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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २५ माचच, २०१५ / चैत्र ४, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 
 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमाचण, खननिमच, िामगार मांत्री 
  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९८ 

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

िारखाना िायदा १९४८, मध्ये ५४ दरुूस्तत्या िरण्यात आल्यामुळे  
िामगाराांिर होणा-या दषु्ट्पररणामाबाबत 

 

(१) *  २८४५   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत,े श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कारखाना कायदा १९४८, मध्ये ५४ दरुूस्त्या करण्यात आल्यामुळे विजेचा िापर करणाऱ्या 
कारखान्यात २० कामगार आणण विजेचा िापर न करणाऱ्या कारखान्यात ४० कामगार असतील 
तर हा कायदा लागू होईल, यामळेु जास्ततीत जास्तत कामगार स्तिच्छता, सुरक्षा, वपण्याचे पाणी, 
कामाचे तास, साप्ताहहक सुट्टी, ओव्हर ्ाईम, बाळींतपणाची रजा इ. सुविधाींपासून िींचचत 
राहणार असल्याच े तसेच िावषिक भरपगारी रजा साठविण्याची मयािदा २९० हदिसाींिरून ३० 
हदिस करण्यात आल्याने यासारखे  अनेक दषुपररणाम होत असल्याबाबतचे सविस्ततर ननिेदन 
भारतीय कामगार सेना (पुणे विभाग), पुणे याींनी तसचे लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक         
१५ ऑक््ोबर २०१४ रोजी िा ्यासुमारास मा.कामगार मींत्री याींना हदले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने या दरुूस्त्याींसींदभाित कोणते ननणिय घेतले आहेत, 
(३) अद्याप, या सींदभाित कोणताही ननणिय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) कारखाने अचधननयम, १९४८ या कें द्र शासनाच्या 
अचधननयमातील काही कलमाींमध्ये बदल करण्यासाठी, सींविधानातील तरतुदी विचारात घेऊन, 
्याबाबतचा प्रस्तताि मा.राषरपतीींच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा प्रस्तताि राज्य शासनाच्या 
विचाराधीन होता. तथावप, प्रस्ततुत अचधननयमामध्ये बदल करण्याचा प्रस्तताि कें द्र शासनाच्या 
विचाराधीन असून ्या सींदभाितील विधेयक अलीकडचे सींसदेत सादर करण्यात आलेले आहे. 
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     उपरोक्त िस्ततुस्स्तथतीत, सदर अचधननयमातील कलमाींमध्ये बदल प्रस्ततावित 
करण्यासींबींधीचा राज्य शासनाचा प्रस्तताि सद्य:स्स्तथतीत तूति स्तथचगत ठेिण्याचा विषय 
विचाराधीन आहे. 
     प्रस्ततुत विषयाच्या अनुषींगाने उक्त कायद्यात बदल करण्यात येऊ नयेत अशा आशयाची 
ननिेदने शासनाकड ेप्राप्त झालेली आहेत. 

----------------- 
राज्यातील पोललसाांसाठी निीन घरबाांधणी ि जुन्या िसाहतीांची दरुुस्तती िरणेबाबत 

 

(२) *  ३७८२   श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नाििेर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अननल भोसले, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ लशांदे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पोलीसाींसाठी गेल्या २० िषाित फक्त २० हजार घरे बाींधली गेल्याची बाब माहे 
जानेिारी, २०१५ च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पोलीसाींच्या गहृप्रकल्पाींसाठी प्र्येक िषी ४०० को्ी रुपये उपलब्ध करुन हदले जात 
होते परींत ूमागील दोन िषाित सदर मींडळाला ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही तसेच 
प्रशासकीय मींजूरीही न ममळाल्याने पोलीस गहृननमािणाच ेकाम ठप्प झाल्याची बाब ननदशिनास 
आली आहे, हे ही खरे ही आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करुन का देण्यात आला नाही ि प्रशासकीय मींजूरीला 
विलींब का होत आहे, 
(४) तसेच, मुींबईमध्ये पोलीसाींसाठी असलेल्या िसाहती पुणिपणे जीणि झालेल्या असून अ्यींत 
धोकादायक स्स्तथतीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सध्या पोलीस राहत असलेल्या जीणि झालेल्या िसाहतीींच्या पुनििसनाबाबत 
शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीही कायििाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. मागील २० िषाित एकूण १९,०५१ इतकी ननिासस्तथान े
बाींधली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही.  
     पोमलसाींच्या ननिासस्तथाने ि कायािलयीन इमारतीींसाठी मागील तीन िषाित खालीलप्रमाण े
ननधी महाराषर राज्य पोलीस गहृननमािण ि कल्याण महामींडळास उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेला आहे :- 
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िषि महामींडळाला उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेला ननधी रुपये (को्ीत) 

२०१२-१३ २३४.७८ 

२०१३-१४ १६५.६५ 

२०१४-१५ १३४.६१ 

एकूण ५३५.०४ 

 

     बाींधकाम सुरु असलेल्या तसेच मींजूर झालेल्या कामाींचे आचथिक दानय्ि अचधक 
असल्यान ेनव्यान ेप्रशासकीय मींजरूी देण्यात आलेल्या नाहीत. 
(४) ि (५) मुींबईतील बऱ्याचश्या पोलीस िसाहती ि ननिासस्तथाने ब्रि्ीशकालीन असल्यान े
मोडकळीस आलेल्या असून ज्या िसाहतीींची दरुुस्तती शक्य आहे ्याींची दरुुस्तती करण्याची ि 
ज्या िसाहती दरुस्तती करण्यायोग्य नाहीत, ्याींचा पुनवििकास करण्याची कायििाही विचाराधीन 
आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राजिीय िायचित ेि लोिप्रनतननधीांिरील सन २००५ पयतंचे  
राजिीय खटले िाढून टािण्याबाबत 

  

(३) *  २९०९   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राजकीय कायिकत ेि लोकप्रनतननधीींिरील सन २००५ पयतंचे राजकीय गुन्हे काढून 
्ाकण्याबाबत शासन ननणिय जारी करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हजारो कायिकते ि लोकप्रनतननधीींिर ्यानींतरच्या कालािधीतही अनके ख्ले 
दाखल झाले असून हदिसेंहदिस ह्या सींख्येत िाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ख्ले प्रलींब्रबत असल्यामुळे लोकप्रनतननधीींना अनेक अडचणीींना सामोरे 
जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रलींब्रबत ख्ले तातडीने काढून ्ाकण्याबाबत शासन स्ततरािर कोणती 
कायििाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) शासनाने हद. ०७/०७/२०१० रोजीच् या शासन ननणियान् िये राजकीय ि सामास्जक 
आींदोलनातील हद. ०१/०५/२००५ पूिी दाखल झालेले ि प्रलींब्रबत असलेले ख्ले मागे घेण् याबाबत 
कायिपध् दती ननस्श्चत केली होती. ् यानींतर हद. १३/०१/२०१५ रोजीच् या शासन ननणियान् िये 
राजकीय ि सामास्जक आींदोलनामध् ये हद. ०१/११/२०१४ पूिी दाखल झालेले ि प्रलींब्रबत असलेले 
आणण ज् या घ्नेत स्जवित हानी झालेली नाही आणण खाजगी साििजननक मालम् तेची रु. ५ 
लक्ष पेक्षा जास्त त रकमेची हानी झालेली नाही अस े ख्ले मागे घेण् याबाबत कायिपध् दती 
ननस्श्चत केली आहे. सदर शासन ननणियानुसार अशा प्रकरणी ख्ले मागे घेण् याबाबतची 
कायििाही करण् यासाठी पोलीस आयुक् ताल कायिके्षत्रासाठी, पोलीस आयुक् त याींच् या अध् यक्षतखेाली 
सहाय्यक सींचालक, आमभयोग सींचालनालय ि पोलीस उप आयुक् त (गुन्हे) याींचा समािेश 
असलेली सममती नेमण् यात आली आहे. तसचे उििररत भागासाठी स्जल् हादींडाचधकारी याींच् या 
अध् यक्षतेखाली सहाय्यक सींचालक, अमभयोग सींचालनालय ि अनतररक् त स्जल् हा पोलीस 
अधीक्षक याींचा समािेश असलेली सममती नेमण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे शहरामध्ये नदी सुधार योजनेंतगचत सुयश हरटमेंट प्लान्टबाबत 

  

(४) *  ३२०३   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरामध्ये नदी सुधार योजनेंतगित सुयश हर्में् प्लान््साठी अींदाज े ८०० को्ी 
रुपयाींची योजना राज्य शासनामाफि त कें द्र शासनाकड े सादर करण्यात आली असनू नॅशनल 
ररव्हर डवे्हलमें् कॉपोरेशनने जपानच्या झायका कीं पनीसोबत अ्यल्प व्याजदराने कजि 
ममळविण्यासाठी चचाि सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा प्रकल्प मींजूर होण्यासाठी कें द्र शासनाकड ेपाठपुरािा करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, ही योजना कधी पयतं मींजूर होईल तसेच याबाबत राज्य शासन ि पुणे 
महानगरपामलकेने काही कालबध्द कायिक्रम आखला आहे काय, 
(४) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची 
सििसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेमाफि त पुणे शहरातील सींपूणि मैला पाण् यािर 
प्रक्रक्रया करुन त े नदीत सोडण् यासाठी रुपये ७१५.०५ को्ीची योजना तयार करण् यात आली. 
सदर योजना पयाििरण विभागाच् या मशफारशीसह हदनाींक २१.५.२०१२ च् या पत्रान् िये कें द्र 
शासनाच् या पयाििरण विभागाच् या मान् यतेसाठी सादर केलेली आहे. 
     सदरच् या योजनकेरीता कें द्र शासनाच ेEFC (Expenditure & Finance Committee) 
ची मींजुरी अींनतम ्प् प् यात असून, या योजनअेींतगित मान् य प्रकल् पीय रक् कमेच् या ८५ %  ्क् के 
रक् कम जपान सरकारच् या जायका या सींस्तथेकडून कें द्र शासनास अल् पशा दरान ेकजि स्त िरुपात 
उपलब् ध होणार आहे. सदरची सींपणूि रक् कम कें द्र शासनाकडून पुणे महानगरपामलकेला अनुदान 
स्त िरुपात ममळणार आहे. ् याअनषुींगाने सदर प्रकल् पास जायका या सींस्त थेतफे फॅक् ् फायडीींग 
ममशन अींतगित हदनाींक १७ नोव् हेंबर, २०१४ ते हदनाींक २० नोव् हेंबर, २०१४ या कालािधीत भे् 
देण् यात आली. ् यािेळी हदनाींक १९ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी आयकु् त, पुणे महानगरपामलका याींचे 
बरोबर जायका सींस्त थेच् या प्रनतननधीसोबत समक्ष भे् ि चचाि झाली. 
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(२) होय. प्रकल् प मींजूर होण् यासाठी पुणे महानगरपामलकेमाफि त पाठपुरािा सुरु आहे. 
(३) सदरच् या योजनेकररता कें द्र शासनाच ेEFC (Expenditure & Finance Committee) ची 
मींजुरी अींनतम ्प् प् यात असून, माहे माचि २०१५ अखेर भारत सरकार ि जपान सरकार याींच े
दरम् यान करारािर स्त िाक्षरी होण ेअपेषितक्षत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आरे िॉलनी (गोरेगाांि, मुांबई) येथ ेमेरोच्या नतसऱ्या टप्प्यासाठी 

मोठ्या प्रमाणात िरािी लागणारी िकृ्षतोड 
  

(५) *  ३८११   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेरोच्या नतसऱ्या ्प्प्यासाठी कुलाबा त ेसीप्झ या भयुारी मरेोचा कारडपेो आरे कॉलनी 
(गोरेगाींि, मुींबई) येथ े उभारण्याची बाब मुींबई महानगर विकास प्राचधकरणाच्या विचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त विचाराधीन प्रस्ततािाकररता ३२९२ झाड ेतोडािी लागणार असल्याचे मुींबई 
महानगर विकास प्राचधकरणाने माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान कळविले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील एकूणच झाडाींची सींख्या कमी होत असताींना आरे कॉलनीसारख्या 
हहरव्यागार पट्टयाचा विनाश होऊ नये म्हणून स्तथाननक नागररकाींनी तसेच “िनशक्ती” सींस्तथेन े
झाड ेतोडण्यास विरोध करून आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर झाडाचे जतन व्हािे म्हणून शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) सदरहू हठकाणी कार डपेोच्या प्रस्ततावित विकासातींगित २२९८ झाड ेबाचधत 
होत असून केिळ २५४ झाड े तोडणे ि उििरीत २०४४ झाडाींचे पनुिरोपण करण्याच े प्रस्ततावित 
आहे. सदर झाडाींच ेजतन व्हाि ेयासाठी एक तज्ञ सममती स्तथापन करण्यात आली असून सदर 
सममतीन े सिि बाबीींचा सविस्ततर अ्यास करुन ्याींचा मशफारस अहिाल शासनास सादर 
करण्याचे अपेषितक्ष त आहे. 

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

पुणे शहराच्या प्रस्ततावित ररांगरोडच ेिाम अनतशय धीम्या गतीन ेसुरू असल्याबाबत 
 

(६) *  ३२९२   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे शहराच्या प्रस्ततावित ररींगरोडचे काम अनतशय धीम्या गतीने सुरू असल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे येथील उच्च क्षमता द्रतुगती प्रकल्पा अींतगित ितुिळाकर मागािच्या 
(एच.सी.एम.्ी.आर.) आखणीची सुमारे ३२ क्रकलोमी्र मागािची प्रक्रक्रया पूणि झाली असून या 
रस्त्यासाठी लागणाऱ्या सुमारे ७६ हेक््र जागेपैकी केिळ ३० ्क्के जागा सध्या 
महानगरपामलकेच्या ताब्यात आहेत, या प्रकल्पासाठी सींरक्षण ि कारागहृ विभागान े जागा 
देण्यास नकार हदल्याच ेमाहे जानिेारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररींगरोडचे काम जलद गतीन े सुरू करण्यासाठी भूमी सींपादन करून प्रकल्प 
कायािस्न्ित करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायििाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे शहराच् या उच् च क्षमता द्रतुगती मागि (एच.सी.एम.्ी.आर.) 
रस्त ् यासाठी भसूींपादनाची कायििाही सुरू असून, पुणे महानगरपामलकेच् या ताब् यात आलेल् या 
जागेिर ्प् या्प् याने रस्त ता विकमसत करण् याच ेकाम सुरू आहे. 
(२) उच् च क्षमता द्रतुगती मागि (एच.सी.एम.्ी.आर.) या प्रकल् पासाठीच् या सुमारे ३३.८० 
क्रकलोमी्र मागािची आखणीची प्रक्रक्रया पूणि झालेली असनू, या रस्त ् यासाठी लागणा-या समुारे 
६८.०३ हेक् ्र जागेपैकी २१ ्क् के जागा सध् या महानगरपामलकेच् या ताब् यात आलेली आहे. ही 
िस्त तुस्स्तथती आहे. 
     या प्रकल् पासाठी सींरक्षण ि कारागहृ विभागान े जागा देण् यास नकार हदल् यान,े सदर 
भागातील रस्त ् याच े अलाईनमें् बदलण् यासाठीचा प्रस्त ताि पुणे महानगरपामलकेच् या ननयोजन 
सममतीकड ेदाखल केलेला आहे. 
(३) उच् च क्षमता द्रतुगती मागािसाठीच् या एकूण ६८.०३ हेक् ्र के्षत्रापकैी १४.०७ हेक् ्र के्षत्र पुणे 
महानगरपामलकेच् या ताब् यात असनू, ् यािर रस्त ता विकमसत करण् याची कायििाही सुरू आहे. 
    २८.४७ हेक् ्र जागा शासनाच् या विविध विभागाशी सींबींधीत असनू सदर जागा 
महानगरपामलकेच् या ताब् यात देण् याबाबतच े प्रस्त ताि सींबींचधत विभागाींकड े पाठविण् यात आलेले 
आहेत. सदर के्षत्र ताब् यात घेण् यासाठी पुणे महानगरपामलकेकडून पाठपुरािा सरुू आहे.  
     तसेच २५.४९ हेक् ्र जागा खाजगी असून ् यापकैी १५.८१ हेक् ्र के्षत्राचे भूसींपादनाच े
प्रस्त ताि स्जल् हाचधकारी, पुणे याींच ेकड ेसादर केले असून ् याींच् या कायािलयामाफि त सदर के्षत्राची 
भूसींपादन कायििाही सुरू आहे. सदर खाजगी के्षत्रापैकी ९.६८ हेक् ्र के्षत्राचे ्प् या्प् यान े
भूसींपादन प्रस्त ताि स्जल् हाचधकारी, पुणे याींच् याकड े पाठविण् याची कायििाही पुणे 
महानगरपामलकेकडून सुरू आहे. 
(४) िरीलप्रमाणे कायििाही सुरू आहे. 

----------------- 
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भगिानगडािर (ता.पाथडी, जज.अहमदनगर) येथील दशचनासाठी आलेले महाराष्ट्र विधान 
पररषदेचे विरोधी पक्षनेते याांच्या िाहनाांच्या ताफ्यािर झालेली दगडफेि 

 

(७) *  ३४०७   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भगिानगडािर (ता.पाथडी, स्ज.अहमदनगर) येथ े दशिनासाठी आलेले महाराषर विधान 
पररषदेचे विरोधी पक्षनेत े याींच्या िाहनाींच्या ताफ्यािर काही जणाींनी दगडफेक करुन हल्ला 
केल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफि त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार दगडफेक करुन हल्ला करणाऱ्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर विधान पररषदेच े विरोधी पक्षनेते याींचे िाहन ताफ्यािर 
काही अज्ञात इसमाींनी दगडफेक केली होती. 
(२) ि (३) होय, तपासात दगडफेक करणाऱ्या अज्ञात इसमाींिर पाथडी पोलीस ठाणे येथ ेगुन्हा 
नोंद क्र. ३/२०१५ भादींवि कलम ३३६, ४२७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त े
ननषपन्न करण्यासाठी तपास चाल ूआहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्राच ेआराध्य दैित िुलस्तिालमनी श्री.तुळजाभिानी मांहदरात 

ठेिेदार ि पुजारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
 

 (८) *  ४०१३   श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.अननल परब, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.अपूिच हहरे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषराचे आराध्य दैित कुलस्तिाममनी श्री.तुळजाभिानी मींहदरात सन १९८९ ते २००९ या 
२० िषािच्या कालािधीत ४८० क्रकलो चाींदी, १२० क्रकलो सोने ि २४० को्ी रुपये रकमेचा 
अपहार ठेकेदार ि पुजारी याींनी मींहदर प्रशासनातील अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने केल्याचे विशेष 
लेखा पररक्षकाींच्या अहिालातून स्तपष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशिनास आले ि तदनसुार कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) श्रीतळुजाभिानी मींहदरात सन १९८९ ते २००९ या कालािधीतील 
मसींहासन दानपे्ीतील सोने चाींदी व् यिहाराच े विशेष लेखापररक्षण लेखाचधकारी, स्जल् हाचधकारी 
कायािलय, लातूर याींच् या पथकाकडून करण् यात येत असून लेखापररक्षणाचा अींनतम अहिाल 
अदृृ्याप प्राप् त झालेला नाही. 
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(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
माणिोली (जज.ठाणे) येथील उड्डाणपुलाच्या िामाबाबत 

 

(९) *  ३५२९   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल्ह्यातील मौज ेमोठा गाि डोंब्रबिली पस्श्चम त ेमाणकोली खाडीिरील माणकोली 
उड्डाण पुलाच्या बाींधकामासाठी सन १९९०-९१ मध्ये सिेक्षण ि ्यानींतर फेरसिेक्षण करण्यात 
येऊन गतिषी म्हणज े२०१४ साली सदर उड्डाण पलुाच ेकामास शासनान ेमींजूरी हदली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, सदर उड्डाण पुलाचे काम मुींबईच्या िरळी सागर उड्डाण पुलाचे धतीिर 
करण्याच े ठरविण्यात येऊन या उड्डाण पुलाचा आराखडा ि ्यासाठी रक्कम रूपये २०० 
को्ीींचा ननधी गतिषीच शासनान ेमींजूर केला असल्याच ेहदनाींक १० जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
्यासुमारास ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर माणकोली उड्डाणपुलाच्या कामाच्या ननविदा हदनाींक १५ जानेिारी, २०१५ 
रोजी काढण्याच्या ननयोजनानुसार सदर कामाच्या ननविदा काढण्यात आल्या आहेत काय ि 
क्रकती रक्कमेच् या काढण् यात आल् या आहेत, 
(४) ्याचप्रमाण ेयाबाबतची सद्य:स्स्तथती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. माणकोली-मो्ागाींि रस्त ् यािर मो्ागाींि येथे उल् हासखाडीिर ६ पदरी 
पुल ि रस्त ् याच े बाींधकाम करणे यासाठी रु.२४५ को्ी इतक् या रक् कमेच् या प्रस्त तािास मुींबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाने प्रशासकीय मान् यता देण् यात आली आहे. सदर काम 
कीं त्रा्दाराच् या स्त ितःच् या झडझाईनिर करण् याच ेप्रयोस्जत आहे. 
(३) ि (४) या कामाच् या ननविदा मागविण् यासाठी ितिमान पत्रात तसेच मुींबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राचधकरणाच् या सींकेतस्त थळािर (Website) प्रदमशित करण् यात आल् या असून सदरील 
पूलाच् या कामाची ननविदा रक् कम रु.१९० को्ी इतकी असून ननविदा रक् कम रु.१९० को्ी 
इतकी असून ननविदा प्रक्रक्रया मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाच् या स्त तरािर 
प्रगतीपथािर आहे. 

----------------- 
नागपूर येथे बाांग्लादेशी घुसखोराांच्या सांख्येत हदिसेंहदिस होत असलेली िाढ 

 

 (१०) *  ३०३९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येथे बाींग्लादेशी घसुखोराींची सींख्या हदिसेंहदिस िाढत असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पोमलसाींची विशेष शाखा, गुप्तचर यींत्रणा आणण दहशतिादविरोध 
पथकाच ेदलुिक्ष होत असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घुसखोराींना प्रनतबींध घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील मोिळे भुखांड धगरणी िामगाराांच्या घराांसाठी म्हाडाला देण्याच्या प्रस्ततािाबाबत 

  

(११) *  ४१३२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईत म्हाडाला सन २००६ पासून सन २०१४ पयतं सहा चगरण्याींअींतगित चगरणी 
कामगाराींच्या घराींसाठी ३८७३ चौ.मी. इतका भूखींड ममळाला असून या भखूींडाच े के्षत्रफळ खूप 
कमी असल्यान े नतथ े घरे बाींधणे शक्य होणार नसल्यान े म्हाडाने मुींबई महापामलकेच्या 
मोकळया भूखींडाची अदलाबदल करुन देण्याच्या मागणीचा प्रस्तताि उक्त पामलकेकड ेपाठविला 
असतानाही यािर अद्यापपयतं कोणताही ननणिय घेण्यात न आल्याने ४२९ घराींचे काम प्रलींब्रबत 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले ि ्यानुसार पुढे कोणती कायििाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (३) मुींबईतील बींद कापड चगरण्याींचा पुनवििकास करताना म्हाडास 
चगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी ममळालेले भूखींड लहान असल्यान े्यािर बाींधकाम करणे शक्य 
होत नाही. सबब म्हाडास चगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी ममळालेले भूखींड आणण 
महानगरपामलकेस मनोरींजन/खेळाचे मैदान िा त्सम मोकळया िापराींसाठी ममळालेले भखूींड 
याींची अदलाबदल करणे शक्य व्हािे म्हणून शासनाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस, बहृन्मुींबई 
विकास ननयींत्रण ननयमािली, १९९१ च्या विननयम ५८ (१) (बी) च्या ह्प क्र. ५ मध्ये फेरबदल 
करण्यासाठी महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अचधननयम १९६६ चे कलम ३७ (१) खाली 
हदनाींक २९.७.२००८ रोजी ननदेश हदलेले होते. ्यास अनुसरुन बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन े
िैधाननक कायििाही पूणि करुन शासनास मींजूरीसाठी प्रस्तताि सादर केलेला होता. शासनान ेसदर 
प्रस्ततािास कलम ३७ (२) खाली मींजूरी हदलेली असून यासींदभाितील मींजूर फेरबदलाबाबतची 
अचधसूचना ननगिममत करणेत आली आहे. 

----------------- 
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साांताकु्रझ (पुिच) वििेिानांद नगर (मुांबई) येथ ेझोपडपट्टी पनुिचसन 
योजनेचा वििासि बदलून प्रिल्प पुणच िरण्याबाबत 

 (१२) *  ३४७०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींताकु्रझ पुिि वििेकानींद नगर (मुींबई) येथे झोपडपट्टी पुनििसन योजना राबविण्यासाठी 
झोपडपट्टीधारकाींच्या सींस्तथेने नमेणूक केलेल्या म.ेजेमीनी डवे्हलपसि याींनी सदर प्रकल्प दसुऱ्या 
विकासकाला विकल्यामुळे विकासकाला बदलण्यासाठी सींस्तथेने सादर केलेल्या ठरािािर ननणिय 
न घेता विकासकाला पाठीशी घातले जात असल्याबाबत सदर सींस्तथनेे ि लोकप्रनतननधीींनी माहे 
जून, २०१४ मध्ये िा ्यादरम्यान शासनाकड ेतक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर योजनेसाठी नमेलेला विकासक गेल्या १२ िषांपासून हे काम करण्यास असमथि 
ठरल्यामुळे विकासकाला काढून ्ाकण्याबाबत सींस्तथेच्या सििसाधारण सभेमध्ये हदनाींक २० जून, 
२०१४ रोजी ठराि सींमत करुन सींस्तथेने हदनाींक २ जलु,ै २०१४ रोजी झोपडपट्टी पुनििसन 
प्राचधकरणाला १ त े१८ मुद्याींच ेननिेदन हदलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफि त चौकशी करण्यात आलेली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींचधताींिर कोणती कायििाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच झोपडपट्टीिासीयाींच्या पुनििसनासाठी विकासकाला बदलून सदर प्रकल्प पुणि 
करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) सदरहू विषयाबाबतच ेमा. लोकप्रनतननधी याींचे माहे जून, २०१४ मधील 
ननिेदन प्राप् त झाल् याचे आढळून येत नाही. तथावप, ् याींची हदनाींक १४.३.२०१४ ि हदनाींक 
९.८.२०१४ रोजीची ननिेदने प्राप् त झाली आहेत. तसेच स्त िामी वििेकानींद एसआरए सहकारी 
गहृननमािण सींस्त थेच े प्राप् त झालेले ननिेदन उचचत कायििाहीसाठी हदनाींक ३.७.२०१४ रोजी 
झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणाकड ेपाठविण् यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) सदरहू झोपडपट्टी पुनििसन योजनेच् या विकासकान े सदर योजना दसु-या 
विकासकास विकली आहे क्रकीं िा कसे याबाबत अजिदार सींस्त थेने तक्रार अजाित नमूद केलेल् या 
बँकेला पत्र पाठिनू ् याबाबत झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणामाफि त खात्री करण् यात येत आहे. 
      या झोपडपट्टी पुनििसन योजनेबाबत प्राप् त तक्रारीच् या अनुषींगाने मुख् य कायिकारी 
अचधकारी, झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरण, मुींबई याींचे कड ेहदनाींक २६.२.२०१५ रोजी झालेल् या 
सुनािणीमध् ये अजिदार सींस्त थेतील पात्र झोपडीधारकाींच् या सींमतीबाबत गुप् त मतदान पध् दतीने 
मतदान घेण् याची कायििाही हदनाींक १५.३.२०१५ पयतं सहकार विभागाने पूणि करािी असे ननदेश 
देण् यात आले आहेत. या प्रकरणी मतदान घेण् यासाठी सहकार विभागान े हदनाींक ५.४.२०१५ 
पयतं मुदतिाढ माचगतलेली असून ् यास मान् यता देण् यात आलेली आहे. 

