
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि १५ जुलै, २०१५ / आषाढ २४, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११७ 
------------------------------- 

  
ममरा-भाईंदर महानगरपामलिेच्या हद्दीतील मालमत्ताांच्या िरमुलयाांिनासांदभाात 

  

(१) *  ६९७९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांद कािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलका हद्दीत असलेल्या मालमतताींच्या करमुल्याींकनासाठी 
प्रशासनाने यींदाच्या अींदाजपत्रकात प्रथमच ६ को्ीची तरतूद केली असल्याच ेमाहे मे 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेने माहे ऑगस्् महहन्यात बींद होणाऱ्या एलबी्ी 
ववभागातील अनतररक्त ठरणाऱ्या कमशचाऱ्याींकड े कर मुल्याींकनाच े काम देणे गरजेचे 
असून तयासाठी वेगळी तरतूद करुन ठेका देण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून 
तसेच गावठाण मधील बाींधकामे मालमतता कराच्या कक्षेत आणून तयाींना ररतसर 
मुलभुत सुववधा पुरववण्यात यावी, यासाठी पामलका सदस्याींची मागणी आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पामलकेच्या काही वववादास्पद मालमतताींचा समावेश असला 
तरी तयाचा तपमशल तूताशस पामलकेकड े उपलब्ध नाही मशवाय पामलकेने मोकळया 
जागेवरील कराच्या वसूलीसाठी ठोस पावले उचलली नसल्याने हा कर वादाचा ववषय 
असून प्रशासनाकडून तर या कराच्या नोंदी गायब झाल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, पामलका क्षेत्रातील मोकळ्या जागाींवरील कर आकारणी आणण वसूली 
प्रकरणात ववकासकाींनी पामलकेच्या अधधकाऱ् याींशी सींगनमताने १०० को्ीींचा गैरव्यवहार 
केला असल्याच ेहदनाींक २३ जून, २०१५ रोजी वा तया सुमारास ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेने सन २०१५-१६ च्या 
अींदाजपत्रकात मालमतताींच्या फेरमुल्याींकनासाठी रु. ८ को्ीींची तरतूद केली आहे. 
(२) महानगरपामलकेचा स्थाननक सींस्था कर ववभाग अद्याप कायशरत आहे. 

महानगरपामलका क्षेत्रातील ववववध मालमतताींच े फेरमुल्याींकन बऱ्याच 
वषाशपासून झालेले नाही. हे फेरमुल्याींकन सींबींधधत ताींत्रत्रक ज्ञान असलेल्या ववशेषीकृत 
अमभकरण/सींस्थेमाफश त  केल्यास ही प्रक्रिया पारदशशकररतया पार पडून पामलकेच्या 
महसूली उतपन्नामध्ये वाढ होईल, या उद्देशाने महानगरपामलकेमाफश त हे काम ई-
े्ं डररींगद्वारे स्पधाशतमक ननववदा मागवून करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
महानगरपामलका क्षेत्रातील गावठाण मधील बाींधकामे/मालमतता पामलकेच्या कर कक्षेत 
असून या भागामध्ये महानगरपामलकेकडून मुलभूत सुववधा पुरववण्यात येतात. या 
अनुषींगाने महानगरपामलका सदस्याींनी कोणतीही मागणी केलेली नाही. 
(३) महानगरपामलकेकड ेपामलका क्षेत्रातील सवश मालमतताींचा तपशील उपलब्ध आहे. 
तसेच ज्या मोकळया जागेवर महानगरपामलकेने कर आकारणी केली आहे. तयाचा 
तपशील देखील महानगरपामलकेकड ेउपलब्ध आहे. 
(४) नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात सािाजननि िाहनतळ उभारणाऱ् या वििासिाांना  
जादा चटईक्षे्फळ देण् याचा तेतलेला ननणाय 

  

(२) *  ७८३७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सावशजननक वाहनतळ उभारणा-या ववकासकाींना जादा च्ई क्षेत्रफळ 
देण् याचा ननणशय माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा तयादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, नव् या सुधाररत धोरणानुसार वाहनतळाचे क्रकती मजले मयाशहदत 
करण् यात आले आहेत, 
(३) असल् यास, माहे मे, २०१५ अखेर क्रकती ववकासकाींनी प्रस् ताव शासनाकड े सादर 
केले आहेत, 
(४) असल् यास, त यानुसार क्रकती ववकासकाींना परवानगी देण् यात आली आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) खाजगी भूखींडावर सावशजननक वाहनतळ ववकमसत 
करुन महानगरपामलकेस हस्ताींतर केल्यास तया मोबदल्यात प्रोतसाहनातमक च्ई क्षेत्र 
देण्यासींदभाशतील ववननमय ३३ (२४) हा बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ 
मध्ये शासनाने हदनाींक २० ऑक््ोंबर २००८ च्या अधधसूचनेन्वये यापूवीच अींतभूशत 
केलेला आहे. महानगरपामलका वगळता इतर हठकाणी असा ननणशय घेणेत आलेला 
नाही. 

बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये हदनाींक ६.८.२०१४ च्या 
अधधसूचनेन्वये शासनाने सुधारणा मींजूर केलेल्या आहेत. तयानुसार प्रोतसाहनातमक 
च्ई क्षेत्राच ेप्रमाण जे वाहनतळाच्या स्थानानुसार ४०% व ५०% होते, त ेसरसक् 
५०% इतके करणेत आलेले आहे. तसेच वाहनतळाच े बाींधकाम तळमजला ४ व ३ 
मजले तळघर इतके मयाशहदत करण्यात आले आहे. 
  तद्नींतर सदर ववननयमामध्ये महाराषर प्रादेमशक व नगर रचना अधधननयम 
१९६६ च्या कलम ३७ (१ अेअे) अन्वये हदनाींक १८.४.२०१५ रोजीच्या सूचनेन्वये 
सुधारणा प्रस्ताववत करणेत आलेली आहे. तयानुसार प्रोतसाहनातमक च्ई क्षेत्र 
ननदेशकाींपो्ी आकारावयाच्या अधधमूल्यामध्ये ४०% ऐवजी ६०% इतकी वाढ 
प्रस्ताववत करणेत आलेली आहे. तयाबाबत वैधाननक कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रस्ताव महानगरपामलकेकड े सादर करणेची तरतूद असून ववननमय ३३(२४) 
अींतगशत सममतीने मशफारस केलेनींतर महानगरपामलकेकडून सदर प्रस्तावास शासनाची 
पूवश मान्यता घेवून मींजूरी देणेत येत.े एकीं दर १६१ प्रस्ताव महानगरपामलकेकड ेसादर 
झालेले आहेत. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने आजतागायत एकीं दर ५७ वाहनतळाच े प्रस्तावाना 
मींजूरी हदलेली आहे. 
  

----------------- 
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मुांबईतील नालयाांच्या सफाईसाकी माांडण्यात आलेलया २८५ िोटी रु. च्या प्रतातािाबाबत 
 

(३) *  ७८११   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.माणणिराि कािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.विजय धगरिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील नाला सफाईच े काम पावसाळयापूवी व्हावे ही जबाबदारी मुींबई 
महापामलकेची आहे. मात्र महापामलकेच्या कीं त्रा्धार्जशण्या धोरणामुळे प्रनतवषी या 
कामास ववलींब होत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, मुींबईतील नाले सफाईच्या कामाींसाठी माींडण्यात आलेला २८५ को्ी रु. 
चा प्रस्ताव महानगरपामलकेने कोणतयाही चचवेवना मींजूर केला असल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननयमबाहय प्रस्तावासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) तसेच, पावसाळयापूवी नालेसफाईची कामे करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. मुींबईतील नालेसफाईबाबतच ेप्रस्ताव हदनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोजी 
भरलेल्या बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या स्थायी सममतीच्या सभेमध्ये ररतसर 
माींडण्यात आले व सदर प्रस्ताव अद्ययावत सुधाररत मुींबई महानगरपामलका 
अधधननयम १८८८ च्या कलम ६९ (क) अन्वये सींमत करण्यात आले 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अखतयारीतील ममठी नदी, मोठे व छो्े नाले याींची 
पावसाळयापूवी सफाई हदनाींक २०.०४.२०१५ पासून महानगरपामलकेमाफश त सुरु 
करण्यात आली. सदर कामे हदनाींक १०.०६.२०१५ पयशत पुणश करण्यात आली. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शहर बस िाहतूि सेिेसाकी आरक्षक्षत असलेली  
जागा महानगरपामलिेस हताताांतररत िरण्याबाबत 

  

(४) *  ७३३१   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतेश भाांगडडया :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २६८९ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शहर बस वाहतूक सेवेसाठी बस स्थानक नसल्याने बसेस 
रस्तयावर उ्या कराव्या लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रॅक्रफक व अपघात होत 
असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर बस सेवेसाठी आरक्षक्षत जागा नागपूर महानगरपामलकेस 
देण्यासाठी शासनास अडचण येत आहे काय, 
(३) तसेच, नागपूर शहरातील ज्या जागेच ेआरक्षण शहर वाहतूक सेवेकररता आहे ती 
सवश जागा नागपूर महानगरपामलकेस देण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, नागपूर येथील मोरभवन ही जागा महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाने 
शहर बस वाहतूक सेवेकररता हदली आहे परींतू ववववध आयुधा माफश त हहवाळी व 
अथशसींकल्पीय अधधवेशनात उक्त ववषयाबाबत प्रश्न उपर्स्थत करुनही ती जागा 
महानगरपामलकेस हस्ताींतररत करण्यात आलेली नाही याबाबत शासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) महाराष र राज् य मागश पररवहन महामींडळाकड ेनागपूर शहरात बस वाहतुकीकरीता 
१६ जागा आरक्षक्षत होत या. शहरबस वाहतूक मनपाकड ेहस् ताींतरीत केल् यानींतर सदर 
१६ जागाींपैकी १४ शहर बस सेवे करीता आरक्षक्षत करण् यात आल् या असून त यासाठी 
समुधचत प्राधधकरण नागपूर महानगरपामलका आहे. 
(३) नागपूर शहर बस सेवकेरीता १४ जागा आरक्षक्षत करण् यात आलेल् या असून 
महाराष र प्रादेमशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम १९६६ च् या कलम ३७(२) 
अन् वये आवश् यक ती अधधसूचना हदनाींक १२.६.२०१५ ननगशममत करण् यात आली आहे. 
     याबाबत पुढील आवश् यक ती कायशवाही नागपूर महानगरपामलकेद्वारे करण् याचे 
प्रस् तावीत आहे. 
(४) शासन अधधसूचना हदनाींक १२.६.२०१५ अनुसार मोरभवन येथील जागा शहर बस 
सेवेकररता आरक्षक्षत करण् यात आली आहे. 
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     जागेच् या ताबा घेण् यासाठी आयुक् त, नागपूर महानगरपामलका याींनी त याींच् या 
हदनाींक ८.७.२०१५ च् या पत्रान् वये महाराष र राज् य पररवहन महामींडळाकड ेमागणी पत्र 
सादर केले आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िलयाण-डोंबबिली महानगरपामलिेच्या तनिचऱ्याची शाता्ोक्त पध्दतीने विलहेिाट 

लािण्यास महानगरपामलिेला आलेले अपयश 
  

(५) *  ६८९३   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजमभये, श्रीमती ददप्ती चिधरी, 
श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महापामलकेच्या कचरा व्यवस्थापन व तयाची ववल्हेवा् 
लावणाऱ्या प्रकल्पाच्या ववलींबाबाबत व तयामुळे शहरात ननमाशण झालेला पयाशवरणाचा 
प्रश्न याबाबत मुींबई उच्च न्यायालयाने गेल्या पाच वषाशत कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेने केवळ कचरा साचववला आहे, तयाची ववल्हेवा् लावण्यासाठी काहीच 
केले नाही असे नमूद केले असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महापामलका हद्दीतील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त 
पध्दतीने ववल्हेवा् लावण्यास अपयश आल्याने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या 
कल्याण ववभागाने सींबींधधताींववरोधात कल्याण न्यायालयात याधचका दाखल केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली पामलकेतील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने 
ववल्हेवा् लावण्यासाठी आणण या कामातील तज्ञ नेमण्यासाठी तसेच सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्याच्या दृष्ीने तळोजा येथील घनकचरा 
प्रकल्पात सहभागी न झाल्याप्रकरणी शासनाने महाराषर प्राींनतक महापामलका 
कायद्याच्या कलम १८४ नुसार महापामलकेस नो्ीस हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने 
ववल्हेवा् लावण्यासाठी समींत्रक नेमण्यात आला असून अमभकताश नेमण्याची प्रक्रिया 
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेमाफश त सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई येथे २६/११ च्या हललयात मतृ्यूमुखी पडलेलयाांना िें द्र शासनाने  
ददलेलया ननधीच ेिाटप िरण्यास होत असलेला विलांब 

  

(६) *  ६९२१   श्री.अनांत गाडगीळ, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथे २६/११ च्या हल्ल्यात मतृयूमुखी पडलेल्या २ आय.पी.एस 
अधधकाऱ्याींसह ८० जणाींसाठी कें द्र शासनाने २ को्ी ८० लाख रुपयाींचा ननधी राज्याला 
हदला व तयाच े वा्प करण्याची सूचना केली परींतू ७ वषाशनींतरही हा ननधी वा्प 
करण्यास दलुशक्ष केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या २ आय.पी.एस. 
अधधकाऱ्याींसह ८० जणाींना कें द्राकडून ममळालेला ननधी वा्प करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशवाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     मुींबई येथे २६/११ च् या हल् ल् यात एकुण १७५ व् यक् ती मतृ युमुखी पडल् या होत या, 
त यापैकी ९ मतृ व् यक् ती अनतरेकी होते, दोन मतृ व् यक् तीींची  ळख प्ली नाही व 
एक मतृ व् यक् तीींच् या वारसाचा अद्याप तपास लागलेला नाही. उवशरीत १६३ मतृ 
व् यक् तीींच् या वारसाींच् या ब क खात यामध् ये पींतप्रधान सहायतयता ननधी अींतगशत पींतप्रधान 
सहायतयता ननधी कायाशलय, नवी हदल् ली, याींच् या माफश त रु.२ लक्ष प्रनत मतृ व् यक् ती 
परस् पर जमा करण् यात आले आहेत. 
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कें हद्रय गहृमींत्रालयाींमाफश त मतृ व् यक् तीींच् या वारसाींना प्रती मतृव् यक् ती रु.३ 
लक्ष एवढी मदत देण् याची योजना हदनाींक ६.०६.२००८ च् या अधशशासकीय पत्रानुसार 
अींमलात आली आहे. या अधशशासकीय पत्रातील मागशदशशक सुचनाींनुसार मतृ 
व् यक् तीींच् या वारसाींना रु.३ लक्ष एवढी मदत ममळण् याकरीता, मतृव् यक् तीींच े वारस 
वास् तव् य करीत असलेल् या र्जल् ्यातील र्जल् हाधधका-यामाफश त प्रस् ताव तयार करुन 
कें हद्रय गहृ मींत्रालय, नवी हदल् ली याींना सादर करावयाच ेहोत.े 

मुींबई येथे २६/११ च् या हल् ल् यात मतृ यूमुखी पडलेल् या १६४ मतृ व् यक् तीीं पैकी 
महाराष रातील व इतर राज् यातील ममळून ८१ मतृ व् यक् तीच् या सींदभाशत सींबींधधत 
र्जल् हाधधका-यामाफश त कें हद्रय गहृ मींत्रालय, नवी हदल् ली याींना प्रस् ताव पाठवून व मदत 
प्राप् त करुन घेवून त याींच् या वारसाींना प्रनत मतृ व् यक् ती रुपये ३ लक्ष प्रमाणे ननधी 
वा्प करण् यात आला आहे. 

