदर 
कामासाठी कायासलयीन अींदाश्जत खचस रु. २.०८ को्ी इतका आहे. 
 

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

मुांबई येथील पश्श्चम रतुगती महामागाचिरील अांधेरी,जोगेश् िरी आणण साांताकु्रझ याहठिाणािर 
महहलाांसाठी प्रसाधनगहेृ बाांधण् याचा शासनाने घेतलेला ननणचय 

  
(७८) *  ४४०६   श्री.हररमसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर 
ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील पश्श्चम द्रतुगती महामागासिरील अींधेरी, जोगेश् िरी आणि साींताकु्रप या 
दठकािािर मदहलाींसाठी प्रसाधनगहेृ बाींधण् याचा ननिसय शासनाने माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा 
त् यादरम् यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू दठकािी मदहलाींसाठी प्रसाधनगहेृ लिकरात लिकर बाींधण् याबाबत 
शासनाने कोिती कायसिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) मुींबई येथील पश्श्िम द्रतुगती महामागासिरील अींधेरी, 
जोगेश्िरी आणि साींताकु्रप या दठकािाींिर मदहला ि पुरुषाींकतरता ‘’पैसे द्या ि िापरा’’ या 
तत् िािर एकूि ६ दठकािी स् िच् छतागहृ बाींधण् याच ेकाम बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा स् त हाती 
घेण् यात आले. या ६ पैकी एक प्रसाधनगहृ सुरु करण् यात आले आहे. ४ प्रसाधनगहेृ नोंदिीकृत 
मदहला बचत ग्ाींना चालविण् यासाठी ठेिण् यात आली आहेत. त् यासाठी ४ सींस् थाींची ननिड 
करण् यात आली असनू सदर ४ ि उिसतरत १ अशी एकूि ५ प्रसाधनगहेृ लिकरच सुरु करण् याचे 
बहृन् मुींबई महानगरपामलकेत्् प्रस् तावित आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
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----------------- 
  
 
 
 

राज्यातील शहरी भागातील गरीब झोपडपट्टीिासीयाांसाठी घरे देण्यािरीता 
राजीि गाांधी आिास योजनसे ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 
(७९) *  ३३४९   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय गहृननमाचण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शहरी भागातील गरीब पोपडपटीवीिासीयाींसाठी घरे देण्याकरीता राजीि गाींधी 
आिास योजना लागू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ४६ शहराींमधील २२ लाख पोपडपटीवीिासीयाींना घरे देण्याच्या राजीि 
गाींधी आिास योजना ननधी अभािी प्रलींबबत असल्याचे माहे जानिेारी, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजीि गाींधी आिास योजनसेाठी ननधी उपलब्ध करण्याकरीता शासनान ेकोिती 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) कें द्र शासनाने शहरी भागातील पोपडपटीवीिामसयाींसाठी कें द्र सहाश्य्यत 
राजीि आिास योजनेची घोषिा सन २०११ मध् ये केली होती. सदर योजनेची सुधारीत 
मागसदशसक तत् िे सप् ्ेंबर, २०१३ मध् ये कें द्र शासनाने ननगसममत केली आहेत. त् यानसुार राजीि 
आिास योजनेचा कालािधी २०१३-२०२२ असा आहे. कें द्र शासनान ेननगसममत केलेल् या सुधातरत 
मागसदशसक सचूनाींच् या अनुषींगान े राज् यातील ४६ नागरी स् िराज् य सींस् थाींचा राजीि आिास 
योजनेमध् ये समािेश प्रस् तावित करण् यास कें द्र शासनाने सींमती दशसविली आहे. या शहराींमध् ये 
राजीि आिास योजनेची अींमलबजाििी करण् यापूिी पोपडपटीवीमुक् त शहर ननयोजन आराखडा 
तयार करिे, पोपडपटीवटयाींचे सिक््षि, जीआयएस /एमआयएस करिे, इत् यादी कायसिाही सुरु 
आहे. 
(२) ि (३) राजीि आिास योजनेची राज् यात अींमलबजाििी करण् याच् या अनुषींगान ेआधथसक, 
सींसाधनाची उपलब् धता, योजनचेी राज् यात अींमलबजाििी करण् यासाठी लागिारा ननधी, 
उपलब् ध होऊ शकिारा ननधी इ. बाबीींसींदभासतील मुल् याींकन करण् यात येत आहे. दरम् यान कें द्र 
शासनाने ‘’२०२२ पयतं सिांसाठी घरे’’ हे धोरि घोवषत केले असून याबाबतची मागसदशसक तत् ि े
कें द्र शासनाकडून प्राप् त होि ेअपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई पश्श्चम उपनगरातील गोरेगाि येथील पी/दक्षक्षण विभागातील झाडाांची तोड िेल्याबाबत 
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(८०) *  ३६२१   श्री.नरेंर पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पश्श्चम उपनगरातील गोरेगाि येथील पी/दक्षक्षि विभागातील इनॉबबस्  मॉल ि मालाड 
मधील पी/उत्तर विभागातील इश्न््नन्ी मॉलच्या जममनीिरील एकूि ३०० पाडाींची तोड तेथील 
विकासकाींकडून माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये वा त्र्ा दरम्र्ान करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनसुार शासनान ेसदर विकासकाींिर कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या पी/दक्षक्षि विभागातील इनऑबबस्  
मॉलच् या पाठीमागे न.भू.क्र. १४०६३ अ/२५ अ या मोकळया भूखींडािरील सुमारे १२५-१५० तसेच 
पी/उत् तर विभागातील इश्न््नी्ी मॉलच् या पाठीमागे न.भू.क्र. १४०६३ अ/७ या मोकळया 
भूखींडािरील सुमारे ११२ सुबाभुळ या जातीच्या पािसाळयात िाढलेल् या पाडाींची अनधधकृत तोड 
माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये करण् यात आली हे खरे आहे. 
(२) ि (३) या सींबींधी बाींगुर नगर मलींक रोड पोमलस ठािे (मालाड/पश्श्चम) येथ ेअदखलपात्र 
गुन् ्याींची नोंद करण् यात आली आहे. पोमलसाींमा स् त मा. न् यायालयाकडून गुन् हा दाखल 
करण् याबाबत परिानगी घेण् यात येत असनू बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा स् त पुढील तपास 
करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई-पुणे रतुगती महामागाचिर िगेिेगळया घटना घडून या 
महामागाचिर िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 

  
(८१) *  ३१७५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुिे द्रतुगती महामागासिर अनेकदा िेगिेगळया घ्ना घडून या महामागासिर दोन 
तास कधी कधी त्याही पेक्षा अधधक काळ िाहतूक कोंडी होत असल्यान ेप्रिाशाींना नाहक त्रास 
सहन करािा लागत असल्याचे माहे जानेिारी २०१५ रोजी िा त्यासमुारास आढळून आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागासिर िाींरिार विविध होत असलेल्या घ्ना थाींबविण्यासाठी ि िाहतूक 
कोंडी सोडविण्यासाठी शासनाने कोिती खास उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप कोितीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये मुींबई-पुिे द्रतुगती मागासिर िाहतूक 
कोंडी पाली होती, हे खरे आहे. 
 
(२) महामागासिर होिारे अपघात ्ाळण् यासाठी आणि िाहतकू कोंडी सोडविण् यासाठी 
खालीलप्रमाि ेउपाययोजना करण् यात आलेल्या आहेत :- 

१) मुींबई-पुिे द्रतुगती महामागासिर महामागस पोमलसाींच े पळस् प,े बोरघा्, खींडाळा ि 
िडगाि येथे महामागस पोलीस मदत कें दे्र कायसरत असनू तेथील अधधकारी ि कमसचारी 
महामागासिर गस् त घालून िाहतूकीचे ननयमन करतात.  
२) महामागस पोलीस ि आय.आर.बी.कीं पनीींच ेहेल् पलाईन नींबर उपलब् ध करुन देण् यात 
आले असून सदर हेल् पलाईन नींबरचे ्लक महामागासिर दठकदठकािी लािण् यात आले 
आहेत. 
३) मुींबई-पुिे द्रतुगती महामागासिर आधुननक सव् ह्लन् स मसस् ्ीम बसविण् याचा प्रस् ताि 
महाराष र राज् य रस् त ेविकास महामींडळाच् या विचाराधीन आहे.  
४) मुींबई-पुिे द्रतुगती महामागासिर विशेषतः  बोरघा्मधील घा् रस् त् यािर िाहने बींद 
पडिे ि इतर घ्नाींमध् ये िाहनाींचे अपघात होऊन िाहतूक कोंडी होण् याची शक् यता 
असते. त् यामुळे या दठकािी िाहतूक कोंडी होण् याची शक् यता असते. त् यामुळे या 
दठकािी िाहतूक कोंडी होऊन नये म् हिून महामागस पोलीस कें द्र ि आय.आर.बी. 
मा स् त प्रत् येकी एक के्रन तैनात ठेिली आहे. 
५) द्रतुगती महामागासिर िेग मयासदा पाळिे, लेनची मशस् त पाळिे ि महामागासिर 
िाहने न थाींबविण् याबाबतचे सचूना ्लक लािण् यात आलेले आहेत. द्रतुगती 
महामागासिर मसमें्च् या कठड्ींयािर डमेलने्र लािण् यात आले आहेत. अपघातप्रिि 
के्षत्रात रस् त े दभुाजकाींिर बब्र्ेन िायर रोप लािण् यात आलेले आहेत. साईड कठड े
तयार करुन घेण् यात आलेले आहेत. 
६) जुन् या मुींबई-पुिे महामागासिर ज् या दठकािी द्रतुगती महामागासला जोडला जातो. 
त् या दठकािी जड अिजड िाहनाींना मुींबईच् या ददशेने जाण् यास प्रनतबींध करण् यात 
आला आहे.  
७) अपघातप्रिि के्षत्रामध् ये िाहनचालकाींनी घ् याियाच् या काळजीबाबत सूचना ्लक 
लािण् यात आलेले आहेत.  
८) दरड कोसळून अपघात होऊ नये, मोका् जनािरे द्रतुगती महामागासिर येऊ नये 
याकरीता आिश् यक त् या उपाययोजना करण् याबाबत आय.आर.बी.कीं पनीकड ेपत्रव् यिहार 
करण् यात आला आहे.  
९) महामागासिर एखादे िाहन बींद पडल् यास सदरच ेिाहन के्रनच् या सहाय्यान ेबाजूला 
घेऊन त् याच् या मागे-पुढे तरप् लेक् ्र कोन लािून अपघात होिार नाही याची काळजी 
घेतली जात.े  
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(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
  