----------------- 
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पुणे येथे उच् च न् यायालयाचे खांडपीठ स्त थापन िरण्याबाबत 
 

(१३) *  ३६९७   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई उच्च न्यायालयाच ेखींडपीठ पुणे येथे स्तथापन करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विचाराधीन बाबीींिर शासनाचा ननणिय झाला आहे काय, 
(३) तसेच, निीन खींडपीठासाठी विविध भागातून होणा-या मागणीस अनसुरून अहिाल सादर 
करण्याबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े मा.मुख्य न्यायाधीश याींनी तीन न्यायाधीशाींची 
सममती गठीत करून ्याींच्या हदनाींक ११ ऑगस्त्, २०१४ च्या पत्रान्िये सदरील खींडपीठ 
राज्यात फक्त कोल्हापूर येथ े स्तथापन करणे सींयुस्क्तक ठरेल याबाबत मा.उच्च न्यायालयास 
कळिाि े अस े सुचविले आहे, ्यानुसार शासनान े उच्च न्यायालयास याबाबतचा अहिाल 
पाठविला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई उच् च न् यायालयाच ेनिीन खींडपीठ राज् यात कोठे स्त थापन व् हािे 
याबाबत शासनाचा ननणिय झालेला नाही. 
(२) नाही. 
(३) मा.मुख् य न् यायमूतीनी ् याींच् या हद.११/०८/२०१४ च् या मा.मुख् यमींत्री महोदय, महाराष र राज् य 
याींना अगे्रवषत केलेल् या पत्रास अनसुरुन शासन स्त तरािर कायििाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात सन २०१२ पासून माहहती तांत्रज्ञान (आय.टी.) िायदा लागू िेल्यान े

ललवपि सेिि मोठ्या प्रमाणात बरेोजगार झाल्याबाबत 
 

 (१४) *  ३५६३   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ.सुधीर 
ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१२ पासून माहहती तींत्रज्ञान (आय.्ी.) कायदा आहे ्या स्तिरुपात 
स्स्तिकारल्याने समुारे २५ हजार क्रकीं िा ्यापेक्षा अचधक मलवपक,सेिक बेरोजगार झाल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मलवपक, सेिक बरेोजगार होऊ नये याकररता माहहती तींत्रज्ञान के्षत्रासाठी सध्या 
अस्स्तत्िात असलेले धोरण रद्द करुन नि े आय्ी धोरण राबविण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ्याचे स्तिरुप काय आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहहती तींत्रज्ञान कायदा, २००० हा कें द्र शासनाचा आहे. सदरची बाब 
राज्य शासनाच्या अख्याररतील नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील ताडदेि येथील भखूांड क्र.४१,४२ ि २८४ या भखूांडाचा 

 वििास िरताना झालेला गैरव्यिहार 
 

(१५) *  २६७३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल सोले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलका शहरातील मोक्याचे भखूींड विकसीत करीत असल्याने केिळ १५% 
जममन यापुढे पामलकेकड ेमशल्लक राहणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडदेि येथील भखूींडही विकमसत केला जात असल्याचे हदनाींक १७ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा ्या सुमारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ताडदेि येथील भखूींड क्र.४१,४२ ि २८४ या भखूींडाच्या विकासासींदभाित विकास 
आराखडा ननयींत्रण ननयमािली ३३(७) चे उल्लींघन झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) सदर भूखींड विकमसत करण्याची म.ेविशारद कन्सल् ी्ंन्् कीं बाईन या विकासकाची मागणी 
पामलकेने ता्काळ मान्य करून ता्काळ मींजूरी हदल्याचेही ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, विकासकास ता्काळ मींजूरी देताना विकास ननयमािलीच ेउल्लींघन झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तद्नुसार दोषी आढळून आलेल्याींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (७) बहृन् मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली, १९९१ च् या विननयम 
३३(७) मध् ये उपकरप्राप् त भाडकेरुव् याप् त असलेल् या तसचे बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या 
भाडकेरुव् याप् त असलेल् या इमारतीींच् या पुनवििकासाची बाब अींतभूित आहे. िरील इमारती असलेले 
भूखींड जर आरक्षणाखाली असतील तर विकास योजनेची अींमलबजािणी साधण् याकररता 
समािेशक आरक्षणाींप्रमाणे तरतुदी विननयम ३३(७) च् या पररमशष ् III च् या खींड ७ मध् ये आहेत. 
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् यानुसार बाींधकामयोग्य आरक्षणाचे सींदभाित भूखींडाच् या २५% क्रकीं िा आरषितक्षत के्षत्राच् या १५% 
यापैकी जे कमी असेल ् याप्रमाणात बाींधकाम करुन सुविधा के्षत्र बहृन् मुींबई महानगरपामलका 
क्रकीं िा समुचचत प्राचधकरणास विनामूल् य हस्त ताींतरीत करणेची तरतूद आहे. 
     प्रश् नाधीन ताडदेि येथील भूखींड क्र.४१, ४२ ि २८४ हे महानगरपामलकेच् या ‘क्रकरकोळ 
मींडई’ कररता आरषितक्षत आहेत. भूखींड क्र.४२ चा पुनवििकास झालेला असनू २५१८.६१ चौ.मी. 
के्षत्राचे क्रकरकोळ मींडईचे बाींधकाम महानगरपामलकेस हस्त ताींतरीत झालेले आहे. भखूींड क्र.४१ 
मधील पुनवििकासाच् या प्रस्त तािास महानगरपामलकेने त् ितः मान् यता हदलेली आहे. पुढील 
कायििाही होणेची आहे. भूखींड क्र.२८४ सींदभाित पुनवििकासाचा प्रस्त ताि बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेस प्राप् त झालेला नाही. सबब, सदर भूखींडाच् या भूसींपादनाबाबत कायििाही 
महानगरपामलकेकडून करणेत येणार आहे. सदर प्रकरणी विननयम ३३(७) च् या तरतदूीच े
उल् लींघन करण् यात आलेले आहे असे ननदशिनास येत नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथ ेराज्य राखीि पोलीस दलाचे प्रलशक्षण िें द्र उभारणीबाबत 

  
(१६) *  ४०५७   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) खामगाींि (स्ज.बुलढाणा) येथ े राज्य राखीि पोलीस दलाचे प्रमशक्षण कें द्र उभारणीबाबत 
शासकीय ई-क्लास जममनीची पाहणी राज्य राखीि दलाच े विशषे पोलीस महाननरीक्षक ांनी 
हदनाींक २४ झडसेंबर, २०१२ रोजी िा ्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य राखीि पोलीस दलाच्या प्रमशक्षण कें द्रासाठी लागणारी पुरेशी शासकीय 
जमीन खामगाींि जिळ उपलब्ध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींि येथे सदर प्रमशक्षण कें द्र झाल्यास अकोला, बुलढाणा, िामशम या तीन 
स्जल्ह्याींना सुरके्षच्या दृष्ीकोनातनू फायदा होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य राखीि पोलीस दलाचे प्रमशक्षण कें द्र खामगाींि येथे उभारणीबाबतच्या 
प्रस्ततािास ता्काळ मींजूरी देण्याबाबत शासनान ेकाय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ि (५) खामगाींि (स्ज.बलुढाणा) मशिारात राज्य राखीि पोलीस दलाचे प्रमशक्षण कें द्र 
उभारणीबाबतचा प्रस्तताि शासनास प्राप्त झालेला नाही. 

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

नालशिमध्ये मेरो रेल्िे किां िा रॅवपड रेल्िे सुरू िरणेबाबत 
 

 (१७) *  २८१९   डॉ.अपूिच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७७५ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नामशक महानगराचा िाढता विस्ततार पाहता नामशकमध्ये मेरो रेल्िे क्रकीं िा रॅवपड रेल्िे सुरू 
करण्याच्या अनुषींगान े नामशक शहरातील नागरी िाहतुकीविषयक सििकष अ्यास अहिाल 
नामशक महानगरपामलकेन ेतयार करून शासनास सादर केला आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततुत अहिालात नामशकमध्ये मेरो रेल्िे क्रकीं िा रॅवपड रेल्िे सुरू करणेबाबत 
करण्यात आलेल्या मशफारशीींच ेसििसाधारण स्तिरूप काय आहे, 
(३) अद्याप नामशक महानगरपामलकेने नागरी िाहतुक विषयक सििकष अ्यास अहिाल तयार 
केला नसल्यास तो केव्हापयतं तयार होणे अपेषितक्षत आहे, ि ्यासाठी होत असलेल्या विलींबाची 
सििसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) नामशक महानगरपामलकेने नामशक शहराच् या नागरी िाहतकू सिकंष अ् यास अहिाल 
नामशक शहराचा मास्त ्र प् लॉनच् या स्त िरुपात सन २००७-०८ मध् ये तयार करण् यात आला आहे. 
सदरचा सिकंष िाहतुक आराखडा सुधाररत करण् याचे ननयोस्जत आहे. तथावप नामशक 
महानगरपामलका के्षत्राचा सुधारीत विकास योजना तयार करण् याची कयििाही प्रगतीपथािर आहे. 
सुधाररत विकास आराखडयातील तरतुदीनुसार नामशक शहराचा सिकंष िाहतूक आराखडा तयार 
करणे क्रमप्राप् त आहे. नामशक महानगरपामलकेच् या सुधारीत विकास योजनेचा प्रारुप आराखडा 
जाहीर होताच जममन िापर ि प्रस्त तावित रस्त ् याचे ननयोजन विचारात घेऊन सिकंष िाहतकु 
आराखडयाचे काम नामशक महानगरपामलकेमाफि त हाती घेण् याचे ननयोस्जत आहे. 

----------------- 
राज्य लोिायुक्त ि उप लोिायुक्ताांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

 (१८) *  ३६७२   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय 
मुांड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच ेलोकायुक्त याींचे पद माहे जून, २०१४ ि उपलोकायुक्त याींचे पद नोव्हेंबर, २०१४ 
पासून ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दोन्ही पदे ररक्त असल्यामळेु भ्रष्ाचाराच्या तक्रारीींची अनके प्रकरणे या 
कायािलयात मोठया प्रमाणात प्रलींब्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही पदे तातडीने भरणे सींदभाित शासनान ेकोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोक आयुक्त हे पद हदनाींक ३ जुल,ै २०१४ तसेच उप लोक 
आयुक्त हे पद हदनाींक १ झडसेंबर, २०१४ पासून ररक्त आहे. 
(२) एकूण प्रलींब्रबत प्रकरणाींपकैी २५० प्रकरणे भ्रष्ाचाराच्या तक्रारीची आहेत. 
(३) दोन्ही पदे भरण्याबाबत कायििाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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निी मुांबईतील प्रिल्पग्रस्तताांच्या जलमनी पुन्हा त्याांच्या ताब्यात देण्याबाबत 
 

 (१९) *  ३६३१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईची ननममिती करताना तथेील प्रकल्पग्रस्तत शेतकऱ्याींच्या राह्या घराींच्या जममनी 
शासनाच्या मेरो सें्रने चुकीच्या पध्दतीन े सींपादन करुन मसडकोला हस्तताींतरीत केल्यामुळे 
प्रकल्पग्रस्तताींिर अन्याय केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्तताींच्या जममनी पुन्हा ्याींच्या ताब्यात देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) निी मुींबई प्रकल् पाकरीता भूसींपादन अचधननयम, १९९४ 
ि ् याअनुषींगान े शासनाने िळेोिळेी हदलेल् या सूचनाप्रमाणे सींपादन करण् यात आलेले आहे. 
परींतु, चुकीच् या पध् दतीन ेसींपादन करण् यात आलेले नाही. तसचे, जमीनी परत करण् याचा प्रश् न 
उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िल् याण-डोंबबिली मनपा महासभेच्या आदेशाच ेउल्लांघन िरुन 

महानगरपाललिा आधधिा-याांनी िेलेल् या मनमानीबाबत 
 

 (२०) *  २७३६   श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण (स्ज.ठाणे) येथील एन.आर.सी.या कीं पनीने आपली जागा विकासकाला देिनू 
विकमसत करण् याचा ननणिय घेतल् यानींतर या जममन व् यिहारासाठी कीं पनीला महानगरपामलकेची 
ना-हरकत आिश् यक असल् यान े कीं पनीन े कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेकड े अजि केला 
असता, कल् याण- डोंब्रबिली मनपाने माहे जनू २००९ च् या सििसाधारण सभेत ननणिय घेऊन 
एन.आर.सी. कीं पनीने महानगरपामलकेची असलेली थकबाकी रू.६ को्ी ६८ लाख रक् कम 
महानगरपामलका नतजोररत भरणा केल् यामशिाय कीं पनीस जमीन व् यिहारास ‘ना-हरकत 
प्रमाणपत्र’ देऊ नये असा ननणिय महानगरपामलकेच्या महासभेने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेच्या महासभेने घेतलेल् या सदरहू ननणियाचे 
जाणीिपुििक उल् लींघन करून कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेच े त् कालीन आयुक् त गोंविद 
राठोड (सध् या िसई-विरार मनपा, आयुक् त) याींनी महानगरपामलकेच्या महासभेची मान् यता न 
घेताच एन.आर.सी. कीं पनीला जमीन व् यिहारासाठी परस्त पर ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ हदल् याने 
कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेचे ६.५० को्ी रूपयाींच े नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, त् कालीन आयकु् त गोविींद राठोड याींच्या गैरकारभारामुळे कल् याण-डोंब्रबिली 
महानगरपामलकेस झालेला ६.५० को्ी रूपयाींचा नकुसानाची तक्रार शासनाकड े करण् यात 
आल् यानींतर शासनान े या प्रकरणाच् या चौकशीसाठी ठाण े स्जल् हाचधकारी याींना आदेश हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल् यास, स्जल् हाचधकारी, ठाणे याींनी शासकीय आदेशास अधीन राहून शासनास 
पाठविलेल् या चौकशी अहिालनुषींगाने शासनाने पुढे कोणती कारिाई केली आहे, िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अद्यावप, स्जल् हाचधकारी, ठाण ेयाींनी याप्रकरणी चौकशी करून अहिाल पाठविला नसल् यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका के्षत्रातील नॅशनल रेयॉन कॉपोरेशन मलमम्ेड 
कीं पनीमधील कामगाराींच् या प्रश् नाींबाबत त् कालीन मींत्री, कामगार याींच् या अध् यक्षतेखाली 
हद.१२/०२/२००९ रोजी बैठक सींपन् न झाली. या बैठकीत असा ननणिय घेण् यात आला की, 
एन.आर.सी.कीं पनीकडून महानगरपामलकेस येणे असलेल् या मालम् ता कराची रक् कम िसलू 
होईल इतक् या क्रकीं मतीच् या कीं पनीच् या जममनीिर महानगरपामलकेचा प्रथम भार ननमािण 
करण् याकरीता महानगरपामलका ि कीं पनी याींनी द्विपक्षी कायदेशीर करार करािा. करारातील 
अ्ी ि शती परस्त पर सींमतीने ननस्श्चत कराव् यात. ् यानींतर उििररत जममनीच् या विक्री करीता 
महानगरपामलकेने कीं पनीस ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यािे. 
     उक् त ननणियाच् या अनुषींगाने नगर विकास विभाग, शासन पत्र हद.०८/०५/२००९ अन् िये 
आयुक् त, कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका अचधननयम १९४९ मधील ि अन् य तरतुदीींनुसार 
तसेच कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेच ेआचथिक हहत लक्षात घेऊन पुढील कायििाही करािी, 
असे कळविण् यात आले. 
     तद्नींतर कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेन े नॅशनल रेयॉन कॉपोरेशन मलमम्ेड या 
कीं पनीशी करारनामा केला ि स्त ितींत्र एस्त क्रो खात ेउघडून हद.१४/०५/२००९ रोजी कीं पनीस सशति 
ना-हरकत दाखला हदला आहे. 
     पामलकेकडून सदर ना-हरकत दाखला देण् यात आल् यानींतर कल् याण-डोंब्रबिली 
महानगरपामलकेच् या सििसाधारण सभेने ठराि क्र.१८, हद.१७/०६/२००९ अन् िये पामलका 
प्रशासनाने याबाबत महापामलकेची पुििमींजूरी न घेता शासनाच् या ननदेशानुसार थकबाकी असूनही 
कीं पनीस परस्त पर ना-हरकत दाखला हदल् याबाबत तीर भ भािना व् यक् त केल् या. 
(२) नाही. 
     कल् याण-डोंब्रबिली महानगरपामलकेने नॅशनल रेयॉन कॉपोरेशन मलमम्ेड या कीं पनीने अदा 
कराियाच् या मालम् ता कराबाबत स्त ितींत्र एस्त क्रो खाते उघडून उक् त कीं पनीशी करारनामा केला 
असून कीं पनीस सशति ना-हरकत दाखल  हदला आहे. 
     एन.आर.सी.कीं पनीने मा.सिोच् च न् यायालयात दाखल केलेल् या स्त पेशल मलव् ह अॅस्प्लकेशन 
क्र.१४४१९/२००६ च् या अनुषींगान े मा.न् यायालयान े याबाबतची कननष ठ न् यायालयातील अवपले 
ननकाली ननघेपयतं पुढील िसूली करु नये, असे आदेश हद.१८/७/२००६ रोजी पाररत केले आहेत. 
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पररणामी या प्रकरणी मालम् ता कराच् या िसुलीस स्त थचगती आहे. मा.कननष ठ स्त तर 
न् यायालयात याबाबतची अवपले सद्यस्स्तथतीत प्रलींब्रबत आहेत. ् यामळेु महानगरपामलका 
मालम् ता कराच् या िसूलीबाबत सद्यस्स्तथतीत कायििाही करू शकत नाही. 
     मात्र महाराष र महानगरपामलका अचधननयमाच् या कलम १३९ नुसार मालम् ता कराच े
दायस््ि एन.आर.सी.याींच ेनाींि ेअसल् याने महानगरपामलकेकडून सन २०१४-१५ अखेरपयतं उक् त 
कीं पनीस महानगरपामलका कराची देयके पाठविण् यात आली आहेत. तसेच सींबींचधताींना याबाबत 
कराची प्रलींब्रबत देयके अदा करण् याबाबत िेळोिेळी पामलकेकडून कळविण् यात आले आहे. 
सद्यस्स्तथतीत कराच् या रकमा सींबींचधताींकडून येणे बाकी असून ् या ननलेणखत करण् यात 
आलेल् या नाहीत. पररणामी महानगरपामलकेचे आचथिक नुकसान झाल् याचे म् हणता येणार नाही. 
(३) जनहहत याचचका क्र.६२/२०१० या न् यायालयीन प्रकरणी मा.उच् च न् यायालयान े
हद.०८/०४/२०१० रोजी हदलेल् या ननदेशास अनुसरुन सदर प्रकरणी प्रशासकीय 
अननयममतता/गैरव् यिहार झाला आहे क्रकीं िा कस,े असल् यास ् यास कोणते अचधकारी/कमिचारी 
जबाबदार आहेत, याबाबत चौकशी करण् यासींदभाित शासनाकडून स्जल् हाचधकारी, ठाणे याींना 
सुचचत करण् यात आले आहे. 
(४) ि (५) या प्रकरणी स्जल् हाचधकारी, ठाणे याींच् याकडून चौकशी अहिाल प्राप् त व् हाियाचा 
असून याबाबत शासनाकडून पाठपरुािा करण् यात येत आहे. 
 ----------------- 

 

नागपूर शहरातून जाणा-या राष्ट् रीय महामागच क्रमाांि ७ िरील अपघातप्रिण 
स्तथळािर िाहतुि पोललसाांची सांख्या िाढविणेबाबत 

 

(२१) *  ३८३७   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातून जाणा-या राष रीय महामागि क्रमाींक ७ िरील नागमींदीर त ेकन् हान कडील 
आडा पुलापयतं सुमारे १५ स्त थळे अपघातप्रिण आहेत मात्र िाहतकु पोलीसाींची सींख् या केिळ 
सहा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अपघातप्रिण स्त थळाींचा विचार करुन सदर रस्त ् यािर िाहतकु पोलीसाींची सींख् या 
िाढविणेबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायििाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) नागपूर शहरातून जाणा-या राष रीय महामागि क. ७ िर 
नागमींदीर त ेकन् हान आडा मुलापयतं माहे, जानेिारी, २०१५ ते फेिुिारी ६ हठकाणी अपघात 
घडले आहेत. सदर महामागाििर स्जल् हा पोलीस, नागपूर याींच े १३ अचधकारी/कमिचारी कायिरत 
आहेत, तसेच, महामागि पोलीस मदत कें द्र, राम्ेक येथ ेदेखील १३ कमिचारी कायिरत आहेत. 
ररक् त पदे प्रनतननयुक् तीिर भरण् याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. या महामागाििर िाहतूक सुरळीत 
पोलीसाींची सींख् या िाढविण् यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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धगरणी िामगाराांना घरे देण्याच्या ननणचयाबाबत 
  

(२२) *  २९८१   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चगरणी कामगाराींना घरे देण्याचा ननणिय झाल्यानींतर सरकारच्या आदेशाप्रमाण ेम्हाडान े४६ 
हजार ९९ अजिदाराींमधून हदनाींक २८ जून, २०१२ रोजी िा ्यासुमारास पहहली लॉ्री काढली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पहहली लॉ्री काढून अझडच िषे होऊन अद्याप चगरणी कामगाराींच्या घराींच े
प्र्यक्ष वितरणाचे काम पूणि झालेले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने चगरणी कामगाराींना घरे देण्याबाबत म्हाडाकड ेनोंद झालेले १ 
लाख ४८ हजार ८६७ कामगार आणण िारसदाराींपैकी ९५ ्क्के जण घराींपासून िींचचत असल्याच े
ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग-१ ि २ बाबत चौकशी करण्यात आली काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि पहहल्या लॉ्रीतील चगरणी कामगाराींना घरे 
वितरीत करण्याबाबत तसेच चगरणी कामगाराींच्या घराींचा प्रश्न सोडविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) मुींबईतील १९ कापड चगरण्याींच्या कामगाराींकरीता ्या चगरण्याींच्या 
म्हाडास उपलब्ध झालेल्या जममनीिर एकूण ६,९४८ सदननका बाींधण्यात आल्या असून ्यापैकी 
२३ सदननका सींयुक्त महाराषर चळिळीतील हुता्मा चगरणी कामगाराींच्या िारसाींना िा्प 
करण्यासाठी राखीि ठेिून उििररत ६,९२५ सदननकाींसाठी हद. २८.०६.२०१२ रोजी म्हाडामाफि त 
सोडत काढण्यात आली. सोडतीत यशस्तिी झालेल्या चगरणी कामगाराींनी सादर केलेल्या 
कागदपत्राींची छाननी करण्यात येिून पात्र आढळलेल्या ५,२५० चगरणी कामगाराींना प्र्यक्ष 
घराचा प्र्यक्ष ताबा देण्यात आला आहे. ्याखेरीज ६२५ यशस्तिी अजिदाराींनी सादर केलेल्या 
कागदपत्राींची छाननी चालु आहे. 
     ्या व्यनतररक्त ९ चगरण्याींच्या जममनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला असून ्यापैकी ६ 
चगरण्याींच्या जागेिर चगरणी कामगाराींसाठी २६३४ सदननका ि १२६५ सींक्रमण गाळे बाींधण्याची 
कायििाही चाल ुआहे ि उििररत ३ चगरण्याींच्या जागेिर सींबधीत चगरणी कामगाराींकररता ४१६० 
सदननका बाींधण्याच ेप्रस्ततावित आहे. 
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     बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािलीच्या विननयम ५८ अन्िये बहृन्मुींबईतील 
बींद/आजारी चगरण्याींकडून पुरेशी जमीन उपलब्ध होऊ शकत नसल्यामुळे मुींबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राचधकरण (MMRDA) च्या भाडते्िािरील घरकुल योजनेतील ५० ्क्के सदननका 
परिडणारी घरे म्हणून चगरणी कामगाराींना वितरीत करण्याचा ननणिय शासनाच्या नगर विकास 
विभागाने घेतला असून ्या अनुषींगाने पुढील कायििाही ्या विभागाकडून सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबई, परळ, िेईएम रुग्णालय येथे िायचरत ह्रदयरोग शस्तत्रकक्रया विभागात अनतररक्त 

प्राध्यापि डॉ.प्रशाांत लमश्रा याांच्या मनमानी िारभाराबाबत 
 (२३) *  ३५१३   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील परळ येथील केईएम रुग्णालयाच्या ह्रदयरोग शस्तत्रक्रक्रया विभागात कायिरत 
अनतररक्त प्राध्यापक डॉ.प्रशाींत ममश्रा याींच्याविरुध्द सहयोगी प्राध्यापक-डॉक््र, विद्याथी, 
कमिचारी याींना मानमसक त्रास देणे, कमिचाऱ्याची जातीिाचक अिहेलना करणे, रुग्णाींना चुकीचा 
सल्ला देणे यासींदभाित अनेक तक्रारी रुग्णालयाच ेअचधषठाता याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंबर-झडसेंबर, 
२०१४ मध्ये िा ्यादरम्यान लेखी स्तिरुपात दाखल केल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी स्तथाननक लोकप्रनतनीधीींनीही आरोग्य मींत्रयाींकड ेयाबाबत पत्राद्िारे 
तक्रार दाखल करुन कायििाही करण्याबाबत सूचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफि त या प्रकरणाच्या चौकशीची प्रक्रक्रया चाल ूआहे. 