उवशरीत ८३ मतृ व् यक् तीींच् या वारसाींना रुपये ३ लक्ष प्रमाणे वा्प 
करण् यासींबींधीच े प्रस् ताव पात्रतनुेसार तपासून कें द्रशासनास सादर करण् याची कायशवाही 
सुरू आहे. दरम् यान शासन ननणशय गहृ ववभाग हदनाींक २१.४.२०१४ अन् वये 
कें द्रशासनाकडील मदत प्राप् त करुन घेण् यासाठी र्जल् हाधधकारी याच् या अध् यक्षतखेाली 
सममती गठीत करण् यात आली असून पोलीस उप आयुक् त, बहृन् मुींबई याींना सदस् य 
सधचव ननयुक् त करण् यात आले आहे. त या अनुषींगाने अपुणश प्रस् तावाींची पुतशता 
करण् याच् या दृष ्ीने सींबींधधत र्जल् हाधधकारी कायाशलयाींना र्जल् हाधधकारी, मुींबई याींच् या 
कायाशलयामाफश त स् मरणपत्र पाठववण् यात आली आहेत. तसेच मतृ पावलेल् या परदेशी 
नागररकाींच् या वारसाींना मदत ममळण् याच् या दृर्ष्ने सींबींधधत दतुावासाींना प्रस् ताव 
पाठववण् याबाबत कळववण् यात आले आहे. 

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

बुलढाणा जजलृयातील शेगाांि, खामगाांि, नाांदरुा, मांगळुरपीर ि  
इतर गािाांची हद्दिाढ िरणेबाबत 

  

(७) *  ७३९२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१० ला 
ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा र्जल्ृयातील शेगाींव, खामगाींव, नाींदरुा, मींगळुरपीर व इतर गावाींची 
हद्दवाढ करण्यासींदभाशतील प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शेगाींव, खामगाींव, नाींदरुा या गावाची हद्दवाढ करण्याबाबत 
शासन ववचाराधीन आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त गावाींची हद्दवाढ होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
साततयाने ववधानपररषदेत ववववध आयुधाींद्वारे शासनाच े लक्ष वेधून तसेच 
मा.नगरववकास राज्यमींत्री, याींना हदनाींक ८/९/२०१४ रोजी व तयानींतर अनेक वेळा 
पत्रव्यवहार करुनही अद्यापी ठोस कायशवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर हद्दवाढ करण्यास ववलींब होत असल्यामुळे शासनाच े लाखो 
रुपयाींच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त गावाींची हद्दवाढ केव्हापयतं होण्याच ेअपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बलुढाणा र्जल््यातील नगरपररषद शेगाींव व खामगाींवच्या 
हद्दवाढीचा पररपूणश प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. नाींदरुा नगर पररषदेचा 
हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला आहे. 

वामशम र्जल्हातील मींगरुळपीर नगर पररषदेच्या हद्दवाढीचा पररपूणश प्रस्ताव 
प्राप्त झालेला नाही. 
(२) नाींदरुा नगर पररषदेचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असून तीन 
महहन्यात ननणशय घेण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नाही. 
(५) र्जल्हाधधकारी याींच्याकडून पररपूणश प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर उक्त गावाींच्या हद्द 
वाढीबाबत शासन स्तरावरुन यशामशघ्र कायशवाही करण्यात येत.े सींबींधधत 
र्जल्हाधधकारी याींना हद्दवाढीबाबत तातकाळ पररपूणश प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना 
देण्यात आल्या आहेत, तद्नींतर यथामशघ्र कायशवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डोंबबिली (जज.काणे) येथील एिा भोंदबूाबाने अलपियीन  
मुलीांिर लैंधगि अत्याचार िेलयाच्या तटनेबाबत 

  

(८) *  ६७३१   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) डोंत्रबवली (र्ज.ठाणे) येथील गाींधीनगरर्स्थत एका उच्चभ्रु वस्तीतील वसींत ववहार 
सोसाय्ीमध्ये राहणाऱ्या श्री.ववजय ठोंबरे या भोंदबूाबाने कौ्ुींत्रबक आधथशक समस्या 
ननवारण्याच्या आममषाने अनेक गरीब कु्ुींबातील अल्पवयीन मुलीींवर लैंधगक 
अतयाचार केल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त भोंदबूाबाने भोळया भाबडया नागररकाींना फसवून आणण पैशाींचा 
पाऊस पाडण्याच ेआममष दाखवून २३ अल्पवयीन मुलीींवर लैंधगक अतयाचार केल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार दोषी व्यक्तीींवर पोस्को कायदयाींतगशत कडक कारवाई करण्याबाबत 
तसेच पीडीत मुलीींच ेपुनवशसन करण्याबाबत शासन स्तरावर काय कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
मानपाडा पोलीस स््ेशन हद्दीतील डोंत्रबवली (पूवश) येथे एक इसम पैशाचा 

पाऊस पाडतो या नावाखाली महहलाींशी व मुलीींशी लैंधगक सींबींध ठेवतो अशी माहहती 
ममळाल्याने हद. ७.५.२०१५ रोजी पोलीसाींनी छापा ्ाकला असता. एका अल्पवयीन 
मुलीसोबत आरोपी अश्लील शारररीक चाळे करीत असताना आढळून आले आहे. 
(२) नाही. 

सदर इसमाने याव्यनतररक्त इतर अल्पवयीन मुलीवर लैंधगक अतयाचार 
केल्याच ेतपासाअींती ननषपन्न झालेले  नाही. 
(३) होय, सदर प्रकरणी गुन्हे शाखेने चौकशी केली असून, सदर गुन््यातील ५ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तयाबाबत मानपाडा पोलीस ठाणे येथे हद. 
०७.०५.२०१५ रोजी गु.र.ि. २६७/२०१५ भारतीय दींड ववधान सींहहता कलम ३६६ (अ), 
३५४, ३४, महाराषर अींधश्रध्दा ननमुशलन व अघोरी ववद्या प्रनतबींधक  कायदा (काळा 
जाद ुकायदा) कलम ३, बालकाींच ेलैंधगक अतयाचारास प्रनतबींध कायदा २०१२ च ेकलम 
३,७,१६ महाराषर नरबळी आणण इतर अमानुष, अननष् व अघोरी प्रथा व जादु् ोणा 
प्रनतबींध व उच्चा्न अध्यादेश २०१३ च े कलम २,११ (क) प्रमाणे गुन् हा नोंद 
करण्यात आला आहे. तपासामध्ये पळवून नेणे, ववनयभींग, लहान बालकाींच ेलैंधगक 
अतयाचार, अींधश्रध्दा, अघोरी ववद्या , जादू् ोणा केल्याच े ननषपन्न झाल्याने 
तयाींच्याववरुध्द मा. न्यायालयात हद. ३०.०६.२०१५ रोजी दोषारोपपत्र सादर करण्यात 
आले असून, प्रकरण  न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) पोस्को कायद्याअींतगशत कडक कारवाई करण्याकररता अ्क आरोपीताींववरुध्द 
पुरावे गोळा करुन मा. न्यायालयात दोषारोप पत्रे पाठववण्यात आले आहे सदरील 
आरोपी हे न्यायालयातील कस््डीत आधारवाडी कारागहृात असुन, वपडीत मुलीचे 
पुनवशसन करण्याकररता बाल ननरीक्षण गहृ, मभवींडी येथे ठेवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी येथील धाममाि उरुस या्ेिररता पुरविलेलया पोलीस बांदोबतातासाकी  
पोलीस अधधक्षिाांनी आधथाि िसूलीची नोटीस िाढलयाबाबत 

 

(९) *  ७२७१   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राषरीय एकातमतचे ेप्रतीक असणाऱ्या परभणी येथील मुस्लीम समाजाच्या धाममशक 
उरुस यात्रेकरीता पुरववलेल्या पोलीस बींदोबस्तासाठी नव्वद लक्ष रुपयाींची आधथशक 
वसूली करण्याबाबतची नो्ीस प्रभारी पोलीस अधीक्षक परभणी याींनी सन २०१५ 
मध्ये काढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर समाजाच्या धाममशक उतसव, यात्रा, सण व इतर कायशिमासाठी 
मोफत पोलीस बींदोबस्त पुरववणाऱ्या पोलीस प्रशासनाने मुर्स्लम समाजाच्या धाममशक 
यात्रेसाठी लाखो रुपयाींची वसलुी नो्ीस पाठवून दोन समाजात भेदभाव करण्याचा 
प्रकार केल्या बाबतचा आक्षेप स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच ेलोकप्रनतननधी याींनी मुयय 
सधचव, महाराषर राज्य याींच्याकड ेसन २०१५ दरम्यान नोंदववला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींने हदलेल्या तिारीतील सवश मुद्याींची वररषठ स्तरावरुन 
चौकशी करुन मुस्लीम समाजावर अन्याय करण्याचा प्रकार करणाऱ्या दोषी पोलीस 
अधधकाऱ्याींववरुध्द ननलींबनाची कायशवाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, दोन समाजात भेदभाव करणाऱ्या सींबींधधत दोषी पोलीस अधधकाऱ्याींना 
पाठीशी घालण्याच ेधोरण वररषठ स्तरावरुन राबववण्यात येत आहे काय?  

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) परभणी येथील हजारत तुराबुल हक दगाश असून त या हठकाणी दरवषी 
फेब्रुवारी महहन् यात धाममशक ऊरुस यात्रेच ेआयोजन करण् यात येत.े यात्रेकररता बहुसींय य 
हहींद ू भाववकसुद्धा उपर्स्थत राहत असून र्जल् ्यात केवळ याच यात्रेत दगाश 
पररसरातील जागा व गाळे याींसाठी ननववदा काढून भाडतेत त वावर देवून तसेच त या 
हठकाणी ममनाबाजार, झुले (पाळणे) याींच् या ननममत ताने मोठ्या प्रमाणात व् यापार होतो. 
दर्गयाशला व र्जल् हा वक्फ बोडश, परभणी व दगाश सममती याींना त यापासून मोठ्या 
प्रमाणात उत पन् न प्राप् त होत.े सदर यात्रेकररता र्जल् हा वक्फ बोडश अधधकारी, परभणी 
याींनी केलेल् या मागणीनुसार बींदोबस् त पुरववण् यात आला होता. सदरच् या 
बींदोबस् ताकररता पोलीस अधधक्षक, परभणी याींच े कायाशलयाकडून रुपये ९०,४३,०३५/- 
इतक् या रकमेचा भरणा करण् याच ेहदनाींक १४.१.२०१५ रोजीच् या पत्रान् वये र्जल् हा वक्फ 
बोडश, परभणी याींना कळववण् यात आले आहे. सदर प्रकरणी कुणीही पोलीस अधधकारी 
दोषी आढळून आला नाही. 