 
राज्यातील राज्य राखीि पोलीस दलातील िमचचा-याांची श्जल्हा पोलीस दलात बदली देण्याबाबत 
  
(८२) *  ३१४६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील राज्य राखीि पोमलस दलातील कमसचारी १० िषासची सेिा पूिस पाल्यानींतर 
श्जल्हा पोमलस दलात बदलून जाण्यास पात्र असतात यासाठी श्जल्हा पोमलस दलात 
त्याींच्यासाठी १० ्क्के जागा राखीि ठेिण्यात येतात तरी देखील सदर कमसचा-याींच्या बदल्या 
करण्याकड ेदलुसक्ष केले जात असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन याबाबत काही धोरिात्मक ननिसय घेिार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) अपर पोलीस महासींचालक, राज्य राखीि पोलीस 
बल, महाराषर राज्य, मुींबई कायासलयाच्या अधधनस्त असलेल्या समादेशक ग् क्र. १ ते १६ या 
कायासलयामध्ये मोठया प्रमािािर पोलीस कमसचारी सींिगासतील विविध पदे तरक्त असल्यामळेु 
कायदा ि सुव्यिस्थेच्या बींदोबस्ताकतरता पोलीस कमसचारी पुरवििेकतरता अडचिीचे होते. 
त्यामुळे पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच े मान्यतेने ददनाींक ०३.०५.२०१४ 
अन्िये सन २०१४ या एक िषाससाठी श्जल्हा बदल्या न करण्याचा ननिसय घेण्यात आला. 
     सदर ननिसयाच ेविरुध्द राज्य राखीि पोलीस बलातील एकूि १५ पोलीस कमसचारी याींनी 
मण् को्ासत क्र. ४४६/२०१४ प्रमािे दािा दाखल केला, सदर दाव्याचा ननकाल ददनाींक 
०९.०७.२०१४ रोजी पाला. सदर ननकालामध्ये मण् को स् याींनी अपर पोलीस महासींचालक, राज्य 
राखीि पोलीस बल, महाराषर राज्य, मुींबई याींना काही प्रमािात श्जल्हा बदल्या कराव्यात असे 
ननद्श ददले. सदर ननिसयामध्ये मण् को्ासनी अपर पोलीस महासींचालक, राज्य राखीि पोलीस 
बल कायासलयाच्या कोित्याही बाबी विचारात न घेता ननकाल ददल्यामुळे श्जल्हा बदली-२०१४ 
प्रकरिी राज्य राखीि पोलीस बल कायासलयान ेशासनाच्या परिानगीने क्र. १०४९२/२०१४ प्रमाि े
उच्च न्यायालयात दािा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३.०२.२०१५ रोजी पालेल्या 
सुनाििीच े तारखसे अपर पोलीस महासींचालक, राज्य राखीि पोलीस बल याींना दोन 
आठिडयामध्ये श्जल्हा बदल्या करण्याबाबत समक्ष ननद्श ददलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच े
ननद्शाप्रमािे राज्य राखीि पोलीस बलातील पोलीस कमसचाऱयाींची श्जल्हा बदली करण्याची 
कायसिाही अपर पोलीस महासींचालक, राज्य राखीि बल कायासलयात सुरु आहे. 



64 

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

राज् यातील गडधचरोली, नांदरुबार ि िधाच या श्जल् ्यातील सहायि 
धमाचदाय आयुक् ताांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 (८३) *  ४२७५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंर मुळि, डॉ.सुधीर ताांब े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७८१ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील गडधचरोली, नींदरूबार ि िधास या तीन श्जल् ्यातील सहायक धमासदाय 
आयुक् ताींची पदे तरक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पदे भरण् याबाबत शासनाने कोिती कारिाई केली आहे िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सहायक धमासदाय आयुक् त सींिगासतील गडधचरोली, नींदरूबार ि िधास या तीन श्जल्हयातील 
तरक् त पदािर न् यानयक सेिेतील अधधकारी प्रनतननयुक् तीन े उपलब् ध करुन देण् याची विनींती 
मा.महाप्रबींधक, उच् च न् यायालय, मुींबई याींना करण् यात आली आहे. मा.उच् च न् यायालयाकड े
सहायक धमासदाय आयुक् त सींिगासतील तरक् त पदे भरण् याबाबत पाठपुरािा करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

मसल्लोड (श्ज.औरांगाबाद) पररसरात मोठयाप्रमाणात होणा-या अिैध प्रिासी 
िाहतूिीिर ननबधं आणण्याबाबत शासनाने िराियाची िायचिाही 

 
(८४) *  ५६३९   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मसल्लोड (श्ज.औरींगाबाद) पतरसरात मोठया प्रमािात अिैध प्रिासी िाहतकू होत असल्यान े
अनेकदा लहान मोठे अपघात होत असूनही पोलीसाींच ेमात्र या अिधै प्रिासी िाहतुकीकड ेदलुसक्ष 
होत असल्याच ेमाहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त भागातील अिधै प्रिासी िाहतूक त्िरीत बींद करण्याबाबत तसेच अशा 
िाहनचालकािर ि याकड ेदलुसक्ष करिाऱया पोलीसाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) अिैध प्रिासी िाहतुकीविरुध्द पोलीसाींनी कारिाई केलेली 
आहे. सन २०१२, २०१३ ि २०१४ मध्ये मसल्लोड पतरसरात अनुक्रमे ४६, ३९ ि ३३ अपघात 
पालेले आहेत. 
 
     मसल्लोड पतरसरामध्ये अिधै प्रिासी िाहतकू करिाऱया िाहनाींिर पोलीस ठािे, मसल्लोड 
शहर; पोलीस ठािे मसल्लोड ग्रामीि आणि िाहतूक शाखा औरींगाबाद ग्रामीि याींच्याकडून 
िारींिार ि सींयुक्त मोदहम राबिून जानेिारी, २०१४ ते ्ेब्रुिारी, २०१५ अखेरपयतं ६२७ केसेस 
करुन रु. १२,४९,९००/- दींड िसूल केला आहे. या कालािधीत ५२ िाहनाींच े परिान े ननलींबबत 
करण्याबाबत प्रादेमशक पतरिहन कायासलयास प्रस्ताि पाठविण्यात आले आहेत आणि २२ िाहन े
७/१० ददिसाींकरीता ननलींबबत करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

सी आर झडे ननयमािली अांतगचत बांधनिारि असलेल्या मांजूरीतून सिलत देिूनही 
सागरी पोलीस चौक्याांच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याची बाब 

 

(८५) *  ५७४९   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सी आर पडे ननयमािली अींतगसत बींधनकारक असलेल्या मींजूरीतून सागरी पोलीस ठाण्याींना 
सिलत देण्याच्या ददनाींक ६ जानिेारी २०११ रोजीच्या अधधसूचनेनींतरही अनासळा, केळिा, दादर, 
सागरी-१, सागरी-२, मालाड-मढ, क् परेड-गीतानगर, साींताकु्रप इत्यादी सागरी पोलीस 
चौक्याींच ेबाींधकाम प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सागरी सुरके्षच्या दृष्ीन ेकोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, सदर कायसिाहीचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) अनासळा ि केळिा (श्ज.पालघर) आणि मुींबई सागरी-१ येथील पोलीस 
ठाण् याच् या बाींधकामाची े्ंडर प्रिक्रया महाराष र राज् य पोलीस महामींडळाकडून राबविण् यात येत 
आहे.  
     दादर (श्ज.रायगड) येथील जागा हतरत-२ मधून हतरत-१ मध् ये िगस करण् याची कायसिाही 
सुरू आहे.  
     मुींबई सागरी-२, मालाड-मढ चेकपोस् ् आणि साींताकु्रप पोलीस चौकीकतरता जागा 
ताब् यात घेण् याबाबतची कायसिाही सुरू आहे.  
     क् परेड-गीतानगर येथील चेकपोस् ्कतरता जागा उपलब् ध पाली असून, ननधीच् या 
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उपलब् धतेनुसार बाींधकाम करण् यात येत आहे.  
(२) ि (३) सागरी सुरके्षसाठी ६९ बो्ी उपलब् ध केल् या असून सागरी श्जल् ्याींमध् ये ४३ सागरी 
पोलीस ठाि ेि ९१ चेकपोस् ् कायसरत आहेत.  
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई ि मुांबई उपनगरातील म्हाडाच्या मोिळ्या भखुांडािर िरण्यात आलेले अनतक्रमण हटिून 