----------------- 
ठाणे जजल््यात इनडोअर स्तटेडीयम िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(२४) *  ३०१३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल्ह्यातील ममरा-भाईंदर शहरातील क्रक्रडा सींस्तकृती िाढीला लागािी या उदे्दशान े
हदनाींक २३ फेिुिारी, २०१४ रोजी िा ्या समुारास साकारण्यात आलेले एकमेि इनडोअर 
स्त्ेडीयम कायािस्न्ित नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त स्त्ेडीयम कायािस्न्ित करण्यासींदभाित कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) ि (३) सदर क्रीडा सींकुलाच ेकाम अपूणाििस्तथेत असून क्रीडा सींकुल अद्याप कायािस्न्ित 
करण्यात आलेले नाही. क्रीडा सींकुलाच्या मुख्य इमारतीचे बाींधकाम पूणि झाले असून 
महानगरपामलकेकडून उििररत बाींधकामाचे कायािदेश सींबींचधत कीं त्रा्दारास देण्यात आले आहेत. 
सद्यस्स्तथतीत तरणतलाि, बॅडममी्ं न हॉल ि पररसर सशुोमभकरणाची कामे सुरु आहेत, 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील झोपडपट्टी पुनविचिास (झोपू) योजनेअांतगचत बाांधण्यात आलेली  

घरे दहा िषाचत न वििण्याची अट लशथील िरण्याबाबत 
  

(२५) *  ३९६०   श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पुनवििकास (झोप)ू योजनअेींतगित बाींधण्यात आलेल्या इमारतीमधील 
घरे क्रकमान दहा िषे विकता येत नसली तरी सुध्दा प्र्यक्षात इमारतीमधील घरे अिैध मागािन े
विकली जात असल्यामुळे गरीब ि सििसाधारण कु्ूींबाींना त्रास सहन करािा लागत असून घरे 
हस्ततातींरणामुळे शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूलही बुडत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास झोपडपट्टी पुनवििकास (झोपू) योजनअेींतगित बाींधण्यात आलेली घरे दहा िषाित न 
विकण्याची अ् मशथील करण्याबाबत शासन कोणती कायििाही करणार आहे िा करीत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
     झोपडीिामसयाींच े स्जिनमान सुधाराि े या हेतून े सिि सोयी-सुविधायुक्त मोफत घर 
झोपडपट्टी पुनििसन योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येत.े झोपडीिामसयाींना हदलेल्या सदननकाींची 
लगेच विक्री / हस्तताींतर झाल्यास झोपडपट्टी पुनििसन योजनेचा उदे्दश सफल होणार नाही. 
्यामुळे महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र (सु.नन.ि प.ु) अचधननयम, १९७१ च्या कलम ३(E) आणण 
बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली १९९१ कलम ३३(१०) मधील पररच्छेद १.१८ मधील 
तरतूदीनुसार झोपडपट्टी पुनििसन योजनअेींतगित पुनििसन इमारतीमधील सदननका / गाळा 
भोगि्ा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यापासून १० िषािपयतं हस्तताींतरण करण्यास ननबधं घालण्यात 
आले आहेत हे ननबधं योग्यच आहेत. 
     जनहहत याचचका क्रमाींक ११९/२००९ ि १४३/२००९ मधील मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े
ननदेश विचारात घेिून अिैध हस्तताींतरण रोखण्याकरीता ि अिधै हस्तताींतरणाच्या प्रकरणी 
ननषकासनाची कायििाही करुन गाळा ताब्यात घेण्यात येण्याची कायििाही करण्यासाठी हदनाींक 
१९ म,े २०११ रोजीच्या पररपत्रक क्र. १२५ अन्िये झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणामाफि त 
उपस्जल्हाचधकारी झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरण याींच्या अचधप्याखाली दक्षता पथक स्तथापन 
करण्यात आले आहे. या दक्षता पथकाने १६२ प्रस्ततािातील १४१४ अनचधकृत िास्ततव्य करणाऱ्या 
लोकाींची प्रकरणे ननषकासनासाठी सक्षम प्राचधकाऱ्याकड ेपाठविली असून ३८ सदननका ताब्यात 
घेतल्या असून १३७६ प्रकरणे प्रलींब्रबत आहेत. 
(२) याबाबतचा कोणताही प्रस्तताि शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नागपूर पोलीस विभागाअांतगचत मोटर पररिहन विभागात िाहनाची दरुुस्तती िरीता 
 लागणाऱ्या सुट्टया भागाच्या खरेदीमध्ये होत असलेला गैरव्यिहार 

 (२६) *  २९४५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर पोलीस विभागाअींतगित मो्र पररिहन विभागात िाहनाची दरुुस्ततीकरीता सु्े भाग 
खरेदी करताींना पुरिठा करण्याकरीता नमेलेल्या पुरिठादाराकडून बोगस स्तपेअसि पा ि् देिून 
रेकाडििर नामाींक्रकत कीं पनीचे सु्े भाग दाखिून मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार होत असल्याचे 
हदनाींक १६ झडसेंबर, २०१४ रोजी िा ् यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय ि सींबींध स् तािर काय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबत चौकशी करुन सींबींधीताींिर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील माि ेते मढच्या सागरी किनाऱ्यास आांतरराष्ट्रीय दजाच देण्याबाबत 

  

(२७) *  ४१०९   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील माि ेत ेमढच्या सागरी क्रकनाऱ्याींिर मुींबईसह देशभरातून पयि् क पयि् नास येत 
असून, ्याहठकाणी क्रकनाऱ्यािर शौचालय, वपण्याचे पाणी, पयि् काींना बसण्यासाठी आसन 
व्यिस्तथा यासारख्या प्राथममक सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी िा पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषि काय आहेत ि याहठकाणी पयि् काींना सिि सोयीसुविधा 
उपलब्ध करुन सागरी क्रकनाऱ्यास आींतरराषरीय दजाि देण्याबाबत शासनान े कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) मुींबईतील माि ेत ेमढपयतंच् या सागरी क्रकना-यामध् ये 
माि,े आक् सा ि मढ अस ेएकूण ३ सागरी क्रकनारे समाविष ् असून सदर क्रकना-याींपैकी माि े
क्रकना-यािर चार आसनी (दोन स्स्तत्रया ि दोन पुरुष) स्त िच् छतागहृाची व् यिस्त था करण् यात 
आलेली आहे. तसेच आक् सा ि मढ ही दोन स्त थळे ‘’क’’ िगीय पयि् न स्त थळे म् हणून घोवषत 
केली आहेत. तसेच आक् सा समदु्र क्रकना-यािर स्जल् हा िावषिक योजनेअींतगित पुरुषाींसाठी ५ 
आसनी ि स्स्तत्रयाींसाठी ५ आसनी शौचालय बाींधण् यात आलेले आहेत. माि े ते मढ सागरी 
क्रकना-याींसाठी स्जल् हा िावषिक योजना-पयि् न स्त थळाींचा विकास या योजनेंतगित सन २०१०-११ ते 
२०१३-१४ या कालािधीत खालील कामाींसाठी रु. ४५८.०० लक्ष ननधी मींजूर केला आहे. यापैकी 
काही कामे पूणि झाली असून उििररत काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
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     िामाचा तपशील : सौदयीकरणाींतगित गाडिनची कामे, सींरक्षण मभींत, इीं्रनल पेव् हमें् 
रोड, शौचालय, पदपथ, िाहनतळ, सौदयीकरण, जॉचगींग रॅक, गाडिन सुधारणा, पाण् याची कारींज,े 
पदपथ, गाडिनमधील आसनव् यिस्त था, खेळाच ेसाहह् य, हदव् याींची सोय, पेअरगोला शेड, पाण् याची 
्ाकी इ. 
     सन २०१४-१५ मध् ये स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगरे याींच् याकडून मािे ि आक् सा बीच येथे 
शौचालयाच् या बाींधकामासाठी मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळामाफि त अींदाजपत्रके मागविण् यात 
आलेली आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आणी पोलीस (जज.यितमाळ) ठाण् याच् या अांतगचत येणाऱ् या ८३ गािात पोलीस 

ठाण्याांची ि िमचचा-याांची सांख्या िाढविणेबाबत 
 

 (२८) *  ३९२१   श्री.ख्िाजा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) यितमाळ स्जल् ह्यातील आणी पोलीस ठाण् याच् या अींतगित एकूण ८३ गािे असून सदर 
गािाींची लोकसींख् या दोन लाखािर असताना ् याींच् या सुरके्षसाठी केिळ ४९ पोलीस कायिरत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लोकसींख् येच् या प्रमाणात पोलीस स्त ्ेशनची उभारणी करुन पुरेशा प्रमाणात 
पोमलसाींची सींख् या िाढविणेबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायििाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. सद्य:स्स्तथतीमध्ये पोलीस ठाणे आणी येथे एकूण 
५२ पोलीस कमिचारी कायिरत आहेत. 
(२) ि (३) लोकसींख्येच्या प्रमाणामध्ये, राज्य पोलीस दलातील विविध घ्काींसाठी पाच ्प्यात 
पोलीस अचधकारी ि कमिचारी याींची ६१,४९४ पदे ननमािण करण्याचा प्रस्तताि विचाराधीन आहे. 
्याअींतगित हद.४.३.२०१४ च्या शासन ननणियान् िये पहहल् या ्प् यात पोलीस अचधक्षक यितमाळ 
याींचे अधीनस्तत दोन निीन पोलीस ठाण्यासह विविध सींिगाित २९२ पदे ननमािण करण्यात आली 
आहेत . 

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

राज्याच्या सागरी सुरके्षसांबांधी िराियाच्या उपाययोजनाबाबत 
 

(२९) *  ३३५४   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जनाचदन 
चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईत सागरी मागे हदनाींक २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी िा ्यासुमारास झालेल्या 
दहशतिादी हल्ल्यासींबींधी सागरी सुरके्षबाबत उच्च न्यायालयान े राज्य शासनाकड े खुलासा 
करण्याचे आदेश हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहशतिादी सींघ्नाींच्या सतत कें द्रस्तथानी असलेल्या मुींबई शहराच्या सागरी 
सुरके्षसाठी लषकरासारख्या सींरक्षक तकुडया तयार करण्यात याव्यात अशी मशफारस मुींबई 
पोलीसाींतफे सरकारला करण्यात आली असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अरबी समुद्रात स्तफो्काींनी भरलेली बो् भारताच्या सागरी हद्दीत घुसल्यान ेसदरील 
बो्ीिर त्रक्षक दलान ेकारिाई केल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या घ्नेमळेु राज्याच्या सागरी सुरके्षबाबत प्रश्नचचन्ह ननमािण झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनान े कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच, राज्याच्या सागरी सुरके्षसींबींधी शासनान ेकोण्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात 
येत आहेत, 
(७) अद्याप, उक्त प्रश्नाींबाबत कोणतीही कायििाही िा उपाययोजना केली नसल्यास विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
मा.उच् च न् यायालयान े जनहहत याचचका क्र.४१/२०११ अन् िये सागरी सुरके्षसींदभाित 

प्रनतज्ञापत्र दाखल करण् याचे आदेश हद.१३.०१.२०१५ रोजी हदलेले आहेत. 
(२) जानेिारी, २०१५ मध् ये मुींबई शहराच् या सागरी सुरके्षसाठी लष करासारख् या सींरक्षक तकुड्या 
तयार करण् याबाबतची मशफारस मुींबई पोलीसाींकडून केली नाही. 
(३) सदर घ्ना गुजरात राज् याजिळ अरबी समुद्रात घडलेली आहे. 
(४), (५) ि (६) राज् याच् या सागरी सुरके्षसाठी राज् य शासनामाफि त कें द्र शासनाच् या २८, राज् य 
शासनाच् या २९ ि जुन् या १५ बो्ीींमाफि त सागरी गस्त त करण् यात येते. सागरी क्रकनारा सुरके्षच् या 
दृष ्ीने सागरी स्जल् ह्यामध् ये २५ जुनी पोलीस स्त ्ेशन असून फेज १ अींतगित १२ ि फेज २ 
अींतगित ६ निीन पोलीस स्त ्ेशन ननमािण करण् यात आलेली आहेत. तसेच जुनी ५९ ि निीन 
३२ अशी एकूण ९१ चकेपोस्त ् कायिरत आहेत. सागरी पोलीस ठाण् याच् या हद्दीमध् ये काही 
सींशयास्त पद घ्ना आढळल् यास ् याची माहहती ममळविण् यासाठी सागरी क्रकना-यािरील गािामध् ये 
नागरीकाींची सागरी सुरक्षा दले ननमािण करण् यात आलेली आहेत. सागरी पोलीस ठाण् यामध् ये 
कायिरत पोलीस अचधकारी ि कमिचारी याींना कोस्त ् गाडि मरीन पोलीस प्रमशक्षण देण् यात येते. 
तसेच िेगिान बो्ी चालविण् यासाठी पोलीस ताींब्रत्रक कमिचा-याींची  कायम स्त िरुपी भरतीप्रक्रक्रया 
पूणि होईपयतं कीं त्रा्ी पद्धतीन े एकब्रत्रत मानधनािर ६३ खाजगी सेकीं ड क् लास मास्त ्र ि ३५ 
फस्त ्ि क् लास इींस्जन राईाईव् हर अशी एकूण ९८ ताींब्रत्रक पदे ११ महहन् याींकरीता भरण् यात आली 
आहेत. सागरी सुरके्षकरीता ्ोल फ्री हेल् पलाईन क्र.१०९३ सुरू करण् यात आलेला आहे. सागरी 



24 

सुरके्षच् या दृष ्ीन े मस्च्छमार ि ब्रबगर मस्च्छमार बो्ीींची पनुिनोंदणी करण् यात येत े ि 
मस्च्छमारीसाठी जाणा-या इसमाींना बायामेरीक काडि देण् यात येत.े महाराष राच् या सागरी क्रकना-
यािर ५ रडार यींत्रणा असून ् याच े ननयींत्रण भारतीय त्रक्षक दलाकडून करण् यात येते. 
त्रक्षक दलातफे विविध कें द्र शासनाच् या ि राज् य शासनाच् या सुरक्षा विभागाींच् या प्रनतननधीची 
गुप् तिाताि सींदेशासींबींधी देिाण घेिाण करण् यासाठी बैठक होत.े उपरोक् त उपाययेाजनेद्िारे सागरी 
सुरके्षची पुरेशी दक्षता घेण् यात येत.े 
(७) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज् यातील जात पांचायतीच् या अननष्ट् ट प्रथा मोडीत िाढण् यासाठी िायचिाही िरण् याबाबत 
  
(३०) *  ३१४५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्तनबानू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जात पींचायतच्या दहशतीच्या अनेक घ्ना घडत असून ्याींचे अमानुष न्याय 
ननिाड े ि मशके्षच्या फतव्यामळेु वपडीत कु्ूींबातील व्यक्तीींना जीिास मुकािे लागत आहे तर 
काहीींना जात बहहषकृत केले जात असून ्याींच्यािर अन्याय होत असल्याच े माहे जानेिारी 
२०१५ मध् ये िा ् यादरम् यान ननदशिनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जातपींचायती सींविधान विरूध्द असून ्याींच्या मनमानी कारिाई विरूध्द कायदा 
बनविण्यासाठी शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ्याचा तपशील काय आहे, 
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास, ्यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) सध्या अशा प्रकरणाींमध्ये भारतीय दींड विधान सींहहता कलम १५३ (अ) अन्िये 
कारिाई करण्यात येत आहे. तथावप, सामास्जक बहहषकारासारखी अननष् प्रथा मोडीत 
काढण्यासाठी कायदा तयार करण्याची बाब तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईत रस्तते ि पदपथ याांच ेननिृष्ट्ट दजाचच ेिाम िरणा-या ठेिेदाराांिर िराियाची िारिाई 

  

(३१) *  ४२१६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती हुस्तनबानू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जोगेंद्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईत ननष कृष ् दजािचे पेव् हर ब् लॉक िापरण् यात आल् यामुळे रस्त ते ि पदपथ उध्दिस्त त 
झाले असल् याबाबत नागररकाींनी सींबींचधताींकड े िारींिार तक्रार करण् यात येिूनही अद्यापी 
रस्त ् याींची ि पदपथाींची दरुुस्त ती करण् यात आली नसून ननकृष ् दजािच े काम करणा-या 
ठेकेदाराींिर कोणतीही कारिाई करण् यात आली नसल् याच े माहे जानेिारी २०१५ मध् ये िा 
् यादरम् यान ननदशिनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरहू रस्त ् याींची ि पदपथाींची ् िरीत दरुुस्त ती करण् याबाबत तसेच ननकृष ् काम 
करणा-या ठेकेदाराींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमाफि त पेव् हर ब् लॉक लािण् याच् या काम ांची ननविदा काढताना 
ननविदेत दोष दानय्ि कालािधीची अ् अींतभूित करण् यात येत,े ् याप्रमाण े दोष दानय् ि 
कालािधीत असलेल् या रस्त ते ि पदपथ खराब झाल् यास क्रकीं िा ननकृष ् दजािचे काम आढळल् यास, 
सदर काम सींबींचधत ठेकेदाराकडून विनामूल् य करुन घेण् यात येते ि सींबींचधत ठेकेदारािर 
यथोचचत कारिाई करण् यात येते. ननकृष ् काम करणा-या ठेकेदाराींिर कृहन् मुींबई 
महानगरपामलकेच् या २४ विभाग कायािलये ि प्रमुख अमभयींता (रस्त ते) याींच् या अचधप् याखाली 
कायिरत असलेल् या तीन विभागाच् या उप प्रमखु अमभयींता कायािलयाींमाफि त, विविध कीं त्रा्ात 
अींतभूित असलेल् या ननविदेतील अ्ी-शतीनुसार कायििाही करण् यात येते. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
उस्त मानाबाद जजल् ्यासह मोहोळ, माढा, उत् तर सोलापूर, परांडा, तुळजापूर  

येथील पोललस ठाण् यात पोलीस िमचचा-याांची सांख् या िाढविण् याबाबत 
  

(३२) *  ४२७८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्त मानाबाद स्जल् ह्यासह मोहोळ, माढा, उ् तर सोलापूर, परींडा, तुळजापूर तालुक् याच् या 
हद्दीपयतं िैराग पोलीस ठाण् याचे कायिके्षत्र विस्त तारलेले असल् याने िरैाग भागातील ७४ गािाींची 
कायदा ि सुव् यिस्त था राखण् याच् या दृष ्ीन ेननयींत्रण ठेिणा-या िैराग पोलीस ठाण् यात केिळ २९ 
पोलीस कमिचा-याींिरच कारभार असल् याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा ् यादरम् यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िैराग पोलीस ठाण् यात पोलीस कमिचारी याींची सींख् या िाढविण् याबाबत िारींिार 
मागणी करूनही प्रशासनाने अद्यापपयतं कोणतीच कायििाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदरहू स्जल् ह्यात गुन् हेगारी िाढत असल् याच े ननदशिनास येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी गुन् हेगारी रोखण् याबाबत शासनान ेपोलीस कमिचारी याींची भरती 
करण् याबाबत काय कायििाही केली िा करण्यात आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायििाही करण् यात आली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िैराग पोलीस ठाण् यात ३१ पदे मींजुर असुन ् यापैकी २९ कमिचारी 
हजर आहेत. पोलीस मुख् यालयाकडुन ५ अनतरीक् त कमिचारी देण् यात आले असुन सध् या एकूण 
३४ कमिचारी कायिरत आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
बाशी तालुक् यातील िैराग पोलीस ठाणे हद्दीतील ७४ गािामधील २३ गािे नव् याने ननमािण होणा-
या बाशी तालुका पोलीस ठाण् यामध् ये समाविष ठ करण् यात येणार आहे. ् यासाठी विविध 
सींिगाितील ६५ पदे ननमािण करण् यास शासनाने हद.०४/३/२०१४ च् या शासन ननणियान् िये मान् यता 
हदलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौज ेडडकळस येथे गजाननबुिा याांच्या स्मरणार्थ मेमोररअल भिन बाांधणेबाबत 

 

 (३३) *  ४५२१   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) मौजे झडकळस, (त .कर्जत, जर्.र यगड) येथील भजन सम्रा् कै.गजाननबुिा पा्ील याींच े
स्तमरणाथि मेमोररअल भिन बाींधण्यासाठी कजित नगरपररषदेने निीन विकास योजना सन 
२००९-२०२१ च्या आराखडयात क्र.११ न ेआरषितक्षत जागा ठेिण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखडयास स्जल्हा नगर रचनाकार याींनी हदनाींक २५ एवप्रल २००६ रोजी 
िा ्यासुमारास मींजूरी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आराखडयास मींजूरी ममळण्यासाठीचा प्रस्तताि स्जल्हाचधकारी, रायगड 
याींच्याकड ेप्रलींब्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्ततािास मींजूरी देण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कजित शहराच्या मींजूर विकास योजननेसुार “आ.क्र.११-गजाननबुिा 
मेमोररअल भिन” या कररताच े आरक्षण असुन, या आरक्षणाकररता समुचचत प्राचधकरण 
गजाननबुिा मेमोररअल रस्त् ही सींस्तथा आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) विषयाींक्रकत प्रस्ततािातील आिश्यक कागदपत्राींच्या पुतितेसाठी सदर प्रस्तताि 
स्जल्हाचधकारी, रायगड याींच्याकड ेप्रलींब्रबत आहे. 

----------------- 
पालघर श हराच् या प्रारुप वििास आराखड्यातील त्रूटी दरुुस्तत िरण्याबाबत 

  

(३४) *  ४६३३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर श हराच् या प्रारुप विकास आराखडयातील त्रु्ी दरुुस्त त करण् याची ग्िाही नगर रचना 
विभागाने देऊनही कोणतीही कायििाही न झाल् यान ेसींघषि सममतीन ेहदनाींक २९ जानेिारी, २०१५ 
रोजी िा ्या सुमारास स्जल् हाचधकारी कायािलयािर मोचाि काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींघषि सममतीच् या मागण् याींच ेननिेदन शासनास प्राप् त झाले आहे काय, 
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(३) असल् यास, ननिेदनाच् या अनुषींगाने आींदोलकाींच् या मागण् या पूणि करण् याबाबत शासनान े
कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पालघर शहराच् या प्रारुप विकास योजनेमधील त्रु्ी दरु 
करण् याअनुषींगान े प्रारुप विकास आराखडा विरोधी सींघषि सममतीन े हदनाींक २९/१/२०१५ रोजी 
स्जल् हाचधकारी कायािलयािर मोचाि काढून ननिेदन हदले आहे. 
(२) होय. 
(३) पालघर शहराची प्रारुप विकास योजना महाराष र प्रादेमशक ि नगर रचना अचधननयम, 
१९६६ चे कलम ३० अन् िये मींजुरीकररता सादर झाली आहे. सदर प्रारुप विकास योजना 
मींजुरीबाबत ननणिय घेताना प्राप् त हरकती/सुचना/ननिेदने विचारात घेऊन तसेच ननयोजनाच् या 
दृष ्ीकोनातून विचार होऊन ननणिय घेण् याची शासनाची भूममका आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील नररमन पॉइांट, िाांदे्र-िुलाच सांिुल, लोअर परळ ि अांधेरी 

येथे निीन बबझनेस झोन तयार िरण् याबाबत 
 (३५) *  ४६५९   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील नररमन पॉइीं्, िाींदे्र-कुलाि सींकुल, लोअर परळ ि अींधेरी येथ े निीन ब्रबझनेस 
झोन तयार करण् याचा ननणिय मुींबई महानगरपामलकेन ेघेतल् याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा 
् यादरम् यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या योजनेच ेथोडक् यात स्त िरुप काय आहे, 
(३) ही योजना प्र् यक्षात केव् हा अींमलात आणण् यात येणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
लमहान प्रिल् पात अनेि िां पन् याांनी तेथे जलमनी खरेदी 

िरुन अद्याप उद्योग सुरु न िेल्याबाबत 
  

(३६) *  ५११२   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ममहान ह्या प्रकल् पामुळे हजारो बेरोजगाराींना रोजगार उपलब् ध होणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, ममहानमध् ये स्त थानीक लोकाींना क्रकती प्रमाणात रोजगार ममळाला आहे, 
(३) अनेक कीं पन् याींनी तेथ ेजममनी खरेदी करून अद्याप उद्योग सुरु केलेले नाही हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) एकूण समुारे ७५६० लोकाींना रोजगार ममळाला असून ् यामध् ये प्रामुख् यान े स्त थाननक 
लोकाींचा समािशे आहे. 
(३) होय. 
(४) उद्योग सरुू न केलेल् या कीं पन् याींपैकी ९ कीं पन् याींना कारणे दाखिा नो्ीसा देण् यात आल् या 
आहेत तसेच उििरीत कीं पन् याींना देखील कारणे दाखिा नो्ीस देऊन ननयमानसुार कायििाही 
करण् यात येत आहे. 

----------------- 
ताडदेि येथ ेमुांबई पोलीसाांच् या घरासाठीचा आरषितक्षत भूखांड वििासिास हदल् याबाबत 

 

(३७) *  ५३८६   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पोलीसाींसाठी घरे बाींधण् याकरीता ताडदेि येथ ेआरषितक्षत ठेिण्यात आलेला दोन एकरचा 
भूखींड झोपडपट्टी पनुििसन करण् यासाठी ब्रबल् डरला देण् यात आल् याचा प्रकार माहे जानेिारी २०१५ 
मध्ये िा ् यादरम् यान ननदशिनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पोलीसाींना घरे देण् याबाबत ि 
्याींच्याकररता आरषितक्षत ठेिलेले भूखींड परस्त पर ब्रबल् डरला देणा-या विरुध् द कारिाई करण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायििाही केली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
म् हाडामाफच त वितरीत िरण् यास येणा-या अल् प उत् पन् न गटातील 

 सदननिाांच् या किां मती ननयांबत्र त िरण् याबाबत 
 

 (३८) *  ५४८२   श्री.विजय सािांत :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोकण ि मुींबई गहृननमािण ि के्षत्रविकास मींडळ याींच् या विविध योजनाींमधील अल् प 
उ् पन् न ग्ाच् या सदननकाींची क्रकीं मत ५ % ते ७ % इतकी कमी करण् याबाबत शासनाच् या 
विचाराधीन असलेल्या प्रस्त तािािर कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(२) तसेच, म् हाडामाफि त वितररत करण् यात येणा-या सदननकाींच् या क्रकमती ननयींब्रत्रत करण् याबाबत 
शासनान ेकोणत ेधोरण आखले आहे िा आखण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अशा प्रकारचा प्रस्तताि शासनस्ततरािर विचाराधीन नाही. 
      म्हाडाच्या घराींच्या क्रकीं मती कमी होण्याच्या दृष्ीन े म्हाडा प्राचधकरणान े हद. 
२२.०५.२०१४ ि हद. २२.०७.२०१४ रोजीच्या ठरािानुसार सधुारीत धोरण ननस्श्चत केले आहे. 
्यानुसार विविध योजनाींमधील अल्प उ्पन्न ग्ाच्या सदननकाींची क्रकीं मत ५ ्क्के त े७ ्क्के 
इतकी कमी होण ेअपेषितक्षत आहे. 
(२) म्हाडाच्या घराींच्या क्रकीं मती कमी होण्याच्या उदे्दशान े म्हाडाचा ठराि क्रमाींक ६६५८,      
हद. २२.०५.२०१४ ि ठराि क्र. ६६६७, हद. २२.०७.२०१४ अन्िये खालीलप्रमाण े ननणिय घेण्यात 
आले आहेत. 

१. जमीन ि सुधारणा खचि तसेच बाींधकाम खचाििर व्याज आकारणी द.सा.द.शे. 
१४.७५% िरुन मागील आचथिक िषािमध्ये म्हाडाच्या गुींतिणुकीिर ममळालेल्या सरासरी 
व्याजाचा दर अचधक १% असा सधुाररत केला आहे. ्यामळेु चालू आचथिक िषािकरीता हा 
दर १०.३०% इतका कमी झाला आहे. 
२. विक्री क्रकीं मत ननस्श्चत करताना अनपेषितक्षत बाबीींपो्ी आकारण्यात येणारा प्रचमलत दर 
५% ऐिजी १% इतका कमी केला आहे. 
३. म्हाडाच्या नफ्याच ेप्रमाण मध्यम उ्पन्न ग्ाकरीता प्रचमलत १५ ते २० ्क्केऐिजी 
५ त े१५ ्क्के या प्रमाणात ि सींबींचधत प्रकल्पातील गाळे विक्रीची व्यिहायिता विचारात 
घेऊन आकारण्याचा ननणिय घेतला आहे. 

     ४. व्यिस्तथापन खचि प्रचमलत १% िरुन ०.५% इतका कमी केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
दमणगांगा-वपांजाळ नदी प्रिल्पास राष्ट्रीय प्रिल्प म् हणून घोवषत िरण् याबाबत 

 

(३९) *  ५५४१   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहराची भविषयात पाण्याची मागणी िाढणार असल्याने दमणगींगा-वपींजाळ नदी 
प्रकल्प कायािस्न्ित झाल्यास मुींबई शहराला १५८६ एमएलडी अनतररक्त पाणी ममळणार 
असल्यान े या प्रस्ततावित प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु करण्यासाठी या प्रकल्पास राषरीय 
प्रकल्प घोवषत करािा, अशी मागणी मशिसेना आमदार श्री. सुननल प्रभू याींनी हदनाींक १२ 
जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेएका ननिेदनाद्िारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाित कोणता ननणिय घेतला आहे ि तद्नसुार कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, यासींदभाित कोणताही ननणिय घेतला नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, मुींबई शहराला पाणी पुरिठा करणा-या ‘दमणगींगा-वपींजाळ नदी जोड प्रकल् प’ 
राष रीय प्रकल् प म् हणून घोवषत करण् याबाबत त् कामलन मा.मुख् यमींत्री महोदयाींच् या स्त तरािर 
हदनाींक ३०.०९.२०११ च् या पत्रान् िये त् कामलन मा.पींतप्रधान महोदयाींना तसेच विद्यमान 
मा.मुख् यमींत्री महोदयाींच् या स्त तरािर हदनाींक १६.०१.२०१५ रोजीच् या पत्रान् िये, मा.कें द्रीय मींत्री, 
जलसींधारण याींना विनींती करण् यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरण कें द्र शासनाकड ेप्रलींब्रबत आहे. 
 