----------------- 
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साांताकु्रझ-चेंबूर (मुांबई) जोड रता त् याच् या रुां दीिरणासाकी िूलाा येथील 
सदननिाधारिाांच ेपुनिासन िरण् याबाबत िराियाची उपाययोजना 

  

(१०) *  ७७२४   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५२ ला ददनाांि ११ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या 
सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींतािुझ-चेंबूर (मुींबई) जोडरस् त याच् या रुीं दीकरणासाठी कुलाश येथील नेताजी नगर 
को.हौ.सोसाय्ी इमारत ि.२ व ३ मधील ६४ सदननकाींसह दोन् ही बाधधत होणाऱ् या 
इमारतीचा ताबा शासनाने हदनाींक १० नोव् हेंबर, २०११ रोजी वा तया सुमारास घेत ला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) या इमारतीत राहणा-या सदननकाींधारकाींच ेपुनवशसन भारतनगर बाींद्रा-कुलाश सींकुल, 
बाींद्रा पूवश, मुींबई येथे न.भू.ि.७६४३ पै व ४२०७ पै.या स् वतींत्र भूखींडावर कायमस् वरुपी 
ननयोर्जत प्रस् ताववत इमारतीमध् ये ४८५ चौ.फू्ाची सदननका देण् याचा ननणशय शासनाने 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) परींतु, अद्यापी या सदननकाधारकाींना घरे उपलब् ध करुन देण् यात आली नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, यासींदभाशत चौकशी करण् याींत आली आहे काय, 
(५) असल् यास, त यात काय आढळून आले व या बाधधत सदननकाींधारकाींना घरे 
उपलब् ध करुन देण् याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत 
आहे ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) साींतािुझ-चेंबूर जोडरस्तयाच्या प्रकल्पामुळे बाधधत 
होणाऱ्या प्रश्नाधीन इमारतीींचा ताबा मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने माहे 
नोव्हेंबर, २०११ मध्ये घेतला आहे. प्रश्नाधीन इमारतीच्या सदननकाधारकाींनी मा. उच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या याधचका प्रकरणी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाने मा. उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार सदननकाधारकाींचे 
पुनवशसन भारत नगर, बाींद्रा-कुलाश सींकुल येथील न.भु.ि. ७६४३ पै व ४२०७ पै या 
भूखींडावरील मेससश एचडीआयएल या ववकासामाफश त ववकमसत करावयाच्या झोपडपट्टी 
पुनवशसन योजनेमध्ये स्वतींत्र भूखींडावरील ननयोर्जत इमारतीमध्ये ४५० चौरस फु् 
कापे् क्षेत्राच्या सदननका कायम स्वरुवी देण्याच े कबूल केले होत.े तसेच 
सदननकाधारकाींची ४८५ चौ. फु्ाच्या सदननकाींची मागणी नगर ववकास 
ववभाग/गहृननमाशण ववभाग/झोपडपट्टी पुनवशसन प्राधधकरण याींच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडून ववचारात घेण्याच ेनमूद केले होत.े 
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(३), (४) व (५) सदर झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेच्या भूखींडावर वसलेल्या पात्र 
रहहवाश्याींच ेतातपुरत ेपुनवशसन करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने 
खाजगी ववकासकाला तातपुरतया स्वरुपात वापरण्यासाठी सदननका उपलब्ध करुन 
देऊनही तयाींच ेतातपुरते पुनवशसन करुन भूखींड मोकळा करण्यात खाजगी ववकासकाला 
यश आलेले नाही. तसेच सदर योजनेच्या अींमलबजावणीबाबत रहहवाश्याींनी म्हाडाकडे 
केलेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने मुींबई गहृननमाशण व क्षेत्रववकास मींडळाने सदर 
योजनेस स्थधगती हदल्याने पुढील कायशवाही होऊ शकली नाही. यामुळे खाजगी 
ववकासकाने योजनेच्या अींमलबजावणीची सुरुवात व पुणशतव केव्हा होईल याचे 
वेळापत्रक देता येणार नाही, असे कळववले आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. मूळ 
प्रस्तावानुसार सींबधधत सदननकाधारकाींच ेकायमस्वरुपी पुनवशसन करण्याकररता ववववध 
प्रयतन करण्यात आले आहेत. तसेच या सींबधीची वस्तुर्स्थती आणण उपलब्ध पयाशय 
मा. उच्च न्यायालयाला शपथपत्राद्वारे  सादर करण्यात आले आहेत. मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधधकरणाद्वारे सदर सदननकाधारकाींच ेअद्याप कायमस्वरुपी पुनवशसन 
झाले नसले तरी प्राधधकरणाने सदर सदननका धारकाींना पयाशयी जागेसाठी आगाऊ 
भाड े हदले असून तयामध्ये सदननकाधारकाींच्या मागणीनुसार वाढही करण्यात आली 
आहे. मा. न्यायालयात प्राधधकरणाकडून प्रनतज्ञापत्राद्वारे सूचववलेल्या पयाशयाच्या 
अनुषींगाने म्हाडाकडून मुलुींड येथील तयार सदननका ववकत घेऊन तयामध्ये पुनवशसन 
करण्यासींबींधी सदननकाधारकाींनी सहमती दशशववली असून तयानुसार मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडून हदनाींक ०२.०३.२०१५ च्या पत्राद्वारे सदर प्रस्ताव 
म्हाडाला सादर करण्यात आला आहे. 

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

  
मनमाड (ता.नाांदगाांि, जज.नामशि) येथील चांदनिाडी भागातील  

अलपियीन मुलीिर लैधगांि अत्याचार िेलयाबाबत 
  

(११) *  ८१०१   डॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (ता.नाींदगाींव, र्ज.नामशक) येथील चींदनवाडी भागात राहणा-या एका 
अल् पवयीन मुलीने मनमाडच े नगराध् यक्ष व इतर याींचवेवरुद्ध सामुहहक बलात काराचा 
आरोप हदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास केल् याने मनमाड शहर 
पोलीस ठाण् यात सींबींधधताींववरोधात गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, अल् पवयीन मुलीस फुस लावून अपहरण करणे आणण नतच् यावर 
बलात कार केल् याप्रकरणी दाखल गुन् ्याचा तपास करण् यात आला आहे काय, तपासात 
काय ननष पन् न झाले व त याअनुषींगाने सींबींधधत दोषी गुन् हेगाराींववरुद्ध पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप गुन् ्याचा तपास पुणश झालेला नसल् यास, यासाठी होत असलेल् या 
ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत व अत यींत सींवेदनमशल असलेल् या या 
गुन् ्याचा तपास केव् हापयंत पुणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
      क्रफयाशदीवरुन हद. ६.१.२०१५ रोजी मनमाड शहर पोलीस स््ेशन गुन्हा रर्जस््र 
नीं. ०४/२०१५,भा.दीं.वव.सीं. कलम ३६३, ३६६ सह लहान मुलाींचा लैधगक अतयाचार 
प्रनतबींध अधधननयम, २०१२ चे कलम ७ व ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. तसेच वपडीत मुलीच ेसी.आर.पी.सी. कलम १६४ चा जबाब प्राप्त झाल्यानींतर 
सदर गुन््यात भा.द.वव.सीं. कलम ३७६ (डी), ३७६(२) (आय), ३४२ ३६५, व अनुसूधचत 
जाती व जमाती (अतयाचार प्रनतबींधक) कायदा कलम ३(१) च ेउप कलम ११व  १२ 
ही वाढीव कलम लावण्यात आली असून, गुन््याचा तपास सरुु आहे. 
(३) सदर गुन््यातील क्रफयाशदी व वपडीत मुलगी याींना तपासकामी समक्ष हजर 
राहण्याबाबत कळववले असून, त ेहजर झालेले नाहीत तसेच आरोपीच ेरक्ताच ेनमुने 
व वपडीत मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीत घेण्यात आलेले नमूने याींचा डी.एन.ए 
तपासणी केमीकल ॲनालायझर कमलना, मुींबई याींचा अहवाल प्राप्त झालेला 
नसल्यामुळे गुन्हा तपासावर प्रलींत्रबत आहे.  सदर गुन््याचा तपास ववहहत मुदतीत 
पूणश करण्यात येईल. 

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

नागपूर जजल ्यातील पाटणसािांगी येथील दहांदतुा थान मजदरू सांताच ेिामगार नेत े
श्री.धचरिुटराि मौजे याांची ननतृाण हत्या झालयाबाबत 

  

(१२) *  ८२६५   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर र्जल् ्यातील पा्णसावींगी येथील सत यम बारसमोरील जागेवर हहींदसु् थान 
मजदरू सींघाच ेकामगार नेत ेश्री.धचरकु्राव मौजे याींची हदनाींक ८ मे, २०१५ रोजी वा 
तयासुमारास ननघृशण हतया करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) या घ्नेमुळे सींपूणश पा्णसावींगी पररसरात दहशतीचे वातावरण ननमाशण झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, त याहठकाणी पुरेसा बींदोबस् त करुन आरोपीींना अद्याप अ्क करण् यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आरोपीींना अ्क करून तयाींचवेर कारवाई करणे सींदभाशत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) या प्रकरणी पोलीस स््ेशन सावनेर येथे गु.र.ि. ८४/१५, भा.दीं.वव. कलम 
३०२,१२०(ब), ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी एकुण ३ 
आरोपी असून २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून तयाींना न्यायालय कोठडी 
देण्यात आली आहे. नतसरा आरोपी फरार असून सदर आरोपीचा शोध घेण्याचा प्रयतन 
चालू आहे. सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत आहे. 

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

चांद्रपूर जजल्यातील मूल नगरपररषद क्षे्ात ५८ खाजगी ले-आऊट  
धारिाांना अनधधिृत मांजूरी ददलयाबाबत 

  

(१३) *  ७४१५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर र्जल््यातील मूल न.प. क्षेत्रात सन २००५ त े२०१५ हया कालावधीत ५८ 
खाजगी ले-आऊ् धारकाींना अनधधकृत बेकायदेशीर मींजूरी हदल्याच े ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बेकायदेशीर ले-आऊ्ची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रनतननधी या 
नातयाने सधचव, नगर ववकास ववभाग याींना हदनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तया 
सुमारास लेखी पत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, व सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारच े ननवेदन प्राप्त झाले असून शासनाने 
र्जल्हाधधकारी चींद्रपूर याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच े ननदेश हदले 
आहेत. 
(२) होय. 
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(३) र्जल्हाधधकारी चींद्रपूर याींच्या कडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर तातकाळ कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण (पीएमआरडीए) च्या सांदभाात 
  

(१४) *  ७९४४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हुतानबानू 
खमलफे, श्री.हररमसांग राकोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दलुलाखान 
दरुााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.नीलम 
गोऱ्हे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२९२ ला ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर आणण पररसराच्या सवांगीण ववकासासाठी राज्य शासनाने पीएमआरडीए 
स्थापन करण्याचा ननणशय नुकताच माहे मे, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीएमआरडीए च्या हद्दीमध्ये वाढ करण्याचा तसेच तयास भाग 
भाींडवल देण्याचा शासनाचा ववचार आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, पुणे शहर आणण पररसराच्या ववकासासाठी महतवाच्या प्रस्तावास माहे 
मे, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहापयतं मींजूरी देण्यात न आल्याने ररींगरोडचा प्रस्ताव 
प्रलींत्रबत राहहला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार 
पीएमआरडीए च्या हद्दीमध्ये वाढ करण्याबाबत तसेच तयास भाग भाींडवल देण्याबाबत 
व प्रलींत्रबत ररींगरोडबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, यासींदभाशत कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शासनाच्या नगर ववकास ववभागाकडील हदनाींक 
३१/०३/२०१५ रोजीच्या अधधसूचनेद्वारे पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र ववकास प्राधधकरणाची 
स्थापना झालेली आहे. 
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(२), (३) व (४) प्राधधिरणाच्या क्षे्ात िाढ िरणेबाबत. 
  पुणे महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने हदनाींक ०९/०६/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये महानगर क्षेत्रवाढीबाबत शासनाच्या नगर ववकास ववभागाकड ेप्रस्ताव सादर 
केला आहे. सदरचा प्रस्तावाबाबत सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे 
याींच्याकडून ननयोजनाच्या दृष्ीकोनातून अमभप्राय मागववले असून त े प्राप्त 
झाल्यानींतर प्राधधकरणाच्या क्षेत्रात हद्दवाढ करण्याबाबत ननणशय घेता येईल. 
प्राधधिरणास बबज भाांडिल उपलब्ध िरुन देणेबाबत :- 
  प्राधधकरणाच्या हद. ११/०५/२०१५ रोजीच्या पहहल्या सभेतील ववषय ि. ६ 
नुसार शासनाकडून त्रबज भाींडवल मागणी करण्यासाठी ठराव पाररत केला आहे. या 
ठरावाच्या अनुषींगाने प्राधधकरणाने हद. २१/०५/२०१५ चे पत्र ि. पीएमआरडीए / त्रबज 
/ भाींडवल / ७४४ अन्वये शासनाच ेनगर ववकास ववभागास आवश्यक ती कायशवाही 
करण्याची ववनींती केलेली आहे. 
प्राधधिरणाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या ररांगरोड बाबत :- 
  या अनुषींगाने पुणे व वपींपरी-धचींचवड शहराबाहेरुन जाणाऱ्या प्रस्ताववत 
ररींगरोडच े प्राथममक काम महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळ याींच्यामाफश त सुरु 
आहे. पुणे व वपींपरी-धचींचवड शहराबाहेर ररींगरोडच ेकाम हे करण्यासाठी आवश्यक ती 
कायशपध्दती अवलींबून प्राधधकरणाने कामकाज करण्यास प्राधधकरणाच्या हद. 
२९/०५/२०१५ रोजीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. पुढील कायशवाही महाराषर राज्य, 
रस्त ेववकास महामींडळ याींच्यामाफश त सुरु आहे. 
(५) शासनाने नुकतीच पीएमआरडीए ची स्थापना केलेली असून अतयींत तातडीने 
कायशवाही होत असून तयामध्ये ववलींब होणेचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपामलिेच् या रा्शाळा इमारतीच् या िगा खोल याांच ेथिभत भाड ेविद्युत 