त्यािर गरीब ि सिचसाधारण नागररिाांसाठी गहृप्रिल्प उभारण्याबाबत 
 

 (८६) *  ३८०१   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्रीमती हुस्नबान ू
खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अमरमसांह पांडडत :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ि मुींबई उपनगरात म्हाडाच्या मोकळया भखूींडािर म्हाडाने बाींधकाम न केल्यामुळे 
करण्यात आलेले अनतक्रमि ह्िून त्यािर गरीब ि सिससाधारि नागतरकाींसाठी गहृप्रकल्प 
उभारण्याकड े म्हाडा दलुसक्ष कतरत असल्यामुळे या जममनीचा पुनविसकास प्रलींबबत असल्याच े
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील पहाडी गोरेगाि येथ े म्हाडाचा १० एकराचा भूखींड असून म्हाडाच े
त्याकड े दलुसक्ष पाल्यामळेु त्यादठकािी पोपडपटीवयाींनी अनतक्रमि केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, भुखींडािरील अनतक्रमिे ननषकामसत करुन त्या भुखींडाचा पुनविसकास करुन 
नागतरकाींसाठी स्िस्त दरात घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच अनतक्रमि ननषकामसत 
करण्यास विलींब करिा-या म्हाडा अधधका-याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनान े कोिती 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) म् हाडाच् या मालकीची मोकळी जममन ज् या-ज् या दठकािी आहे, त् या 
जागेिर होिारे अनतक्रमि िेळोिळेी ननष कामसत करण् यात येत.े सदर भूखींडास सुरक्षक्षततेच् या 
दृष ्ीने कुीं पि घालण् यात येते. योग् य मोकळ्या भखूींडािर विविध उत् पन् न ग्ातील सिससामान् य 
नागतरकाींसाठी गहृननमासि योजना राबविण् यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. गोरेगाींि (प) येथील मौजे पहाडी येथील स.क्र.२९ (पै) न.भू.क्र.५० (अ) या 
जममनीच् या मालकी हक् काबाबत प्रश् न ननमासि होऊन सध् या सदर प्रकरि न् यायप्रविष ठ आहे. 
त् यामुळे त् या भखुींडािर म् हाडास गहृननमासि प्रक ल् प योजना राबविता आलेली नाही. 
      तथावप, या मोक ळ्या भूखींडािर होिारे अनतक्रमि िेळोिेळी ननष कामसत करण् यात आले 
असून सदर भूखींडास अींशतः  पत्र्याचे कुीं पन घालण् यात आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
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----------------- 

  
 
 

मुांबई महानगरपामलिेच्या मुख्यालय समोरील क्रीडा भिनात झालेल्या 
आधथचि घोटळ्याची चौिशी िरण्याबाबत 

  
(८७) *  ३७९६   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या मखु्यालय समोरील मोक्याच्या दठकािी असलेले क्रीडा भिनाला 
मसल ठोकण्याचा ननिसय प्रशासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिसय हा क्रीडा भिनात पालेल्या आधथसक घो्ाळयामुळे घेण्यात आला 
असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घेतलेल्या ननिसयानूसार घो्ाळा करिाऱया अधधकाऱयाींविरुध्द कोिती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सदर क्रीडा भिनाच् या आधथसक बाबतीत तक्रार प्राप् त पाली असून, सदर तक्रारीच्या 
अनुषींगाने सींबींधधताींिर बहृन् मुींबई महानगरपामलका प्रशासनामा स् त चौकशीची प्रिक्रया सुरु आहे. 

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

नामशि के्षत्रवििास प्राधधिरण स्थापन िरण्याबाबत 
  
(८८) *  ५२७२   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ७७४ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ 
रोजी हदलेल् या उत्तराच् या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ७४ व्या घ्ना दरुुस्तीच्या अनुषींगाने नामशक महानगर के्षत्र घोवषत करण्यात आल्यानुसार 
सदर के्षत्रासाठी महानगर ननयोजन सममती स्थापन करण्याच्या दृष्ीन े सदर सममतीिर 
ननिडिुकीच्या माध्यमातून ननयुक्त कराियाच्या सदस्याींकरीता ननिडिूक घेण्यासाठी 
ननिडिुकीचा ददनाींक अधधसूचीत करण्याच्या विचाराधीन बाबीींिरील शासनाचा विचार पूिस 
पाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक के्षत्रविकास प्राधधकरि गठीत करण्याविषयी ननिडिूक घेिे 
इत्यादीबाबत पुढे कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) आगामी मसींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या पाश्िसभमूीिर तत्ित: मान्यता देण्यात आलेल्या विकास 
कामाींच्या आराखडयात अींतभूसत कामाींसाठी कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त पाला आहे काय, 



68 

तसेच सदर आराखड्यातील के्षत्रीय स्तरािरुन सुरु असलेल्या कामाींची सद्यश्स्थती काय आहे ? 
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नामशक महानगर के्षत्रासाठी महानगर ननयोजन सममती स्थापन 
करण्याच्या दृष्ीने सदर सममतीिर ननिडिूकीच्या माध्यमातून ननयुक्त कराियाच्या 
सदस्याींकरीता घ्याियाचा ननिडिूकाींसाठी आयुक्त, नामशक विभाग याींनी सादर केलेल्या 
ननिडिूकीचा ददनाींक अधधसुधचत करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधधन आहे. 
(२) नामशक महानगर ननयोजन सममती स्थावपत पाल्यानींतरच नामशक के्षत्र विकास प्राधधकरि 
गठीत करण्याविषयी पुढील ननिसय येिे उधचत राहील अशी शासनाची भूममका आहे. 
(३) आगामी मसींहस्थ कुीं भमेळयाच ेआयोजन ि अींमलबजाििीसाठी ननधी ममळण्याच्या दृष्ीन े
कें द्र शासनाकड ेपाठपुरिठा सुरु आहे. मसींहस्थ कुीं भमेळयाचे आयोजन ि अींमलबजाििी करीता 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींचे अध्यक्षतेखालील मशखर सममतीने मान्यता ददलेल्या आराखडयातील 
कायमस्िरुपी कामे माचस २०१५ अखेर ि तात्पुरत्या स्िरुपातील कामे कामाच्या स्िरुपानुसार 
जुन २०१५ अखेर पूिस करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे. तसचे याबाबत मशखर सममतीने 
ि उच्च स्तरीय सममतीन े िेळोिळेी घेतलेल्या ि घेतल्या जािाऱया ननिसयाची कालबध्द ि 
यशस्िीपिे अींमलबजाििी करण्याच्या हेतून ेअपर मुख्य सधचि (सािसजननक बाींधकाम विभाग) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय सममती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
 

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

नागपूरात िषचभरात बामलिा, तरुणी ि महहला िरील अत्याचार 
विनयभांग आणण बलात्िाराच्या घटनाांमध्ये झालेली िाढ 

  
(८९) *  ४००७   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूरात िषसभरात बामलका, तरुिी ि मदहलािरील अत्याचार, बलात्कार तसेच विनयभींग 
यासारख्या घ्ना सातत्यान ेघडतच असून घ्नाींची आकडिेारी िाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासना मा्ंत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर अत्याचार, बलात्कार 
करिाऱयाींिर काय कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीही कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) नागपूर शहरामध्ये गेल्या िषसभरात मदहलाींिरील 
पालेल्या अत्याचार, बलात्कार तसेच विनयभींगाच्या घ्नाींची आकडिेारी खालीलप्रमािे आहे. 
 

 सन २०१३ सन २०१४ 
दाखल 
गुन् हे 

ननकाली 
गुन्हे 

प्रलींबबत 
गुन्हे 

दाखल 
गुन् हे 

ननकाली 
गुन्हे 

प्रलींबबत 
गुन्हे 
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अपहरि ११८ ९६ २२ १४५ ११६ २९ 
बलात्कार ९० ९० ०० ११६ ११३ ०३ 
विनयभींग २०९ २०१ ०८ २७९ २७१ ०८ 
हुींडाबळी २१९ २१९ ०० २५४ २५४ ०० 
एकूि ६३६ ६०६ ३० ७९४ ७५४ ४० 

 
     प्राप्त तक्रारीची तात्काळ दाखल घेऊन गुन्हा दाखल करुन आरोपीींना अ्क करण्याची 
कारिाई करण्यात येते. उपरोक्त गुन््याींस अ्काि करण्याकरीता शासनामा स् त खालील विविध 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 
     १) विविध पथके : चैन स्नणधचींग, घर्ोडी, मदहलाींविरुध्द अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच 
ज्येषठ नागरीकाींसाठी िेगिेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. 
     २) स्कु्ी पेरोमलींग : मदहला पोलीस कमसचाऱयाींना स्कु्ी सपुकुीचे िा्प करण्यात आले 
असून त्या अन्िये पेरोमलींग करण्यात येत.े  
     ३) नाकाबींदी ि पेरोमलींग : पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत िेळोिळेी नाकाबींदी करण्यात येते. 
मदहलाींची िदसळ असलेल्या दठकािी तसेच इतर सींभाव्य दठकािी पेरोमलींग करण्यात येते. काही 
महत्त्िाच्या दठकािी लोकाींना ददसतील अशा पध्दतीने पोलीस गाडया लािण्यात येतात. 
     ४) मोबाईल ॲप : सींक्ात सापडलेल्या मदहला अथिा इतर नागरीकाींना तातकाळ मदत 
ममळिेकरीता आय िॉच पोलीस हे ॲप सुरु करण्यात आले आहे. या ॲपच े ब्न दाबताच 
पोलीस ननयींत्रि कक्ष आणि इतर आठ व्यक्तीना ्ोन जाईल आणि पोलीस ननयींत्रि कक्षाला 
गुगल नकाशाव्दारे त्या व्यक्तीचा पत्ता लागेल तसेच ्ोनिर प्रनतसाद न ममळाल्यास 
सींबींधधतास एसएमएस जाईल. 
      सदरच्या घ्ना रोखण्याकरीता सन २०१४ च्या पूिस िषासत सीआरपीसी १०९ खाली 
एकूि ८६१ जिाींिर, ११० खाली १६९६ जिाींिर, १५१ (३) खाली १२४ जिाींिर कारिाई 
करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  

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

िसई (श्ज.पालघर) तालुक्यात स्ितांत्र पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना िरणेबाबत 
  