----------------- 
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जागनति बॅि प्रिल् प योजनेच् या िोड क्र. ०५१ बी.सी. एस.सी. प्रिगाचतून मालिणी 
 (मुांबई) येथील भखूांड अजचदाराांना वितरीत िरण् याबाबत 

  

(४०) *  ५६९९   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जागनतक बकँ प्रकल् प योजनचे् या कोड क्र. ०५१ बी.सी. एस.सी. प्रिगाितून मालिणी (मुींबई) 
येथील भखूींड अजिदाराींना वितरीत करण् याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २४ जलु,ै २०१२ 
रोजी िा ्यासुमारास गहृननमािण ि के्षत्रविकास मींडळ, मुींबई याींना पत्राव्दारे कळविले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अद्याप उक्त अजिदाराींना भूखींड वितरीत करण् यात न आल् याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) तसेच, भूखींड वितरणाबाबतच् या कायििाहीची सद्यःस्स्तथती काय आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मा.लोकप्रनतननधीींनी हद. २४.०७.२०१२ रोजी ि ्या सुमारास म्हाडास 
हदलेल्या पत्राचा शोध जागनतक बँक प्रकल्प या कायािलयातील अमभलेखात घेतला असता त े
प्राप्त झाल्याचे हदसून येत नाही. 
(२) ि (३) मुींबई मींडळाच्या जागनतक बँक प्रकल्पाींतगित ४५११७ ननिासी भूखींडाब बतच्या 
जाहहराती सन १९८४ ते १९९४ या कालािधीत देण्यात आलेल्या हो्या. सदर कालािधीमध्ये 
हदनाींक ३१.०३.१९९५ पयतं ३५६९५ भूखींडाचा ताबा देण्यात आला. 
     मा.सिोच्च न्यायालयाच्या हद. ०९.०३.१९९५ च्या आदेशान्िये Status - quo देण्यात 
आल्यामुळे सन १९९५ ते २००३ या कालािधीमध्ये भखूींडाचा ताबा देण्याची कायििाही बींद 
करण्यात आली होती. तथावप, भारत सरकारच्या पयाििरण ि िन मींत्रालयाच्या अचधसूचनेनुसार    
चारकोप - IV, गोराई - III, िसोिा ि मुलूींड येथील िसाहती मधील के्षत्र िगळल्यामुळे 
प्राचधकरणाच्या क्र. ५९७५, हद. १०.११.२००३ च्या ठरािानुसार उििररत भूखींडाचा ताबा देण्याची 
कायििाही सुरु करण्यात येऊन एकूण ४५११७ पकैी ३८२०७ भखूींडाचा ताबा देण्याची कायििाही 
पूणि झाली. 
     जागनतक बँक प्रकल्प योजनेच्या कोड क्र. ०५१ बी.सी.एस.सी. प्रिगाितून मालिणी 
(मुींबई) येथील ३३१ अजि पोलीस ननरीक्षक, पींतनगर, घा्कोपर, मुींबई पोलीस ठाणे याींचेकड े
तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असता पींतनगर पोलीस ठाण्याच्या अहिालानुसार सदर 
अजािपैकी एकूण ३०४ अजि बनाि् कागदपत्रासह म्हाडाला सादर केल्याच े ननषपन्न झाले. या 
१६ आरोपीींविरुध्द मा.महानगर दींडाचधकारी, ३१ ि ेन्यायालय, विक्रोळी, मुींबई याींचे न्यायालयात 
ख्ला क्र. ९८२/पी/९७ दाखल करण्यात आलेला आहे. 
     दरम्यानच्या कालािधीत मा.उच्च न्यायालयाने ्याींच्याकडील रर् याचचका क्र. 
३३४६/२००४ मध्ये हद. ०६.१०.२००५ रोजी काींदळिन (Mangroves) पासुन ५० मम्र 
अींतरातील के्षत्रामध्ये सिि प्रकारच्या विकास कामास बींदी घातलेली आहे, सदर अींतररम 
आदेशामळेु बाचधत होणाऱ्या िरील नमुद प्रकल्पातील प्रस्ततािाींना अींतररम स्तथचगतीच्या 
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आदेशातून सु् ममळण्याकरीता पयाििरण विभागाने हद. २९.०७.२०१३ रोजी हदलेल्या 
परिानगीनुसार मुख्य अचधकारी, मुींबई मींडळ, म्हाडा याींनी मा.उच्च न्यायालयात Notice of 
Motion हद. १२.१२.२०१४ रोजी दाखल केली आहे. 
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच ेहोणारे आदेश ि पींतनगर पोलीस स्त्ेशन कडून अहिाल 
प्राप्त झाल्यानींतर ्या अहिालाच्या ि मा.न्यायालयान े हदलेल्या आदेशाच्या अनुषींगान ेपुढील 
कायििाही करण्यात येईल. 
(४) प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे.  

----------------- 
ठाणे जजल् ्यातील अांबरनाथ शहराचा वििास आराखडा तयार 

न िरताच रस्तत्याांचे िेलेले िॉ ांकक्रटीिरण 
  
(४१) *  ५७६१   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल् ह्यातील अींबरनाथ शहरात रस्त ् याींच ेरुीं दीकरण न करताच काँक्रक्र्ीकरण करण् यात 
आले असल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा ् यादरम् यान ननदशिनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदरची काम ेही विकास आराखडा तयार न करताच करण् यात आली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर प्रकरणात दोषी असणा-याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
       अींबरनाथ नगरपररषदेने ठराि क्र. १६६, हदनाींक ०१.११.२०११ अन् िये प्र् येक िॉडि 
मधील मुख् य रस्त त ेकॉक्रक्र्ीकरणाचा ठराि पाररत केलेला आहे. ् यानुसार अींबरनाथ शहरामधील 
पूिि-पस्श्चम विभागातील विकास आराखड्याप्रमाण े असलेल् या रस्त ् याच े रूीं दीकरण झालेल् या 
रस्त ् याींच् या अींदाजपत्रकास ताींब्रत्रक मींजुरी घेऊन ननविदाद्िारे कामे करण् यात आली आहेत ज् या 
रस्त ् याचे रुीं दीकरण अद्यापी कराियाच े बाकी आहे अशा रस्त ् याचे अद्यापी कॉ ींक्रक्र्ीकरण 
करण् यात आलेले नाही. 
(२) अींबरनाथ शहराच् या विकास आराखड्यास सन २००८ मध् ये सन २००५ च् या विकास 
आराखड्यामधील इपीसह मींजुरी प्राप् त झाली असून सन २००८ च् या विकास आराखड्यानसुारच 
काम ेकरण् यात येत आहेत. 
(३), (४) ि (५) विषयाधीन कामे अींबरनाथ शहराच् या विकास आराखड्यानुसारच करण् यात 
आली असल् याने प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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



32 

औरांगाबाद महापाललिेस आय.डी.बी.आय.बँिेन ेप्रनतिषी लािलेला २ िोटी रुपयाांचा दांड 
  

(४२) *  ५९७१   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेने समाींतर जलिाहहनीसाठी आय.डी.बी.आय.बँकेकडून २०० को्ी 
रुपयाींचे कजि घेतले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कजि प्रकरणाच् या अ्ी शतीनसुार मालम् ता तारण देण् यास हदरींगाई केल् यान े
बँकेने १ % प्रमाणे प्रनतिषि २ को्ी जास्त तीच ेव् याज लािले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ननदशिनास आले ि तद्नसुार सदर प्रकरणी दोषी असणा-याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगाबाद महानगरपामलकेन ेआयडीबीआय बकेँकडून एकूण रक् कम 
रुपये १९२.२४ को्ी इतके कजि घेतले असून ् यापैकी रुपये ९४.५० को्ी इतके कजि समाींतर 
जलिाहहनी िॉ्र पेमें् ररझव् हि अकाऊीं ् मध् ये जमा करणेकरीता घेतले आहे. हे खरे आहे. 
(२) औरींगाबाद महानगरपामलकेन े समाींतर जलिाहहनी प्रकल् पाच् या सिलत करारनाम् यातील 
तरतूदीप्रमाणे िॉ्र पेमें् ररझव् हि अकाऊीं ् मध् ये जमा करण् यासाठी घेतलेल् या रूपये ९४.५० 
को्ी कजािच् या हप् ् यािर आिश् यक मालम्ता तारण न ठेिल् यामळेु हदनाींक १ एवप्रल, २०१३ ते 
२८ फेिुिारी, २०१५ या कालािधीसाठी रुपये १.७१ को्ी इतके अनतरीक् त व् याज बकेकेन े
औरींगाबाद महानगरपामलकेस आकारणी केलेले आहे. तर उििरीत कजि रक् कम ९७.७४ को्ी 
कजािच् या हप् ् यािर आिश् यक मालम्ता तारण न ठेिल् यामुळे हदनाींक २४ म,े २०१२ ते ३१ 
माचि, २०१४ कालािधीत रुपये १.८० को्ी इतके अनतरीक् त व् याज बकेकेने औरींगाबाद 
महानगरपामलकेस आकारणी केलेले आहे. 
(३) (४) ि (५) एकूण कजि १९२.२४ को्ी पकैी रुपये ९७.७४ को्ी कजािच् या रकमसेाठी रुपये 
१५६ को्ी क्रकीं मतीची मालम्ता तारण ठेिल् यामुळे बकेकेकडून ९७.७४ को्ी कजािच् या रकमेिरील 
अनतरीक् त व् याज हदनाींक १ एवप्रल २०१४ पासून बींद केलेले आहे. उििरीत मालम्ता तारण 
ठेिण् याची कायििाही औरींगाबाद महानगरपामलकेतफे अींनतम ्प् प् यात आहे. 

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

मुांबई महापाललिेअांतगचत येणा-या उदूच शाळाांना सांगणि ि इतर साहहत् य पुरविण्यासाठी 
 शासनान ेहदलेला ननधी विहहत मदुतीत खचच न िेल्याबाबत 

  

(४३) *  ५९८४   श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेअींतगित येणा-या उदूि शाळाींना सींगणक ि इतर साहह् य पुरविण्यासाठी 
हदनाींक २३ ऑक् ्ोबर, २०१० रोजी िा ्यासुमारास शासनान े २७ लाख रुपयाींचा ननधी हदला 
असून सन २०१३-२०१४ पयतं उक्त ननधी खचि कराियाचा असताना खचि करण् यात आला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनसुार विहहत मुदतीत ननधी खचि न 
करणा-या अचधका-याींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी सकृतदशिनी प्रशासकीय हदरींगाई झाल्याचे ननदशिनास आल्याने 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अनतररक् त आयुक्त (प्रकल्प) याींचमेाफि त चौकशी चालू आहे. 
सदर चौकशी पूणि झाल्यािर बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफि त पुढील कायििाही केली जाईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
 अमळनेर (जज.जळगाि) शहरात साने गुरूजीांच ेस्त मारि उभारण् याचा विचाराधीन प्रस्त तािाबाबत 
  

(४४) *  ६०४९   श्रीमती जस्तमता िाघ :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अमळनेर (स्ज.जळगाि) शहरात सान े गुरुजीींच ेस्त मारक उभारण् याचा ि ् यासाठी शासकीय 
जमीन उपलब् ध करून देण् याचा प्रस्त ताि शासनाच् या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ् यासाठी शासक्रकय जमीन ि बाींधकामासाठी आिश् यक तेिढा ननधी क्रकती 
कालािधीत मींजूर होईल ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सान े गुरुजी कमिभूमी स्तमारक प्रनतषठान, अमळनेर याींनी सान े
गुरुजीींच्या स्तमारकासाठी ग् क्र. १२२/१ अ मधील ७.३५ हेक््र जमीन नाममात्र भाड ेत्िािर 
देण्याबाबत स्जल्हाचधकारी, जळगाि याींच्याकड ेमागणी केली आहे. तथावप, सदरची जमीन ही 
शासकीय गुरचरण जमीन असल्याने आणण गायरान, गुरचरण अथिा गािकऱ्याींच्या साििजननक 
िापरातील शासकीय जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी सींस्तथा, सींघ्ना याींना कोण्याही 
प्रयोजनासाठी मींजूर न करण्याबाबतचा ननणिय महसूल ि िन विभागाने घेतला आहे. 
(२) सद्यस्स्तथतीत जममन उपलब्ध झालेली नसल्यान े ननधी मींजरू करण्याचा प्रश्न उद्् ाित 
नाही. 

----------------- 
देिळाली (जज.नालशि) येथील लष्ट्िरी अधधिाऱ्यान ेउपनगर पोललस  

ठाण्यािर हल्ला चढिनू नासधूस िेल्याबाबत 
  

(४५) *  २८५०   डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देिळाली (स्ज.नामशक) येथील एका लषकरी अचधका-यान े नातेिाईकाींिर गुन्हा दाखल 
केल्याने उपनगर पोमलस ठाण्यािर २० ते २५ लषकरी जिानाींनी हल्ला चढिून पोमलस ठाण्याची 
नासधूस करुन तेथील कमिचाऱ्याींना मारहाण केल्याचे हदनाींक १४ जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी या लषकरी जिानाींिर कोण्या कलमान्िये गुन्हे दाखल करण्यात 
आले ि ्याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर गुन् ह्यात १९ लष करी अचधका-याींविरुद्ध उपनगर पोलीस स्त ्ेशन येथ े२४/२०१५ गुन् हा 
नोंद आहे. 
(२) सदर गुन् हा भा.द .वि.कलम १२०(ब), १४३, १४७, १४९, ३३२, ३४२, ३५३, ३५४, ४५२, ४२७, 
५०४, ५०६ साििजननक सींप् तीस हानी प्रनतबींधक अचधननयम १९९५ मधील कलम ३ अन् िये 
उपनगर पोलीस स्त ्ेशन येथ ेगु.र.नीं.२४/२०१५ हद.१४/०१/१५ रोजी गुन् हा नोंद आहे. 
      तसेच न्यायालयाचे अनुमतीने भा.द.वि. कलम ३३३ हे हद. ५/२/२०१५ रोजी िाढविण्यात 
आले आहे. सदर गुन् ह्यातील १८ आरोपीींना हद.१४/०१/१५ रोजी २१.०० िा अ्क करुन 
हद.१५/०१/१५ रोजी न् यायालयासमोर हजर करण् यात आले. न् यायालयान ेया आरोपीींचा जामीन 
मींजूर केला आहे. गुन् ह्याचा तपास सुरू आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबई महापाललिेच्या ग्रांथालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४६) *  ३७९९   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेच्या मशक्षकाींसाठी चालविल्या जाणाऱ्या ग्रींथालयातील ग्रींथपाल, मलवपक, 
पररचर, सेिक, ी्ंकलेखक तसेच मशपाई अशी एकुण २७ पदे ररक्त असल्याच े नुकतेच 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेिाननिृ् तीनींतर सिि प्रकारचे भ्ते ि ननिृ् ती ितेन ममळण्यासाठी मशक्षकाींना 
या ग्रींथालयातून ना हरकत प्रमाणपत्राची आिश्यकता असल्यान े ्याींना सदर प्रमाणपत्र पदे 
ररक्त असल्यामळेु ममळत नसल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर ररक्त पदे केव्हापयतं भरणे अपेषितक्षत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या मशक्षकाींसाठी 
चालविल्या जाणाऱ्या ग्रींथालयातील ग्रींथपाल या सींिगाितील १ पद, ग्रींथपाल मलवपक ९ पदे, 
ग्रींथालय पररचर ४ पदे ि ग्रींथालय सेिक १ पद अशी एकूण १५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी आिश्यक ती कायििाही बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफि त 
करण्यात येत आहे. 
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(५) सदर ररक्त पदे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफि त झडसेंबर, २०१५ पयतं भरणे अपेषितक्षत आहे. 
----------------- 

अिोला महानगरपाललिेच्या महत् ििाांक्षी भूलमगत गटार योजनिेररता िें द्र 
शासनािडून लमळालेला ननधी खचच न िेल्याबाबत 

  

(४७) *  २९२७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपामलकेच्या मह्िकाींक्षी भूममगत ग्ार योजनेकररता कें द्र शासनाकडून 
सन २००७ मध्ये ५६ को्ी रुपये अकोला महानगरपामलकेला देण्यात आलेली रक्कम खचि न 
केल्यामुळे बँकेत अदयापी पडून असून सद्य:स्स्तथतीमध्ये व्याजासह ७३ को्ी रुपयाींिर 
पोहचलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततुत योजना मागी न लािल्यास सदर ननधी परत कें द्राकड े जाण्याच्या 
मागाििर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
(४) तद् नुसार यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
कें द्र शासन पुरस्त कृत यआुयडीएसएसएम्ी योजनेअींतगित अकोला महानगरपामलकेच्या भुयारी 
ग्ार योजनेस कें द्र शासनाने सन २००७ साली मान् यता हदली असनू कें द्र शासनाकडून पहहला 
हप् ता रुपये ४९.९८ को्ी ि राज् य शासनाकडून ६.२३ को्ी अस े एकूण ५६.२१ को्ी ननधी 
अकोला महानगरपामलकेस ऑक् ्ोबर, २००९ मध् ये वितरीत करण् यात आला होता. सद्यस्स्तथतीत 
व् याजासह सदर रक् कम अींदाज ेरुपये ७६.२६ को्ी पयतं पोहचलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) अकोला महानगरपामलकेद्िारा भूममगत ग्ार योजनेच् या मुख् य कामाच् या 
ननविदेप्रक्रक्रयेत झालेल् या तक्रारीच् या अनुषींगान े शासनान ेआयुक् त तथा सींचालक, नगरपररषद 
प्रशासन सींचालनालय, िरळी याींच् यामाफि त चौकशी करुन प्राप् त चौकशी अहिालानुसार हदनाींक 
०५ जून, २०१२ च् या शासन ननणियान् िये अकोला शहर भुयारी ग्ार योजनेच् या ननविदा 
स्त िीकृतीचा ि कीं त्रा्दारास Mobilization Advance देण् याबाबतचा अकोला महानगरपामलकेचा 
स्त थायी सभेचा ठराि विखींझडत केलेला आहे. तदनींतर जानेिारी २०१३ मध् ये त् कालीन 
उपमुख् यमींत्री याींच् या अध् यक्षतखेाली पार पडलेल् या बठैकीत अकोला शहर भूममगत ग्ार 
योजनेचा प्रस्त ताि सन २०११ ची लोकसींख् या विचारात घेऊन सदर प्रकल् पाींचा ताींब्रत्रक 
आराखड्यात आिश् यक सुधारणा करुन ् याअनुषींगान े महाराष र जीिन प्राचधकरणान े ् यास 
ताींब्रत्रक मान् यता देण् याबाबत ननदेश देण् यात आले होत.े तथावप सुधारीत प्रस्त ताि अकोला 
महानगरपामलकेकडून शासनास प्राप् त झालेला नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपाललिेमध्ये िामगाराांना िायमस्तिरुपी िामािर सामािनू घेण्याबाबत 
  

(४८) *  ३१९०   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपामलकेमध्ये अनेक िषािपासून समूहसींघ्ीका या कीं त्रा्ी पध्दतीने काम कररत 
असून अद्याप ्याींना कायमस्तिरुपी कामािर सामािून घेण्यात आले नाही ही बाब खरी आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्यामुळे या कामगाराींना शासनाच्या सेिासुविधाींचा फायदा ममळत नाही हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे महानगरपामलकेतील समुहसींघ्ीका याींना कायम करण्याबाबत राज्यशासन 
आदेश देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ्यामागील सििसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेकड ेअस्तथायी पदािर सहा महहन्याींकरीता करार 
पध्दतीन ेमामसक एकि् मानधनािर समूहसींघ्काींकडून सेिा घेणेत येत.े दर सहा महहन्याींनी 
ितिमानपत्रात जाहहरात प्रमसध्द करणेत येऊन प्रग् मुलाखतीसाठी (Walk in interview) 
बोलाविण्यात येिनू सहा महहन े मुदतीसाठी समूहसींघ्क या पदािर ननिड केली जात 
असल्यान,े ्याींना कायमस्तिरुपी कामािर सामािून घेण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील िरळी येथे नेहरु ताराांगणालगत झोपडपट्टी पुनिचसन योजना राबविताना 
शासिीय बोधधचन्हाांचा िेलेला गैरिापर 

  
(४९) *  ३८०६   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.प्रिाश 
गजलभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िरळी येथ े नेहरु ताराींगणालगतच्या सुमारे १७ एकर जममनीिर झोपडपट्टी 
पुनििसन योजना राबविण्यासाठी मुींबई महानगरपामलका ि झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणाकडून 
कोणतीही परिानगी न घेता लोखींडिाला इन्फ्रास्तरक्चरने महानगरपामलका ि एसआरएची 
बोधचचन्हे बेकायदा िापरुन ि शासनाच्या नािाचा गैरिापर करुन रहहिाशाींना आकवषित 
करण्याचा प्रय्न केला जात असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार याबाबत शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ि (२) िरळी, मुींबई येथील न.भ.ूक्र.१७/४७ (पै) या भूभागािर महाराष र 
झोपडपट्टी के्षत्र (सु.नन.ि प.ु) अचधननयम १९७१ च् या कलम ३क(१) मधील तरतूदीनुसार 
झोपडपट्टी पुनििसन योजना राबविण् यास शासनान े हदनाींक १४.८.२०१० रोजीच् या आदेशान् िये 
मींजूरी हदली आहे. ् यास अनसुरुन झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणाने हदनाींक ३१.१२.२०१२ रोजी 
विकासक म् हणून बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस ि ् याींची अींमलबजािणी यींत्रणा म् हणून 
मे.लोखींडिाला इन् फ्रास्त रक् चर प्रा.मल.याींना आशयपत्र हदले आहे. झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणाच े
पररपत्रक क्र.६४, हदनाींक १४.१०.२०१४ नुसार विकासकाने स्त िखचािन ेयोजनेच् या हठकाणी मराठी 
ि इींग्रजी भाषेतील नामफलक बोधचचन् हासह लािण े आिश् यक आहे. तशी अ् उपरोक् त 
आशयपत्रामध् ये देखील घातलेली आहे. ् यानुसार मे.लोखींडिाला इन् फ्रास्त रक् चर प्रा.मल. याींनी 
झोपडपट्टी पुनििसन योजनेचा नािाचा फलक लािलेला आहे. शासनान े ३क अन् िये हदलेले 
आदेश अद्याप रद्द केलेले नाहीत. तथावप, उपरोक् त आशयपत्राची मुदत सींपलेली असल् यामुळे 
योजनेच् या हठकाणी झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणाचा लािलेला नामफलक काढून 
्ाकण् याबाबत झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणास कळविण् यात येईल. 
     सदरहू भूखींडािर बहृन् मुींबई महानगरपामलका ि एसआरएची बोधचचन् हे परिानगी न घेता 
लािलेली आहे, अशा आशयाची हदनाींक ८.१.२०१५ रोजीची तक्रार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेकड े
प्राप् त झाली होती. सदर तक्रारीच् या अनुषींगान ेस्त थळ पाहणी करण् यात आली असून सदरच् या 
नामफलकािर बहृन् मुींबई महानगरपामलकेचे बोधचचन् ह आढळलेले नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाचिर रॅकफि पोलीस नमेण्याबाबत 

  
(५०) *  ३२७५   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाििरील अमतृाींजन पलूाखाली आठिडयाला क्रकमान एकतरी अपघात 
होऊन िाहतूकीचा खोळींबा होत असतो, जड िाहन-ेरक-रेलर याींच्यासाठी डािी लेन असून 
देखील ती उजव्या लेनन ेचालताना हदसतात, या सींपूणि मागाििरील ठराविक हठकाण ेसोडल्यास 
रॅक्रफक पोमलस हदसतच नाहीत, असे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा ् या दरम्यान ननदशिनास आले 
आहे, हे खरी आहे काय, 
(२) असल्यास, या द्रतुगती मागाििर पुरेशा प्रमाणात रॅक्रफक पोलीस नमेण्यासाठी शासन काही 
पाऊले उचलणार आहे काय, 
(३) असल्यास, ्याचा तपमशल काय आहे, 
(४) सदर तपमशल उलपब्ध नसल्यास, ्यामागील कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाििरील अमतृाींजन पुलाखाली सन २०१२, २०१३ ि २०१४ मध् ये 
अनुक्रम ेसहा, दहा ि सात अपघात झालेले आहेत. 
     मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाििर महामागि पोलीसाींची ४ मदत कें दे्र, पळस्त प,े बोरघा्, खींडाळा 
ि िडगाि या हठकाणी आहेत. या मदत कें द्रातील एकूण ७ अचधकारी ि ७० कमिचारी कायिरत 
आहेत. यामशिाय पोलीस अचधक्षक, रायगड याींच् या आस्त थापनेिर २ अचधकारी ि ३ कमिचारी 
आणण पोलीस अचधक्षक, पुणे (ग्रामीण) याींच् या आस्त थापनेिरील १ पोलीस अचधकारी ि १५ 
कमिचारी महामागाििर गस्त तीकरीता नेमण् यात आलेले आहेत. 
(२) ि (३) सदर महामागाििर जड-अिजड िाहनाींनी डाव् या माचगिकेमधून जाण् याबाबत 
अचधसूचना असतानादेखील उजव् या माचगिकेमधून जाणा-या जड- अिजड िाहनाींिर महामागि 
पोलीसाींकडून तसेच स्जल् हा पोलीसाींकडून लेन क्ीींगची कारिाई करण् यात येत.े महामागि 
पोलीसाींकडून मागील दोन िषािमध् ये लेन कॅ्ीींगच् या एकूण १५,२२० केससे करु. रु. 
१५,२३,३०६/- दींड िसूल केला आहे. तसेच, स्जल् हा पोलीस, पुणे याींनी ३७६ केसेस करुन रु. 
३७,३००/- एिढा दींड िसूल केला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे महानगर पररिहन महामांडळ मयाचहदत (पी.एम.पी.एम.एल ) ला 

आधथचि दृष्ट््या अधधि सक्षम िरणेबाबत 
 

 (५१) *  ३४०४   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अनांत गाडगीळ, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगर पररिहन महामींडळ मयािहदत (पी.एम.पी.एम.एल) कड े असलेल्या एकूण 
२१०६ बसेस पैकी ६७९ बसेस बींद अिस्तथेत असनू या बसेस सुरू करण्यासाठी ताींब्रत्रक 
कामगाराींची कमतरता, स्तपेअर पा ि्सची उपलब्धता नसणे, पुरेसा ननधी योग्य िेळेत उपलब्ध न 
होणे यामुळे अपेषितक्षत उहद्दष्ाींप्रमाणे यातील बसेस सुरु न झाल्याने पी.एम.पी.एम.एल च े ५३ 
अचधकारी, कमिचाऱ्याींच े िेतन रोखले गेले असल्याच े माहे जानिेारी, २०१५ च् या दरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन पुण्यातील पी.एम.पी.एम.एल हा विभाग अचधक सक्षम होण्याच्या दृष्ीन े
काही धोरणा्मक ननणिय घेणार आहे काय, 
(३) तसेच,पुणे महानगरपामलकेन े पी.एम.पी.एम.एल कररता २९० बसेसची खरेदी करण्यासाठी 
महापामलकेच्या अथिसींकल्पात २० को्ी रुपये ची तरतूद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर २० को्ी रुपये तरतुदी पैकी ११ को्ी रुपयेच महापामलकेन े हदल्यामुळे 
बस खरेदी रखडली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) उपरोक्त प्रश्नाबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
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(६) अद्याप, याबाबत कोणतीही कायििाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पररिहन महामींडळाच्या १४३० ि भाडते्िािरील ठेकेदाराकडील ६७३ 
अशा एकूण २१०३ बसेस सींचलनात आहेत. महामींडळाच्या १४३० बसेस पैकी जानेिारी, २०१५ 
साधारणत: ६०० त े६५० बससे दरुुस्तती अभािी बींद हो्या ही िस्ततुस्स्तथती आहे. 
     पुणे ि वपींपरी चचींचिड महानगरपामलकेकडून प्राप्त झालेला ननधी, तसेच पररिहन 
महामींडळाच्या दैनींहदन उ्पन्नातुन बींद बससेची देखभाल दरुुस्तती करण्यात आल्यामळेु 
जानेिारी २०१५ पासुन मागाििरील बसेसच्या सींख्येत िाढ झाली असून सद्य:स्स्तथतीत पररिहन 
महामींडळाकडील बसेसपकैी ३७५ बसेस बींद अिस्तथेत आहेत. 
     साधारणत: ६०० त े ६५० बसेस या देखभालदरुुस्तती अभािी बींद हो्या ही िस्ततुस्स्तथती 
विचारात घेिून, प्राधान्याने देखभाल दरुुस्ततीसाठी खचि करुन बसेस सींचलनास आणण्याच े
ननयोजन करण्यात आले. ्यानुसार पररिहन महामींडळाकडील ५३ अचधकाऱ्याींना माहे झडसेंबर, 
२०१४ ि फेिुिारी, २०१५ च ेिेतन माहे माचि, २०१५ मध्ये अदा केले असून, माहे जानेिारी, 
२०१५ चे िेतन माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये अदा करण्याची कायििाही करण्यात येत आहे. 
(२) पररिहन उपक्रमातील सींचलन तु् (ऑपरेशन लॉस) सींबींधीत महानगरपामलकाींनी भरुन 
काढणे हदनाींक १८.२.२०१४ च्या शासन ननणियाींन्िये महानगरपामलकाींिर बींधनकारक करण्यात 
आले आहे. ्याअनुषींगाने आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींनी सन २०१५-१६ च्या 
अींदाजपत्रकात रुपये ७३ को्ी तर आयुक्त, वपींपरी चचींचिड महानगरपामलका याींनी रुपये ६३ 
को्ीची तरतुद प्रस्ततावित केली आहे. 
(३) पुणे महानगरपामलकेकडून जिाहरलाल नेहरु नागरी पुनरु्थान योजन े अींतगित ३०० 
बसेससाठी सन २०१४-१५ मध्ये रुपये ३९.०७ को्ी इतकी तरतुद केलेली आहे. 
(४) पुणे महापामलकेच्या स्तिननधीतील आगाऊ रुपये ९.३ को्ी पुणे पररिहन महामींडळास प्राप्त 
झाले असनू, ्याअनुषींगाने जिाहरलाल नेहरु नागरी पुनरु्थान योजनअेींतगित पुणे 
महानगरपामलकेच्या ३०० बसेस खरेदीसाठी पुणे पररिहन महामींडळाकडून कायािदेश ननगिममत 
करण्यात आले आहेत. प्राप्त रक्कम बस उ्पादक कीं पन्याींना देण्याची कायििाही चाल ूआहे. 
(५) िरील प्रमाण ेकायििाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई मधील लोिल रेल्िे मधून प्रिास िरताना प्रिाशाांिर होणाऱ्या हल्ल्याबाबत 
 