शुल ि दांड रक् िम ि अनामत रक् िम माफ िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(१५) *  ७६७१   श्री.िवपल पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेतील रात्रशाळाींच् या सन २००० मधील भाडवेाढीला तत कालीन 
मुय यमींत्री ववलासराव देशमुख याींनी हदलेल् या स् थधगती काळातील भाडवेाढ व दींडाची 
रक् कम माफ करण् याबाबतचा ननणशय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच मुींबई महानगरपामलकेच् या रात्रशाळा इमारतीच् या वगश खोल् याींच ेथकीत भाडे 
ववद्युत शुल् क दींड रक् कम व अनामत रक् कम माफ करण् याची मागणी मा.मशक्षण 
मींत्री याींचकेड े स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त या 
सुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) तसेच, तत कामलन मुय यमींत्री याींच ेआदेश कायम ठेवून भाडवेाढ व दींडाची रक् कम 
आणण थ कबाकी माफ करण् याबाबत रात्रशाळा मुय याध् यापक सींघ्नेच् या मागणीवर 
शासनाने महानगरपामलका प्रशासनाला आदेश हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रात्र शाळेत गरीब व हदवसभर काम करणारे ववद्याथी मशक्षण घेत 
आहेत हे पाहता शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन प्रश्न भाग १, २ व ३ 
बाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सन २००० मध्ये आकारण्यात येणाऱ्या भाडयाच्या शुल्कात सुधारणा करुन 
हदनाींक ०१.०२.२००८ च्या पररपत्रकानुसार अल्प व नाममात्र (रु.५०/-) इतके शुल्क 
आकारण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगोला (जज.सोलापूर) येथील पोलीस काण् याच् या इमारतीच ेबांद असलेले बाांधिाम 
सुरु िरणेबाबत तसेच तेथील पोमलसाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(१६) *  ७९२८   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगोला (र्ज.सोलापूर) येथे उभारवयाच् या पोलीस ठाण् याच् या इमारतीच े काम 
मागील दोन वषाशपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ननधी अभावी बींद असलेले पोलीस ठाण् याच् या इमारतीच े बाींधकाम तातडीने 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच, साींगोला तालुक् यात १०३ गावे असून त याींच् या सुरक्षक्षततसेाठी केवळ ५२ 
पोलीस कायशरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, गावाच् या क्षमतचे् या तुलनेत पोल र् साींची सींय या अनतअल् प आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, गावाींच् या तुलनेत पोल र् साींची पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सोलापूर र्जल््यातील साींगोला येथील पोलीस 
ठाण्याच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बाींधकामासाठी रु. ७९.९५ लाख इतक्या रकमेच्या 
सुधारीत अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे व उवशररत रक्कम रु. ३२.२९ लक्ष 
इतका वाढीव ननधी मींजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) (४) व (५) हे खरे नाही, साींगोला पोलीस ठाणे येथे ७ अधधकारी व ८२ कमशचारी 
कायशरत आहे. तथावप भववषयात आवश्यकता भासल्यास, पदे ननमाशण करतवेेळी 
ववचार करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील तरेलू िामगाराांना रातात हक्ि आणण  
िलयाणिारी योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१७) *  ७७५६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसले, श्री.सांददप 
बाजोररया :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील घरेलू कामगाराींना रास्त हक्क आणण कल्याणकारी योजनेचा लाभ 
देण्यासाठी तसेच घरेलू कामगाराींसाठी क्रकमान वेतन कायदा लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) घरेलू तसेच बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी करुन तयाींना कल्याणकारी योजनाींचा 
प्रभावीपणे लाभ देण्यासाठी र्जल्हास्तराींवर स्वतींत्र यींत्रणा ननमाशण करण्याची 
राज्यातील लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रश्नाधीन बाबी सींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींशत: खरे आहे. 
राज्यातील घरेलू कामगाराींना रास्त हक्क आणण कल्याणकारी योजनेचा लाभ 

देण्यासाठी “महाराषर घरेलू कामगार कल्याण मींडळ” ची स्थापना हद. १२.०८.२०११ 
रोजी करण्यात आली आहे. तसेच घरेलू कामगाराींसाठी क्रकमान वेतन कायदा लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२), (३) व (४) नाही, तथावप महाराषर घरेलू कामगार कल्याण मींडळासाठी 
पदननममशतीची कायशवाही सुरु आहे. घरेलू कामगाराींची नोंदणी ही सतत सुरु राहणारी 
प्रक्रिया बसून, असींघह्त व अमशक्षक्षत अशा घरेलू कामगाराींच्या नोंदणीसाठी तयाींचे 
प्रनतननधीतव करणाऱ्या कामगार सींघ्नाींना नोंदणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबीींची 
सींपूणश कल्पना देण्यात येत.े पररपूणश अजाशसह र्जल्हा कायाशलयात उपर्स्थत राहणाऱ्या 
घरेलू कामगाराींची तातकाळ तपासणी करुन नोंदणी करण्यात येत.े बाींधकाम 
कामगाराींच्या नोंदणीच ेकाम कामगार आयुक्त कायाशलयातील र्जल्हा स्तरीय प्रमुख 
अधधकाऱ्याींमाफश त करण्यात येत आहे. 

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

पुणे शहरातील तनिचरा व्यिताथापनासांदभाात 
  

(१८) *  ७०३८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राकोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३९७ ला ददनाांि ११ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील कचऱ्याच े व्यवस्थापन महापामलकेकडून योर्गयप्रकारे होत 
नसल्यामुळे शहरातील बहुसींयय भागातील नागररकाींच्या आरोर्गयास धोका ननमाशण 
झालेला असल्यामुळे कचऱ्याच े व्यवस्थापन कालबध्दररतया शास्त्रीय पध्दतीने 
करण्याची आवश्यकता असल्याची बाब पुणे महापामलकेच्या व शासनाच्या ननदशशनास 
हदघश काळापासून आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडववण्याचा एक भाग म्हणून 
प्रभाग स्तरावर / क्षेत्रत्रय स्तरावर छो्े प्रक्रिया प्रकल्प ७-८ महहन्यात कायाशर्न्वत 
करण्याच ेननयोर्जत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रक्रिया प्रकल्पाींची सद्यर्स्थती काय आहे, 
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(४) घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अनुिमे मौजे मोशी व मौजे वाघोली येथील जागा 
सींपाहदत करण्याची प्रक्रिया अनेक महहन्यापूवी सुरु होऊनही तयामध्ये अजूनही गती 
न आल्याने सदर जागा महानगरपामलकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) पुणे शहरात ननमाशण होणारा कचरा उरुळी देवाची येथील कचरा डपेोत ्ाकण्यात 
येत असल्याने तयास ग्रामस्थाींचा ववरोध असल्याने या कचरा डपेोसाठी महापामलकेस 
नवीन जागा उपलब्ध करून देण्याच ेआश्वासन मा.मुययमींत्री याींनी ग्रामस्थाींना हदलेले 
होते, अद्यापही यासींदभाशत कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार 
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा सींपाहदत करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडववण्याचा एक भाग म्हणून प्रभाग 
स्तरावर / क्षेत्रत्रय स्तरावर ववकें द्रीत पध्दतीने छो्े प्रकल्प उभारण्याच े काम सुरु 
आहे. 
(३) प्रभाग स्तरावर सुयोर्गय तींत्रज्ञान वापरुन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प 
उभारण्याकररता जागनतक स्तरावर जाहहरात देवून, ननववदा काढल्या असून, प्राप्त 
ननववदाींची छाननी सुरु आहे. 

सद्यर्स्थतीत प्रभाग स्तरावर ५ मे. ्न क्षमतचे े २१ बायोगॅस प्रकल्प व 
एकूण २५ मे. ्न क्षमतचे े५ मेकॅननकल कीं पोर्स् ी्ंग प्रकल्प सुरु आहेत. 
   तयाव्यनतररक्त अन्य प्रकल्पाींची सद्य:र्स्थती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) २५ मे. ्न क्षमतचेे ५ बायोगॅस प्रकल्प सप् े्ंबर, २०१५ पयशत सुरु होणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
२) ५० मे. ्न क्षमतेचा कचरा ववलगीकरण व खत ननममशतीचा प्रकल्प सप् े्ंबर, 
२०१५ पयशत सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे. 
३) ४६ मे. ्न क्षमतचे्या थमशल कीं पोर्स् ी्ंग कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच े कायाशदेश 
देण्यात आले आहे. 
४) ३०० मे. ्न क्षमतेच ेबायोममथेनायझशेन (बायोसीएनजी) प्रकल्प ऑक््ोबर, 
२०१५ पयशत सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे. 
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५) ५०० मे. ्न क्षमतेच ेप्रकल्प मे. ऑरगॅननक ररसायकमलींग मसर्स््म प्रा.मल. 
माफश त हदड वषाशमध्ये सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे. 

(४) हे खरे आहे. 
मौजे मोशी-मोशी ग् नीं. ३२७, जुना ३२५ येथील ७७ हेक््र जागेपैकी सुमारे 

२५ हेक््र जागेचा प्रस्ताव महसूल व वन ववभागाच्या ववचाराधीन आहे. 
  मौजे वाघोली-वाघोली येथील खाणीच्या जागेचा प्रस्ताव र्जल्हाधधकारी, पुणे 
याींनी हदनाींक २९.५.२०१५ रोजी मान्य केला अूसन, र्जल्हाधधकारी, पुणे याींच्या 
आदेशानुसार ग् नीं. १२९/२ येथील जागा हस्ताींतरणाबाबत तहमसलदार हवेली, 
याींच्याकडून कायशवाही सुरु आहे. 
(५) जागेबाबतच े वरील दोन प्रस्तावाींमशवाय मौज े वप ींपरी साींडस येथील १९.९ हे 
जागेच्या प्रस्तावाबाबत हदनाींक २२.६.२०१५ रोजी नागपूर येथील वन ववभागाच े
कायाशलयात बैठक झाली असुन, सदर बैठकीत एन्व् हायरमें् इम्पॅक्् ॲसेसमें् 
अहवाल सादर करणेबाबत सूधचत करणेत आले आहे. तयानुषींगाने पुणे 
महानगरपामलकेकडून कायशवाही सुरु आहे. 
(६) घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वरीलप्रमाणे कायशवाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िेमल ांगिर इजन्ताटट्यूट च ेअध्यक्ष, उपाध्यक्ष याांनी  
िेलेला आधथाि गैरव्यिहार 

  

(१९) *  ७१८९   श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मशक्षण क्षेत्रातील प्रमसध्द मशक्षण प्रसारक मींडळ व मुींबईतील वेमल ींगकर 
इर्न्स््ट्यू् च ेअध्यक्ष, उपाध्यक्ष याींनी आधथशक गैरव्यवहार करुन बेहहशोबी सींपतती 
जमा केल्याबाबत पुणे येथील ववश्रामबाग पोलीस स््ेशनमध्ये एफआयआर दाखल 
केला असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पोलीस स््ेशनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर 
नुसार शासनाने चौकशी करुन सींबधधतावर कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मशक्षण क्षेत्रातील प्रमसध्द मशक्षण प्रसारक मींडळ व 
मुींबईतील वेमल ींगकर इर्न्सट्यू् च ेअध्यक्ष, उपाध्यक्ष याींनी आधथशक गैरव्यवहार करुन 
बेहहशोबी सींपतती जमा केल्याबाबत पुणे येथील ववश्रामबाग पोलीस स््ेशन येथे आहे 
मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान गुन्हा दाखल नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात सेिा हमी िायदा आणण्याचा राज्य शासनाने तेतलेला ननणाय 
  

(२०) *  ७१३९   श्री.माणणिराि कािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
उफा  भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.ममतशे 
भाांगडडया, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अब्दलुलाखान 
दरुााणी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.आनांद कािूर, श्री.जनाादन चाांदरूिर, 
श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.अननल परब, डॉ.नीलम गोऱ्हे, 
श्री.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने नुकताच धोरणातमक ननणशय घेऊन सरकारी ववभागातील कामे व 
सेवा ववमशष् मुदतीत देण्यासींबींधीचा सेवा हमी कायदा राज्यात आणण्याचा ननणशय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायदा आणण्याचा ननणशय जरी राज्य शासनाने घेतला असला 
तरी राज्यात ववववध ववभागात सुमारे १ लाख अधधकारी-कमशचाऱ्याींची पदे ररक्त असून 
माहे मे, २०१५ अखेर सुमारे १५००० कमशचारी सेवाननवतृत होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कमशचाऱ्याींची कमी सींयया असताना सेवा हमी कायद्याची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती ठोस उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) तसेच, सदरील कायदयाची प्रभावी अींमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने ररक्त 
असलेली पदे भरण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



24 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) शासकीय कायाशलयात एकूण मींजूर पदाींपकैी सुमारे १८ ्क् के पदे 
ररक् त आहेत. तथावप महाराष र लोकसेवा हक् क अध् यादेश, २०१५ च् या 
अींमलबजावणीकरीता माहहती तींत्रज्ञानाच् या सहायतयाने लोकसेवा ऑनलाईन देण् याची 
कायशवाही करण् यात येत आहे, त यामुळे अींमलबजावणीवर ववपरीत पररणाम होणार 
नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

िलयाण येथील दगुााडी किललयाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या पोलीस  
चौिभला मुलभूत सुविधा पुरविणेबाबत 

  

(२१) *  ६८६२   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कल्याण-मभवींडी शहराला जोडणाऱ्या जुन्या लोखींडी पुलाच्या सुरक्षक्षततसेाठी तसेच 
पुलावरुन होणाऱ्या चोर्या वाहतुकीस पायबींद घालण्यासाठी दगुाशडी क्रकल्ल्याच्या 
पायथ्याशी एक पोलीस चौकी सुरू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पोलीस चौकीला छप्पर वा मभींती न घालता राहु्ी उभी 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या राहू्ीतून २४ तास डयु्ी करणाऱ्या पोलीस कमशचाऱ्याींसाठी फक्त 
एक ्ेबल, एक खुची आणण एक वायरलेस से् एवढयाच सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ऊन, वारा, पावसात आपले कतशव्य बजावणाऱ्या पोलीस कमशचाऱ्याींना 
आवश्यक तया सुववधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) पोलीस चौकीत कतशव्य बजावणाऱ्या पोलीस कमशचाऱ्याींना आवश्यक तया 
सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 

----------------- 
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गेिराई (जज.बीड) शहरातील झोपडपट्टी धारिाांच ेअनतक्रमण ननयमािुल िरणेबाबत 
  

(२२) *  ७४९८   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६७० ला ददनाांि ११ माचा, २०१५ 
रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (र्ज.बीड) शहरातील सींजयनगरसह इतर भागातील झोपडपट्टी धारकाींना 
हदनाींक ०१ जानेवारी १९९४ पूवीच े रहहवाशी असल्याच े प्रमाणपत्र देताना राजकीय 
हस्तक्षेप झाल्याची तिार झोपडपट्टी हक्क सींघषश सममतीने केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींजयनगर इतर भागातील अनतिमण ननयमाकुल करण्यासाठी 
आवश्यक प्रमाणपत्र नगर पररषदेने सवश झोपडपट्टी धारकाींना उपलब्ध करण्यासाठी 
सममतीने हदनाींक २० फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास आींदोलनाचा इशारा हदला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्टी हक्क सींघषश सममतीने ८८६ अनतिमण धारकाींच े पुरावे 
हदनाींक ४ जुल,ै २०११ रोजी वा तयासुमारास नगरपररषदेकड े हदले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, नगर पररषदेकडून होणारा अन्याय थाींबवून पात्र अनतिमण धारकाींना 
सन १९९५ पूवीच ेप्रमाणपत्र देवून तयाींच ेअनतिमण ननयमाकुल करण्यासाठी शासनाने 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) सींबींधीत अनतिमण धारकाींना त याींची अनतिमणे सन १९९५ च् या पूवीची 
असल् याच ेस् पष ् पुराव ेदेण् याच् या सूचना वेळोवेळी नगरपररषदे माफश त देण् यात आल् या 
होत या. त यानुसार सन १९९५ पूवीच् या ४७६ अनतिमण धारकाींपैकी पात्र अशा ३६६ 
अनतिमण धारकाींची अनतिमणे ननयमाकुल करणे बाबतची कायशवाही सुरू आहे. 