(९०) *  ४०८१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर 
पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसई (श्ज.पालघर) तालुक्यात स्ितींत्र पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना मौज-ेददिािमान 
येथे आरक्षक्षत असलेल्या स.नीं.१५७ पै.स.न. १७६ पै. या जागेिर करण्यासाठी  ददनाींक ५ 
जानेिारी, २०१५ रोजी लोकप्रनतननधीनी एका ननिेदनाद्िारे मागिी केली आहे,  हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िसई-विरार उपप्रदेश ि मीरा-भाईंदर येथील िाढत्या लोकसींख्येमळेु 
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कायदासुव्यिस्थेचा ननमासि पालेला प्रश्न पाहता सदर पोमलस आयुक्तालयाची स्थापना िकती 
कालािधीत करण्यात येिार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) ि (३) ददनाींक १.८.२०१४ पासनू ठाि ेश्जल्ृयाच ेविभाजन करुन निीन पालघर श्जल््याची 
ननममसती करण्यात आली आहे. 
     पालघर श्जल््यात एकूि १६ पोलीस ठािे तसचे िसई, पालघर, डहािू, तलासरी, 
जाव्हार, िाडा, मोखाडा ि विक्रमगड या तालुक्याींच्या समािेश करण्यात आला आहे. 
     अपर पोलीस अध श् क्षक, िसई, उपविभागीय पोलीस अधधकारी, पालघर, बोईसर ि 
डहािू ही पदे पोलीस अधीक्षक, पालघर याींच े आस्थापनेिर िगस करण्यात आलेली आहेत. 
निीन पोलीस आयुक्तालय ननमासि केले तर पालघर ि ठािे श्जल्ृयात पोलीस घ्कासाठी 
अत्यींत कमी कायसके्षत्र मशल्लक राहिार आहे. पालघर श्जल््याननममसतीमुळे दोन्हीही घ्क 
ममळून सींपूिस विभाग ननयींबत्रत करु शकत नसल्यान े ममरारोड ि िसई पोलीस आयुक्तालय 
ननमासि करिे उधचत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यामध्ये नगरपररषदेतील मुख्य िायचिारी अधधिारीऱ याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(९१) *  २९२५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर नगरपतरषद अधधननयम, १९६५ कायदा अश्स्तत्िात आल्यानींतर महाराषरातील सिस 
२२७ नगरपतरषदाींमधील नगराध्यक्षाचे अधधकार मागील काही िषासत काढून घेण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधीच मुख्य कायसकारी अधधकाऱयाींची पदे मोठया प्रमािात तरक्त आहेत 
त्यामुळे अनतमहत्िाच्या कामाींना परिानगी देताींना नगराध्यक्षाींना स्या करण्याचे अधधकार 
नसल्यामळेु अनेक विकास काम ेप्रलींबबत रादहल्याचेही ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) त्यातच काही दठकािी एकाच अधधकाऱयाींकड े तीन तीन नगरपतरषदेचा भार ्ाकण्यात 
आला असून तसचे मुख्य कायसकारी अधधकाऱयाींची पदे तरक्त असल्यामुळे त्याचा भार 
तहमसलदाराींकड े्ाकण्यात येत आहे हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) तदनुसार उक्त पदे भरण्याबाबत तसेच नगराध्यक्षाींना पूिीप्रमािे अधधकार देण्याबाबत 
शासन स्तरािर कोिती कायसिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
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(६) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) अशी कोितीही बाब ननदशसनास आलेली नाही. 
 
(३) होय. मुख् याधधका-याचे पद तरक् त होत असल् यास सदर पद भरेपयतं या पदाचा अनततरक् त 
भार शक् यतो नजीकच् या मुख् याधधका-याकड े आणि काही कारिास् ति ते शक् य नसेल तर 
महसूल विभागाकडील सक्षम अधधका-याकड ेदेण् यात येतो. 
(४) चौकशीचा प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(५) तरक् त पदे विचारात घेऊन २३ पतरविक्षाधीन मुख् याधधका-याींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ 
पासून ननयममत मुख् याधधकारी पदािर ननयुक् ती देण् याचा ननिसय घेण् यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

पुणे महापामलिेच्या सफाई िामगाराांना पामलिेिडून मास्ि, 
बूट, हातमोज ेि साबण पुरविण्याबाबत 

  
(९२) *  ३४१२   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे महानगरपामलकेच्या स्ाई कामगाराींना पामलकेकडून मास्क, बू्, हातमोज ेि साबि 
पुरविण्यात आले नसल्याने महापामलकेच्या दलुसक्षामळेु स्ाई कामगार विविध रोगाींनी बळी 
पडत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या आठिडयात ननदशसनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून बेजबाबदार मुकादम, ठेकेदार ि आरोग्य विभागातील 
आधधकाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) नाही. 
     पुिे महानगरपामलकेच्या ददनाींक १३.७.२००० च्या निीन गििेश ननयमािलीनुसार स्ाई 
सेिकाींना बू् देय नसल्यान ेत्याींना बू्ाच ेिा्प करण्यात आलेले नाही. 
     तथावप, सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िषासत मास्क, साबि, हातमोजे ि गमबू् 
इत्यादी सादहत्य पुरविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मास्क, हातमोजे ि साबि न पुरविल्याने 
स्ाई कामगार विविध रोगाींना बळी पडत असल्याची बाब िस्तुश्स्थतीस धरुन नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर येथील अांबाबाई मांदीराची ि पररसराची सुरक्षा व्यिस्था िाढिण्याबाबत 
  
(९३) *  ४१५४   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भारतात घडत असलेल्या दहशतिादी कारिायाच्या पाश्िसभमूीिर दहशतिादी विरोधी 
पथकाच्या अधधकाऱयाींनी (ए्ीएस) ददनाींक १८ जानेिारी, २०१५ रोजी कोल्हापूर येथील अींबाबाई 
मींदीराची ि पतरसराची पहािी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािेळी त्याींनी मींददरासह पतरसरात सीसी्ीव्ही कण मरेाची सींख्या िाढिण्याबाबत 
ि मींददराची सुरक्षा व्यिस्था अधधक कडक करण्याच्या सुचना मींददर सममतीस ददल्या, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सुचनाच्या आधारे शासनान ेसदर मींददराच्या सुरके्षत िाढ करण्यासींदभासत 
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) दहशतिाद विरोधी पथकाच् या अधधका-याींनी ददनाींक ४.१.२०१५ रोजी 
कोल् हापूर येथील अींबाबाई मींददराची ि पतरसराची पाहिी केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मींददराच् या सुरक्षक्षतेकरीता श्जल् ह ाधधकारी, आयुक् त, कोल् हापूर महानगरपामलका ि इतर 
अधधकारी/पदाधधकारी याींच् या िेळोिेळी बैठका घेऊन सुरक्षा ऑडी् करण् यात येते. तसेच पोलीस 
कमसचारी, खाजगी सुरक्षा रक्षक ि सीसी्ीव् ही कण म-ेयाींच् या सींख् येमध् ये िाढ करण् यात आली 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई ि ठाणे महानगरपामलिा के्षत्रात टी.बी. या आजारात झालेली िाढ 
  
(९४) *  ३३९२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई ि ठािे महानगरपामलका के्षत्रात ्ी.बी.च्या आजारात मोठ्या प्रमािात िाढ पाल्याच े
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची िस्तुश्स्थती ि कारिे काय आहेत, 
(३) तसेच, ्ी.बी. आणि अन्य आजाराींच्या औषध उपचाराींच्या िकीं मतीत प्रचींड िाढ पाल्यामुळे 
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रुग्ि उपचाराींकड ेदलुसक्ष करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्ी.बी. रुग्िाींची पालेली िाढ ननयींत्रिात आिण्यासाठी ि रुग्िाींना िेळेिर 
औषधोपचार ममळण्याबाबत शासनाने काय कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) मुींबई शहरातील क्षयरोग रुग्िाींच्या सींख्येत लक्षिीय िाढ 
पालेली ददसून येत नाही. परींतु एम.डी.आर.रुग्िाींच्या सींख्येत िाढ पाली आहे. रुग्िाींचे ननदान 
करण्यासाठीच्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळाींच्या सींख्येमध्ये िाढ त्याचप्रमाि ेसींशनयत रुग्िाींच्या 
चाचण्या करण्यासाठी पाठविण्याच्या ननकषाींमध्ये ि ननद्शामध्ये मुींबईसाठी विशेष बदल 
केल्यामुळे एम.डी.आर.क्षयरुग्िाींमध्ये िाढ पाली आहे. 
     ठािे महानगरपामलका के्षत्रात क्षयरोगाच्या आजारात लोकसींख्येच्या प्रमािात थोडी्ार 
िाढ पालेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मुींबई शहरात प्रशासकीय बळक्ीकरि, क्षयरोग ि औषध प्रनतरोधी क्षयरोगाच्या त्िरीत 
ननदानासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देिे, प्रभािी उपचाराींच्या उपलब्धतेसाठी सुधारिा करिे, 
सींसगस ननयींत्रि, खाजगी के्षत्रातील आरोग्य सेिा देिाऱया सींस्था ि रुग्िाींना सुविधा ि सहकायस 
यासाठी योजना ि समन्िय, आरोग्य मशक्षि, मादहती ि प्रमसध्दी, एम.डी.आर. ि 
एक्स.डी.आर. रुग्िाींना पोष्ीक आहार, आरोग्य कमसचाऱयाींच े ननयममत सि्क्षि, आींतरराषरीय 
सींस्थाींचा मुींबई क्षयरोग ननयींत्रि कायसक्रमात सहभाग तसेच राज्य औषध भाींडार अस े विविध 
कायसक्रम क्षयरोगाला आळा घालण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेत्् राबविले जात आहेत. 
     ठािे महानगरपामलका के्षत्रात कें द्र शासनाच्या धोरिानुसार सुधारीत राषरीय क्षयरोग 
ननयींत्रि कायसक्रम राबविण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यात पोमलसाांच्या ननिासस्थानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या भूखांडािर पोलीस दलातील 
अधधिारी िमचचारी याांच्यािररता १ लाख घरे बाांधणेबाबत 