 (५२) *  ४०११   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई मधील लोकल रेल्ि ेमधून प्रिास करताना मोबाईल चोरणे, चेन स्तनेचचींग, महहला 
प्रिाशाींिर झोपडपट्टीतनू होणारे हल्ले, महहलाच्या हातािर हँगर मारून पसि चोरणे, ह्या 
घ्नामध्ये हदिसेंहदिस िाढ होत आहे, असे रेल्िे पोलीस आयुक्त डॉ.रविींद्र मसींधल याींनी मान्य 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, ि तद्नुसार शासनान ेकोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) मुींबई मधील लोकल रेल् िे मधनू प्रिास करताना मोबाईल 
चोरीबाबत सन २०१३ मध् ये दाखल १०४५ गुन् ह्याींपैकी ७१० गुन् हे तर सन २०१४ मध् ये दाखल 
१५१८ गुन् ह्याींपैकी ८६३ गुन् हे उघडकीस आलेले आहेत. 
     चैन स्त नॅचचींगबाबत सन २०१३ मध् ये दाखल ६२ गुन् ह्याींपैकी २७ गुन् हे तर सन २०१४ 
मध् ये दाखल ७३ गुन् ह्याींपैकी ३१ गुन् हे उघडकीस आलेले आहेत. 
     महहलाींिर झोपडपट्टीतून होणा-या हल् ल् याींबाबत सन २०१३ मध् ये २ गुन् हे दाखल असून 
सदर गुन् ह्याींचा तपास सुरू आहे. तसेच २०१४ मध् ये ७ गुन् हे दाखल गुन् ह्याींपैकी १ गुन् हा 
उघडकीस आलेला आहे. 
     लोकलमधून प्रिास करणा-या महहलाींच् या हातािर फ्का मारुन पसि चोरीबाबत सन 
२०१३ मध् ये दाखल ११ गुन् ह्याींपकैी ९ गुन् हे तर सन २०१४ मध् ये दाखल १२ गुन् ह्याींपैकी ५ 
गुन् हे उघडकीस आलेले आहेत. 
(३) महहला प्रिाशाींची सुरक्षा तसेच गुन् ह्याींना आळा बसण् याकररता मुींबई लोहमागि पोलीस 
आयुक् तालयाकडून रात्रीच् या िळेी उपनगरीय रेल् िे गाड्याींमध् ये महहलाींच् या डब् यात मध् य 
पररमींडळात आणण पस्श्चम पररमींडळात पोलीस कमिचारी ि होमगाडि नेमले जातात. 
    अपर पोलीस महासींचालक, लोहमागि, मुींबई कायािलयात हेल् पलाईन कक्ष ननमािण करण् यात 
आला असून तेथे स्त ितींत्र फोन देण् यात आला आहे. प्र् येक पोलीस ठाण् यात ि पोलीस उप 
आयुक् त कायािलय, मध् य ि पस्श्चम पररमींडळ कायािलयात महहला सुरक्षा सममती स्त थापन 
करण् यात आली आहे. सिि पोलीस ठाण् याींमध् ये महहलाींच् या तक्रारीींची दखल ता् काळ घेण् याकामी 
महहला कक्ष स्त थापन करण् यात आले आहेत. तसेच महहला पोलीसाींच े स्त ितींत्र ननभिया पथक 
स्त थापण् यात आले आहे. 
     तसेच मुींबई ि उप नगरातील रेल् िे स्त थानकाींिर गुन् हे रोखण् याकामी १९९८ सीसीह्व् ही 
कॅमेरे लािण् यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात निीन न्यायिधैि प्रयोगशाळा स्तथापन िरणेबाबत 

 (५३) *  ३५३६   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील गुन्हा मसद्धतचे े प्रमाण िाढविण्यासाठी प्र्येक स्जल्ह्यात आणण पोलीस 
आयुक्ताींच्या ननयींत्रणाखाली अशा एकूण ४५ न्यायिैद्यक प्रयोगशाळा ननमािण करण्याचा राज्य 
शासनाने ननणिय घेतला असल्याच ेहदनाींक ९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्यासुमारास ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे ्याकररता रक्कम रूपये ९ को्ीची आचथिक तरतदू करण्यात आल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यात ४५ न्यायिैद्यक प्रयोगशाळा सरुू करण्यासाठी क्रकती ननधीची ि 
मनुषय बळाची आिश्यकता आहे, 
(४) तसेच याप्रकरणी शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यामध्ये ४५ क्रफरती न्यायसहायक िैज्ञाननक सहायकता पथके 
स्तथापन करण्याबाबतचा प्रस्तताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई येथील लशिडी येथ ेरुग् णालयातील टीबी रुग् णाांची थुांिी नष्ट् ट 

 िरण् यासाठी िराियाची उपाययोजना 
  

(५४) *  ४२०३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मशिडी येथे असलेल् या ्ीबी रुग् णालयातील ्ीबी रुग् णाींची थुींकी थे् ग्ारात 
फेकण् यात येत असल् यामुळे पररसरातील रहहिाशाींच् या आरोग् याला धोका ननमािण होत असल् यान े
लालबाग, परेल ि मशिडी विभागात चचींतेचे ि मभतीचे िातािरण पसरले असल् याच े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रुग् णालयातील ्ीबी रुग् णाची थुींकी नष ् करण् यासाठी शासनान ेकोणती 
उपाययोजना केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच उपाययोजना करण् यात आली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) महासींचालक, आरोग् य सेिा, आरोग् य ि कु्ुींब कल् याण मींत्रालय, निी हदल् ली याींनी 
Airbome Infection Control in Healthcare and Other Setting या मागिदशिक 
पुस्स्ततकेमध् ये ननदेमशल् याप्रमाणे क्षयरोगाच् या थुींकीचे ननजितकुीकरण करण् यासाठी थुींकीच्या 
चा्ीमध् ये ननजितुक ममश्रण ्ाकण् यात आल् यानींतर काही िळेेनींतर ् याची विल् हेिा् लािण् यात 
येते. ् याप्रमाणे चा्ीींमध् ये ५%  क्रफनॉल क्रकीं िा सोडीअम हायपोक् लोराईड १:२० या प्रमाणात 
्ाकून देण् यात येते. रुग् ण ् या चा्ीमध् ये थुकल् याींनतर सदर ममश्रणामुळे ती थुींकी ननजितुक 
होते ि ् यानींतर ् याची विल् हेिा् लािण् यात येते. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

निी मुांबईतील ‘नयना’ प्रिल्पािररता शासनाने िराियाची ननधीची तरतूद 
  

(५५) *  ५१७५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) निी मुींबईतील ‘नयना’ प्रकल्पात पहहल् या ्प् प् यातील २३ गािाींच् या ्ाऊनमशपमध् ये देण् यात 
येणा-या पायाभूत सुविधाींिर ७ हजार ३६२ को्ी रूपये खचि करािा लागणार असून उपरोक्त 
प्रकल्पासाठी शासनाकडून कोणतेही अथिसहाय्य ममळणार नसल् याने उक्त ननधी उभारणे 
मसडकोपुढे आव् हान ठरणार असल् याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ् यादरम् यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकल् पासाठी ननधीची तरतूद करण् याबाबत शासनाने कोणती कायििाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) पनिेल तालुक् यातील २३ गािाींमध् ये पायाभूत आणण 
सामास्जक सुविधा उपलब् ध करुन देण् यासाठी अींदाजे ७,३६४ को्ी रुपये इतका खचि अपेषितक्षत 
आहे. सदर खचािसाठी लागणारा ननधी विकास कें द्रात येणा-या विकमसत भखूींडाींची विक्री, 
विकास शुल् क आणण ऑफ-साई् मस्ी सवििस झडलीव् हरी चाजि यातनू येणा-या उ् पन् नातून उभा 
केला जाणार आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफच त सन २००७ मध्ये घेण्यात आलेल्या औषध 

 ननरीक्षि पदभरती मध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(५६) *  ४७८९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेिा आयोगामाफि त सन २००७ मध्ये घेण्यात आलेल्या औषध ननरीक्षक 
पदाच्या भरतीतील गैरव्यिहार प्रकरणी हदनाींक २१ झडसेंबर, २०१४ रोजी िा ्यासुमारास 
मुींबईतील आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरतीमध्ये ८३ पैकी ३५ उमेदिाराींची बोगस भरती झाली असल्याच े
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. महानगर न् यायदींडाचधकारी, ३७ ि ेन् यायालय, मुींबई येथ ेसादर 
केलेल् या तक्रारीच् या अनुषींगाने अनतररक् त मुख् य महानगर दींडाचधकारी, ३७ िे न् यायालय, 
एस्त प् लेनेड, मुींबई याींनी फौ.द.प्र.सीं. कलम १५६ (३) अन् िये कायििाही करणेबाबत आदेमशत 
केल् याने आझाद मैदान पोलीस ठाणे, मुींबई एमईसीआर प्र. ०३ / १४ भा.द.वि कलम ४०३, 
४१८, ४१९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४, १२० (ब), १०९, १९३, ५०६ सह ३४, ४०९ अन् िये गुन् हा 
दाखल करण् यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) याबाबत तपास चालू आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिेच्या अनेि भागात ठेिेदार ननतीन िरघड ेयाांनी िेलेली ननिृष्ट्ट िाम े

  

(५७) *  ३७०१   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे महानगरपामलकेच्या ब्रबबिेिाडी, धनकिडी, सहकार नगर आणण िानिडी कोंढिा या 
के्षब्रत्रय कायािलयाींच्या हद्दीत ठेकेदार ननतीन िरघड ेयान ेकाम ेननकृष् प्रतीच ेकरुन गैरव्यिहार 
केल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफि त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेननषकषि काय आहेत, तद्नुसार सींबचधत ठेकेदारािर शासनान ेकोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महापामलकेच् या ब्रबबिेिाडी, धनकिडी, सहकार नगर आणण 
िानिडी कोंढािा या के्षब्रत्रय कायािलयाींच् या हद्दीत ठेकेदार श्री. ननतीन िरघड े याींनी केलेल् या 
कामाबाबत महानगरपामलकेच् या २१ जून, २०१४ च् या महासभेमध् ये उपस्स्तथत केलेल् या लक्षिेधी 
सूचनेस अनसुरुन, उक् त ठेकेदार याींनी सन २०१३-१४ मध् ये केलेल् या एकूण १९३ पैकी ३० 
कामाींची विशेष सममती स्त थापन करुन तपासणी करण् यात आली. या तपासणीमध् ये सदर काम े
ननकृष ् प्रतीच े करुन गैरव् यिहार केल् याचे आढळून आले नाही, सदर ३० कामाींपैकी १२ 
कामाींमध् ये काही प्रमाणात अननयममतता आढळून आल् या, ही िस्त तुस्स्तथती आहे. 
(२) सदर प्रकरणी अनतररक् त आयुक् त (विशेष), पुणे महानगरपामलका याींच् या अध् येक्षतखेाली 
गठीत केलेल् या तपासणी पथकामाफि त तपासणी केलेल् या १२ विकास कामाींमध् ये अननयममतता 
आढळून आल् यान,े महापामलकेन ेअचधक ४ तपासणी पथके गठीत करुन उक् त ठेकेदाराच् या सन 
२०१३-१४ मध् ये विविध विभागाींतगित करण् यात आलेल् या उििररत १६३ विकास कामाींची तपासणी 
चालू केली आहे. 
     तथवप, पुणे महानगरपामलकेतफे करण् यात आलेल् या कारिाई विरोधात सींबींचधत ठेकेदारान े
मा. ५ ि ेमसव् हील जज् ज मसनीअर झडव् हीजन पुणे याींच ेन् यायालयात स्त पे.म.ुनीं.२९८/२०१५ अन् िये 
दाद मागनतली आहे. 
(३) तपासणी मधील १२ विकास कामाींमध् ये सििसाधारणपणे खालील अननयममतता आढळून 
आल् या आहेत- 

अ) त्रयस्त थ सींत्रणेच् या प्रमाणपत्रासोबत नमुना अहिाल न जोडणे. 
ब) कामामधील बचतिाढीस सक्षम अचधका-याींची मान् यता न घेणे. 
क) कामामधील जागा बदलास सक्षम अचधका-याींची मान् यता न घेणे. 
ड) कामामधील िगीकरणास सक्षम अचधका-याींची मान् यता न घेणे. 
इ) महानगरपामलका मालकीचे नसलेल् या रस्त ् यािर महासभेची मान् यता न घेता 
डाींबरीकरण करणे. 
ई) कामाशी ननगझडत बँक गॅरीं्ी, विमा. इ. कागदपत्र ेठेकेदारान ेहदलेली नाहीत. 
उ) डाींबरी मालाच् या गाड्याींच े चलनािरील हदनाींक, िेळ, गाडी नींबर इ् यादीमध् ये 
तफाित आढळून येणे. 

     उक् त अननयममततेच् या अनुषींगाने सदर ठेकेदारािर ि सींबींचधत अचधकारी/कमिचा-याींिर 
पुणे महानगरपामलकेन ेखालील प्रमाणे कारिाई केली आहे :- 
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१. सदर ठेकेदारास सन २०१४-१५, ते २०१६-१७ या आचथिक िषािसाठी ननलींब्रबत केले 
आहे. 
२. सदर ठेकेदाराला हदनाींक २२.८.२०१४ पयतं जे कायािदेश हदले होते, ते सोडून 
ननविदा प्रक्रीयेतील उििररत सिि कामे रद्द केली आहेत. 
३. सदर अननयममततेस जबाबदार असलेल् या सींबींधीत ५ कननष ठ अमभयींता ि १ उप 
अमभयींता याींची एक िेतन िाढ एका िषािसाठी रोखण् यात आली आहे. 

(४) िरील प्रमाण ेकारिाई करण् यात आलेली आहे. 
----------------- 

पुणे येथे साखर सांिुलाची िेलेली तोडफोड 
  

(५८) *  ३५७२   श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदनाींक १२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्यासमुारास काही सींघ्नाींच्या कायिक्यानंी पुणे 
येथील साखर सींकुलाची तोडफोड करुन सींकुलातील गाड्या पे्िून शासनाविरुध्द घोषणा हदल्या 
असल्याच ेननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तोडफोडीत साखर सींकुलाच ेि गाड्याींच ेक्रकती नकुसान झाले, 
(३) असल् यास उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, ्यात काय 
ननषपन्न झाले तद्नुसार सींबींचधताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, सदर प्रकरणी एक कार जाळण् यात आलेली असून 
साखर सींकुल कायािलयाच् या काचा, सींगणक फोडण् यात आलेले आहेत. या प्रकरणी एकूण १० त े
१२ लाख रुपयाींचे नकुसान झालेले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी मशिाजीनगर पोलीस स्त ्ेशन येथ ेगुरक्र. ९ / १५ भादींवि कलम १४३, १४५, 
१४७, १४९, १५१, १५२, ३५३, ३३२, ३३६, ४३५, २२७ साििजननक मालम्ता नुकसान अचधननयम 
कलम ३ ि ७, मुींबई पोलीस अॅक् ् ३७ (१) (३) सह प्रमाणे हदनाींक १२.०१.२०१५ रोजी गुन् हा 
दाखल करण् यात आलेला आहे. 
      सदर प्रकरणी एकूण १४२ आींदोलनक् यांना हदनाींक १२.०१.२०१५ रोजी अ्क करण् यात 
आलेली असून, ् याींना न् यायालयासमारे हजर केले असता, न् यायालयान े ् याींना जाममनािर 
सोडलेले आहे. 
      सदरचा गुन् हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईच् या खार (पजश्चम) भागातील न् यु हनुमान नगर एसआरए 

सहिारी गहृननमाचण सांस्त थचेा वििास िरण् याबाबत 
  

(५९) *  ५२०५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
 



45 

(१) मुींबईतील खार (पस्श्चम) भागातील न् य ु हनुमान नगर एसआरए सहकारी गहृननमािण 
सींस्त थेचा शासनाच् या झोपडपट्टी पनुििसन योजनेअींतगित विकास करण् यासाठी मे.ननमशे ग् लोबल 
मसींडीके् या विकासकाबरोबर माहे फेिुिारी, २०१० मध् ये िा ्यादरम्यान करारनामा झाला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरचा प्रकल् प जोगेश्िरी, मुींबई येथील आनींदनगर, िाल् मीकी नगर एसआरए 
सोसाय्ी ि न् यु हनमुान नगर एसआरए सोसाय्ी याींच े एकत्रीकरण करुन पूणि करण् यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, न् यु हनुमान नगर एसआरए सोसाय्ीींच् या सिि झोपडपट्टी धारकाींचे जोगेश्िरी 
येथे स्त थलाींतर करुन पुनििसन करण् यात येणार होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, गत पाच िषाित पुनििसन इमारतीच ेकुठलेही काम झाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल् यास, बाींधकामास विलींब होत असल् याने सोसाय्ीच् या सदस्त याींनी विकासकाबरोबर 
झालेला करार रद्द करण् याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, सदर करार रद्द करुन सोसाय्ीच् या सभासदाींना एसआरए योजनअेींतगित घरे 
ममळिून देण् याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) मौजे बाींद्रा, खार (पस्श्चम) न.भू.क्र.१०८४ए(पै) या भूखींडािरील न् यु हनुमान नगर सहकारी 
गहृह नमािण सींस्त थेच् या झोपडपट्टी पुनििसन योजनेच े पूिीच े विकासक मे.अॅश हाऊमसींग अॅण् ड 
कन् सल् ्ीं् मल.याींनी सदरचा भूखींड सीआरझडे बाचधत असल् यान े पुनििसनाच े कोणतेही काम 
केले नव् हते. ् यामळेु न् यु हनुमान नगर सहकारी गहृननमािण सींस्त थेच् या सिि झोपडपट्टी धारकाींनी 
हदनाींक १३.१२.२००९ रोजी सििसाधारण सभा घेिून पनुििसनाच् या कामासाठी निीन विकासक 
मे.ननमेश ग् लोबल मसींडीके् ि डवे् हलपसि याींची ननयुक् ती केली. 
     न् यु हनुमान नगर सहकारी गहृननमािण सींस्त थेचा भखूींड सीआरझडे ने बाचधत असल् याने 
निीन ननयुक् त विकासकाने जोगेश् िरी (पस्श्चम) मौजे ओशीिरा न.भू.क्र.१(पै) येथे ् याींचेमाफि त 
चालू असलेल् या आनींद ि िाल् मीकी एसआरए सहकारी गहृननमािण या दोन सींस्त थाींच् या झोपडपट्टी 
पुनििसन योजनेसोबत न् य ु हनुमान नगर सहकारी गहृननमािण सींस्त थचेा झोपडपट्टी पुनििसन 
योजनेचा एकत्रीकरणाचा प्रस्त ताि विकास ननयींत्रण ननयमािली १९९१ च् या कलम ३३(१०) 
अींतगित उपकलम ७.८ अन् िये सादर केला. ् यास झोपडपट्टी पनुििसन प्राचधकरणाने हदनाींक 
२९.७.२०१० रोजी आशयपत्र हदले आहे. सदरहू एकब्रत्रत झोपडपट्टी पुनििसन योजनेत पनुििसन 
घ्काची ‘अ’े ते ‘के’ विींग असलेली इमारत प्रस्त तावित असून इमारत बाींधकामाचे सधुाररत 
आराखड े हदनाींक ४.१२.२०१० रोजी मींजूर करण् यात आले असून पुनििसन इमारतीच् या 
बाींधकामास पूणि बाींधकाम परिानगी देण् यात आली आहे. पुनििसन इमारतीमधील ६४ 
सदननकाींसाठी अींशतः भोगि्ा प्रमाणपत्र देण् यात आले आहे. अन् य दोन विींगचे जो् यापयतंच े
बाींधकाम प्रगतीपथािर आहे. 
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(५) ि (६) पुनििसन इमारतीच् या बाींधकामाबाबत प्राप् त तक्रारीनुसार मुख् य कायिकारी अचधकारी, 
झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरण याींचेकड े हदनाींक २६.११.२०१४ रोजी घेतलेल् या सुनािणीमध् ये 
पुनििसन इमारत बाींधाियाच् या जागेिर १५ झोपडीधारक जागा ररक् त करीत नसल् यामुळे काम 
थाींबल् याचे यािेळी ननदशिनास आले. सदर झोपडीधारकाींविरुद्ध महाराष र झोपडपट्टी के्षत्र (सु.नन. 
ि पु.) अचधननयम, १९७१ च् या कलम ३३ ि ३८ अन् िये ननष कासन करण् याच् या कायििाहीबाबत 
देण् यात आलेल् या सूचनेनुसार सक्षम प्राचधकारी, म् हाडा याींना हदनाींक १७.१.२०१५ रोजी सहकारी 
गहृननमािण सींस्त थेस ि विकासकास ननष कास स् त कराियाच् या झोपडीधारकाींना सींक्रमण गाळे 
उपलब् ध करुन देण् याच ेकळविले आहे. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नालशि) महानगरपाललिा पारगमन शुल्िाची िसलुी िरुन 

िाहन चालिाांची होत असलेली असलेली फसिणूि  
 (६०) *  ५२७३   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालेगाींि (स्ज.नामशक) महानगरपामलका हद्दीतुन जाणाऱ्या महामागाििर लािण्यात आलेल्या 
पारगमन िसुली (एस्तकॉ ि्) नाक्यािर बनाि् पाि्याींव्दारे पारगमन शुल्काची िसुली करुन 
िाहनधारकाींची फसिणूक सुरु असल्याचे हदनाींक २ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्यासुमारास 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एलबी्ी अधीक्षक ि सींबींचधताींनी पारगमन नाक्यािर छापा ्ाकून १० 
कमिचाऱ्याींसह बनाि् पािती पुस्ततके, २० हजार रुपये रोख ि िाहन असा ऐिज जप्त केला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी पिारिाडी (मालेगाींि, स्ज.नामशक) पोमलस ठाण्यात गुन्हा दाखल 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
्यानुषींगान ेसींबींचधत दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. मालेगाि महानगरपामलका के्षत्रातील पारगमन शुल्क फी 
िसुलीच ेकीं त्रा् मे.मेगा एीं्रप्रायझसे याींना आणण दैननक बाजार फी िसुलीचे कीं त्रा् म.ेमस्ी 
केअर डवे्हलपमें् कॉपरेशन याींना देण्यात आले होत.े मात्र हदनाींक ०१.०१.२०१५ रोजी पारगमन 
शुल्क िसलुीचा हायिे नाका येथ ेपारगमन िसुली ठेकेदाराकडून पारगमन शुल्क रुपये २००/- 
व्यनतररक्त अन्य दैननक बाजार जागा फी रुपये ५०/- याचीही िसलुी करण्यात येत ेअसल्याची 
बाब ननदशिनास आली हे खरे आहे. 
(२) हदनाींक १ जानेिारी, २०१५ रोजी मालेगाि महानगरपामलकेच्या अचधकाऱ्याींनी पारगमन 
शुल्क िसुलीच्या हायिे नाका येथे भे् हदली असता, ्या हठकाणी आढळून आलेल्या रुपये 
५०/- च्या दैननक बाजार िसुलीच्या बकु नींबर नसलेल्या, एकूण २४४ इतक्या पाि्या, रुपये 
२०,०००/- रोख ि िाहन जप्त करुन पोमलसाींच्या ताब्यात देण्यात आले. 
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(३) ि (४) हदनाींक १४.०१.२०१४ ते ३१.०१.२०१५ या कालािधीसाठी मालेगाि महानगरपामलका 
के्षत्रातील बाजार जागा फी िसुलीचे कीं त्रा् मे.मस्ी केअर डवे्हलपमें् कापेरेशन याींना देण्यात 
आले होत.े सदर करारनाम्यानुसार साििजननक जागा ि बाजारातील जागेिर ता्पुरता व्यिसाय 
करणाऱ्याींकडून तसेच महानगरपामलका के्षत्रात माल उतरविण्यात आल्यास, उक्त कीं त्रा्दारान े
बाजार जागा फी िसलुी करणे अपेषितक्षत होते. 
     तथावप, हदनाींक ०१.०१.२०१५ रोजी म.ेमस्ी केअर डवे्हलपमें् कॉपोरेशन याींच्याऐिजी 
मे.मेगा एीं्रप्रायझसे, याींच्याकडून बाजार शुल्क िसलुीच े काम करण्यात आल्याच े
महानगरपामलकेकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत ननषपन्न झाले. 
     अशी िसुली करणाऱ्या कीं त्रा्दाराच्या कमिचाऱ्याींविरुध्द पिारिाडी पोमलस स्त्ेशन येथ े
गुन्हा क्रमाींक १/२०१५, हदनाींक ०१.०१.२०१५ अन्िये नोंदविण्यात आला आहे. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच्या जेष्ट्ठ नागरीि धोरणाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

 (६१) *  ३६३६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेन ेजेषठ नागरीकाींसाठी माहे ऑगस्त्, २०१३ मध्ये िा ्यादरम्यान 
जेषठ नागरीकाींचा आधार बनण्यासाठी धोरण जाहहर केले मात्र ्याची अींमलबजािणी अद्यापही 
झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या धोरणाच्या प्रभािी अींमलबजािणीसाठी विशेष सममती कक्ष महापौराींनी स्तथापन 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सममतीमाफंत ज्येषठ नागरीकाींसाठी कोण्या योजना सुचविण्यात आल्या, 
(४) असल् यास, ्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. जेष ठ नागररक धोरणाींतगित बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेकडून विरींगुळा कें द्र, जेषठ नागररक हदन, महानगरपामलकेच्या शाळेमधील एक 
खोली दर रवििारी बैठकीसाठी नन:शुल्क उपलब्ध करुन देणे, ज्येषठ नागररकाींसाठी ५० ्क्के 
दराने िैद्यकीय सुविधा, उद्यानाींमध्ये स्तितींत्र आसन व्यिस्तथा अशा अनेक घ्काींची 
अींमलबजािणी झाली आहे. 
(२) ज्येषठ नागररक धोरणाच्या प्रभािी अींमलबजािणीसाठी विशेष सममती गहठत करण्यात 
आली आहे. 
(३) सदर सममतीमाफि त धोरणाची अींमलबजािणीच्या प्रगतीचा आढािा घेणे अपेषितक्षत असून 
्याप्रमाण ेमहानगरपामलकेच्या सिि सींबींचधत विभागाच्या अचधकाऱ्याींकडून आढािा घेण्यात आला 
ि आगामी काळासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील शिविच् छेदन िक्ष िापराविना पडून असल् याबाबत 
 

(६२) *  २७२४   श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) नगरपररषदेच् या डॉ.बी.जी.छाया रूग् णालयामध् ये शिविच् छेदन कक्षाची 
सोय व् हािी म् हणून रूग् णालयाच् या मागील मोकयाया जागेत शिविच् छेदन कक्ष उभारण् यात आला 
असून, या शिविच् छेदन कक्षाचा लोकापिण सोहळा होऊन सात महहन् याींचा कालािधी लो्ला 
असतानाही हा शिविच् छेदन कक्ष अद्याप कायािस्न्ित झाला नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू शिविच् छेदन कक्ष कायािस्न्ित न होण् याची सििसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) सदर शिविच् छेदन कक्ष विनाविलींब कायािस्न्ित होण् यासाठी शासनाने कोणती ठोस कारिाई 
केली ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) नगरपररषदेच् या डॉ.बी.जी.छाया रुग् णालयामध् ये शवि िच् छेदन कक्षाची 
सोय व् हािी म् हणून रुग् णालयाच् या मागील मोकयाया जागेत शिविच् छेदन कक्ष साििजननक 
बाींधकाम विभाग, उल् हासनगर याींचेकडून स्त थाननक विकास कायिक्रमाींतगित ननधीतनू उभारण् यात 
आलेला आहे. 
(२) तथावप, या कक्षामध् ये शिविच् छेदन या कामासाठी लागणा-या अ् यािश् यक सोयी सुविधा 
ि पुरेसे िैद्यकीय अचधकारी नसल् यामुळे सद्यःस्स्तथतीमध् ये शिविच् छेदन कक्ष ताब् यात घेण् यात 
आलेला नसल् याने सदर कक्ष कायािस्न्ित नाही अशी िस्त तुस्स्तथती आहे. 
(३) सदर शिविच् छेदन कक्ष विनाविलींब कायिस्न्ित करण् यासाठी लागणा-या सोयी सुविधा 
तातडीन े उपलब् ध करुन देण् याबाबत हदनाींक १६.०२.२०१५ च् या पत्रान् िये साििजननक बाींधकाम 
विभाग याींना कळविले आहे. ् याचप्रमाण ेयाकररता नगरपामलकेसाठी आिश् यक तेिढा ताींब्रत्रक 
कमिचारी िगि उपलब् ध करुन देण् याबाबत स्जल् हा शल् य चचक्रक् सक याींना हदनाींक ११.०२.२०१५ 
च् या पत्रान् िये कळविले आहे. 
     उपरोक् त दोन् ही बाबीींची पतूिता होताच सदर शवि िच् छेदन कक्ष तातडीने सरुू करण् यात 
येईल. 