----------------- 
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मौजे आणी (जज.यितमाळ) येथील आणी पोलीस ताटेशन मधील  
िमाचाऱ्याांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

  

(२३) *  ७८८४   श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद कािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९२१ ला ददनाांि २५ माचा, 
२०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज े आणी (र्ज.यवतमाळ) येथील आणी पोलीस स््ेशन मधील कमशचाऱ्याींची 
सींयया वाढववण्यात येईल व ररक्त पदेही तातकाळ भरण्यात येतील असे आश्वासन 
अथशसींकल्पीय अधधवेशन २०१५ मध्ये देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उपरोक्त पोलीस स््ेशनची इमारत जीणश झाल्याने सदर पोलीस स््ेशन 
नवीन जागेत बाींधण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, लोकसींय येच् या प्रमाणामध् ये राज् य 
पोलीस दलातील ववववध घ्काींसाठी पाच ्प् प् यात ६१४९४ पदे ननमाशण करण् याच े
शासनाच् या ववचाराधीन आहे. त यापैकी पहहल् या ्प् प् यात ववववध घ्काींसाठी १२,०४३ 
पदे मींजूर करण् यात आली आहेत. 
(२) होय. 
(३) प्रश् न भाग २ बाबत सदर इमारत ही त्रब्र्ीशकालीन असुन इमारतीच े बाींधकाम 
सन १८९३-१८९४ साली झाले आहे. इमारत बाींधकामासाठी र्जल् हाधधकारी, यवतमाळ 
याींचकेडून जमीन ममळववण् याची कायशवाही पोलीस अधधक्षक, यवतमाळ याींचकेडून सुरू 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील पाणीपुरिका योजनेच ेिाम बांद असलयाबाबत 
  

(२४) *  ८१४३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०४६ ला ददनाांि १८ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खामगाींव (र्ज.बुलढाणा) शहरासाठी कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा योजना सन 
२००८-०९ मध्ये मींजूर झाली आहे, हे खरे आहे काय, सदर ननववदा सी.एस.आर. पेक्षा 
क्रकती ्क्क्यावर देण्यात आली तयाची कारणे काय आहेत, 
(२) असल्यास, या योजनेसाठी क्रकती ननधी प्राप्त झाला, क्रकती काम पूणश झाले व 
क्रकती त्रबले कीं त्रा्दाराला ववतरीत करण्यात आली, 
(३) असल्यास, सदर काम बींद असल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ववलींब करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर शासन कडक कारवाई करणार आहे   
काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र शासनाने सन २००८-०९ मध्ये खामगाींव शहराच्या 
पाणी पुरवठा योजनेच्या रुपये ४३.२८ को्ी क्रकीं मतीच्या प्रकल्पास मींजूरी हदलेली आहे. 
हे खरे आहे. 

खामगाींव शहर पाणी पूरवठा योजना सन २००६-०७ च्या दरसुचीनुसार तयार 
करुन कें द्र शासनाकड े युआयडीएसएसएम्ी योजनेअींतगशत मजुरीींसाठी पाठववण्यात 
आली होती. कें द्र शासनाने सदर योजना सन २००८-०९ मध्ये मींजूर केलेली आहे. 
तयानुसार सन २००६-०७ च्या दरसूचीप्रमाणे ५३.४४ ्क्के जादा दराने तर सन २००८-
०९ च्या दरसूचीनुसार ९.१३ ्क्के जादा दराने न्यूनतम दराची ननववदा खामगाींव 
नगरपररषदेमाफश त मींजूर करण्यात आली आहे. 
(२) सदर प्रकल्पासाठी कें द्र शासन हहस्सा रुपये ३४.६२ को्ी, राज्य शासन हहस्सा 
रुपये ४.३२ को्ी व राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वाढीव दरसूचीतील फरकाच्या ५० 
्क्के रक्कत रुपये ५.७१ को्ी पूरक अनुदान म्हणून असा एकूण रुपये ४४.६५ को्ी 
ननधी खामगाींव नगरपररषदेस ववतरीत करण्यात आला आहे. खामगाींव नगरपररषदेच्या 
अहवालानुसार प्रकल्पाींतगशत मींजूर १३ उपाींगाींपैकी ७० ्क्के कामे पूणश झालेली आहेत. 
सदर प्रकल्पाच्या कामापो्ी कीं त्रा्दाराला रक्कम रुपये ४६.७० को्ी ववतरीत 
करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) खामगाींव नगरपररषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेबाबत कीं त्रा्दाराींकडून सन 
२०१२ नींतरच्या कामासाठी वारींवार दरवाढीची मागणी करुन काम बींद केले असल्याने 
नगरपररषदेमाफश त कीं त्रा्दार कीं पनीची ब क गॅरीं्ी रुपये ४.३५ को्ी गोठवून 
नगरपररषदेकड ेवगश करण्याबाबतची कायशवाही नगरपररषदेमाफश त सुरु करण्यात आली 
होती. तथावप, खामगाींव नगरपररषदेमाफश त केलेल्या कायशवाहीच्या ववरोधात कीं त्रा्दार 
कीं पनीने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असून नगरपररषदेकडून करण्यात येत 
असलेल्या कायशवाहीवर स्थधगती आदेश मा.उच्च न्यायालयाने हदलेले असून सदर 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

----------------- 
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भुलाबाई देसाई मागा येथील बहृन्मुांबई महानगरपामलिेच्या मालिभच्या भूखांडािर  
मेससा आिृती बबलडर याांनी िेलेले अिैध बाांधिाम 

  

(२५) *  ६६७२   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  
भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुलाबाई देसाई मागश येथील बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या मालकीच्या भूखींडावर 
मेससश आकृती त्रबल्डर याींनी अवैध बाींधकाम केल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा भूखींड बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने सन २००९ मध्ये वाहनतळ 
बाींधणे या सावशजननक उपयोगाकरीता मेससश आकृती त्रबल्डर याींना हस्ताींतरीत केला 
होता व त ेकाम पूणश करुन सन २०१४ मध्ये महानगरपामलकेस पुनशहस्ताींतरीत करणे 
अमभपे्रत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वाहनतळाच ेहठकाणी हुक्का पालशर व इतर व्यवसानयक बाींधकामे 
आढळून आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बाबतीत मेससश आकृती त्रबल्डर व तयाींच्याशी सींगनमत करणारे 
पामलकेच ेअधधकारी याींच्याववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. हे खरे आहे. सदर वाहनतळ मे.आकृती ननमाशण प्रा.मल. याींच्यातफे 
महानगरपामलकेस हदनाींक १५.०६.२०१५ रोजी हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मभिांडी-ननजामपूर शहर महानगरपामलिेच्या सेिेतून ननितृ्त झालेलया  

िमाचाऱ्याांना ननितृ्तीनांतरच ेलाभ ममळत नसलयाबाबत 
  

(२६) *  ८०६९   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी-ननजामपूर शहर महानगरपामलकेच्या सेवेतून गेल्या ३ त े ४ वषाशत १५० 
पेक्षा अधधक कमशचारी सेवाननवतृत झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) सेवाननवतृत कमशचाऱ्याींच्या रजेच्या रोखीकरणाची सुमारे १९ लाख अींशराशी 
करण्याची सुमारे ३ को्ी ७३ लाख उपदानाची सुमारे २ को्ी ३० लाख इतयादी रकमा 
देय असूनही तयाींना देण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत कमशचाऱ्याींची देणी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) सींबींधधत कमशचाऱ्याींची थकीत देणी देण्याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात 
आली आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
हदनाींक १.०४.२०१२ त ेआजपयंत १६२ कमशचारी सेवाननवतृत झाले आहेत. 

(२) होय. 
(३) मभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपामलकेच ेआधथशक उतपन्न एल.बी.्ी., मालमतता 
व इतर कर याद्वारे रुपये १० त े११ को्ी प्रनतमहा असून बाींधील खचश रुपये १५ 
को्ी आहे. 
(४) मभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपामलकेच े आधथशक उतपन्नात वाढ करण्याचे 
धोरण आहे. आधथशक उतपन्नात वाढ झाल्यानींतर सेवाननवतृत कमशचाऱ्याींची 
सेवाननवतृतीच्या हदनाींकापासून जेषठता यादीप्रमाणे देयके अदा करण्यात येतील. 

महानगरपामलकेने तयाींच ेआधथशक स्त्रोत व वसुली वाढवावी याबाबत शासन 
स्तरावरुन आयुक्ताींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

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

पुणे येथील नदी सुधार योजनेंतगात सुयश मसमेंट रीटमेंट प् लँटसाकी  
जायिा या िां पनीशी िरार िरण् याबाबत 

  

(२७) *  ८१६६   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३२०३ ला ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नदी सुधार योजने अींतगशत पुणे शहरातील नदीकाठावर ११ मैलापाणी शुध्दीकरण 
कें द्र उभारण्यासाठी जायका या जपानच्या कीं पनीने सुमारे ८५० को्ी रुपये देण्याचा 
प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेहदला आहे, परींतु केवळ कें द्रीय पयाशवरण ववभाग या सींदभाशत 
ननणशय घेत नसल्याने या कीं पनीचा करार झाला नसल्याने पुणे शहरातील नदी सुधार 
प्रकल्प प्रलींत्रबत राहण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरहू करार ३१ माचश पयतं होईल असे आश्वासन अथशसींकल्पीय 
अधधवेशन, २०१५ मध्ये देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन नदी सुधार प्रकल्प प्रलींत्रबत राहू नये 
यासाठी शासनाने जायका या कीं पनीशी करार करण् याबाबत काय कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेच ेनदी सुधार योजनेच्या अनुषींगाने 
जायका या जपानच्या कीं पनी सोबत अद्याप करार झालेला नाही ही वस्तुर्स्थती 
आहे, तथावप, या सींदभाशत कें द्र शासनाच्या ई.एफ.सी कमम्ीची (एक्सपेंडीचर ॲन्ड 
फायनान्स कमम्ी) सींयुक्त बैठक हदनाींक २ जुलै, २०१५ रोजी सींपन्न झाली. या 
बैठकीमध्ये झालेल्या ननणशयाच्या अनुषींगाने  सदर प्रकल्पाच े करारनाम्याबाबत 
आवश्यक ती कायशवाही पुणे महानगरपामलकेमाफश त करण्यात येत आहे. 
(२) याबाबत माचश, २०१५ अखेर भारत सरकार व जपान सरकार याींच े दरम्यान 
करारावर स्वाक्षरी होणे अपेक्षक्षत असल्याच ेउततर देण्यात आले होत.े 
(३) आता हदनाींक २ जुलै, २०१५ रोजीच्या कें द्र शासनाच्या ई.एफ.सी कमम्ीच्या 
बैठकीमध्ये उक्त योजनेची मशफारस करण्यात आली असून, प्रकल्पाच े
करारनाम्याबाबत आवश्यक ती कायशवाही पुणे महानगरपामलकेमाफश त करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट् र राज् य लोिसेिा आयोगाच् या िायापधतीतीबाबत 
  

(२८) *  ७५७९   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य लोकसेवा आयोगाच् या कायशपद्धतीवर अनेक आक्षेप असून 
आयोगाच ेधोरण ननर्श् चत नाही, अ् यासिम बदलाबाबत साशींकता, ववववध परीक्षाींचा 
अ् यासिम ववहहत वेळेत जाहीर न करणे, प्रश् नपत्रत्रकाींमध् ये होणाऱ् या चुका असे 
प्रकार वारींवार घडत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त बाबीींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) तद्नुसार, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास त याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) हे खरे नाही. 
प्रशासनामध् ये चाींगले व उत तम दजाशच ेअधधकारी सेवेत यावेत व प्रशासनाचा 

दजाश उींच व् हावा यासाठी महाराष र लोकसेवा आयोगामाफश त घेण् यात येणा-या ववववध 
परीक्षाींकररता अ् यासिम व परीक्षा योजना तयार करणे व त यामध् ये आवश् यकतनुेसार 
सुधारणा करणेबाबतच े धोरण ननर्श्चत करण् याच े अधधकार भारतीय सींववधानातील 
अनुच् छेद ि.३२० अन् वये आयोगास आहेत. सींघ लोकसेवा आयोगाच् या नागरी सेवा 
(पूवश) परीक्षेचा दजाश ववचारात घेऊन तसेच वैकर्ल्पक ववषयातील उमेदवाराींना 
अधधकचा लाभ ममळू नये, या उद्देशाने आयोगाकडून अ् यासिमात बदल केला आहे. 
आयेागाकडून अ् यासिम जाहीर केल् यानींतर उमेदवाराींना परीक्षेच् या तयारी करीता 
पुरेसा वेळ देखील हदला जातो. तसेच प्रश् न पत्रत्रकाींमधील चुकाींबाबत उत तरपत्रत्रकेचे 
मुल् याींकन करताींना आयोगाने रद्द केलेल् या प्रश् नाींना गुण वा ननगेह्व् ह गुण हदले जात 
नाहीत. त यामुळे उमेदवाराींच् या गुणवत तवेर कोणताही पररणाम होत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील झोपडपट्टीांचा वििास विविध िारणाांमुळे प्रलांबबत असलयाबाबत 
  