  
(९५) *  ३१९२   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े अॅड.अननल परब, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसले, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पोमलसाींच्या ननिासस्थानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या भूखींडािर पोलीस दलातील 
अधधकारी ि कमसचारी याींच्याकतरता १ लाख घरे बाींधण्यासाठी १० हजार को्ी रुपयाींचा 
महत्िाकाींक्षी प्रकल्प पोलीस गहृ ननमासि विभागाने आखला असल्याचे माहे जानेिारी २०१५ 
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मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध नसल्यान े प्रकल्प पूिस करिे कठीि 
असून याकतरता शासनान ेननधी उपलब्ध करून ददल्यास तात्काळ हा प्रकल्प सुरु करता येईल 
असेही महाराषर पोलीस गहृननमासि ि कल्याि मींडळामा स् त गहृ सधचिाींच्या बैठकीत स्पष् 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पोलीस कमसचाऱयाींच्या ननिासस्थानासाठी खाजगीकरिाच्या माध्यमातून िाढीि 
ए्.एस.आय. देिून गहृ प्रकल्प राबविण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उक्त प्रश्न भाग (१), (२) ि (३) बाबत शासनान ेकोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) ि (५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यात जादटूोणा दरू िरण्याबाबत िराियाची िारिाई 
  
(९६) *  ३०५३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील धमांमध्ये कोिीही जादू् ोिा करत असेल तर त्याींच्यािर कारिाई होत असली 
तरी अजनूही जादू् ोिा गुन््यात िाढ होत असल्याचे माहे जानिेारी, २०१५ रोजी िा त्या 
दरम्र्ान उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी ठोस कारिाई करण्याबाबत शासनाने काय कारिाई केली आहे 
िा करिार आहे, 
(३) अद्याप, कोितीच कारिाई करण्यात आली नसल्यास त्याची सिससाधारि कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) अस ेम् हिता येिार नाही. 
(२) अींधश्रध् दा ननमुसलनाबाबत अध् यादेश २६ ऑगस् ्, २०१३ ननगसममत करण् यात आला असनू, 
डडसेंबर २०१३ पयतं एकूि ३५ गुन् ्याींची नोंद करण् यात आली होती. त् यापकैी ३२ गुन् हे 
उघडकीस आले असून एकूि ७६ आरोपीनाीं अ्क करण् यात आली आहे. 
सन २०१४ मध् ये १०७ गुन् ्याींची नोंद असनू त् यामधील १०१ गुन् हे उघडकीस आले आहेत. 
एकूि ३०९ आरोपीींना अ्क करण् यात आलेली आहे. जानेिारी २०१५ मध् ये ५ गुन् ्याींची नोंद 
पाली आहे. 
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पोलीस विभागान ेमोहल् ला कमम्ीमध् ये तसेच इतर बैठकाींमध् ये सदर कायदयाबाबत जनतेमध् ये 
जनजागतृी करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

पुणे शहरातील रस्त्याांखालील खोदिाम िरताना िाढलेले पेिर ब्लॉि 
परत न लािता नव्यान ेपेिर ब्लॉिसाठी ननविदा िाढल्याबाबत 

  
(९७) *  ३२८८   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहरातील रस्त्याींखालील काही कामाींसाठी खोदकाम करताना त्यािरील पेिर ब्लॉक 
काढले जातात रस्त्याखालील काम पाल्यानींतर रस्ते िकीं िा पदपथ पूिसित न करता काढलेले 
पेिर ब्लॉक गायब केले जाऊन पुन्हा नव्यान ेपेिर ब्लॉकसाठी ननविदा काढल्या जातात असे 
माहे जानेिारी, २०१५ मध्रे् वा त्र्ादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबतीत लक्ष घालण्यासाठी काही स्ितींत्र पथकाींची ननममसती करिे 
या कामी स्ियींसेिी सींस्थाींची मदत घेण्याबाबत शासनाने काय कायसिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपमशल काय, 
(४) सदर तपमशल उपलब्ध नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     रस्त्याींखालील कामे करताींना अश्स्तत्िातीलच पेव्हर ब्लॉक िापरुन दरुुस्तीची काम े
करण्यात येतात. खोदाईच्या कामात जर काही पेव्हर ब्लॉक तु् लेले/खराब पालेले असतील 
असे पेव्हर ब्लॉक न िापरता त्या दठकािी निीन पेव्हर ब्लॉक िापरण्यात येतात. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

सुगाि (ता.अांबाजोगाई. श्ज.बीड) येथे मध्यप्रदेशातील एिा उसतोड  
िामगार िुटुांबातील अल्पियीन मलुीिर िेलेला बलात्िार 

  
(९८) *  २६७१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सुगाि (ता.अींबाजोगाई, श्ज.बीड) येथे मध्यप्रदेशातील एका उसतोड कामगार कु्ुींबातील 
अल्पियीन मलुीिर बलात्कार पाल्याचे ददनाींक १७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास 
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ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन आरोपीींिर काय कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) ि (२) होय, सदर प्रकरिी ्ीयासदीिरुन पोलीस स् ्ेशन बदासपूर, 
ता.अींबाजोगाई, श्ज.बीड येथ ेददनाींक १८.०१.२०१५ रोजी गु.र.नीं.६/२०१५ भा.दीं.वि.कलम ३७६ (ड), 
३४२, ३२३, ५०६, अनुसूधचत जाती/जमाती अत् याचार प्रनतबींध कायदा ३(१), ११(१२), ३(२) (५) 
ि बाल लैंधगक अत् याचार प्रनतबींधक कायदा ४, १८ अन् िये गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. 
     सदर प्रकरिी एकुि ७ आरोपीींना अ्क करण् यात आली असनू त् याींचेविरुद्ध ददनाींक 
१७.०२.२०१५ रोजी न् यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण् यात आले आहे. सदर प्रकरि 
न् यायप्रविष ठ आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

ठाणे येथील िामगार उपआयुक्त िायाचलयामाफच त घरेल ु
िामगाराांच्या िरण्यात येणाऱया नोंदणीबाबत 

  
(९९) *  ३५३०   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घरेल ु कामगाराींची नोंदिी करून त्याींना शासकीय योजनाींचा लाभ घेता यािा यासाठी 
महाराषर घरेल ूकामगार कल्याि मींडळ अधधननयमानुसार १२ ऑगस््, २०११ रोजी महाराषर 
घरेलू कामगार कल्याि मींडळाची स्थापन करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठािे ि पालघर श्जल््यातील घरेल ु कामगाराींची नोंदिी करण्याकतरता ठािे 
शहरातील कामगार उपायुक्त कायासलयात कमसचाऱयाींची कमतरता भासत असल्यान े साडतेीन 
िषासत केिळ १४ हजार कामगाराींची नोंदिी करण्यात आली असल्याचे ददनाींक २ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त कमसचा-याींची सींख्या अपुरी असल्यान ेघरेल ूकामगाराींना नोंदिी करण्यासाठी 
अनेक ्ेऱया माराव्या लागत असल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, घरेलू कामगाराींची तातडीने नोंदिी होण्यासाठी ि आिश्यक त्या सोईसुविधा 
पुरविण्याबाबत तसेच उक्त कामगाराींची सींख्या िाढविण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोितीही कायसिाही केली नसल्यास विलींबाची करिे काय आहेत? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठािे श्जल््याच ेविभाजन होऊन ठािे ि पालघर असे दोन श्जल्हे ननमासि करण्यात आले 
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असले तरीही तुतस अविभाश्जत ठािे श्जल््यासाठी काम करण्यात येत आहे. याकतरता कामगार 
उपायुक्त, ठािे याींच्या अधधनस्त असलेल्या सहाय्यक कामगार आयुक्त, कल्याि, मभिींडी ि 
तारापूर या कायासलयामा स् त नोंदिीची कायसिाही करण्यात येत असून माहे जानेिारी, २०१५ 
पयतं १५,६८८ घरेलू कामगाराींची नोंदिी करण्यात आली आहे. 
 
(३) हे अींशत: खरे आहे, कामगार उपायुक्त ठािे याींच्या कायासलयात ितरषठ मलवपक, मलवपक-
ी्ंकलेखक सींिगासतील ११ पदाींपकैी ५ पदे कायसरत आहेत. तरीही पतरपूिस अजाससहीत आलेल्या 
घरेलू कामगाराींची त्याच ददिशी नोंदिी करण्यात येते. 
(४) घरेलू कामगार कल्याि मींडळासाठी पद ननममसतीची कायसिाही सुरु आहे. घरेलू कामगाराींची 
नोंदिी ही सतत सुरु राहिारी प्रिक्रया असून, असींघ्ीत ि अमशक्षक्षत अशा घरेलू कामगाराींच्या 
नोंदिीसाठी त्याींच ेप्रनतननधीत्ि करिाऱया कामगार सींघ्नाींना नोंदिीसाठी आिश्यक असिाऱया 
बाबीींची सींपूिस कल्पना देण्यात येते. पतरपूिस अजाससह उपश्स्थत राहिाऱया घरेल ूकामगाराची 
तात्काळ तपासिी करुन नोंदिी करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