----------------- 
नागपूर येथील धरमपेठ या हठिाणी शरीरसौष्ट्ठिपटूची झालेली हत्या 

  

(६३) *  ३८४५   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील धरमपेठ या हठकाणी माहे जानेिारी, २०१५ च् या दसु-या सप् ताहात िा 
्यादरम्यान एका शरीरसौषठिप्ूची ह्् या झाल् याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच नागपूर शहरातील हहींगणा ्ी पाँई्, तुकडोजी चौक, जगनाड ेचौक, महाराज बाग, 
फ्रें डस कॉलनी, इमामिाडा, अींबाझरी तलाि, फु्ाळा तलाि आहद भागात असलेल् या हात 
ठेल् यािर मोयाया प्रमाणात गुन् हेगारी िाढलेली असताना पोलीसाींच े् याकड ेदलुिक्ष होत आहे, हे 
खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार चौकशीत दोषी आढळून आलेल्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
(६) तसेच नागपूर शहरातील रहहिाश्याींच्या सुरषितक्षततेच् या दृष ्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(७) नागपूर शहरात सन २०१५ या िषाित ि सन २०१४ अखेर क्रकती ह्या झाल् या आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) नागपूर शहर पोलीस आयकु्तालयातील पोलीस स्त्ेशन अींबाझरी येथ ेअप.क्रमाींक 
१३/२०१५, भा.दीं.वि.कलम ३०२, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्यातील ८ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे ि गुन्हा पोलीस तपासािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय अींतगित घडणाऱ्या गुन्ह्याींना आळा घालण्यासाठी गस्तत 
पथकाींची िाढ करण्यात आली आहे.या मोहहमेमध्ये िररषठ पातळीिरील अचधकारी देखील गस्तत 
घालतात ि ्या दरम्यान हजर असलेल्या कमिचाऱ्याींना देखील िळेोिेळी ननदेश देण्यात येतात. 
याबाबत पोलीस आयुक्त आणण पोलीस सह आयुक्त दररोज आढािा घेत आहेत. 
     एवप्रल २०१४ पासून गुन्हेशाखेच्या ननयींत्रणात ४० कमिचाऱ्याींच ेविशेष पथक, शस्तत्र, िॉकी-
्ॉकी, मो्ार सायकलसह हदिस-रात्र दोन पाळीत गस्तत लािण्यात आली आहे. सामास्जक 
सुरक्षा विभाग, गुन्हेशाखा नागपरू शहर येथुन दररोज ३ स्जप गाडया ज्यामध्ये पोलीसाींची 
(महहला पोलीससह) गस्तत लािण्यात आली आहे. तसेच िररषठ अचधकारी सहाय्यक पोलीस 
आयुक्त ि पोलीस उप आयुक्त हे मह््िाच े िेळी स्तित: गस्ततीिरील पोलीस कमिचाऱ्याींची 
पाहणी करतात. तसेच नव्यान े २३ पोलीस िाहने (पोलीस गस्ततीपथक) लोकसदृश अशा 
मह््िाच े हठाकणी नेमण्यात येऊन ्याींस नस्जकच े सींिेदनशील हठकाणी गस्ततीकररता 
पाठविण्यात येत.े 
(७) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय अींतगित पोलीस स्त्ेशन हद्दीत सन २०१४ िषाित खुन या 
सदराखाली एकुण १०३ गुन्हे दाखल झाले, ्यामध्ये १०६ जणाींची ह्या झाली आहे. १०३ 
गुन्ह्याींपैकी ९३ गुन्हे उघडकीस आले आहेत. 
     तसेच फेिुिारी २०१५ अखरेपयतं १३ गुन्हे दाखल झाले ्यामध्ये १३ जणाींची ह्या 
झाली आहे. १३ गुन्ह्याींपैकी ११ गुन्हे उघडकीस आहे आहेत. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेच्या पाणी पुरिठा विभागातील  
िमचचा-याांची ररक्त असलेली पदे 

  

(६४) *  २९८७   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर 
ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका के्षत्रातील िाढ्या लोकसींख्येला मुबलक पाणीपुरिठा 
उपलब्ध करण्यासाठी महानगरपामलकेच्या पाणीपुरिठा विभागान े कोट्यिधी रुपये खचूिन ८१ 
जलकुीं भ उभारले आहेत परींत ूपाणीपुरिठा विभागात काम करण्यासाठी अपुरे कमिचारी आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका के्षत्रातील पाणीपुरिठा विभागात २४३ 
कमिचाऱ्याींची आिश्यकता असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका के्षत्रातील पाणीपुरिठा विभागात आिश्यक 
असणाऱ्या कमिचाऱ्याींची भरती करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायििाही होत नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
(३) कल् याण डोंब्रबिली महानगरपामलकेच् या आस्त थापनेिरील विविध पदाींकरीता मींजूर करण् यात 
असलेल् या आस्त थापना सचूीनुसार पामलकेच् या पाणी पुरिठा विभागासाठी महानगरपामलकेकडून 
कमिचा-याींची भरती करण् यात आली आहे. 
     या विभागाकरीता आिश् यक असलेल् या अनतररक् त कमिचारीिृींदाची गरज 
महानगरपामलकेकडून विहहत ननविदा प्रक्रक्रया अिलींबनू खाजगी अमभकरणाच् या माध् यमातून 
भागविण् यात येत आहे.  
     तसेच महानगरपामलकेच् या इतर भागातून पाणी पुरिठा विभागाकरीता आिश् यकतेनुसार 
बदलीन े कमिचारी उपलब् ध करुन देण् याबाबत महानगरपामलकेकडून कायििाही करण् यात येत 
आहे. 
     महानगरपामलकेकडून उभारण् यात आलेले ८१ जलकुीं भ व् यिस्स्तथनतरर् या कायािन् िीत असून 
िर उल् लेख केल् यानुसार महानगरपामलकेकडून पाणीपुरिठा विभगाकरीता आिश् यक कमिचारीिृींद 
उपलब् ध करुन देण् यात आला असनू पामलका के्षत्रात सुरळीत पाणीपरुिठा करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे महापाललिा लशक्षण मांडळातील लशक्षिाांच्या पी.एफ. मुदत  

ठेिीमध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(६५) *  ३५०५   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महापामलका मशक्षण मींडळातील मशक्षकाींच्या पी.एफ. मुदत ठेिीमध्ये लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यिहार झाल्याच े तसेच ्यासींबींधीच े रेकॉडि गायब असल्याच े माहे झडसेंबर, २०१४ च्या 
नतसऱ्या सप्ताहात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी केली असल्यास, ्यात 
काय आढळून आले ि तद्नसुार पुढे कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, महालेखाकार, मुींबई याींचे सन १९९३-९४ त े
सन १९९६-९७ चे मशक्षण मींडळाचे चाचणी लेखापरीक्षण अहिालात भविषय ननिािह ननधीच्या 
गुींतिणूक रक्कमेत रक्कम रुपये २.७१ को्ीची अपहार झाल्याच ेसाशींकता व्यक्त करुन सदर 
तफाित भविषय ननिािह ननधीिरील देय होणारी रक्कम ि गुींतिणूकीिरील प्राप्त होणाऱ्या 
व्यार् मध्ये असण्याची शक्यता ितिविली आहे. 
     यासींदभाित चौकशी करण्याकामी त्कालीन मशक्षण मींडळान े हदनाींक १३.०८.२००४ रोजी 
सनदी लेखापाल याींची ननयुक्ती केली आहे. मात्र यासींबींचधच े कोणतेही रेकॉडि गायब झालेले 
नाही. 
(२) उपरोक्त - १ मध्ये नमुद प्रमाणे मशक्षण मींडळाने महालेखाकार, मुींबई याींचे लेखापरीक्षण 
अहिालातील त्रु्ी ि िस्ततुस्स्तथती समोर आणणेकररता हदनाींक १३.०८.२००४ रोजीच्या ननयुक्त 
केलेल्या सनदी लेखापालाच्या अहिालानसुार मशक्षण मींडळातील मशक्षकाींचा पी.एफ.मुदत 
ठेिीमध्ये गैरव्यिहार झालेला नसनू सींबींचधत कमिचारी याींनी मुदतठेिी नोंदीत आणल्या नाहीत 
पररणामी अशा नोंदी गहाळ झाल्यासारख्या हदसल्या आता अशा मुदत ठेिीींची नोंद, नोंदिहीत 
घेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेने डास ननमुचलन प्रभािी औषध िमी  

प्रमाणात िापरण्यात आल्याबाबत 
  

(६६) *  ३००९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेने सन २०१४-१५ या आचथिक िषािच्या अींदाजपत्रकात डास 
ननमुिलन मोहहमेसाठी केिळ हदड को्ीची तरतूद केली असनू डास ननमुिलन प्रभािी औषध कमी 
प्रमाणात िापरण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रक्कनाशक फिारणीच्या कामाकररता पामलकेच े २४९ पैकी १२५ कमिचारी 
कायिरत असल्याने या मोहहमेचा अयशस्तिी ठरत असल्याचा आरोप महानगरपामलका सदस्तयाींनी 
केल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाब कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, कारिाईचा तपशील काय आहे, 
(५) अद्याप, ममरा-भाईंदर शहरातील डास ननमुिलन मोहहम प्रभािी करण्यासाठी कोणती कारिाई 
केली आहे िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय,  
     क्रक्क नाशक फिारणीच्या कामाकररता महानगरपामलकेच्या २४९ कमिचाऱ्याींपकैी १२५ 
कमिचारी कायिरत असनू उििरीत १२४ कामगाराींकडून साफसफाईची कामे करुन घेतली जात 
आहेत. 
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(३) सन २०१४-१५ च्या अथिसींकल्पात ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेने डास ननमुिलन मोहहमेसाठी 
रु. १.५० को्ी इतक्या रकमचेी तरतूद केली आहे. मात्र सदर तरतदू अपुरी पडत असल्याने रु. 
८९,४०,७००/- इतकी अनतररक्त तरतूद पुनवििननयोजनाद्िारे उपलब्ध केली आहे. ्यानुसार मींजूर 
दरात डास नाशके, अळी नाशके खरेदी करुन शहरामध्ये फिारणीची कामे करण्यात येत असून 
बहुउदे्दमशय आरोग्य कमिचाऱ्याींमाफि त डास उ्प्तीिर चाींगल्या प्रकारे ननयींत्रण आणण्यात आले 
आहे. 
(४) ि (५) डासजन्य आजाराच्या फैलािास प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने महानगरपामलकेकडून 
खाडीलगत दलदलीच्या हठकाणच ेओपन प्लॉ्, मोठे नाले या हठकाणी डास अळीनाशकाची 
े्ंम्पोद्िारे फिारणी करणे, आरोग्य सेिकाींमाफि त घरोघरी जाऊन पाणी साठयाींची तपासणी 
करुन डास अळी आढळलेले पाणी साठे ररकाम े करणे ि ्यामध्ये ्ॅमीफॉस ्ाकणे, घरे, 
इमारती, चाळी, झोपडपट्टयाींच्या आिारातील डास उ्प्ती स्तथान े नष् करणे, ज्या हठकाणी 
डास पैदास आढळून आल्या, अशा बाींधकाम विकासकाींना नो्ीस देणे, तसेच घर, दकुानात ि 
इतर आस्तथापना येथे डेंगू डासाींच्या अळया आढळून आल्यास सींबींचधताींिर महानगरपामलकेकडून 
गुन्हे दाखल करण्याच्या कारिाईबाबत नागररकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात आली आहे. 
     याखेरीज महानगरपामलका के्षत्रातील सिि सहकारी गहृननमािण सींस्तथाींच्या नो्ीस बोडििर 
माहहती पत्रके लािण,े केबल, दैननक िृ् तपत्र, पथना्य इ्यादीींच्या माध्यमातनू डासजन्य 
आजाराविषयी जनजागतृी करणे, नगरसेिकाींसाठी कायिशाळा आयोस्जत करणे इ्यादी 
उपाययोजना महानगरपामलकेतफे करण्यात आल्या आहेत. 
     शहरातील डास ननमुिलन मोहहम प्रभािी करण्याच्या दृष्ीन ेमहानगरपामलकेने सन २०१५-
१६ च्या अींदाजपत्रकात एकास््मक डास ननयींत्रणासाठी रु. ४.०० को्ी इतक्या रकमचेी तरतूद 
प्रस्ततावित केली आहे. 

----------------- 
चांद्रपूर जजल्हयात िेस्तटनच िोलकफल्डस ्लललमटेड िां पनी 

 िोळसा खाणी सुरु िरणार असल्याबाबत 
  
(६७) *  ३९८१   श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय खननिमच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर स्जल्हयात ये्या काही िषाित िेस्त्नि कोलक्रफल्डस ृ् मलमम्ेडच्या निीन दहा कोळसा 
खाणी सुरु करण्यात येणार असून अगोदरच स्जल्ह्यात अ्याचधक प्रदषुण असताना या 
खाणीना सुरुिात झाल्यास तेथील नागररकाींच े जीिन अ्यींत कहठण होणार असल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननयोस्जत खाणीमळेु बेरोजगाराींना रोजगार ममळेल परींत ूप्रदषुण िाढेल हे 
पाहता दोन्ही गोष्ीींचा समन्िय साधून शासन कोणता उचचत ननणिय घेणार आहे िा घेत आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) िेस्त्नि कोल क्रफल्ड्स मलमम्ेडने कळविल्यानुसार ्याींच्या अस्स्तत्िात 
असलेल्या कोळसा खाणीींचे विस्ततारीकरण, भूममगत खाणीींचे उघडया खाणीमध्ये रुपाींतरण, 
अस्स्तत्िात असलेल्या खाणीत बदल अशा स्तिरुपाचा कायिक्रम प्रस्ततावित आहे. 
     महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाकड े ५ खाणीींच े प्रस्तताि िेस्त्नि कोल क्रफल्ड्स 
मलमम्ेडकडून प्राप्त झाले असून ्यामध्ये ३ निीन ि २ रुपाींतर खाणीींचा समािशे असल्याचे 
स्जल्हाचधकारी कायािलय, चींद्रपूर याींनी कळविले आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकल्प सुरु झाल्याने रोजगार ननममिती होणार असून पयाििरणाचा समतोल 
राखण्याच्या दृष्ीन े ननयमाींचे का्ेकोरपणे पालन करण्यात येईल अस े िेस्त्नि कोल क्रफल्ड्स 
मलमम्ेडने कळविले आहे. 

----------------- 
चांद्रपूर महाऑनलाईन या खाजगी िां पनीिडून शासनाच् या ननधीचा 

मोठ्या प्रमाणात गैरिापर झाल् याबाबत 
(६८) *  ५१४३   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर महाऑनलाईन या खाजगी कीं पनीकडून शासनाच् या ननधीचा मोयाया प्रमाणात 
गैरिापर झाल् याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त गैरव्यिहाराची चौकशी वि् त सममतीमाफि त करण् याचा ननणिय घेण् यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या वि् त सममतीने महाऑनलाईन या खाजगी कीं पनीला जुल,ै २०१४ पासनू 
मोबदला अदा करु नये अस ेआदेश हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच हदलेल् या ननधीची पडताळणी करण्यासाठी चौकशी सममती नेमण् यात यािी अशी 
मागणी केल् याच ेननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरात आणण उपनगरात सिचसामान्याांना स्तिस्तत घराांची योजना राबविण्याबाबत 

 (६९) *  ३३५५   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.जनाचदन 
चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहरात आणण उपनगरात सििसामान्याींना घर घेणे आिाक्याबाहेर गेले असल्यान े
राज्य शासनाने मध्यिगीयाींना परिडणारे अफॉडबेल हाऊमसींग स्तकीम च्या माध्यमातून ११ लाख 
घरे बाींधण्याचा ननणिय घेण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्यासुमारास ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य शासनान ेउक्त प्रश्नाींबाबत घेतलेल्या ननणियाची अींमलबजािणी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, केलेल्या अींमलबजािणीचा तपशील काय, 
(४) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच अींमलबजािणी झाली नसल्यास ्यामागील कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) राज्याच्या प्रस्ततावित निीन गहृाननमािण धोरणानसुार विविध 
प्राचधकरणाच्या माध्यमातून ये्या ४ िषाित मुींबईमध्ये ११ लक्ष घरकुले ननमािण करण्याचा 
शासनाचा मानस आहे. 
(२), (३) ि (४) राज्याच े सुधाररत प्रस्ततावित गहृननमािण धोरण अद्याप विचाराधीन आहे. 
गहृननमािण धोरण अींनतम झाल्यािर अींमलबजािणी करण्यात येईल. 

----------------- 
मुांबईतील पजश्चम उपनगरातील जोगेश्िरी (पूिच) भागात पोललसाांच्या जाणीिपूिचि 

दलुचक्षामुळे अिैध धांदे सुरू असल् याबाबत 
(७०) *  ६१३७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्तनबानू खललफे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पस्श्चम उपनगरातील जोगेश्िरी (पूिि) येथ े जोगेश्िरी ि िनराई पोलीस 
स्तथानकाच्या जाणीिपूििक दलुिक्षामुळे बाींदे्रकरिाडी, रामनगर, इींहदरानगर झोपडपट्टी, रेल्िे 
कॉलनी येथ ेगािठी दारुची सरािस विक्री तसेच ठाकूरनगर नाका (मजासिाडी) येथ ेम्का,जुगार 
यासारखे अिधै धींदे चालत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील नागररकाींनी पोलीस स्तथानकाच्या १०० या दरूध्िनी क्रमाींकािर तसचे 
लेखी तक्रारी करुन सुध्दा कोणतीही कारिाई केली जात नाही, उल् तक्रार दाखल करणाऱ्यास 
उक्त पोलीस स्तथानकातील अचधकारी / कमिचाऱ्याींकडून दमदा्ी केली जात,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, दोषी अचधकारी / कमिचाऱ्याींिर तसेच उक्त हठकाणािरील अिधै धींदे बींद 
करण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील पररमींडळ- १० अींतगित जोगेश् िरी पोलीस ठाण् याच् या हद्दीत 
म्का, जुगार यासारख ेअिैध धींदे असल् याच ेआढळून आले नाही. तथावप, निलकिाडी, आर 
के मसींग मागि आींबेिाडी येथे जुगाराच् या अिैध धींद्याबाबत माहहती प्राप् त झाल्यािरुन 
् याविरुध् द ताबडतोब कारिाई करण् यात आलेली आहे.   
     सन २०१४ मध् ये मेघिाडी पोलीस ठाणे याींनी अिैध जुगाराबाबत दाखल २ गुन् ह्यात २५ 
आरोपीींना अ्क केले आहे. तसेच जोगेश् िरी पोलीस ठाण े याींनी दाखल ५ गुन् ह्यात ३६ 
आरोपीींना अ्क केली आहे. 
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     पररमींडळ - १२ अींतगित बाींदे्रकरिाडी, रामनगर या हठकाणी गािठी दारु विक्री, जुगार, 
म्का यासारखे अिैध धींदे आढळून आलेले नाहीत. 
     िनराई पोलीस ठाणे याींनी सन २०१४ मध् ये अिैध दारु धींद्याबाबत दाखल २५ 
गुन् ह्यामध् ये १६ आरोपीींना अ्क केली आहे. तसेच अिधै जुगाराच् या दाखल ९ गुन् ह्यात २२ 
आरोपीींना अ्क केली आहे. 
(२) १०० या दरुध् िनी क्रमाींकािर सींपकि  करणा-या कोणालाही दमदा्ी केलेली नाही. नागररकाींनी 
तक्रार केल् यास ्याची ता् काळ दखल घेिून शहाननशा केली जाते. 
(३), (४) ि (५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
निी मुांबई येथील प्रस्त तावित विमानतळाच् या िामािरीता ननधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

  

(७१) *  ४२२५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई प्रस्त तावित विमानतळाचे काम कें द्र शासनाच् या सहकायािने सुरू असुन या 
विमानतळाचा सन २०१९ पयतं िापर सुरू करण् याच ेननयोजन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासाठी कोणकोण् या बाबीींची पूतिता होणे आिश् यक आहे ि ् याबाबतची 
सद्यःस्स्तथती काय आहे, 
(३) उक् त विमानतळासाठी क्रकती ननधीची आिश् यकता आहे ि सदर ननधी कशाप्रकारे क्रकती 
कालािधीत उपलब् ध करण् यात येणार आहे ि प्र् यक्षात बाींधकाम साधारण केव् हा सुरू करण् यात 
येणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) िन विषयक मींजूरीचा दसुरा ्प् पा प्रक्रक्रयाचधन असून आिश् यक कायििाही करण् यात येत 
आहे. 
     विमानतळ प्रकल् पग्रस्त ताींना मोबदला म् हणून विकमसत भखूींड देण् याकरीता उभारण् यात येत 
असलेल् या पुष पक नगरच् या विकासाकरीता पयाििरणविषयक मींजूरी, ् याचप्रमाण े िडघर, 
पुनििसन आणण पुनःस्त थापना के्षत्राकरीता क्रकनारपट्टी ननयींत्रण के्षत्रविषयक (सीआरझडे) मींजूरी 
पयाििरण ि िन मींत्रालयाकडून प्रलींब्रबत आहे. 
      भूसींपादन, पुनििसन आणण पुनःस्त थापना आणण सरकारी खाजगी भागीदारी त् िािर 
विकासकाींची ननिड करण् याकरीता ननविदा प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
(३) चार ्प् प् यामध् ये विस्त तारलेल् या विमानतळ प्रकल् पाचे मुलभूत अींदाजे रु. १५, १४९ को्ी 
एिढे आहे. सदरचा सिि प्रकल् प खचि सरकारी खाजगी भागीद्िारे विकासकाकडून करण् यात 
येईल. भूविकास आणण उच् च अनतदाबाच् या पारेषणमागािच् या हस्त ताींतरण शुल् कासह पुिि विकमसत 
कामाचा खचि मसडकोकडून करण् यात येणार येईल. मसडकोद्िारे करण् यात येणा-या पुििविकास 
कामाींचा खचि ब्रबनव् याजी कजि म् हणून विकासकािर लादण् यात येणार आहे. तसेच, 
विकासकाकडून प्रकल् पाच् या प्र् यक्ष उभारणीस जलु,ै २०१६ पयतं प्रारींभ अपेषितक्षत आहे. 

----------------- 
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िरमाळा (जज.सोलापूर) शहरात िीरशैि ललांगायत समाजाच् या 
स्त मशानभमूीिररता जागा देण् याबाबत 

 (७२) *  ४२७९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा (स्ज.सोलापूर) शहरात मराठा, मुस्स्त ल म, बौद्ध, णिश् चन या समाजबाींधिाना स्त ितींत्र 
स्त मशानभमूी असून िीरशैि मलींगायत समाजास स्त मशानभमूीच नसल् याचे हदनाींक १८ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा ्या सुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मानूरकर मठान े ् याींना अीं् यसींस्त कार करु न हदल् यास ् याींचा अीं् यविधीचा 
गींभीर प्रश् न सोडविण् यासाठी सातनळ विहीर पररसरात ५ एकरची जागा उपलब् ध करून 
देण् यासाठी नगरपररषदेत पाच िषािपूिी ठराि सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िीरशैि मलींगायत समाजासाठी स्त मशानाभूमीकरीता जागा देण् याबाबत शासनाने 
काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही 

----------------- 
मुांबई महापाललिेने पाणी बबल थिविणाऱ्या खाजगी ि सरिारी 

थिबािीदाराांची नाि ेजाहीर िेल्याबाबत 
 (७३) *  ४५२२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेने पाणी ब्रबलाची रक्कम थकविणाऱ्या थकबाकीदाराींना सू् देण्यासाठी 
अभय योजना सुरु केली होती,हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, या योजनेअींतगित क्रकती थकबाकीदाराींना क्रकती रकमेची सू् देण्यात आली 
तसेच ्यामुळे क्रकती थकबाकी िसूल करण्यात आली, 
(३) अद्यापही, खाजगी ि सरकारी थकबाकीदाराींकड े क्रकती थकबाकी िसूल होण्याची मशल्लक 
आहे, 
(४) थकबाकी िसूलीबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेने पाणी ब्रबलाच् या थकबाकीचा 
मोयाया प्रमाणािर भरणा करण् यास प्रो् साहन देण् यासाठी अनतररक् त आकाराची (दींड) रक् कम 
माफ करणारी अभय योजना हदनाींक १६.०६.२०१४ ते हदनाींक २१.११.२०१४ या काळात राबविली 
होती. 
(२) अभय योजने अींतगित ८६,८१५ जलदेयक ग्राहकाींनी अभय योजनेचा फायदा घेतला. अभय 
योजनेच् या काळात रु. २३४.८७ को्ी रकमेच् या जलदेयकाींची िसूली झाली. ् यापैकी रु. १६४.५५ 
को्ी एिढ्या रकमचेा भरणा करण् यात आला असून रुपये ७०.३२ को्ी एिढ्या रकमेचा 
अनतररक् त आकार माफ करण् यात आला आहे. 
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(३) हदनाींक २८.०२.२०१५ रोजी दींडाच् या रकमेसह खाजगी थकबाकीदाराींकड ेरु. ७०४.१८ को्ी ि 
सरकारी थ कबाकीदाराींकड ेरु. ४३८.४५ को्ी इतकी थकबाकी आहे. 
(४) सिि थकबाकीदाराींना जलदेकामध् येच ब्रबलाचा भरणा विहीत कालािधीत करण् यासींबींधी 
सूचना बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमाफि त हदल् या जातात. ् यानुसार पुतिता न झाल् यास 
महानगरपामलकेमाफि त जलजोडण् या खींडीत केल् या जातात. कें द्र ि राज् य शासनाच् या सिि 
थकबाकीदाराींना जलदेयकाची रक् कम लिकरात लिकर अदा करण् याबाबत बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेमाफि त विनींतीपत्र ेपाठविण् यात आली आहेत. 