(२९) *  ७६११   श्री.हररमसांग राकोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) झोपडपट्टी पुनववशकास योजना (एसआरए) आणण सामुहहक पुनववशकास (क्लस््र) 
योजनाींना चालना देण्यासाठी ७० ्क्के रहहवाशाींची सींमती नव्या धोरणात ५० 
्क्यापयतं आणली जाणार असल्याच े हदनाींक २ मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील केवळ २५ ्क्के झोपडयाींचा ववकास झाला असून सुमारे ७५ 
्क्के योजना ववववध कारणाींमुळे रखडल्या असल्याच ेआढळून येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हदनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी मा. मुययमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली झालेल्या बैठकीत झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेत झोपडपट्टीवामसयाींची 
आवश्यक असणारी ७० % ची सींमती ५० % आणणे शक्य आहे काय हे 
तपासण्याच्या सुचना ववभागात हदलेल्या आहेत. 
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(२) सन २०११ च्या जणगणनेत उपलब्ध आकडवेारीनुसार बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
क्षेत्रात सुमारे ११,०१,६५५ झोपडया असून तयापैकी ४,७१,०७१ झोपडयाींच ेपुनवशसनाचे 
काम झोपडपट्टी पुनवशसन प्राधधकरणामाफश त हाती घेण्यात आलेले आहे. या योजना 
रखडण्याची प्रमुख कारणे खालील प्रमाणे आहे :- 

१) खाजगी मालकीच्या जममनीवरील झो.पु. योजनेसाठी जमीन मालकाच े ना-
हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न होणे. 
२) झोपडपट्टीवामसयाींची झो.पु. योजनेस ७० % सहमती प्राप्त ा करणे र्जकरीचे 
असणे. 
३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका व म्हाडा याींचकेडून प्रमाणणत पररमशष्-२ प्राप्त 
होण्यास होणारा ववलींब. 
४) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, ननमूशलन व पुनववशकास) अधधननयम १९७१ 
च्या कलम ३३/३८ कायदेशीर प्रिीया पूणश होण्याच्या कायशवाहीस लागणारा ववलींब. 
५) खाजगी जममनीच ेभुसींपादन करण्याची प्रिीया पूणश करण्यास लागणारा मोठा 
कालावधी. 
६) झो.पु. योजनेबाबत न्यायालयात दाखल ववववध दावे. 
७) लोहमागाशजवळील झो.पु. योजनाींचा ववकास करताींना सोडावे लागणारे ववमशष् 
अींतर. 
८) सीआरझडे बाधीत झो.पु. योजनाींच्या अनुषींगाने पयाशवरण व वन ववभागाच ेना-
हरकत प्रमाणपत्र ममळण्याकरीता लागणारा कालावधी, 
९) कें द्र शासनाच्या ववववध ववभागाच्या मालकीच्या जममनीवरील झो.पु. 
योजनाींसाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र. 
१०) काही झो.पु. योजनाींसाठी भारतीय पुराततव ववभागाच े ना-हरकत प्रमाणपत्र 
अननवाशय असणे. 
११) तुरुीं गाच्या जवळ असलेल्या व वन ववभागाच्या मालकीच्या जममनीवरील 
झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेस हरकत असणे, इतयादी. 

(३) झोपडपट्टी पुनवशसन योजना रखडू नयेत म्हणून बहृन्मुींबईतील झोपडप्याींचा 
आधुननक पध्दतीने सवेक्षण करणे, झोपडीची व झोपडीवामसयाींची पात्रता तपासणे व 
योजनेस सींमती घेणे या दोन्ही बाबत स्वतींत्र कायशवाही करणे, ववकासकाची ननवड 
गुप्त मतदान पध्दतीने करणे, झोपडपट्टी पुनवशसन योजना मललाव पध्दतीने राबववणे, 
वप्रमीयमची २५ % रक्कम जममनीची मालकी असणाऱ्या शासकीय/ ननमशासकीय 
सींस्थाींना देणे अशा सारखे धोरणातमक बदल करण्याची कायशवाही प्राथममक स्तरावर 
सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनवशसन योजनाींमध्ये उद्् ावणाऱ्या तिारीींचा ननप्ारा होण्याच्या 
दृष्ीने तिार ननवारण सममती स्थापन करण्याबाबतची प्रारुप ननयमावली प्रमसध्द 
करण्यात आली आहे. लवकरच ती अींनतम करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल्यातील िडगाांि रोड पोलीस काण्याच्या मालखानामधून जप्तीतील 
ररव्हालिर, िाडतुसे तसेच रोख रक्िम चोरीला गेलयाबाबत 

  

(३०) *  ७८७३   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) यवतमाळ र्जल््यातील वडगाींव रोड पोलीस ठाण्याच्या मालखानामधून जप्तीतील 
ररव्हालवर व काडतुसे तसेच ४१ लाख ६६ हजार रुपये चोरीला गेल्याच े हदनाींक १६ 
मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार आतापयंत क्रकती 
गुन्हेगाराींना अ्क करुन तयाींचकेडील चोरीचा माल तसेच रोख रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) यवतमाळ र्जल् ्यातील वडगाींव रोड पोलीस ठाण् याच् या 
मालखानामधून जप् तीतील ४१ लाख ६६ हजार ६०० रुपये चोरीला गेल् याच ेहदनाींक १३ 
मे, २०१५  रोजी ननदशशनास आले आहे परींतु जप् तीतील ररव् हालवर व काडतुसे चोरीला 
गेलेली नाहीत. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी, पोलीस स् ्ेशन वडगाींव रोड येथे गु.र.ि.१२३/१५, 
भा.दीं.वव.कलम ३८९, ४०९ अन् वये हदनाींक १४ मे, २०१५ रोजी गुन् हा दाखल करण् यात 
आला. त याच हदवशी आरोपीस अ्क करण् यात आली असून सींपूणश रोख रक् कम 
आरोपीकडून हस् तगत करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील ताटिोपर पूिा येथील १९४ ब या भूखांडािरील झोपडपट्टीिासीयाांची  
पुनिासन योजना तात्िाळ सुरु िरण्याबाबत 

(३१) *  ८०२७   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  



34 

(१) मुींबईतील घा्कोपर पूवश येथील १९४ ब या भूखींडावरील झोपडपट्टीधारकाींनी 
स्थापन केलेल्या जुनी रमाबाई एस.आर.ए. गहृननमाशण सींस्था या सींस्थेस झोपडपट्टी 
पुनवशसन योजना राबववण्यासाठी जागेच ेना हरकत प्रमाणपत्र ममळणेसाठी झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राधधकरणाने माहे फेब्रुवारी २००९ मध्ये वा तया दरम्यान प्रादेमशक पररवहन 
ववभागास पाठववलेला प्रस्ताव माहे मे २०१५ पयतं प्रलींत्रबत असल्याच े ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रलींत्रबत झोपडपट्टी पुनवशसन योजना राबववण्यासाठी प्रादेमशक पररवहन 
ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्टीवासीयाींची सदर पुनवशसन योजना तातकाळ सुरु करण्यासाठी 
भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफश त कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) घा्कोपर पूवश येथील नगर भूमापन ि. १९४ (पै) वरील 
जुनी रमाबाई सहकारी गहृननमाशण व सींत नामदेव सहकारी गहृननमाशण सींस् था याींच्या 
झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेस ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे म्हणून झोपडपट्टी पुनवशसन 
प्राधधकरणाने हदनाींक ३०.११.२०११ च्या पत्रान्वये प्रादेमशक पररवहन कायाशलयास 
ववनींती केली होती. तया सींदभाशत प्रादेमशक पररवहन ववभागाने हद. २४.०९.२०१२ 
अन्वये शासनस्तरावर गहृ ववभागाकड े (पररवहन) व तया ववभागाने गहृननमाशण 
ववभागाकड े प्रस्ताव पाठववला आहे. ववकास ननयोजन आराखड्यानुसार या 
ममळकतीवर मो्ार पररवहन ववभागाच ेआरक्षण असून ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
१९९१, ३३(१०) पररमशष् IV च्या उपकलम ७.५ नुसार ४५०० चौ.मी. बाींधीव आरक्षण 
प्रस्ताववत आहे. परींतु पररवहन ववभागाने या हठकाणी वाहन तपासणी, ड्रायर्व्हींग ्ेस्् 
करीता ३ एकर ररकामी जागा उपलब्ध करुन द्यावी ही मागणी केली आहे. तया 
अनुषींगाने प्रादेमशक पररवहन ववभागास ररकामी जागा देणे शक्य आहे क्रकीं वा कसे 
याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचना शासनस्तरावरुन झोपडपट्टी पुनवशसन 
प्राधधकरणास हदल्या आहेत. 
(२) मा. लोकप्रनतननधी याींच ेहदनाींक ६ मे, २०१३ रोजीच ेपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(३) सदर झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेच्या क्षेत्रात सावशजननक बाींधकाम ववभाग, 
पररवहन ववभाग व बहृन्मुींबई महानगरपामलकेशी सींबींधधत आरक्षणे आहेत. 
सद्य:र्स्थतीत पररवहन ववभागाशी सींबींधधत बाब प्रलींत्रबत असून वर नमुद 
केल्याप्रमाणे प्रादेमशक पररवहन ववभागास ररकामी जमीन उपलब्ध करुन देण्याच्या 
दृष्ीकोनातून शासन पत्र हद. १५.०१.२०१५ अन्वये झोपडपट्टी पुनवशसन  
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प्राधधकरणाकडून प्रस्ताव मागववला आहे. सदर योजनेस हदनाींक १२.४.२०१० रोजी 
आशयपत्र देण्यात आले आहे. या झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेमध्ये पुनवशसन व वविी 
घ्काच्या अनुिमे ९ व ३  इमारती आहेत. पुनवशसन घ्काच्या सवश ९ इमारतीींच्या 
जोतयापयंतच्या बाींधकामास हदनाींक ७.६.२०१२ रोजी परवानगी हदलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील म्हाडाच्या तराांसाकी अजा िरताना म्हाडाच्या सांिेतताथळाप्रमाणे  
ददसणारे बनािट सांिेतताथळ सकक्रय झाले असलयाची बाब 

  

(३२) *  ७३५६   श्री.विजय धगरिर, श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफा  भाई जगताप, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या घराींसाठी अजश करताना म्हाडाच्या सींकेतस्थळाप्रमाणे 
हदसणारे बनाव् सींकेतस्थळ सक्रिय झाले असल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींकेतस्थळावर सवशसामान्य लोकाींची माहहती व पैसे वळत ेकरुन 
घेण्याचा धोका सींकेतस्थळामाफश त केला जात असल्याच े समजते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची तिार म्हाडाच्या अधधकाऱ्याींनी मुींबई पोमलसाींकडे 
तिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या तिारीनुसार म्हाडाच ेबनाव् सींकेतस्थळ तयार करणाऱ्याींचा शोध 
घेऊन शासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 

सदरहू बाब हदनाींक १३.४.२०१५ रोजी ननदशशनास आली. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. श्रीमती वैशाली सदानींद मसींग, CPRO याींच् या नावे 
www.mhadalottery२०१५.IN या सींकेतस् थळाची GoDaddy.com येथे नोंदणी 
केलेली आहे. या सींकेतस् थळावर म् हाडा सोडतीबाबत तसेच म् हाडाची इतर माहहती, 
म् हाडाच े बोधधचन् ह वापरण् यात आलेले आहे. तरी सदर प्रकरणी म् हाडाच् या 
सींकेतस् थळासारखे सींकेतस् थळ बनवून क्रकीं वा म् हाडाच् या सींकेतस् थळावरील माहहतीचा व 
सींकेतधचन्हाचा वापर करुन लोकाींची फसवणूक होण् याची शक् यता असल् यामुळे या 
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सींकेत स् थळावरुन ने् मॅर्जक वर जाणाऱ् या access ने् मॅर्जक डे् ा सें्रला 
माहहती व सींचार तींत्र कक्ष, म् हाडा याींचमेाफश त कळवून बींद करण् यात आलेले आहे.    
       तसेच I P Owner abuse@cnfluence-network.com o 
domainregistrant abusecontact@pulicdomainregistry.com याींना माहहती व 
सींचार तींत्र कक्ष, म् हाडा याींचेमाफश त मेल द्वारे कळववण् यात आलेले असून जाहीर 
ननवेदन हद. १७.०४.२०१५ व हद. १८.०४.२०१५ रोजीच् या वतशमानपत्रात देण् यात आलेले 
आहे व तसेच हद. १८.०४.२०१५ रोजी सायबर पोमलस ठाणे, बी.के.सी. मुींबई येथे 
पहहली खबर (FIR) ि. २१/१५ अनुसार गुन् हा नोंदववण् यात आला असून कायदेशीर 
कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मांददरािड ेजाणाऱ् या “भक्ती मागा”  
या सिााधधि िदाळीच्या रतात्याची दरुुताती िरण्याबाबत 

  