सातपुर (श्ज.नामशि) औद्योधगि िसाहतीमधील महहला िामगाराची झालेली हत्या 
  
(१००) *  ४७८२   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातपुर (श्ज.नामशक) औद्योधगक िसाहतीमधील मशिाजीनगर पतरसरात मदहला 
कामगाराची ददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास भरददिसा घरात मशरुन हत्या 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वििादहत मदहलेने नतच्यािर होिाऱया अत्याचाराबाबत गींगापुर पोलीस 
स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल करुनही नतच्या तक्रारीकड ेदलुसक्ष करण्यात आल्यामुळे सदर हत्या 
पाल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली िा करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननदशसनास आले ि त्यानसुार दोषीींिर कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) मशिशक् ती चौक, मशिाजी नगर (श्ज.नामशक) येथील सािसजननक 
रस् त् यािर ददनाींक ०७/०१/१५ रोजी मजूर मदहलेचा चाकून े खून केल् याबाबत गींगापूर पोलीस 
स् ्ेशन येथ ेएका आरोपीविरुद्ध गुन् हा दाखल आहे. 
(२) गुन् ्यातील आरोपीने सदर मदहलेच् या िडडलाींना दरुध् िनीिरुन ददनाींक ०९/०९/१४ रोजी 
धमकी ददल् याने आरोपीविरुद्ध अदखलपात्र गुन् हा दाखल करण् यात आला होता. दाखल 
गुन् ्याच् या अनुषींगान ेप्रनतबींधात् मक कारिाई करण् यासाठी आरोपीचा शोध घेतला असता आरोपी 
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पळून जात असल् याने ममळून आला नव् हता. 
(३) ि (४) होय. 
     गुन् ्याच् या तपासात पालखडे, ता.नन्ाड भागात आरोपीचा शोध घेतला असता आरोपीन े
पालखेड, ता.नन्ाड येथ े गळ्ास घेऊन आत् महत् या केल् याच े आढळून आले. त् याबाबत 
वपींपळगाि पोलीस स् ्ेशन येथ ेअकस् मात मतृ् य ूरश्जस् ्र मध् ये ०३/१५ ्ौजदारी प्रिक्रया सींदहता 
कलम १७४ अन् िये ददनाींक ०८/०१/१५ रोजी अकस् मात मतृ् यूची नोंद दाखल आहे. गुन् ्यात 
अणबे् ्ायनल समरी मींजूर होण् याकतरता ददनाींक १३/०२/१५ रोजी न् यायालयात मुळ 
कागदपत्रासह अहिाल पाठविण् यात आला आहे. 
(५) विलींब पालेला नाही. 

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

पुणे शहरातील मसांहगड रस्त्यािरील िाहतिूिोंडी सोडविण्यासाठी महापामलिेन े
तयार िेलेला रस्ता पूररेषेबाहेर बाांधल्याबाबत 

  
(१०१) *  २८५२   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) पुिे शहरातील मसींहगड रस्त्यािरील िाहतकूकोंडी सोडविण्यासाठी महापामलकेने कोट्यिधी 
रुपये खचूसन तयार करण्यात आलेला रस्ता पूररेषेबाहेर हलवििे तसेच सदरचा रस्ता 
उखडण्याकतरता लागिारा खचसही महापामलकेन ेकरािा असा आदेश राषरीय हतरत लिादान ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिाच्या पदहल्या सुनाििी दरम्यान उिसतरत रस्त्याचे काम पूररेषेबाहेर 
करण्याच े आदेश न्यायालयान े ददलेले असताींना महापामलकेन े सदर रस्ता पूररेषेतच बाींधला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापामलकेच्या कोट्यिधी रुपयाींच े नकुसान करिाऱया अधधकाऱयाींची चौकशी 
केली आहे काय, त्याींचेिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच महापामलकेला पडलेला भूदंड या अधधकाऱयाींकडून िसलू करण्याबाबत शासनान ेकाय 
कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर रस्त्याबाबत मा.राषरीय हतरत लिाद, निी ददल्ली याींच्याकड ेददनाींक ४.१.२०१३ रोजी 
पदहली सुनाििी पाली. सदर सनुाििीत ददलेल्या मनाई आदेशानींतर महानगरपामलकेने पूर 
रेषेत कोितेही काम केलेले नाही. 
(३) पुिे शहराच्या मींजूर विकास आराखडयामध्ये सदर रस्ता दशसविण्यात आला असून, या 
रस्त्याच्या कामासाठी पुिे महानगरपामलकेने सन २००९-१० या आधथसक िषासत रु. ७.५० को्ी 
इतकी तरतूद करुन रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले होत.े सदर रस्त्यासाठी एकूि रुपये १५ 
को्ी इतका खचस पाला आहे. 
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     सदर प्रकरिी मा.राषरीय हतरत लिाद, निी ददल्ली याींच्या ददनाींक १४.१.२०१५ च्या 
आदेशाच्या अनुषींगान े महानगरपामलकेचे पालेल्या नुकसानीबाबत आयुक्त, पुिे 
महानगरपामलका याींच्याकडून तपासिी करण्यात येत आहे. 
(४) िरीलप्रमािे आयुक्त, पुिे महानगरपामलका याींचकेडून तपासिी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
पुणे महापामलिेच्या अिरा अश्ग्नशमन िें रातील समुारे ४५० िमचचारी सात 

िषाचपासून एिाच हठिाणी िायचरत असल्याची बाब 
 

(१०२) *  ५६५८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुिे महानगरपामलकेच्या अकरा अश्ग्नशमन कें द्रातील सुमारे ४५० कमसचारी सात िषासपासून 
एकाच दठकािी कायसरत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत पाच िषासत अश्ग्नशमन विभागात काम करिाऱया कमसचाऱयाींसाठी 
गििेशाचे कापड खरेदी करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामा स् त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषस काय आहेत ि तद्नुसार अश्ग्नशमन कमसचाऱयाींच्या बदल्या 
विदहत िेळेत करण्यात याव्यात तसचे त्याींना गििेश तातडीन े ममळािेत म्हिून शासनान े
कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोितीही कायसिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) पुिे महानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन दलातील मुख्य अश्ग्नशमन 
अधधकारी, उप मुख्य अश्ग्नशामक अधधकारी, सहाय्यक विभागीय अधधकारी, अम्ब्युलन्स 
अ े्ंडन्् ि ्ायर क्लब मुकादम ही पदे मध्यिती अश्ग्नशमन कें द्रामधील कायम कायसरत पदे 
असल्यान ेया पदािरील कमसचाऱयाींच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. 
     स््ेशन डयु्ी ऑि्सर अश्ग्नशमन उपकें द्रामध्ये ननिासी अधधकारी असनू ते २४ तास 
सेिेत असतात. सदर अधधकाऱयाींना कें द्राजिळील पतरसराची इत्यींभूत भौगोमलक मादहती 
असल्यान े शक्यतो त्याींच्या बदल्या करण्यात येत नाही. मात्र, सब ऑि्सर या पदािरील 
कमसचाऱयाच्या बदल्या सन २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. 
     यामशिाय ्ायर इींश्जन राईायव्हर, ताींडले, ्ायरमन याींच्या बदल्याबाबत नव्याने विकल्प 
मागविण्यात आले असून पुढील कायसिाही पुिे महानगरपामलकेकडून करण्यात येईल. 
(२) पुिे महानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन दलाकडील कमसचाऱयाींना गििेशाच े कापड पुरविले 
जात नसून गििेश पुरविले जातात. सन २०१०-११ या िषासमध्ये विदहत कायसपध्दतीनसुार 
पुरविण्यात आले आहे. तसेच सन २०११-१२, सन २०१२-१३ ि सन २०१३-१४ या तीनही िषी 
गििेश पुरविण्यात आले नाहीत, अशी िस्तुश्स्थती आहे. सन २०१४-१५ या िषाससाठी ननविदा 
मागविण्यात आल्या असून, सदर कायसिाही तातडीन ेमहानगरपामलकेत्् पूिस करण्यात येईल. 
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(३) ि (४) सदर प्रकरिी शासन िा पुिे महानगरपामलकेकडून चौकशी करण्यात आली नाही. 
मात्र उपरोक्त नमुद केल्याप्रमािे बदल्याबाबत तसचे गििेश खरेदीबाबत पुिे 
महानगरपामलकेमा स् त कायसिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मभिांडी (श्ज.ठाणे) पररसरात मोठ्या प्रमाणात बेिायदेशीरररत्या उभारण् यात 

आलेल् या गोदामािर शासनाने िराियाची िारिाई 
  
(१०३) *  ३८७९   श्री.जयांत पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.राहुल नािेिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मभिींडी (श्ज.ठािे) तालुक्यातील राहनाळ येथील बेकायदेशीरतरत्या उभारण् यात आलेल् या 
मढिी कम् पाऊीं ड मधील लाकडाच् या िखारीला आग लागून ८ कामगाराींचा मतृ् य ू पाल्याच े
ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मभिींडी तालुक् यातील पूिास, राहनाळ, मानकोळी, कोपर, काल् हेर, गुींदिली, बळ, 
कशेळी या पतरसरात मोठ्या प्रमािात बेकायदेशीर गोदाम उभारले असल् यान ेही घ्ना घडली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(४) तसेच, या पतरसरात बेकायदेशीरतरत्या गोदामाची उभारिी करिा-याींिर शासनाने कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोितीही कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत? 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे 
(२), (३), (४) ि (५) सदरची नमूद गाींि े मभिींडी पतरसर अधधसुधचत के्षत्रामध्ये असून, या 
के्षत्रातील बाींधकामाींना महाराषर प्रादेमशक नगर रचना अधधननयम, १९६६ अन्िये 
बाींधकाम/विकास परिानगी मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिामा स् त देण्यात येत.े या 
अधधसुधचत के्षत्रामधील अद्यापपयतं १४७ इतक्या िाणिश्ज्यक िापराच्या अनधधकृत 
बाींधकामािर (४८ गोडाऊन्स) महाराषर प्रादेमशक नगर रचना अधधननयम, १९६६ अींतगसत 
कायसिाही केली असून ५१ प्रकरिी (२७ गोडाऊन्स) सदर अधधननयमाींतगसत गुन्हे दाखल केलेले 
आहेत. तसेच मौज-ेधामिगाींि येथील १६ गाळयाींच्या गोडाऊन्सच ेयापूिी ननषकासन करण्यात 
आलेले आहे. 
 