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

िसई (जज.पालघर) तालुक्यात पाललिेच्या सर डी.एम.पेटीट रुग्णालयात  
शिविच्छेदनाची व्यिस्तथा नसल्याबाबत 

  

(७४) *  ४६३४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (स्ज.पालघर) तालुक्यात पामलकेच्या सर डी.एम.पे्ी् रुग्णालयात शिविच्छेदनाची 
व्यिस्तथा नसल्यामुळे स्तथाननक नागररकाींची मोठी गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषि काय आहेत ि ्याअनुषींगान े उक्त पामलका रुग्णालयात 
शिविच्छेदनाची व्यिस्तथा तातडीन ेकरण्याबाबत शासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सद्यःस्स्तथतीत सदर हठकाणी शिविच् छेदनाची व् यिस्त था नाही हे खरे 
आहे. सदर  हठकाणचे शिविच् छेदनगहृ जीणि झाल् यामुळे सन २००७ पासून या हठकाणी 
शिविच् छेदन केले जात नाही. परींतु लगतच् या पाचुबींदर या हठकाणी प्राथममक आरोग् य 
कें द्रामध् ये शिविच् छेदनाची व् यिस्त था उपलब् ध असल् यामळेु नागरीकाींची गैरसोय होत े अशी 
िस्त तुस्स्तथती नाही. 
(२) ि (३) याबाबत महानगरपामलकेमाफि त सर डी.एम.पे्ी् रुग् णालयाअींतगित पाचबुींदर येथ े
स्त मशानभमूी लगतच् या जागेिर ननविदा प्रक्रक्रया राबिून नव् यान े शिविच्छेदनगहृ व् यिस्त था 
बाींधण् याच ेप्रस्त तावित आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई शहरातील जुन् या इमारतीच् या पुनविचिासाबाबत 
  

(७५) *  ४६६८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरातील जुन् या इमारतीचा समुह विकास (क् लस्त ्र डवे् हलपमें्) करण् याचा ननणिय 
राज् य शासनाने माहे जानेिारी २०१५ मध् ये िा ् यादरम् यान घेतला आहे, 
(२) असल् यास, या योजनेच ेस्त िरुप काय आहे, 
(३) असल् यास, या योजनेची सुरुिात केव् हापासून करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) बहृन् मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली, १९९१ च् या विननयम 
३३(९) अींतगित जुन् या तरतूदीनसुार मुींबई बे् शहरामध् ये नागरी नूतनीकरण योजनसेाठी 
क्रकमान ४००० चौ.मी. के्षत्र असलेल् या ि रस्त त,े नाला िगैरे भौनतक हद्दीने विहीत झालेल् या 
भूखींडामध् ये प्रामुख् याने उपकर इमारतीच् या पुनवििकासासाठी ४.०० च्ई के्षत्र ननदेशाींक अथिा 
भाडकेरुीं च् या पुनििसनासाठी आिश् यक च्ई के्षत्र ननदेशाींक अचधक विननयमाचे तरतूदीनुसार 
प्रो् साहना् मक च्ई के्षत्र ननदेशाींक यामधील कमाल च्ई के्षत्र ननदेशाींक अनुजे्ञय आहे. 
     विननयम ३३(९) मध् ये योजनेची जलदगतीन े अींमलबजािणी होणसेाठी च्ई के्षत्र 
ननदेशाींकाच् या मयािदेमध् ये िाढ न करता प्रस्त तावित सुधारणासींदभािन े शासनान े हदनाींक 
२७.१२.२०१३ च् या सचूनेन् िये नागररकाींच् या सूचना/हरकती मागविलेल् या हो् या. शासनाने सदर 
सुधारणा मुींबई बे् शहराबरोबर आिश् यक फेरफारासह मुींबई उपनगर के्षत्रासाठीही प्रस्त तावित 
केलेल् या हो् या. प्राप् त सूचना/हरकतदाराींना सुनािणी देिून ि इतर सिि िैधाननक कायििाही पूणि 
करुन, मा.उच् च न् यायालयान े जनहहत याचचका क्र.६१/२०१४ मध् ये हदलेले अींतररम आदेश 
विचारात घेिून शासनाने हदनाींक ९.९.२०१४ च् या अचधसूचनेन् िये फक् त मुींबई बे् शहरासाठी 
सुधारणा मींजूर केलेल् या आहेत. ् यामध् ये प्रामुख् यान ेमुींबई बे् शहरामधील सिि प्रकारच् या ३० 
िषािच् या जुन् या इमारती धोकादायक /मोडकळीस आलेल् या जुन् या इमारतीींच् या पुनवििकासाबाबत 
तरतूद करणेत आलेली आहे. 
(३) शासनाकडील विननयम ३३(९) मध् ये सुधारणा मींजूर केलेली अचधसूचना हदनाींक ९.९.२०१४ 
रोजी शासकीय राजपत्रामध् ये प्रमसद्ध झालेली असल् याने ् या हदनाींकापासून ती अींमलात आलेली 
आहे. तथावप मा.उच् च न् यायालयाने जनहहत याचचका क्र.६१/२०१४ मध् ये हदलेले अींतररम आदेश 
विचारात घेता विननयम ३३(९) च् या सुधाररत तरतूदीनुसार अनुजे्ञय होणारा च्ई के्षत्र ननदेशाींक 
हा जुन् या तदतूदीनुसार पररगणणत होणा-या च्ई के्षत्र ननदेशाींकापके्षा जास्त त असल् यास प्रस्त तुत 
जनहहत याचचकेमध् ये मा.उच् च न् यायालयाच ेअींनतम आदेश देईपयतं तो अनुजे्ञय रहाणार नाही 
अशी अ् हदनाींक ९.९.२०१४ रोजीच् या अचधसूचनेमध् ये घालणेत आलेली आहे. 

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

मुांबई शहरातील पिई येथील २३० एिर जमीन सांपाहदत िरुन  
बाांधिाम वििासिाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(७६) *  ५५४४   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहरातील पिई येथील २३० एकर जमीन मूळ मालकाींकडून सींपाहदत करुन गरीब ि 
मध्यमिगीयाींसाठी घरे बाींधण्यासाठी शासनाने एमएमआरडीए च्या माध्यमातून हहरानींदानी या 
विकासकास हदली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी झालेल्या ब्रत्रपक्षीय करारानसुार या जममनीिर फक्त २३० चौ.फू् 
(४० चौ.मी.) आणण ८६१ चौ.फू् (८० चौ.मी.) याच आकाराची घरे बाींधणे आणण ्यापैकी १५ 
्क्के घरे शासनाला १३५ रुपये प्रनत चौ.फू् या दराने राज्य शासनाला देणे बींधनकारक होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू विकासकान ेयासिि बाबीींचे उल्लींघन करुन गरीबाींसाठी घरे बाींधली नसून 
शासनालाही घरे हदली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी उपरोक्त विकासकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय. 
(३), (४) ि (५) सदर प्रकरणी मा.उच् च न् यायालयात सुरू असलेल् या जनहहत याचचका क्रमाींक 
१३१/२००८, ९१/२००८ ि २१/२०१० याींचचकाींच् या अनुषींगाने मा.उच् च न् यायालयान ेहद.२२/०२/२०१४ 
रोजी हदलेल् या अींतररम आदेशाप्रमाणे उििररत विकसनातून ४० चौ.मी. च् या १५११ सदननका ि 
८० चौ.मी. च् या १५९३ सदननका विकमसत कराियाच् या आहेत. तसेच, एकूण च्ईके्षत्र 
ननदेशाींकाच् या १५ % के्षत्राच् या सदननका राज् य शासनाच् या रु.१३५/- प्रनत चौ.फु् या दरान े
द्याियाच् या आहेत. शासनाच् या हदनाींक ४/१२/२००९ रोजीच् या आदेशानुसार मुींबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राचधकरणान े विकासकास रु.८६.७५ को्ी उल् लींघन झालेल् या के्षत्रासाठी दींड म् हणून 
भरणेस कळिले होते. परींत ूसदर प्रकरणी शासनाने ननयुक् त केलेल् या लिादान ेहद.१६/०४/२०११ 
रोजी ननणिय हदला असून या ननणियानुसार विकासकाने जमा केलेले अचग्रम रु.३ को्ी परत न 
करता इतर सििर दींडाची रक् कम माफ करण् याचा ननणिय हदला आहे. मात्र या ननणिया विरोधात 
प्राचधकरणाने ि शासनाने एकब्रत्रतरर् या हद.१४/११/२०११ रोजी मा.उच् च न् यायालयात दािा केला 
आहे. 

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

ठाणे जजल््यातील हदिा रेल्िे स्तथानिात प्रिाशाांनी िेलेले आांदोलन 
 (७७) *  ५७६६   श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल्ह्यातील हदिा रेल्ि ेस्तथानकात हदनाींक २ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ् यासुमारास 
रेल रोको आींदोलनात दींगलखोर प्रिाशाींनी रेल् िेच् या सींप् तीचे मोठया प्रमाणात नुकसान केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, २० हजाराींहून अचधक प्रिाशाींच् या जमािासमोर पोमलसाींची सींख् या मात्र कमी 
असल् याच ेसदर घ्नेमुळे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हदिा गािची लोकसींख्या पाच लाखाींपेक्षा अचधक असूनही याहठकाणी पोलीस 
ठाणे नसल् याची बाब ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय 
तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, हदिा येथे निीन पोलीस ठाणे स्तथापन करणेबाबत ि उक्त रेल्िे स्तथानकात 
पोमलसाींची सींख्या िाढविण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हदिा रेल्िे स्त्ेशन येथील १० ते ११ हजाराच्या बकेायदा जमािाकरिी नासधसु सुरु 
झाल्यािर रेल्ि े पोलीस, रेलिे सुरक्षा बल ि ठाणे शहर पोलीस असे एकूण १८५ सुरक्षा 
अचधकारी ि कमिचारी तसेच राज्य राखीि पोलीस बल याींची तकुडी हजर होती. या सुरक्षा 
दलाकडून जास्ततीत जास्तत अचधकारी, कमिचारी घ्नास्तथळी हजर होते. 
(३) होय. तथावप, मुींिा पोलीस स्त्ेशन अींतगित हदिा आऊ् पोस्त् कायिरत आहे. 
(४) सदर घ्नेबाबत मुींिा शहर पोलीस ठाणे गुन्हा नोंद क्र. ७/२०१५ भारतीय दींडविधान 
सींहहता कलम ३३२, ३३३, ३३६, ३३७, ३५३, ४२७, १४९, १४३, १४४, १४५, १४७, १४८ सह 
साििजननक मालम्तचेे नुकसान कलम ३, ४ सह क्रक्रममनल लॉ अमेंडमें् ॲक्् कलम ३ ि ७ 
सह मुींबई पोलीस अचधननयम कलम ३७(१) (३) १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये २० दींगलखोराींना अ्क करण्यात आली असून गुन्ह्याचा तपास चाल ू
आहे. 
(५) ननयोस्जत हदिा विभागात मुींिा पोलीस स्त्ेशन अींतगित हदिा आऊ् पोस्त् आहे. हदिा येथ े
नविन पोलीस ठाणे स्तथापन करण्याचा प्रस्तताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. हदिा रेल्िे स्त्ेशन 
येथे रेल्ि े सुरक्षा बल याींच े ठाणे असून तथेे १ ननरीक्षक दजािचा अचधकारी, २ उपननरीक्षक 
दजािच ेअचधकारी ि जिळपास ४० कमिचारी नेमणूकीस आहेत. तसचे सध्या मुींिा ते हदिा या 
रेल्िे स्तथानकाींदरम्यान दींगल ननयींत्रण पथकाची गाडी एक अचधकारी ि १५ पोलीस 
कमिचाऱ्याींसह हदिसा ि रात्री ठेिण्यात येत.े 
(६) विलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मौज ेडोंगरी (ता.रोहा, जज.रायगड) या गािात २१ िुटुांबाांिर  

सामाजजि बहहष्ट् िार टािल् याबाबत 
(७८) *  ५९९८   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे डोंगरी (ता.रोहा. स्ज.रायगड) या गािात २१ कु्ुींबाींिर सामास्जक बहहष कार ्ाकल् याची 
घ्ना माहे जानेिारी, २०१५ च् या दसु-या सप् ताहात ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार पुढे कोणती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायििाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौ.डोंगरी, पो.शेणिई, ता.रोहा येथील अजिदार ि इतर २२ कु्ुींबािर 
सामास्जक बहहषकार ्ाकल्याबाबत हदनाींक २२.०१.२०१५ रोजी रोहा पोलीस ठाणे येथे तक्रार 
अजि दाखल केला होता. 
(२) होय. 
(३) अजिदार ि इतर २२ कु्ुींबाींिर सामास्जक बहहषकार ्ाकल्याच ेचौकशीत आढळून आलेले 
नाही. सदरचा िाद हा गािातील दोन ग्ातील असून ्याींच्यात समझोता झाल्यान ेअजिदारान े
तक्रार मागे घेतली आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

अरबी समुद्रात लशिस्तमारि उभारण्याबाबत 
  

(७९) *  २८६२   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अरबी समुद्रात मशिस्तमारक उभारण्याकररता कें हद्रय पयाििरण, िन, जलिाय,ू पररितिन 
मींत्रालयान ेमींजूरी हदल्याचा अध्यादेश माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या दरम्यान काढण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयाििरण रक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्ततािास अधीन राहून ही मींजूरी 
देण्यात आली असनू याकररता काही असलेले ननकष मशचथल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी हरकती ि सूचना मागविण्याच ेआदेशही कें द्र शासनान ेराज्य शासनाला 
हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यानुसार राज्य शासनाने हरकती ि सूचना मागविल्या आहेत काय ि 
आतापयतं क्रकती हरकती ि सचूना प्राप्त झाल्या आहेत काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी सद्यस्स्तथती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र शासनाच्या पयाििरण, िन ि जलिाय ु पररितिन मींत्रालयान े
सीआरझडे-४  मध्ये स्तमारकाच े बाींधकाम करण्याकरीता अपिादा्मक प्रकरणात अनुमती 
देण्याच्या अनुषींगान े हदनाींक १७.०२.२०१५ रोजी अचधसूचना प्रमसध्द केली आहे ि ्यास 
अनुसरुन काही अ्ी ि शतीच्या अचधन राहून छत्रपती मशिाजी महाराजाींच े स्तमारक अरबी 
समुद्रात उभारण्यास हदनाींक २३.२.२०१५ च्या पत्रान्िये मींजूरी हदली आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) हरकती ि सचूना कें द्र शासनाने मागविल्या हो्या. ्यामुळे ्या राज्य शासनाकड ेप्राप्त 
होण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) छत्रपती मशिाजी महाराजाींच्या स्तमारकाच ेसविस्ततर आराखड,े झडआईन, अींदाजपत्रके इ्यादी 
नेमणूक करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 

----------------- 
अिोला जजल््यात पोलीस आयुक्तालय स्तथापन िरण्याबाबत 

  

(८०) *  २९३१   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्ह्यात पोमलस आयुक्तालयाचा प्रस्तताि शासनाकड े प्रलींब्रबत असल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्ह्यात ्ोळीयधु्द अपहरण, खून, बला्कार, दरोड ेआहद गुन्ह्याींच ेप्रमाण 
इतर स्जल्ह्याींच्या तलुनेत बरेच िाढले असताींनाही स्जल्ह्यात पोमलस आयुक्तालयाचा प्रस्तताि 
मींजूर करण्यास विलींबाची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
(४) तद् नुसार स्जल्ह्यात पोमलस आयुक्तालय स्तथापन करण्याबाबत शासन स्ततरािर कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी 
अकोला शहरासाठी पोलीस आयकु्तालय ननमािण करणे, पोलीस अचधक्षक, अकोला याींच्या 
आस्तथापनेिरील विविध सींिगाितील ११६२ पदे आयुक्तालयाकड े िगि करणे तसेच 
आयुक्तालयासाठी नव्यान े ५५० पदाींची ननममिती करणे ि आिती/अनािती खचािस मींजूरी देणे 
असा प्रस्तताि शासनास सादर केला आहे. अकोला आयुक्तालय स्तथापन करण्याबाबत शासनान े
त्ित: मींजूरी हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ ननमाचण िरण्याबाबत 

 (८१) *  ३१९५   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरानस्जक आींतरराषरीय विमानतळ प्रस्ततावित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विमानतळ ननमािण करण्याबाबत शासनान े काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) पुणे स्जल् ह्यातील विमानतळाच् या विकासासाठी सन २००९ पासून एकूण ६ स्त थळे 
विचारात घेण् यात आली असून स्त थळ क्र. १ ि ४ बाबत भारतीय िाय ू दलान े ताींब्रत्रक बाबी 
उपस्स्तथत केल् यामुळे या दोन स्त थळाींचा विचार होिू शकला नाही. स्त थळ क्र.३ बाबत भसूींपादन 
स्त थाननकाींचा प्रखर विरोध असल् यामुळे ् याबाबत पुढील कायििाही करता आलेली नाही. स्त थळ 
क्र. २ मध् ये देखील मोठया प्रमाणात बागाित जमीनी ि स्त थाननकाींचा विरोध आहे. तसेच डोंगर 
ि घळी असल् यान े सपा्ीकरणाचा अनतररक् त खचि असल् यामळेु तसेच मोठया प्रमाणात 
िनजमीन असल् याने या स्त थळाचा विचार करता आलेला नाही. स्त थळ क्र. ५ मध् ये भामा 
नदीच् या पात्रात बदल करणे अमभप्रेत असून तसेच िन जममनीींचा मोठया प्रमाणात समािेश 
असल् यान ेया स्त थळाच् या अनुषींगाने कायििाही करता आलेली नाही. स्त थळ क्र. ६ बाबत अडचण 
म् हणजे आिश् यक १२६८ हेक् ्र जमीनीपैकी ८१३ हेक् ्र जमीन KEIPL कीं पनीच् या ताब् यात 
असून या जमीन सींपादनाच् या अनुषींगाने  KEIPL कीं पनीन ेMIDC ला समुारे रु.३२१ को्ी 
अदा केले आहेत. या व् यनतररक् त सुमारे ४५५ हे खाजगी जमीन सींपादन करािी लागणार आहे. 
८१३ हेक् ्र जममनीच् या सींपादनास KEIPL कीं पनीने विरोध  दशििला आहे. सबब, पुणे 
स्जल् ह्यात विमानतळ विकमसत करण् याच् या अनुषींगाने जागेची ननस्श्चत अद्याप होिू शकलेली 
नाही. 
     तथावप, जागा ननस्श्चतीबाबत आिश् यक कायििाही शासनस्त तरािर करण् यात येत आहे. 

----------------- 
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मुांबईच् या पजश्चम किना-यािरील रॉन् स हाबचर ललांि रस्त त् याबाबत 
 

(८२) *  ३८०२   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.अननल परब, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्तनबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.जयदेि गायििाड, डॉ.नीलम गोऱ्हे, 
श्री.जनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पस्श्चम उपनगरातील िाहतकू कोंडीिर पयािय म्हणून नररमन पॉईं् त ेमालाड 
मािेरोड पयतंच्या सुमारे ३६ क्रकलोमी्र लाींबीच्या कोस्त्ल रोडच्या प्रकल्पाची मा.मखु्यमींत्री 
याींच्या उपस्स्तथतीत सादरीकरण करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नररमन पाँई् त ेमालाड-काींहदिली या दहा हजार को्ी रुपये खचुिन बाींधण्यात 
येणाऱ्या ३६ क्रकमी लाींबीच्या सागरी रस्त्याचा तसचे रान्स हाबिर मलींग प्रकल्पाबाबत कें द्र 
शासनाच्या पयाििरण मींत्रालयाकडून मुींजरी देण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, या १० हजार को्ी रुपयाींच्या प्रकल्पासाठी शासनाने सल्लागाराींची नेमणूक 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पाची थोडक्यात रुपरेषा काय आहे, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने ननणिय घेतला आहे काय, अद्यापही यासींदभाित ननणिय 
घेतला नसल्यास, याबाबतची सद्यस्स्तथती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) मुींबईतील सागरी क्रकनारी रस्त्याच्या प्रकल्पास कें द्र शासनाच्या पयाििरण मींत्रालयाकडून 
मींजुरी प्राप्त झालेली नाही. रान्स हाबिर मलींक (मुींबई-पारबींदर) प्रकल्पास कें द्रीय पयाििरण ि 
िन विभागान ेजुल ै२०१३ मध्ये कोस्त्ल रेग्युलेशन झोन विषयक मान्यता हदली आहे. 
 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन े सागरी क्रकनारा रस्तते डी.पी.आर.साठी सल्लागाराींची नमेणूक 
केली आहे. 
(४) सदर प्रकल्पात रस्तते, फ्लाईओव्हर, पुल इ्यादी समाविष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यामधील लाचलूचपत प्रनतबांधि विभागाअांतगचत महसलु विभागातील लाचखोर 

अधधिारी ि तलाठी याच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(८३) *  ३२७८   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्तनबान ू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याींमध्ये विशेषत: पुणे स्जल्ह्यात सन २०१४ मध्ये लाचलूचपत प्रनतबींधक विभागान े
सुमारे १४८९ लाचखोराींना पकडले असून यामध्ये सिािचधक महसलू विभागाचे ३७९ अचधकारी 
असून ्यात १३४ तलाठी आहेत अस ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदरहू तलाठी हे नागरीकाींकडून सात-बारा उताऱ्याींिर नोंदी करण्यापासून ते 
िेगिेगळे दाखले देण्याकरीता लाच घेत असल्याचे उघड होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनान े सखोल चौकशी केली असल्यास दोषीींिर कोण्या 
स्तिरूपाची कारिाई करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, लाचखोरीिर आळा बसविण्याबाबत शासन काय कायििाही िा उपाययोजना करणार 
आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास ्याची सििसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. सन २०१४ मध् ये राज् यात एकूण १२४५ सापळा 
प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाद्िारे कारिाई करण् यात आली आहे. ् यापैकी पुणे 
पररके्षत्रामध् ये सन २०१४ मध् ये एकूण २१३ सापळा प्रकरणी एकूण २८९ लोकसेिक ि खाजगी 
इसम याींचेिर कारिाई करण् यात आली आहे. या २१३ सापळा प्रकरणाींपैकी ४७ प्रकरणे महसूल 
विभागातील लोकसेिकाींविरुध् द असून ् यामधील २६ प्रकरणातील लोकसेिक तलाठी आहेत. 
(२) होय. 
(३) तलाठयाींविरुध् दच् या २६ सापळा प्रकरणाींपैकी २० प्रकरणी विशेष न् यायालयात दोषारोपपत्र 
दाखल केले असून सदर प्रकरणे न् यायप्रविष ् आहेत. २ प्रकरणात अमभयोग दाखल करण् यास 
मींजूरी देण् यासाठी प्रस्त ताि सक्षम प्राचधकारी याींच े स्त तरािर प्रलींब्रबत आहेत. तसेच २ प्रकरणी 
दोषारोपपत्र दाखल करण् यात येत असून उििररत २ प्रकरणे तपासी अचधकारी याींचे स्त तरािर 
प्रलींब्रबत आहेत. 
(४) शासकीय लोकसेिकाींच् या भ्रष ्ाचारासींदभाित लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागाच् या 
सींकेतस्त थळािर मोबाईल अॅप उपलब् ध करुन हदले असून ् यािर कोण् याही लोकसेिकाविरुध् द 
अॅपद्िारे ऑनलाईन तक्रार पाठविता येत.े ् यामध् ये फो्ो, ऑडीओ ि व् हीडीओ इ् यादी फाईल् स 
जोडून पाठविण् याची सोय आहे. ् याचप्रमाणे सििसामान् य नागररकाींना ्ोल फ्री क्रमाींक १०६४ 
िर तक्रार नोंदविता येत.े तसेच लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाच् या सींकेतस्त थळािरील 
मुखपषृ ठािर ‘’तक्रार’’ या सदराखाली तसचे फेसबुक पेजिर देखील तक्रार करण् याची सेिा 
उपलब् ध आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल् ्यातील समुारे २०० एिरहून अधधि जलमन तेथील 

 खाजगी साििाराांनी बळिािली असल् याबाबत 
  

(८४) *  ५०४९   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर स्जल् ह्यातील पारनेर, नेिासा, कजित ि जामखेड तालुक् यातील सुमारे २०० 
एकरहून अचधक जममन तेथील खाजगी सािकाराींनी बळकािली असून ् या जममनी परत 
ममळण् याबाबत ि सािकाराींविरुध् द कारिाई करािी या मागणीसाठी तथेील शेतक-याींनी मुींबईतील 
आझाद मैदानािर हदनाींक १० जानेिारी, २०१५ रोजी िा ् यासुमारास आींदोलन सुरु केले आहे , 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यातील सििच शेतकरी अल् पभूधारक असून अनेक शेतक-याींनी ् याच् या कजािची 
परतफेड केली असताींना सुध् दा सािकाराने ् याच् या जममनी परत हदल् या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् सास, या सींदभाित चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींचधत सािकाराविरुध् द कोणती 
कारिाई केली िा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अहमदनगर स्जल् ह्यातील पारनेर तालकु् यातील सुमारे १५ ते २० 
शेतक-याींनी हद.०८/०२/१५ त ेहद.१३/०२/१५ या कालािधीत मुींबई येथील आझाद मैदानािर धरणे 
आींदोलन केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही, सदर जममनी सािकाराच् या ताब् यात नसून शेतक-याींच् या िहहिा्ीत आहेत. 
(३) ि (४) होय, 
     प्रश् नात नमूद नेिासा, कजित ि जामखेड तालुक् यातील शेतकरी आींदोलनास बसलेले 
नव् हते. या तालुक् यात सािकाराींनी जममनी बळकािल् याबाबत गुन् हे दाखल नाहीत. अनचधकृत 
सािकारी विरुद्ध पारनेर पोलीस स्त े्शन येथ े५ गुन् हे नोंद आहेत ् यापैकी गु.र.नीं.०८/०६, ११/०६ 
हे दोन गुन् हे मुींबई सािकारी अचधननयम १९४६ मधील कलम ३२(ब) (क), ३३(अ) (ब) (क), 
३३(अ) (ब) (क), ३४ नुसार ि गु.र.नीं.१४/०६, १५/०६, १६/०६ हे तीन गुन् हे मुींबई सािकारी 
अचधननयम १९४६ मधील कलम ३२ (ब) (क), ३३ नुसार दाखल आहेत. सदर गुन् ह्यात एकूण 
१२ आरोपीींना अ्क केली आहे. सिि आरोपीींना जामीन ममळालेला असून सद्यःस्स्तथतीत सिि 
प्रकरणे न् यायप्रविष् आहेत. 