(३३) *  ७०१२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपूर (र्ज.सोलापूर) येथील मींहदराकड ेजाणा-या “भक्ती मागश” या सवाशत मोठया 
वदशळीच्या रस्तयावर मोठे खड्डे पडल्याने तयाचा अवघ्या पींढरपूरकराींसह र्जल्हा आणण 
राज्यभरातून येणाऱ्या नागररकाींना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याच ेहदनाींक 
८ मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्तयावर अपघाताची शक्यता लक्षात घेता या रस्तयाची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही, तथावप सदर रस्तयावर काही प्रमाणात खड्डे 
पडल्याच ेननदशशनास आले होते. 
(२) या सदींभाशत तातपुरती उपाययोजना म्हणून रस्तयावरील खड्ड े डाींबरी पॅचवकश  
पध्दतीने भरण्याच ेकाम पींढरपूर नगरपररषदेकडून चालू आहे. तसेच सदर रस्तयाचे 
काम पींढरपूर नतथशक्षेत्र ववकास आराखडयातून घेण्यात आले असून रस्तयाचे 
अींदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यातील महापामलिा ि शासिभय रुग्णालयाांमध्ये िायारत  
असलेलया पररचाररिाांच्या विविध समतायाांबाबत 

  

(३४) *  ६७९३   श्री.आनांद कािूर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबईसह राज्यातील महापामलका व शासकीय रुर्गणालयाींमध्ये कायशरत असलेल्या 
पररचाररकाींना रुर्गणसेवा करीत असताना सींसगशजन्य आजाराची लागण होण्याचा धोका 
अधधक असतो, मात्र तयाींच्या आरोर्गयाकडे दलुशक्ष होत असल्याची बाब महाराषर 
गव्हनशमें् नसेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा त यादरम् यान 
ननदशशनास आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय आहेत व तयाअनुषींगाने पररचाररकाींना 
सींसगशजन्य आजारापासून सींरक्षण, ववमा योजना तसेच तयाींच े आधथशक प्रश्न 
सोडववण्याबाबत शासन कोणती कायशवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त झालेल्या ननवेदनाच्या सींदभाशत मा.मींत्री (वैद्यकीय मशक्षण) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली हद. ०५.०५.२०१५ रोजी बैठक आयोर्जत करुन सवश मुद्याींवर चचाश 
करुन यथायोर्गय प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत सींचालक, वैद्यकीय मशक्षण व 
सींशोधन, मुींबई याींना सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) या सींदभाशतील धोरणातमक ननणशय घेण्यासाठी वस्तुननषठ अहवाल अद्याप 
सींचालकामाफश त शासनास प्राप्त झालेला नाही. अमभपे्रत अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
उधचत कायशवाही करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
महानगर पामलकेच्या रुर्गणालयातीत पररचाररकाींना सींसगशजन्य ववषाणूींच ेसींिमण होऊ 
नये म्हणून सवोतोपरी काळजी घेण्यात येत.े 

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



38 

औरांगाबाद शहरासाकी पाण्याची पाईपलाईन टािण्याच ेिाम लििर सुरु िरणेबाबत 
  

(३५) *  ७२३६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद शहरासाठी मस्ी युह्मल्ी कीं पनीने माहे जून-जुलै, २०१५ पासून 
जायकवाडी प्रकल्पापासून पाण्याची पाईपलाईन ्ाकण्याच ेकाम सुरु करण्यात येणार 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू काम लवकरात लवकर सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     औरींगाबाद समाींतर जलवाहहनी प्रकल्प पीपीपी ततवावर राबववण्याचा ननणशय 
औरींगाबाद महानगरपामलकेने घेतला असून तयानुसार औरींगाबाद शहर वॉ्र युह्मल्ी 
कीं पनी स्थापन करुन तयाींच्याशी सप् े्ंबर, २०११ मध्ये सवलत करारनामा औरींगाबाद 
महानगरपामलकेने केलेला आहे. 
     सदर सवलत करारनाम्यानुसार नतमाही उद्दीष् (माईलस््ोन) ननर्श्चत करण्यात 
आलेले असून तयानुसार ऑगस्् २०१५ अखेर पयतंच्या माईलस््ोनमध्ये जायकवाडी 
त े नक्षत्रवाडीपयंत ्ाकावयाच्या साधारणत: ३९ क्रक.मी. लाींबीच् या मुय य 
जलवाहहनीपैकी साधारणतः ३.५० क्रक.मी. लाींबीकरीता पाईप उपलब्ध करण्याचे 
सवलतधारकाच े ननयोजन आहे. तयानींतर पुढील माईलस््ोन नुसार पाईप लाईनची 
उपलब्धता करणे व पाईपलाईन ्ाकणे ही कामे सवलतधाकामाफश त करण्यात येणार 
आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल याण येथे बाांगलादेशी मदहलेिर बलात् िार झाल याबाबत 

  

(३६) *  ८२१८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मध् ये दलालामाफश त वेश् या व् यवसायासाठी आणलेल् या एका बाींगलादेशी 
महहलेने हदनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास कुीं ्णखान् यातून सु्का करुन 
घेतल्यावर नतच् यावर ४ जणाींच् या ्ोळीने कल् याण येथे बलात कार केल् याची घ्ना माहे 
मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी जबाबदार असलेल् या आरोपीना अ्क करण् यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, वेश्या व्यवसायास कायद्याने बींदी असताना अशा घ्ना वारींवार 
होतात, सराशसपणे हा व्यवसाय चालत असताना पोमलसाींना याबाबतीत जबाबदार 
धरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) तथावप, कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हद. १८.५.२०१५ रोजी बाींगला देशीय 
महहलेवरील ग गरेप झाल्याबाबत कोळसेवाडी पोलीस स््ेशनला गु.र.नीं. २४५/२०१५ 
भा.दीं.वव. कलम ३७६ (ग), ३२३, ३७०, ३४ सह अनैनतक व्यवसाय प्रनतबींध 
अधधननयम कलम ५, ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी जबाबदार असलेल्या एकुण ६ आरोपीताींना अ्क करण्यात आले 
आहे. 
(४) राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभागात अनैनतक मानवी वहातूक प्रनतबींध समन्वय 
कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात एकुण १२ घ्काींमध्ये अनैनतक 
मानवी वहातूक प्रनतबींध कक्ष स्थापन करण्यात आलेले असून, सदर कक्षाच्या 
स्थापनेपासून मे २०१५ अखेर १२३२ बळीींच्या सु्केच्या धाडी ्ाकून ६११२ बळीताींची 
महहला व मलुीींची सु्का करण्यात आलेली आहे. तसेच ३६०९ अनैनतक मानवी 
वहातूक करणारे आरोपीींना (वहातूकदार) अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर 
कक्षाींमाफश त एकुण ६९ कुीं ्णखाने बींद करण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
सन २०१४ साली सशता ् पोलीस भरतीत पा् झालेलया  

उमेदिाराांना अद्याप ननयुक्ती न ममळालयाबाबत 
  

(३७) *  ८३०८   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २०१४ साली राज्य शासनाच्या सशस् त्र पोलीस दलात पोलीस मशपाई म्हणून 
पात्र ठरलेल्या सुमारे ७० पात्र उमेदवाराींना शासनाने कोणतेही कारण न देता 
अद्यापपयतं भरती न केल् याबाबतची घ्ना नुकतीच ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) सदर पात्र उमेदवाराींना कोणतयाही कारणामशवाय ९ महहन्याींचा कालावधी उल्ूनही 
ननयुक्तीच ेआदेश न झाल् याने त याींच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर पात्र उमेदवाराींना ननयुक्तीच े आदेश ननगशममत न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) पात्र ठरलेल् या ७० सशस् त्र पोलीस मशपाई याींना क्रकती हदवसाींत हजर करुन घेणार 
आहेत, तसेच या प्रकरणी चौकशी करुन ननयुक्ती ममळण्यासाठी ववलींब करणाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. सन २०१४ च्या सशस्त्र पोलीस 
भरतीमध्ये ननवड केलेल्या २२० उमेदवाराींपैकी ६१ उमेदवाराींना ररक्त पदाींअभावी 
ननयुक्ती देणे शक्य झालेले नाही. 
(३), (४) व (५) सन २०१४ मधील सशस्त्र पोलीस मशपाई भरतीत प्रनतननयुक्तीवर 
नेमणूक होणे मशल्लक असलेली पोलीस मशपायाींची ११२ पदे ववचारात घेऊन एकूण 
२२० पोलीस मशपायाींची भरती घेण्याकरीता जाहहरात प्रमसद्ध करण्यात आली होती व 
एकूण २२० उमेदवाराींची ननवड करण्यात आली आहे. मात्र प्रनतननयुक्तीवर पोलीस 
मशपायाींची नेमणूक न झाल्याने ननवड केलेल्या २२० उमेदवाराींपैकी १५६ उमेदवाराींना 
ननयुक्तया देण्यात आल्या आहेत. तसेच, सदर उमेदवाराींमधील ३ उमेदवाराींनी तयाींची 
ननवड रद्द करण्याबाबत केलेल्या ववनींतीच्या अनुषींगाने तयाींची ववनींती मान्य करण्यात 
आली आहे. उवशररत ६१ उमेदवाराींना ररक्त पदाींअभावी अद्याप ननयुक्ती देणे शक्य 
झालेले नाही. 

पदोन्नतीमुळे ननमाशण होणाऱ्या पोलीस मशपायाींच्या ररक्त पदात मशल्लक 
असलेल्या सवश ६१ उमेदवाराींना ननयुक् त या देण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
      पोलीस मशपायाींची पदे जशी जशी ररक्त झाली आहेत तयानुसार उमेदवाराींना 
सशस्त्र पोलीस मशपाई पदावर ननयुक्तया देण्यात आल्या असून ननयुक्तया देण्यात 
ववलींब झालेला नाही. 

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

काणे येथे ििा रोग रुग्णालय उभारण् याबाबत 

(३८) *  ७५६६   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४२ ला ददनाांि 
११ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथे ्ा्ा मेमोररयल सींस् थेच् या सहकायाशने ठाणे महानगरपामलकेतफे ककश रोग 
रुर्ग णाींसाठी ककश रोग रुर्ग णालय उभारण् यात येत असल् याचे हदनाींक १५ मे, २०१५ रोजी 
वा त यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या ककश रोग रुर्ग णालयाच ेउभारणीसाठी भूखींड उपलब् ध करुन देण् याच् या 
प्रस् तावास ठाणे महानगरपामलकेने हदनाींक १५ मे, २०१५ रोजी वा त यासुमारास मींजुरी 
हदली असल् याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर ककश रोग रुर्ग णालयाच े उभारणी सींदभाशत १ महहन् यात कायशवाही पूणश 
करण् यात येईल, असे मा.मयु यमींत्री महोदयाींनी सन २०१५ च्या अथशसींकर्ल्पय 
अधधवेशनात उपरोक्त ववषयावरील आयुधाव्दारे झालेल्या (सन २००५ च े प्रथम 
अधधवेशनात) चचसे उत तर देताना ववधानपररषद सभागहृास आश् वामसत केले आहे. 
असे असताना ठाणे महापामलकेने भूखींडास मींजुरी देण् याखेरीज अद्याप कोणतीही 
कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर कॅन् सर हॉर्स्प्ल कोणत या हठकाणी उभारण् यात येणार आहे व 
त याबाबतचा आराखडा व कामाची सद्य:र्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठाणे महानगरपामलकेच्या महासभेने मौजे मार्जवड े येथील सव्हे नीं. ३००, ३०९, 
३५८, ३६४ हा भूखींड क्रकीं वा अन्य ततसम भूखींड कॅन्सर हॉर्स्प्ल उभारणेकरीता 
भाडतेतवावर देणेबाबत महासभा ठराव ि.९ हदनाींक १४.५.२०१५ अन्वये मींजूरी हदलेली 
आहे. 
(३) व (४) ववषयाधधन प्रकरणी सींचालक, ्ा्ा मेमोरीयल सें्र याींना हदनाींक 
२४.०६.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये जागा उपलब्धतवेवषयी कळववण्यात आले आहे. ्ा्ा 
मेमोरीयल सें्र याींनी भूखींडाची ननर्श्चती केल्यानींतर तयानुसार पुढील कायशवाही ठाणे 
महानगरपामलकेमाफश त करण्यात येईल. 

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

लोहा (जज. नाांदेड) शहरात ि ग्रामीण भागात मुांबई-िलयाण 
मटिा, जुगार िाढीस लागल याबाबत 

  

(३९) *  ७०७४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहा (र्ज. नाींदेड) शहरात व ग्रामीण भागात मुींबई-कल्याण म्का, जुगार मोठया 
प्रमाणात फोफावला असून या म्क्याच्या जुगारामुळे हजारो लोक देशोधडीला लागत 
आहेत. लोहा शहरात सुमारे ५०० च्या वर म्का जुगाराच े बुकी असल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलीस प्रशासनाने दलुशक्ष केलेल्या या म्का जुगाराची शासनाने 
चौकशी करुन सींबींधधतावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत  ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
प्रश् नात नमूद केल् याप्रमाणे बातमी प्रकाशीत झाली होती तथावप सदर बातमी 

व त यातील ५०० म्का जुगाराच े बुकी बाबतची बाब खो्ी आहे. लोहा शहर व 
ग्रामीण भागात चोरुन लपून चालणा-या म्का जगुार गुन् ्याबाबत गुप् त 
बातमीदाराकडून माहहती काढून, छापे ्ाकून मागील १ वषाशत एकूण २७ गुन् हे दाखल 
करण् यात आले आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

िलयाण-डोंबबिली महानगरपामलिेने महापौर चषि राज्यतातरीय पॉिर मलप् टीांग  
तापधेच ेननयमबा्य पध्दतीने ई-टेंडररांग िेल याबाबत 

(४०) *  ६७५८   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका महापौर चषक राज्यस्तरीय पॉवर मलप् ्ीींग 
स्पधेच े ननयमबा्य पध्दतीने ई- े्ं डररींग ननववदा काढून स्पधाश भरवल्याने मोठ्या 
प्रमाणात महानगरपामलकेच े आधथशक नुकसान झाल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त यादरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपूणश ननववदा प्रक्रियेच े काम ननयमबा्य पध्दतीने शासन ननणशय 
िमाींक सीए्ी १०/२००६/प्र.ि.१३३/इमारती-२ हदनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या 
ननणशयामधील नमूद बाबीींचा भींग करुन ५ हदवसात ननववदा काढून ती मींजूर करुन 
स्पधाश देखील भरण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्पधाश प्रक्रियेस मा.आयुक्त याींची परवानगी नसताींना स्पधाश 
भरववण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच क्रिडा अधधकारी हे पद मींजूर नसताींनाही श्री.राजेश भगत हे प्रभारी क्रिडा 
अधधकारी म्हणून काम कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले, तद्नुसार यास जबाबदार/दोषी असणाऱ्या व्यक्तीींना ननलींत्रबत करुन 
तयाींचवेर मशस्तभींगाची कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(६) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) महापौर राज्यस्तरीय पॉवर मलफ्ीींग स्पधाश यशस्वीररतया पार पडण्यासाठी 
उपलब्ध असलेला अल्प कालावधी लक्षात घेऊन महानगरपामलकेमाफश त स्पधेसाठी 
आवश्यक असणाऱ्या साहहतय खरेदीकरीता ई- े्ं डररींगद्वारे हद. २०/०४/२०१५ रोजी ४ 
हदवसाींची अल्प मुदतीची ननववदा सूचना प्रमसध्द करण्यात आली. 
(३) नाही. 