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

ठाणे श्जल््यातील ममरा-भाईंदर शहरातील बहुताांशी लॉश्जांग-बोडींगमध्ये 
अनैनति व्यिसाय चालत असल्याबाबत 

  
(१०४) *  ३००७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
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डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठािे श्जल््यातील ममरा-भाईंदर शहरातील बहुताींशी लॉश्जींग-बोडीींगमध्ये अनैनतक व्यिसाय 
चालत असताना या व्यिसायाला श्जल्हाधधकारी कायासलयाच्या अखत्यातरतील उपविभागीय 
कायासलयाकडून ननयमबा्य परिाने देण्यात येत असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  

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

मुांबईसह राज् याच् या मुख् य शहरातील िाचेच् या इमारती 
धोिादायि िा घाति ठरत असल् याबाबत 

  

(१०५) *  २७३९   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींबई, उपनगरे ि राज् यातील इतर महत् िाच् या शहरात गत काही िषासत नव् याने उभ् या 
रादहलेल्या इमारती आकवषसत ददसण् यासाठी या इमारतीींना मोठ्या प्रमािात बाहेरून काचेच् या 
िापरािर भर ददला जात असल् याने, या इमारतीना लागलेली आग विपिताना दलाला शथीच े
प्रयत् न कराि ेलागत असल् याच ेननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींधेरी मुींबई येथील लो्स पाकस  इमारतीच ेआग विपिताींना एका जिानाचा 
बळी गेल् यानींतर ही बाब अधधक प्रकषासने समोर आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई आणि राज् यातील एकूिच तापमानाचा विचार करता, अशा इमारतीींना 
काचेचा िापर करताींना पयासिरि विभागाची परिानगी घेतली जात ेका, 
(४) तसेच आजतागायत काचेच् या इमारतीींमध् ये लागलेली आग ि त् यामुळे ननमासि पालेल्या 
कठीि पतरश्स्थतीचा विचार करता, अशा दघुस् ना घडू नये यासाठी शासनाने कोिती कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) लो्स पाकस , अींधेरी येथील भीषि आगीचा सामना करताना एका अश्ग्नशामकाचा मतृ्यू 
लढािला ही बाब खरी असली तरी, त्यास ्क्त काच लािलेली इमारत ही बाब कारिीभतू 
नसून िाऱयाचा िेग ि िाऱयाची बदलती ददशा, िरुन जळत खाली पडिारे ि िाऱयामळेु त्याच 
इमारतीत घुसिारे जळते अल्युममननयम कीं म्पोणप् पणनेल्स, िायू िीजनाचा (व्हेश्न््लेशन) 
अभाि, बाहेर पडण्याच्या मागासतील अडथळे ि विविध दठकािच्या अनतक्रमिामळेु आकश्स्मत 
तरत्या आणिबािीचा प्रसींग उद्भिल्यामुळे सदर घ्ना घडली. 
(३) नाही. 
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(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने बहृन्मुींबई महानगरपामलका के्षत्रात काचेचे आिरि असलेल्या 
इमारतीींसाठी ददनाींक २८.०८.२०१३ रोजी पतरपत्रक ननगसममत केले आहे. त्याच स्िरुपाच े ननदेश 
सींपूिस राज्यामध्ये लागू करण्यात येत आहेत. तसेच यापूिी अश्स्तत्िात असलेल्या इमारतीींसाठी 
ननयम करण्याच ेविचाराधीन आहे. 

----------------- 
सोलापूर महापामलिेच् या आरोग्य ननधीत झालेला गैरव्यिहार 

  
(१०६) *  ५४१४   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर 
पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर महानगरपामलकेअींतगसत येिाऱया रदहिाश्याींच्या आरोग्यासाठी १४ को्ी रुपयाींची 
तरतूद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर रक्कम कोित्या बाबी कतरता खचस पाली याची नोंद महानगरपामलका 
प्रशासनाकड ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महानगरपामलका रुग्िालयात कायसरत डॉक््राींना सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याच े
माहे जानेिारी, २०१५ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय ननदशसनास आले ि तद्नुसार पुढे कोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) सन २०१४-१५ या आधथसक िषासत महापामलकेने आरोग् य 
विभागाकडील दिाखान ेि प्रसूतीगहृासाठी रु. ११ को्ी २८ लक्षची तरतूद केली आहे. 
(२) ि (३) नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
 
राज् यात विशेषतः विदभाचत मोठया प्रमाणात अल् पियीन मुलीांना, महहलाांना लग् नाच ेआमीष 

दाखिून परराज् यात विक्री िेली जात असल्याबाबत 
(१०७) *  ५१३३   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात विशेषतः  विदभासत मोठ्या प्रमािात अल् पियीन मुलीींना, मदहलाींना लग् नाच े
आमीष दाखिून परराज् यात विक्री करुन त् याींच् यािर अत् याचार केला जात असल् याच् या घ्ना 
घडत असल् याच ेददनाींक ४ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशसनास आले आहे,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, अद्याप पयतं िकती गुन् हेगाराींिर कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

 

 

श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) राज्यात विशेषत: विदभासत अल्पियीन मुलीींना, 
मदहलाींना लग्नाचे आमीष दाखिून परराज्यात विक्री केली जात असल्याच्या गुन््याींची 
आकडिेारी खालीलप्रमाि ेआहे. 
 
िषस दाखल गुन्हे एकूि वपडीत तपासािरील गुन्हे अ्क आरोपी को स् प्रलींबबत 
२०१२ ६ ७ ० ४२ ५ 
२०१३ ८ ३२ ० ४६ ८ 
२०१४ ८ ९ ३ ४४ ६ 
एकूि २२ ४८ ३ १३२ १९ 

    

उपरोक्त नमूद २२ दाखल गुन््याींमध्ये १३२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
या गुन््याींपैकी ३ गुन््याींमध्ये पोलीस तपास सुरु आहेत. उिसतरत १९ गुन््याींमध्ये न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून न्यायप्रविषठ आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  
 

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

राज्यातील नांदरुबाळ, धुळे, नामशि, मोखाडा ि इतर आहदिासी भागात  
आहदिासीांिररता शबरी घरिुल योजना राबविण्याबाबत 

  
(१०८) *  ५५३०   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंर पाटील :   
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नींदरुबाळ, धुळे, नामशक, मोखाडा ि इतर आददिासी भागात आददिासीींकतरता 
म्हाडामा स् त शबरी घरकुल योजना शासनामा स् त राबविण्यात येिार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घरकुल योजना राबविण्याबाबत शासनान े कोिती कायसिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) राज्यातील नींदरुबार, धुळे, नामशक, मोखाडा ि इतर आददिासी भागात 
आददिासीींकतरता म् हाडामा स् त शबरी घरकुल योजना राबविण् याबाबतचा कोिताही ननिसय या 
विभागाच् या स् तरािर पालेला नाही. 
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(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

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

छत्रपती मशिाजी महाराजाांच् या अरबी समुरातील प्रस्तावित स् मारिाबाबत 
  
(१०९) *  ४४१४   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.सांजय दत्त, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) छत्रपती मशिाजी महाराजाींच् या प्रस् तावित असलेल् या अरबी समुद्रातील ऐनतहामसक भव् य 
स् मारकाचा शुभारींभ ददनाींक १९ ्ेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास करण् यात येिार 
असल् याच ेमा.मुख् यमींत्री याींनी जादहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासाठी िकती ननधीची तरतूद करण् यात आली आहे, 
(३) तसेच, या स् मारकासाठी ननविदा प्रिक्रया पूिस पाल् या आहेत का, 
(४) असल् यास, िकती कालािधीत उक् त प्रकल् प पूिस करण् यात येिार आहे, 
(५) अद्याप, यासाठी ननविदा प्रिक्रया पूिस करण् यात आली नसल् यास विलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) छत्रपती मशिाजी महाराजाींच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच े
भूमीपूजन ददनाींक १९ ्ेब्रुिारी, २०१५ रोजी करण्यास प्रयत्नमशल असल्याच ेमा.मखु्यमींत्री याींनी 
जादहर केले होते. 
(२) आधथसक िषस २०१४-१५ मध्ये रुपये १०० को्ी इतकी तरतूद अथससींकल्पीत करण्यात आली 
आहे. तसचे सन २०१५-१६ या वित्तीय िषाससाठी रुपये १०० को्ी तरतूद प्रस्तावित करण्यात 
आली आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रकल्प व्यिस्थापन सल्लागाराच्या नेमिूकीची प्रिक्रया सुरु आहे. सदरची प्रिक्रया पूिस 
होताच व्यिस्थापन सल्लागारामा स् त सविस्तर आराखड,े डडपाईन, अींदाजपत्रके इत्यादी तयार 
करण्यात येिार आहेत. त्यानींतर स्मारक उभारण्याच्या कामाची ननविदा मागविण्यात येतील. 
(५) कें द्र शासनाची मान्यता ददनाींक २३.०२.२०१५ रोजी प्राप्त पाली आहे. तसेच प्रकल्प 
व्यिस्थापन सल्लागाराच्या नेमिूकीची प्रिक्रया सुरु आहे ही बाब विचारात घेता प्रस्तूत 
प्रकरिी विलींब पालेला नाही. 

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

मुांबईत मेरो-मोनो रेल्ि,े स्िायिॉि, मलांि रोड आदी महत्िपूणच प्रिल्पाांमुळे 
प्रिल्पग्रस्त लोिाांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 
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(११०) *  ३३५१   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत मेरो-मोनो रेल्ि,े स्कायिॉक, मलींक रोड आदी महत्िपूिस प्रकल्पाींमुळे विस्थावपत 
पालेल्या ४० हजाराहून अधधक लोकाींचे पनुिससन करण्यात आले परींत ू अजूनपयतं साडपेाच 
हजार प्रकल्पग्रस्त लोकाींचे पुनिससन पाले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातील साडपेाच हजार प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनिससन करण्याबाबत राज्य 
शासनाकडून कोिती कायसिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रकरिात कोितीच कायसिाही होत नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिात्् 
राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाींनी बाधधत, ननषकामसत आणि अींनतमत: पात्र अशा ४३६ 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनिससन प्रगतीपथािर असून सद्यश्स्थतीत राबविण्यात येिाऱया प्रकल्पाींपकैी 
२१७४ प्रकल्पग्रस्ताींच ेपुनिससन मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरिाच्या स्तरािर ननयोश्जत 
आहे. 