----------------- 
मुांबई येथील धगरणी िामगाराांना स्तिस्तत दरात घरे देण्याबाबत 

  

(८५) *  ४०१२   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील चगरणी कामगाराींच्या घरासाठी, चगरणी मालकाींनी मोफत जागा हदली, कें द्र 
शासनान े दोन लाख रूपये सबमसडी हदलेली आहे. राज्य शासनाने विविध कर माफ केलेले 
असताींना अिघ्या साड ेसात लाखात घरे देणाऱ्या म्हाडाने सदर घराची क्रकीं मत २० लाख केली 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफंत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्याची कारणे काय आहेत, 
(४) अद्याप, चौकशी केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
      मुींबईतील चगरणी कामगाराींच्या विविध प्रश्नाींबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
नगरविकास विभागाच्या शासन ननणिय हद. १२.१२.२००६ अन्िये मुख्य सचचि याींच े
अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सममतीमध्ये चगरणी कामगाराींच्या 
प्रनतननधीींचाही समािशे आहे. 
     सींबींचधत चगरण्याींनी यापूिी उपलब्ध केलेल्या जममनीिर सन २०१२ पूिी सदननका बाींधून 
झाल्या हो्या. सदरहू सदननकाींकरीता जिाहरलाल नेहरु नागरी पुनरु्थान अमभयानाींतगित 
“शहरी गरीबाींकररता मुलभतू सुविधा”  या उपयोजनअेींतगित कें द्र शासनाच्या अनुदानातून 
चगरणी कामगाराींच्या सदननकाींकरीता साधारणत: झालेले प्रनत सदननका रु.२.०६ लक्ष इतके 
अनुदान देण्यात आले होत.े ्यामुळे सदननकेची क्रकीं मत ्या प्रमाणात कमी होऊन सुमारे 
रु.१०.५० लक्ष इतकी झाली होती. तसेच म्हाडाच्या प्रचमलत पध्दतीप्रमाणे आकारण्यात येणारा 
अनुषींचगक ि अकस्ल्पक खचि ८ ्क्क्याींनी कमी करुन ि देखरेख खचि १५ ्क्के एकूण 
क्रकीं मतीतून िगळण्यात आलेला आहे. ्यानुसार बहुमजली इमारतीमधील प्रती सदननकेची 
सरासरी क्रकीं मत रु. ८.३४ लक्ष इतकी झाली होती. 
     ्यानींतर चगरणी कामगार सींघ्नाींची मागणी लक्षात घेता सदरहू सदननकाींच्या 
क्रकीं मतीतून आणखी काही सू् देता येईल काय याबाबत त्कामलन मा.मींत्री (सींसदीय कायि) 
याींचे अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली. ्यानींतर शासनाने हद. २०.०४.२०१२ रोजी 
विधानमींडळात घोषीत केल्यानसुार बहुमजली इमारतीींमधील ६,७७८ सदननकाींची क्रकीं मत 
साधारणपणे १० ्क्केने म्हणजेच सुमारे रु. ८४,०००/- ने कमी करुन ती रु. ७.५० लक्ष इतकी 
ननस्श्चत करण्यात आली. 
     तसेच ्या व्यनतररक्त ९ चगरण्याींचा म्हाडाकड ेताबा आलेल्या जममनीींपैकी ६ चगरण्याींच्या 
जममनीिर प्र्यक्ष बाींधकाम अमलकडचे चाल ू करण्यात आले आहे. उििरीत ३ चगरण्याींच्या 
जागेिर चगरणी कामगाराींकरीता ४१६० घरे बाींधणे प्रस्ततावित आहे. सदरहू घरे अद्याप बाींधनू 
व्हाियाची आहेत. ्याींचा खचि/क्रकीं मत अद्याप ननस्श्चत झालेली नाही. चगरणी कामगाराींसाठी 
बाींधण्यात येणारी सदरहू घरे पणूि् िास येतील, ्यािेळी मुख्य सचचिाींच्या अध्यक्षतेखालील 
सममतीकडून घराींची क्रकीं मत ननस्श्चत होणे योग्य राहील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे महानगरपाललिेच्या छत्रपती लशिाजी महाराज रुग्णालयाांच ेहस्तताांतरणाबाबत 
  

(८६) *  ३५४०   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाण ेमहानगरपामलकेमाफि त गेल्या २२ िषािपासून कळिा येथील छत्रपती मशिाजी रुग्णालय 
तसेच स्ति.राजीि गाींधी िैद्यकीय महाविद्यालय चालविले जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे महानगरपामलकेच्या सद्य:स्स्तथतीतील कमकुित आचथिक स्स्तथतीमुळे 
कळिा येथील छत्रपती मशिाजी रुग्णालय चालविणे स्जक्रकरीचे ठरल्याने हे रुग्णालय मभिींडी 
म.न.पा.च्या मभिींडी येथील स्ति.इींहदरा गाींधी स्तमतृी रुग्णालयाच्या धतीिर राज्य शासनाकड े
हस्तताींतरीत करण्यात याि,े असा ननणिय ठाणे महानगरपामलका प्रशासनाने माहे मे, २०१४ मध्ये 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ठाणे महानगरपामलकेने तसा प्रस्तताि त्कामलन प्रधान सचचि (२), नगरविकास 
विभाग ि प्रधान सचचि, साििजननक आरोग्य विभाग, मींत्रालय याींचकेड ेहदनाींक १७ जून, २०१४ 
रोजी िा ्यासुमारास सादर केला असनू ्याप्रकरणी अद्याप कायििाही झाली नसल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे महानगरपामलकेच्या छत्रपती मशिाजी महाराज रुग्णालय हस्तताींतरणाच्या 
सदर प्रस्ततािाबाबत शासनान ेकोणता ननणिय घेतला आहे, 
(५) तसेच ननणिय घेतला असल्यास, ्याचे स्तिरुप काय ि ननणिय घेतला नसल्यास, ्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठाणे महानगरपामलकेच ेछत्रपती मशिाजी महाराज रुग्णालय तसेच राजीि गाींधी िैद्यकीय 
महाविद्यालय चालविण्यासाठी महाराषर शासनाच्या ताब्यात देणेबाबतचा प्रस्तताि ठाण े
महानगरपामलकेच्या महासभेच्या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
यितमाळ नगरपाललिे अांतगचत मांजूर एिाजत्मि झोपडपट्टी गहृवििास योजना ि 

समाजिल्याण विभागाची घरिुल योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(८७) *  ५६०२   श्री.माणणिराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ नगरपामलके अींतगित एकास््मक झोपडपट्टी गहृविकास योजना ि समाजकल्याण 
विभागामाफि त घरकुल मींजूर करण्यात आली आहेत, परींतू अद्यापपयतं पुढील कोणतीच 
कायििाही करण्यात आली नसल्याची बाब माहे, जानेिारी २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने मींजूर घरकुलाींचे बाींधकाम पूणि करण्यासाठी कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. यितमाळ नगरपररषदे अींतगित एकास््मक गहृननमािण ि 
झोपडपट्टी विकास योजनेतील मींजूर ९७२ घरकुलाींपैकी २९४ घरकुलाींच ेकाम पूणि झाले असून 
२०७ घरकुलाींच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
     तसेच सामास्जक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागामाफि त राबविण्यात येणाऱ्या रमाई 
आिास योजनेतील एकूण मींजूर ५७ घरकुलाींपैकी ४३ घरकुलाींच ेबाींधकाम पूणि झाले असनू ९ 
घरकुलाींच ेबाींधकाम प्रगतीपथािर आहे ि ५ घरकुलाींचे बाींधकाम सुरु होणे बाकी आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथे महापाललिच् या वििास िामासांबांधीत अनिे प्रस्त ताि 
 ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(८८) *  ५१८३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर येथ ेमहानगरपामलकच् या अनेक विकास कामासींबींधीत अनेक प्रस्त ताि ननधी अभािी 
प्रलींब्रबत असून या प्रकल् पाींची प्रस्त तावित क्रकीं मत आता ५०० को्ी रुपयाींपयतं पोहोचली 
असल् याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ रोजी दसु-या सप् ताहात िा ् यादरम् यान ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकल् पास ् िरीत ननधी उपलब् ध करण् यासह सदरील प्रकल् प ् िरीत पूणि 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) नागपूर महानगरपामलका अींतगित येत असलेल् या उ् तर मसिरेज झोन च् या मलननस्त सारण 
प्रकल् पाच् या प्रस्त तािास कें द्रशासन पुरस्त कृत जिाहरलाल नेहरु राष रीय नागरी पुनननमािण 
अमभयानाच् या राणझशन फेज अींतगित कें द्रीय शहरी विकास मींत्रालय अींतगित कें द्रीय मान् यता ि 
सींननयींत्रण सममतीन ेमान् यता हदलेली होती. तथावप सदर प्रकल् पासाठी कें द्र शासनाकडून ननधी 
प्राप् त झालेला नाही. ् या अनुषींगाने कें द्र शासनाकड ेपाठपुरािा केला असता प्रकल् पाच् या कें द्रीय 
मान् यता ि सींननयींत्रण सममतीने मान् यता हदलेल् या परींतू माचि २०१४ अखेर ननधी वितरीत न 
झालेले प्रकल् प नामींजूर असल् याबाबत कें द्र शासनामाफि त हदनाींक ११.१२.२०१४ रोजी 
कळविण् यात आलेले आहे. कें द्र शासनाकडून नव् यान े अमभयान घोवषत झाल् यास निीन 
मागिदशिक सूचनाच् या अचधन झाल् यास निीन मागिदशिक सूचनाच् या अचधन राहून सदर प्रस्त ताि 
राज् य शासन सादर करु शकेल अश् या सूचना कें द्रान ेहदल् या आहेत. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील विशेषतः मुांबई पोलीस दलातील पोललसाांिरील 

िामाचा अनतररक्त ताण िमी िरणेबाबत 
 

 (८९) *  ३७०४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती हुस्तनबानू खललफे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोमलसाींना विविध कायिक्रम, सण, उ्सि इ्यादीच्या ननममतान े सतत 
िेळीअिेळी बींदोबस्तताच े काम हदले जाते, यामुळे याचा ्याींच्या जीिनशैलीिर ि कु्ुींब 
स्तिास्त्यािर विपरीत पररणाम होिून गत ८ आठ िषाित २४७ पोमलसाींनी आ्मह्या केल्या 
आहेत हे खरे आहे काय,  
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(२) तसेच, मुींबई पोलीस दलातील १४७ पोमलसाींचा विविध आजार, कामाचा अनतररक्त 
ताणतणाि इ्यादी कारणामळेु कामािर असताना मृ् यू झाला असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा ् या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेउक्त प्रश्नाची दखल घेिून पोमलसाींनी तणािग्रस्तत जीिनशैलीत 
तींदरुुस्तत राहिे ि ्याींच्यािरील कामाचा ताण कमी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गेल् या ८ िषाित २१ पोलीस कमिचा-याींनी आ् मह् या केल् याच े
ननदशिनास आले आहे, 
(२) मुींबई पोलीस दलातील १४७ पोलीसाींचे विविध आजाराने ननधन झाल् याचे खरे आहे. परींत ु
कामाच् या तणािामुळे ननधन झाल् याचे अमभलेखािर नोंदी उपलब् ध नाहीत. 
(३) शासनाने पोलीसाींनी तणािग्रस्त त, तींदरुुस्त त रहािे ि ् याींच् यािरील कामाचा ताण कमी 
करण् याबाबत खालीलप्रमाण ेउपाययोजना केल् या आहेत. 

१. महाराष र पोलीस कु्ुींब आरोग् य योजना राबविण् यात येते. 
२. पोलीस अचधकारी/कमिचारी हे तणािमकु् त ि ननरोगी कायिरत राहण् यासाठी 
आरोग् यविषयक जागरुकता मशबीराींचे देखील आयोजन करण् यात येते. 
३. पोलीस रुग् णालय/दिाखान् याची सुविधा उपलब् ध करुन देण् यात येते. 
४. कामाच् या हठकाणी व् यायामशाळेची सुविधा उपलब् ध करुन देण् यात येतात. कामाचा 
ताण कमी व् हािा यादृष ्ीने िेगिगेयाया प्रकारच् या साींस्त कृनतक कायिक्रम तसेच क्रक्रडा 
स्त पधांचे आयोजन करण् यात येते. 
५. पोलीस क् लब/स्जमखाना, विश्रामगहृ, िसतीगहेृ, उपहारगहेृ, िाचनालय, अ् यामसका 
इ् यादी सुविधा उपलब् ध करुन देण् यात आल् या आहेत. 
६. पोलीस कल् याण ननधीतून शासनाच् या धोरणानुसार सिि सुविधा उपलब् ध करून 
देण् यात येतात. 

(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

मुांबईतील िरळी येथील सरदार िल् लभभाई पटेल इांन डोअर स्त टेडडयममध् ये 
 एआयबी नॉिआऊट िायचक्रम आयोजजत िेल्याची घटना 

  

(९०) *  ५२०६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िरळी येथील सरदार िल् लभभाई प्ेल इींन डोअर स्त ्ेझडयममध् ये हदनाींक २० 
झडसेंबर, २०१४ रोजी िा ् यासुमारास एआयबी नॉकआऊ् हा कायिक्रम आयोस्जत करण् यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कॉमेडी शो, करमणूक कायिक्रम असल्याचे भासिनू यात अस्श्लल आणण ब्रबभ् स 
कायिक्रम दाखविण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, कॉमेडी शो दाखिण्याची परिानगी घेऊन या कायिक्रमाचा करमणूक कर ही 
बुडविण् यात आला असल्याच ेतसेच या कायिक्रमातील अस्श्लल आणण ब्रबभ् स सींिाद, हािभािाच े
स्व्हडीओ स्क्लप्स यु्यूब या सींकेत स्तथळामाफि त प्रसाररत होत असल्याचे ननदशिनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यामुळे समाजात या कायिक्रमाबद्दल सींतप् त प्रनतक्रक्रया व् यक् त होऊन आयोजक, 
कीं पनी, कलािींत याींच् यािर फौजदारी गुन् हे दाखल करण् याची मागणी लोकप्रनतननधीींकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन गुन् हे दाखल करणेबाबत कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय. 
(३) या कायिक्रमाचा करमणूक कर महसलू ि िन विभाग शासन ननणिय हद. २७/०२/१९५८ 
अन्िये भारतीय शास्तत्रीय सींगीत ना्य आणण नृ् य इ. कायिक्रमाींना करमणूक शुल्क माफ केले 
असल्यान े तसचे समाज कल्याण, साींस्तकृनतक कायि क्रक्रडा ि पयि् न विभाग याींचकेडील हद. 
२३/१०/१९७२ ि हद. ३०/०७/१९७७ च्या शासन ननणियान्िये करमणूक शुल्क ि सरचाजि माफी 
देण्यात आलेली आहे. 
      सदर कायिक्रमाचे स्व्हडीओ स्क्लप्स यु्युब या सींकेतस्तथळािर सध्या उपलब्ध नाहीत. 
(४) ि (५) सदर प्रकरणी ताडदेि पोलीस ठाणे येथे एम.ई.सी.आर. क्र.३२/२०१५ भा.दीं.वि. कलम 
२९४, ५०९, १२० (ब), ३४ सह पयाििरण कायदा कलम १५ सह एमआर्ीपी कायदा कलम ५२ 
सह माहहत तींत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (अ), ३७ सह महाराषर पोलीस कायदा कलम ३३, ११०, 
१३१ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबईतील धगरणी िामगाराांना एम.एम.आर.डी.ए. ची घरे देण्याबाबत 

 (९१) *  ३६१९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने हदनाींक २० फेिुिारी, २०१४ रोजी अध्यादेश काढून एम.एम.आर.डी.ए. ची 
५० ्क्के घरे मुींबईतील चगरणी कामगाराींना देण्याचे मान्य केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयतं क्रकती चगरणी कामगाराींना घराींच े िा्प करण्यात आले आहे ि 
क्रकती कामगार घरे ममळण्यापासून िींचचत आहेत, 
(३) अद्याप घराींचे िा्प झाले नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई महानगर प्रदेशाच् या के्षत्रामध् ये भाडते् िािरील घरे 
योजनेअींतगित प्राप् त होणा-या एकुण सदननकाींपैकी ५०% पयतं सदननका चगरणी कामगाराींना 
उपलब् ध होणेसाठी, परिडणारी घरे म्हणून मालकी त् िािर िा्पासाठी राखून ठेिण् याच् या 
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अनुषींगाने शासनाने मींजूर प्रादेमशक योजनेच् या भाड ेत् िािरील घरे योजनेच् या विननयमामध् ये 
हदनाींक २१.२.२०१४ च् या अचधसचूनेन् िये फेरबदल मींजरू केलेला आहे. ् याचप्रमाणे मुींबई 
महानगर प्रदेशामध् ये भाड े त् िािरील घरे योजनेंतगित प्रकल् पामध् ये प्राप् त होणा-या सदननका 
विचारात घेिून ४ प्रकल् पामध् ये १६० चौ.फु्ाच् या २ सदननकाींचे एकब्रत्रकरण करुन ३२० 
चौ.फु्ाच् या सदननका तयार करणेस ि अशा एकब्रत्रत सदननका चगरणी कामगाराींना शासन 
स्त ितींत्रपणे ठरिेल ् या क्रकीं मतीिर ि अ्श/शतीिर मालकी त् िािर देणेसाठी राखनू ठेिणेबाबत 
मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणास कळविलेले आहे. 
(२) ि (३) शासनाने आदेश हदलेल् या ४ प्रकल् पामधील बाींधकाम हे विविध ्प् प् यािर असून 
् यामधून मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणास अद्यावप सदननका प्राप् त झालेल् या 
नाहीत. प्रकल् पाच े बाींधकाम पूणि झाल् यानींतर सदननका उपलब् ध होणार असनू ् याींच े िा्प 
सींकस्ल्पत आहे. 

----------------- 
नागपूर महानगरपाललिेच्या पाईप लाईन टािण्यासह इतर दरुुस्तती िाम े 

िेलेल्या पाईप लाईनला गळती लागल्याबाबत 
 (९२) *  ५१०१   श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासन पुरस्तकृत जेएनएनयुआरएस अींतगित नागपूर महानगरपामलकेला प्राप्त झालेल्या 
२०० को्ीच्या ननधीतून शहरात पाईप लाईन ्ाकण्यासह इतर दरुुस्तती कामे केलेल्या पाईप 
लाईनला गळती लागल्याच ेमाहे झडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफि त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषि काय आहेत ि तद्नुसार सदर पाईप लाईनची गळती 
काढणेबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील धारािी पुनविचिास प्रिल् पाबाबत 

  

(९३) *  ४१७७   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारािी पुनवििकास प्रकल् पाबाबत अफजलपूरकर सममतीन े शासनाकड े अहिाल 
सादर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त पुनवििकास प्रकल् पास आठ िषाचंा कालािधी उल्ून गेला असला तरी 
अद्याप पुनवििकासाची कामे सुरु झाली नसल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा ् यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक्त पुनवििकास प्रकल्पाबाबत शासनाने कोणता ननणिय घेतला ि तद्नसुार 
यासींदभाित कोणती कायििाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणताही ननणिय झाला नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) धारािी पुनवििकास प्रकल्पाकरीता अफजलपूरकर सममती नमेण्यात 
आली नव्हती. तथावप, बहृन्मुींबईतील त्कालीन ५० लाख झोपडपट्टीिामसयाींच्या पुनििसनाचा 
कायिक्रम ननस्श्चतीसाठी श्री.हदनेश अफजलपूरकर, त्कामलन अध्यक्ष, मुींबई पो ि् रस्त् याींच्या 
अध्यक्षतेखाली अ्यासग् स्तथापन करण्यात आला होता. सदर अ्यासग्ाने हद. २०.०७.१९९५ 
रोजी हदलेल्या अहिालामध्ये अन्य मशफारशीींसह धारािी के्षत्राला “कठीण के्षत्र” म्हणून घोवषत 
करण्याची आणण अन्य के्षत्राच्या तुलनेत धारािी के्षत्राकरीता विक्री घ्कासाठी प्रो्साहाना्मक 
जास्तत च्ई के्षत्र देण्याची मह्िाची मशफारस केली होती. 
(२), (३) ि (४) बहृन्मुींबईसाठीच्या विकास ननयींत्रण ननयमािलीच्या विननयम ३३ (१०) च्या 
पररमशष् ४ मध्ये धारािी “कठीण के्षत्रात” समाविष् होण्यासारखे असल्याचा उल्लेख आहे. 
धारािी के्षत्राचा सिकंष एकास््मक प्रकल्प विकासाच्या दृ्ीने धारािी हे अचधसुचचत के्षत्र म्हणून 
घोवषत करण्यात आले आहे. 
     ्याखेरीज सदरहू के्षत्रासाठी झोपडपट्टी पुनििसन प्राचधकरणास “विशेष ननयोजन 
प्राचधकरण” म्हणू घोवषत करण्यात आले आहे. ्याप्रमाणे धारािी पुनवििकास प्रकल्पासाठी ४ 
च्ईके्षत्र ननदेशाींक मींजूर करण्यात आला आहे. 
     धारािी पुनवििकास प्रकल्पाची एकूण ५ सेक््र मध्ये विभागाणी करण्यात आली असून 
सेक््र ५ चा पुनवििकास म्हाडातफे करण्याचा ननणिय होऊन म्हाडाने आतापयतं ३५८ सदननका 
असलेल्या एका इमारतीच ेबाींधकाम पूणि केले आहे. म्हाडाकडून दसुऱ्या पुनवििकास इमारतीच्या 
बाींधकामाच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
     सेक््र १ ते ४ च्या पुनवििकासासाठी प्रारुप ननविदा दस्ततऐिज तयार करण्यात आले 
असून लिकरच ननविदा प्रक्रक्रया सरुु होणे अपेषितक्षत आहे. 

----------------- 
मुांबईतील पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत 

  

(९४) *  ३०१०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील तुरुीं गात कैद्याींच्या मृ् यचूी सींख्या हदिसेंहदिस िाढत असल्याच े सिि पोलीस 
ठाण्यात सीसी्ीव्ही लािण्याची आिश्यकता असून पोलीस ठाण्यात अद्यापी सीसी्ीव्ही 
लािण्यात आले नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस स्त्ेशनमध्ये लिकरात लिकर सीसी्ीव्ही लािण्याबाबत शासनान े
कोणती तातडीची कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) फौजदारी रर् याचचका क्र. २११०/२०१४ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयान ेराज्यातील प्र्येक पोलीस स्त्ेशनमधील प्र्येक कॉरीडॉर, खोली ि लॉकअपमध्ये 
रो्े्ीींग कॅमेऱ्यासह सीसी्ीव्ही लािािे असे आदेश हद. १३/८/२०१४ रोजी हदले आहेत. सदर 
ननणियाची अमींलबजािणी करण्याच्या दृष्ीने, गहृ विभागाने प्रस्तताि वि्त विभागाकड े
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. 

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

गडधचरोली जजल््यात धानोरा तालकु्यातील पुस्तटोलाजिळ नक्षलिाद्यानी 
 िाहनाांना लािलेली आग 

 

 (९५) *  ५१५२   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली स्जल्ह्यात ५० क्रक.मी. अींतरािरील धानोरा तालुक्यातील पुस्त्ोलाजिळ 
यडमपायली जींगलात नक्षलिाद्यानी १५ िाहनाींना आग लािनू १ को्ी ८० लाख रुपयाच े
नुकसान केल्याची घ्ना हदनाींक २ फेिुिारी, २०१५ रोजी िा ्यासुमारास ननदशिनास आली 
आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय ननषपण झाले, 
तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गडचचरोली स्जल् ह्यातील धानोरा तालुक् यातील कोरकु्ी गािाजिळ 
नक्षलिाद्याींनी हदनाींक २२.०१.२०१५ रोजी रु.१.५४ को्ी क्रकमतीची एकूण १४ िाहने जाळली. 
(२) सदर प्रकरणी उप पोलीस स्त े्शन, पेंढरी येथ ेअप.क्र.००१/२०१५ कलम ४३५, १४३, १४७, 
१४८, १४९, १२०(ब) भा.दीं.वि. ३/२५ भा.ह.का. अन् िये गुन् ह्याची नोंद करण् यात आली असून 
गुन् ह्याचा तपास सरुू आहे. स्जल् ह्यातील बाींधकाम विभाग आणण पोलीस दल याींच् यामध् ये 
समन् िय ठेिण् यात येत असून सींिेदनशील भागातील रस्त ते ि पुलाच् या कामाींना तसेच 
स्जल् ह्याींतगित सुरू असलेल् या विकास कामाींना सुरक्षा पुरविण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई उपनगरातील गोरेगाि (पूिच) भागात िाहतिू िोंडीची असलेली समस्तया 
  

(९६) *  ४२८२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाि (पूिि) भागात िाहनाींची रहदारी िाढलेली असतानाच ओबेरॉय 
मॉलमळेु देखील हदींडोशी येथील रहहिाशाींना िाहतूक कोंडीच् या समस्तयेला सामोरे जाि ेलागत 
असल् याच े हदनाींक २६ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ् यासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील मॉलच् या मागील बाजूसही बेकायदा िाहन पाक्रकंग होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल् यास, गोरेगाि येथील मॉल समोरची िाहतूक कोंडी सोडविण् याबाबत तसेच बेकायदा 
िाहन पाक्रकंग करणा-या िाहनचालकाींिर शासनान े कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कारिाई केली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गोरेगाि पूिि भागामध्ये तसेच, हदींडोशी भागात िाहनाींची सींख्या 
मोठया प्रमाणात िाढलेली असल्यामुळे सदर हठकाणी सकाळी िाहतकूीची घनता जास्तत 
असल्याच ेननदशिनास आलेले आहे. हद. २६.१.२०१५ रोजी सुट्टी असल्यामुळे ओबेरॉय मॉल येथे 
येणाऱ्या लोकाींची सींख्या जास्तत असल्यामळेु ्याींच्या िाहन े मॉलच्या समोर ि पाठीमागील 
रस्त्यािर उभी केल्यामुळे िाहतकूीची कोंडी झाली होती. तथावप, अचधक मनुषयबळ पाठिनू 
िाहतूक सुरळीत करण्यात आली. 
(२) ि (३) सदर हठकाणी गोरेगाि िाहतूक विभागाकडून सकाळी ि सायींकाळी िाहतूक 
ननयमनाकरीता एका पोलीस अींमलदाराची नमेणूक करण्यात येते. तसेच, सुट्टीच्या 
हदिशी/गदशच्या हदिशी स्तथाननक पोलीस ठाण्याकडून अनतररक्त अचधकारी ि अींमलदार तसेच 
एक स्त्ाईक्रकीं ग िाहन स्त्ाफसह नमेण्यात येते. 
     ओबेरॉय मॉलच्या लगत अस्ग्नशमन कें द्रासमोर मसग्नल बसविण्याकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेकड े प्रस्तताि पाठविण्यात आला आहे. ओबेरॉय मॉलच्या समोरील रस्त्यािर, 
लगतच्या रस्त्यािर तसेच मॉलच्या मागील बाजसू असलेल्या रस्त्यािर बेकायदेशीर पाक्रकंग 
करणाऱ्या िाहनचालकाींिर गोरेगाि िाहतूक विभागाकडून सन २०१३ मध्ये १,५७५ सन २०१४ 
मध्ये १,३२९ ि सन २०१५ मध्ये हद. १०.३.२०१५ पयतं २७९ िाहनाींिर कारिाई करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौज ेसाांबरी (ता.अललबाग, जज.रायगड) येथे प्रिासी जेट्टी ि जेट्टीसाठी रस्त ता  
बाांधणेबाबतची स्त थाननि आमदार याांनी िेलेली मागणी 

  

(९७) *  ४५२३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौज ेसाींबरी (ता.अमलबाग, स्ज.रायगड) येथून पाींडापूर येथे होडीद्िारे प्रिास करणारे प्रिासी 
मोठया प्रमाणािर असल् यान े येथ ेप्रिासी जेट्टी ि जेट्टीसाठी जोड रस्त ता बाींधणेबाबत स्त थाननक 
आमदार याींनी सन २०१४-२०१५ या आचथिक िषाित तरतूद करणेसाठी महाराष र मेरर्ाईम बोडि, 
मुींबई याींचकेड ेमागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त हठकाणी प्रिासी जेट्टी ि जोडरस्त ता बाींधण् याच्या प्रस्त तािास मान् यता 
देण्यात आलेली आहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर बाब विचाराधीन आहे. 
 ----------------- 
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िसई-विरार शहर महानगरपाललिेचा गोणखिरे येथील घनिचरा 
व्यिस्तथापन प्रिल्प बांद असल्याबाबत 

  

(९८) *  ४६३६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई-विरार शहर महानगरपामलकेचा गोणखिरे येथील घनकचरा व्यिस्तथापन प्रकल्प बींद 
असल्यामळेु दगुधंीमुळे पररसरातील नागररक त्रस्तत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनान ेपाहणी िा चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषि काय आहेत ि ्याअनुषींगान ेपुढे कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िसई विरार शहर महानगरपामलकेमाफि त दगुधंी ननयींत्रणाकामी 
विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्यान ेसदर हठकाणी दगुधंीमुळे नागरीक त्रस्तत आहेत 
अशी िस्ततुस्स्तथती नाही. 
(२)  (१) गोणखिरे येथील महानगरपामलका घनकचरा व्यिस्तथापन प्रकल्पािर ननयमीतपण े

महानगरपामलका अचधकाऱ्याींमाफि त पाहणी ि तपासणी केली जात.े 
(२) महानगरपामलकेतफे घनकचऱ्यािर िळेोिेळी माती ्ाकुन कचऱ्याची विल्हेिा् 
लािण्यात येते. दैनींहदन स्तिरुपात सदर हठकाणी घनकचऱ्यािर जींतुनाशके तसचे 
हाबोस्तप्रे अशा औशधाींची फिारणी करण्यात येऊन दगुधंी ननयींब्रत्रत केली जात.े 
(३) सल्लागार याींचे सल्ल्यानसुार कचऱ्यामधील ममथेन गॅस गोळा करणे ि विल्हेिा् 
लािण्याची कायिप्रणाली (Mechanism) बसविण्यात आली आहे. 

      (४) सदर हठकाणी दैनींहदन जमा होणारा कचरा सपा्ीकरण करण्यात येत आहे. 
(५) यामशिाय खाजगी सल्लागाराींच्या माध्यमातून घनकचरा व्यिस्तथापनाबाबत 
सविस्ततर प्रकल्प अहिाल बनविला असून अहिालानुसार तातडीन े हाती घ्याियाची 
काम ेतसेच कचरा के्षपणभूमी के्षत्राचा घनकचरा (व्यिस्तथापन ि हाताळणी) ननयम, 
२००० नुसार विकास ि कचऱ्यापासून उजाि साधनाचा विकास याबाबत केलेल्या 
मशफारसीींच्या अनुषींगाने पुढील कायििाही महानगरपामलकेच्या विचाराधीन आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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