----------------- 
मुांबई-पुणे महामागाचिर लोणािळा पररसरात होत असलेल्या लुटमारीच्या घटना 

  

(१११) *  ३१७७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुिे महामागासिर लोिािळा पतरसरातील ड ींगरगाि येथील द्रतुगती महामागासच्या 
पुलािर अिघ्या १५ ममनन्ाींच्या कालािधीत लु्मारीच्या दोन घ्ना घडल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, 
२०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती आरोपीींना पकडण्यात पोमलसाींना यश आले आहे काय, तसेच 
लु्मारीच्या घ्नाींिर आळा बसण्यासाठी शासनान ेकोिती कायसिाही ि उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत, 
(४) अद्याप, उपरोक्त प्रकरिी कोितीच कायसिाही िा उपाययोजना केली नसल्यास, विलींबाची 
कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंर फडणिीस : (१) लोिािळा शहर पोलीस स् ्ेशनच् या हद्दीत ददनाींक २३.११.२०१४ रोजी 
लु्मारीच् या दोन घ्ना १५ ममनन्ाच् या अींतरान ेघडल् याच ेननदशसनास आले आहे. 
(२) ि (३) या प्रकरिी लोिािळा शहर पोलीस ठािे येथे, गु.र.नीं.१५७/२०१४, भा.दीं.वि.सीं.कलम 
३९५, सह महाराष र सींघ्ीत गुन् हेगारी ननयींत्रि अधधननयम, १९९९ च ेकलम ३(१) (ii), ३(४) 
प्रमािे ददनाींक २३.१.२०१४ रोजी गुन् हा दाखल केला आहे. घ्नेतील ६ आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली असनू त् याींच् याकडून रु. ५६,५६०/- िकीं मतीचा माल हस् तगत करण् यात आला 
आहे. प्रकरिाचा अधधक तपास सरुू आहे. 
     पुिे-मुींबई द्रतुगती मागासिर ि जुने पुिे-मुींबई महामागासिर लु्मारीच् या घ्नाींना आळा 
घालण् यासाठी पुिे ग्रामीि पोलीस कायसके्षत्रामध् ये जास् तीत जास् त पोलीस कमसचारी ददिसा ि 
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रात्री शस् त्रासह पेरोमलींगसाठी नमेले जातात. तसेच, पुिे-मुींबई द्रतुगती मागासिर ि जुन् या पुिे-
मुींबई महामागासिर गुन् हेग्रस् त दठकािी पोलीस चौक् या ठेिण् यात आलेल् या असून तेथ े पोलीस 
कमसचा-याींची नेमिूक करण् यात आलेली आहे. या मागासिर लु्मारीच् या घ्ना घडू नयेत 
याकरीता सिसतोपरी दक्षता घेण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
पालघर श्जल् ्यातील नालासोपारा सट अाट अशोि िालीन बौद्ध लेणी ि 

स् तुपाचे अिशेष आढळून आल् याबाबत 
  

(११२) *  ४२७६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे :  ताराांकित 
स्िीिृत प्रश्न २३९४ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर श्जल् ्यातील नालासोपारा येथे सन २०१० मध् ये सम्रा् अशोक कालीन बौद्ध लेिी 
ि स् तुपाच ेअिशेष ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने अशोक कालीन बौद्धलेिी ि स् तुपाचा श्जिोध् दार करण् यासाठी िसई-
विरार महानगरपामलकेला ननधी देण् यासींदभासत शासनान ेकाय कायसिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर स्तुपाची जागा सुमारे ४ एकर असून ती सींपूिस जागा पुरातत्ि विभागाच्या 
ताब्यात ि ननयींत्रिात आहे. िसई विरार शहर महानगरपामलकेन े श्जिोध्दारासाठी शासनाकड े
ननधीची मागिी केलेली नाही. 

----------------- 
िल्याण (श्ज.ठाणे) तालकु्यात डोंबबिलीच्या दािडी गािातील 

जममनीच्या बनािट नोंदी िेल्याबाबत 
  

(११३) *  ५६४१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, 
अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याि (श्ज.ठािे) तालुक्यात डोंबबिलीच्या दािडी गािातील जममनमालक मतृ असताना 
त्याची समुारे २०० को्ी रुपयाींची जमीन बबल्डर ि काही बोगस व्यक्तीींच्या नािे करण्यासाठी 
तलाठयाींनी बनाि् नोंदी केल्या असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील जममनीच्या नोंदीच े रेकॉडसच गहाळ पाले असल्याने या को्यािधी 
रुपयाींच्या जमीन घो्ाळयाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मुींबई उच्च न्यायालयान े
कोकि विभागीय आयुक्ताींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची उच्चस्तरीय चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषी आढळून आलेल्या सींबींधधतािर शासनाने काय कारिाई केली 
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आहे िा करिार आहे, 
(५) अद्याप, कोितीच कायसिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिससाधारि कारिे काय 
आहेत ? 
  
 
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. मौजे दािडी गािातील एका व्यक्तीच्या नािे दाखल 
असलेली जमीन ्ेर्ार क्रमाींक ५७५ ददनाींक २०.०५.१९९४ नुसार िारसाने सदर व्यक्ती हे २० 
िषासपूिी मयत पाल्यान े तसेच त्याींना िारस मलुगा, मुलगी अथिा पत्नी असे कोिीही 
नसल्यान े त्याींच े दोन सख् खे पतुिे याींच्या नािे िारसान े ्ेर्ार तलाठी याींनी मींजूर केला 
होता. तथावप सदरच्या ्ेर्ारानसुार गािी गाि नमुना क्र. ७/१२ सदरी अींमल ददलेला नाही. 
     उपविभागीय अधधकारी, ठािे याींनी ददनाींक २७.०९.२०१० रोजी सदरचा ्ेर्ार रद्द 
केलेला आहे. तसचे मयत व्यक्तीच्या ममळकतीस िारस असलेबाबत अनेकाींनी हक्क 
साींधगतल्याने ि दाव्यातील िारसदार याींच्याकड ेमतृ्यूपत्राच ेप्रोबे् ि िारस प्रमािपत्र नसल्यान े
उप विभागीय अधधकारी, ठािे याींनी मयत मारुती पा्ील याींच्या ममळकती महाराषर शासन 
जमा केलेले आहे. 
(२), (३) ि (४) मौज ेदािडी सजेतील जममनीच ेअमभलेख ददनाींक ११.१२.२००९ रोजी चोरीस 
गेलेले होते. सदर चोरीबाबत मानपाडा पोलीस स््ेशन येथ ेगुरक्र. ४२१/०९ भादींवि कलम ४५४, 
४५७, ३८० प्रमािे १२.१२.२००९ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन््याबाबत 
न्यायालयान ेददनाींक २२.०२.२०१२ रोजी अ िगासत समरी मींजूर केलेली होती. 
     गहाळ पालेले जममनीच े रेकॉडस पुन:स्थधगत करण्याबाबत मा.न्यायालयान े जनदहत 
याधचका क्र. ५६/२०११ मध्ये विभागीय आयुक्त, कोकि विभाग, याींना आदेश ददलेले आहेत. 
त्याअनुषींगान े जममनीच े रेकॉडस पनु:स्थावपत करण्याकरीता उप विभागीय अधधकारी, कल्याि 
याींची विशेष अधधकारी म्हिून नमेिूक केलेली आहे. 
     तथावप, चोरीस गेलेले अमभलेखाींच ेदोन गठे्ठ ददनाींक २३.०२.२०१५ रोजी आढळून आलेले 
आहेत. 
     त्यामुळे मानपाडा पोलीस स््ेशन येथे दाखल “अ” िगस मींजूर पालेल्या उपरोक्त 
गुन््याचा तपास करिे आिश्यक असल्याने न्यायदींडाधधकारी, प्रथम िगस, नतसरे न्यायालय, 
कल्याि याींचेकडून सदर गुन््याच्या तपासाची मींजूरी घेतलेली आहे. सदर प्रकरिी अधधक 
तपास चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
रायगड श्जल््यातील समुर किनारपट्टीला अनतरेक्याांचा धोिा ननमाचण 

झाल्याने पोमलसाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
 

(११४) *  ५७५१   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड श्जल््यातील समुद्र िकनारपटीवीला अनतरेक्याींचा धोका ननमासि पाला असल्याच ेमाहे 
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जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड श्जल््याला मोठया प्रमािात सागर िकनारपटीवी लाभली असुन या 
मागासने अनतरेक्याींनी येऊन मुींबईमध्ये दहशतिादी हल्लेही केले असल्याने सदरहू िकनाऱयािर 
रात्रपाळीला गस्त घालण्याकतरता पोमलसाींची ननयुक्ती करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायसिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) रायगड श्जल् ्याला लाभलेल् या १२२ िक.मी. सागर िकनारपटीवीच् या सुरक्षक्षततेसाठी कें द्र 
शासनात्् ५ ि राज् य शासनात्् ६ अशा ११ नोकाींमा स् त रात्री गस् त करण् यात येत आहे. 
मशिाय सिस सागरी िकनारी पोलीस ठाण् याींकड े सागरी िकनारा गस् तीसाठी जीप पुरविण् यात 
आलेल् या असनू उपविभागीय पोलीस अधधकारी याींच् या ननयींत्रिाखाली ननयममत रात्री गस् त 
केली जाते. सींबींधधत उपविभागीय पोलीस अधधकारी हे त् याींच् या विभागातून दररोज १ पोलीस 
अधधकारी ि ३ पोलीस कमसचारी गस् तीसाठी नमेतात ि रात्री गस् ती दरम् यान सींशयीत िाहनाची 
ि इसमाींची तपासिी करण् यात येते. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 
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