महानगरपामलका आयुक्ताींनी स्पधाश घेण्यास हदलेल्या मान्यतनुेसार सदर 
स्पधेच ेआयोजन करण्यात आले. 
(४) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या आस्थापना सूचीवर िीडा अधधकारी हे पद 
मींजूर नाही. 

श्री.राजेश भगत हे महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवर फायरमन या पदावर 
कायशरत आहेत. श्री. भगत याींच्याकड े िीडा ववषयक शैक्षणणक पात्रता असल्याने, 
तसेच त ेकुस्ती मधील राषरीय खेळाडू असल्याने महानगरपामलकेच्या िीडा धोरणाींची 
अींमलबजावणी व कामकाज पाहण्याकरीता पामलकेमाफश त तयाींच्याकड ेिीडा ववभागाच े
काम सोपववण्यात आले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मशिडी (मुांबई) येथील जुना पोताट ऑकफस मैदानामध्ये िताव्य बजाित  
असलेलया ३५ िषीय पोलीस मशपायाला झालेली मारहाण 

  

(४१) *  ७०९२   श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुतानबानू 
खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमसांग राकोड :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशवडी (मुींबई) येथील जुना पोस्् ऑक्रफस मैदानामध्ये कतशव्य बजावत असलेल्या 
३५ वषीय पोलीस मशपायाला ५ जणाींनी बेदम मारहाण केल्याच े माहे १९ एवप्रल, 
२०१४ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, नशेमध्ये पोलीस मशपायाला मारहाण करणाऱ्या आरोपीींवर शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीची कायशवाही करण्यात आली नसल्यास तयाची कारणे काय 
आहेत? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर घ्ना हद. १८.४.२०१५ रोजी घडली 
असून र.अ. क्रकडवाई मागश पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद ि. १८७/२०१५ कलम १४१, 
१४३, १४७, १४९, ३२३, ३३३, ३५३, ५०४, ५०६ भादींवव अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात 
आला असून ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िें द्र सरिारच्या जिाहरलाल नेहरु नागरी राष्ट्रीय पुनाननमााण योजनेतून आळांदी 
शहरास भामा-आसखेडा पाणीपुरिका योजनेतून पाणी पुरिका िरण्याबाबत 

  

(४२) *  ७९९५   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी राषरीय पुनननशमाशण योजनेतून आळींदी 
शहराच्या पूवश भागातील खराडी, कळस, चींदननगर, धानोरी आणण वडगाींवशेरी या 
भागाला भामा-आसखेडा पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेची सुमारे २ क्रक.मी. लाींबीची पाईपलाईन आळींदी शहरातून 
जात असूनही आळींदी शहराला मात्र तयातून पाणी पुरवठा होणार नसल्याने योजनेचे 
काम बींद पाडण्याचा ननणशय गावकऱ्याींनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, आळींदी शहराला पाणीपुरवठा करण्याच े दृष्ीने शासन काय 
उपाययोजना करणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र शासन पुरस्कृत जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी 
पुनशननमाशण अमभयानाींतगशत पुणे महानगरपामलकेच्या रुपये ३८०.१६ को्ी क्रकीं मतीच्या 
भामा-आसखेड पाणी पूरवठा प्रकल्पास कें द्र शासनाने सन २०१३ मध्ये मान्यता 
हदलेली आहे. सदर योजनेतून पुणे नगर रोड वरील कळस, सींगमवाडी, येरवडा, 
लोहगाव, धानोरी, कल्याणीनगर, वडगावशेरी व खराडी या भागासाठी पाणीपरुवठा 
होणार आहे. 
(२) आळींदी नगरपररषदेने पुणे महानगरपामलकेच्या भामा-आसखेड पाणीपुरवठा 
योजनेअींतगशत आळींदी शहरातून जाणाऱ्या पाईपलाईनमधून पाणी ममळणेकामी ठराव 
केला आहे. 
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     पुणे महानगरपामलकेच्या आळींदी नगरपररषदेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या सदर 
येाजनेच्या पाईपलाईन मधून आळींदी शहराला पाणी पूरवठा होत नसल्याने सदर 
कामास गावकऱ्याींनी ववरोध केला असल्याबाबत र्जल्हाधधकारी, पुणे याींनी अहवाल 
सादर केला आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी वस्तुर्स्थतीबाबत चौकशी करुन सववस्तर अहवाल सादर 
करण्याबाबत सुचना र्जल्हाधधकारी, पुणे याींना देण्यात आल्या आहेत. 

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

खोपोली खालापूर (जज.रायगड) येथील उद्योजिाांिडून औद्योधगि  
सुरक्षा ननयमाांच ेउललांतन होत असलयाबाबत 

  

(४३) *  ८३१९   श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड र्जल्हयातील खोपोली खालापूर पररसरात लहान व मध्यम स्वरुपाचे 
जवळ जवळ २०० उद्योग कायाशन्वीत असून सदर उद्योजकाींकडून औद्योधगक ननयम 
१९८५ नुसार औद्योधगक सुरक्षा ननयमाींच े सराशस उल्लघन केले जात असल्याचे 
अमलकडेच ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय 
आढळून आले व तयानुसार याप्रकरणी पुढे कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) अद्याप चौकशी व कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) रायगड र्जल््यातील खालापूर तालुक्यामध्ये (खोपोलीसह) 
एकूण ३०९ नोंदणीतून कारखाने अर्स्ततवात आहेत. गेल्या दोन वषाशमध्ये (मे, २०१५ 
पयतं) तयापैकी २७३ कारखान्याींना औद्योधगक सुरक्षा व आरोर्गय सींचालनालयातील 
अधधकाऱ्याींनी भे्ी देऊन सुरक्षक्षततबेाबतच्या लेखी सूचना हदलेल्या आहेत. सुरक्षा 
ननयमाींच ेउल्लींघन करीत असल्याच ेआढळलेल्या २४ कारखान्याींवर कायदेशीर कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) सींचालनालयातील अधधकाऱ्याींनी हदलेल्या भे्ीच्या वेळी सुरक्षा ननयमाींचे 
उल्लींघन करीत असलेल्या कारखान्याींच्या व्यवस्थापनावर कारखाने अधधननयम, १९४८ 
तसेच महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ अींतगशत कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली 
असून सींबींधधताींवर ३४ फौजदारी ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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मुांबईतील सहा आददिासी पाड ेअसलेलया गोराई गािात  
नागरी मुलभूत सुविधाांचा असलेला अभाि 

  

(४४) *  ७१५४   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सहा आहदवासी पाड े असलेल्या गोराई गावात रस्त,े वीज, 
पाणी,रुर्गणालय, स्मशानभूमी या नागरी मुलभूत सुववधाींचा अभाव असल्याच े माहे 
एवप्रल २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावातील ग्रामस्थाींना मुलभूत सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महानगरपामलकेतफे या आहदवासी पाड्याींस 
मलनन:सारण, पायवा्, बोअरवेल, सौरऊजाश हदवे याींसारयया मुलभूत नागरी सुववधा 
पुरववल्या जात आहेत. 

गोराई गावास महानगरपामलकेचा दवाखाना असून सदर दवाखान्यात गोराई 
म्हाडा आरोर्गय कें द्रामाफश त स्थाननक नागरीकाींना आरोर्गय सुववधा पुरववल्या जातात. 

मुींबईतील सहा आहदवासी पाड े असलेल्या गोराई गावात स्मशानभूमीची 
सुववधा नाही, हे खरे आहे. तथावप गोराई गाव व शेजारील आहदवासी पाड े या 
भूभागात स्मशानभूमीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतफे भूखींड आरक्षक्षत केलेला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर येथील यमाई तलािाच्या सुशोभीिरणाबाबत 
  

(४५) *  ८१९६   श्री.दत्ता्य सािांत :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर येथे राज्य सरकारच्या सरोवर सींवधशन योजनेंतगशत सुरु असलेले यमाई 
तलावाच्या सुशोभीकरणाच े कामे प्रलींत्रबत असून, ननकृष् दजाशची कामे केल्यामुळे 
तयाची दरुवस्था झाली असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननकृष् दजाशची कामे केल्यामुळे चालण्यासाठी केलेल्या रॅकवर खड्डे 
पडले असुन प्रकाशासाठी बसववण्यात आलेल्या ववद्युत खाींबाचीही दरुवस्था झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारची ननकृष् दजाशची कामे करणाऱ्या सींबींधधतावर कारवाई 
करुन दसुऱ्या ्प्प्यातील प्रलींत्रबत कामे पूणश करण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना 
व कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      तलावाच े बाींधाच े मजबुतीकरण करण्यासाठी नवीन भराव करणेत आलेला 
आहे. तलावाच्या भरावावर चालणेसाठी पेव्हीींग ब्लॉक ्ाकण्यात आले आहेत. रॅकवर 
काही हठकाणी पेव्हीींग ब्लॉक ननघालेले असून तयाच्या दरुुस्तीच ेकाम करण्यात येत 
आहे. ववद्युत खाींबा वरील हदव ेदरुुस्तीची कामे वेळोवेळी केली जातात. 
(३) पींढरपूर नगरपररषदेने दसुऱ्या ्प्प्यातील कोणतहेी काम हाती घेतलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोरेगाि (पूिा) मुांबई येथील एिा अनधधिृत शेडमधील ताटुडीओत  
मध्यरा्ी आग लागून झालेलया वित्तहानीबाबत 

  

(४६) *  ६९४३   श्री.राजेंद्र मळुि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमसांग 
राकोड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींव (पूवश) मुींबई येथील जुनी म्हाडा कॉलनी येथील जनरल अरुणकुमार वैदय 
मागाशवर असलेल्या एका अनधधकृत शेडमधील स््ुडी त मध्यरात्री आग 
लागून स््ुडी लगत असलेली पींधरा दकुाने जळून खाक झाली यामध्ये सुदैवाने 
र्जवीत हानी झाली नसली तरी मोठया प्रमाणात ववततहानी झाली असल्याच ेहदनाींक 
१८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आवश्यक कायशवाही करणार वा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गोरेगाींव (पूवश) मुींबई येथील जनरल अरुणकुमार वैद्य 
मागाशवरील सामना पररवार को.ऑप.हौ.सो. जवळ बैठ्या शेडच्या ववववध दकुानाींमध्ये 
हदनाींक १७.०४.२०१५ रोजी ०२.२८ वाजता आग लागली होती. तया शेडमध्ये स््ुडड  
नव्हता. या आगीची सुरुवात सदर शेडमधील ए १ हॉ्ेलमधून झाली. सदर आगीत 
अींदाजे रु. ४,४७,०००/- इतके नुकसान झाले आहे. 
(२) मुींबई अर्र्गनशमन दलामाफश त सदर आगीची चौकशी करण्यात आली असून, सदर 
घ्नेच ेकारण ‘सदोष ववद्युत प्रणाली’ असे आढळून आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील मसडिोने २८ गािाांचा वििास िरण्याबाबत 

(४७) *  ७४६२   श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील मसडकोने २८ गावाचा ववकास करण्यासाठी झालर (ववशेष 
ननयोजन प्राधीकरण) गुींडाळण्याची कायशवाही करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसडकोने ववववध धोरणासाठी आरक्षक्षत केलेल्या जागाींवर अनतिमणे 
होऊ लागली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतिमणामुळे झालर क्षेत्रातील ववकास करण्याच े दृष्ीने अडचणी 
ननमाशण होऊ शकतात, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने तवरीत ननणशय घेऊन २८ गावाच्या ववकास 
मसडको हा महानगर ननयोजन सममती करणार असल्याच ेशासन जाहीर करणार आहे 
काय, 
(५) अद्याप, याबाबत ननणशय घेतला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगाबाद महानगरपामलका क्षेत्रालगतच्या झालर क्षते्रातील 
२८ गावाींकरीता शासनाने मसडकोची “ववशेष ननयोजन प्राधधकरण” म्हणून महाराषर 
प्रादेमशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ च ेकलम ४० अन्वये नेमणूक केली आहे. 
मसडकोने या झालर क्षेत्राच्या बाबतीत तयाींची नेमणूक रद्द करुन हे क्षते्र अन्य 
प्राधधकरणास हस्ताींतरीत करणेबाबत शासनास ववनींती केली आहे. 
(२) व (३) औरींगाबाद झालर क्षेत्र प्रारुप ववकास आराखड्यातील काही जागाींवर 
अनधधकृत रेखाींकन व बाींधकामे होत असल्याच े हदसून आले असून अशा प्रकारणात 
अनधधकृत बाींधकाम ननयींत्रक पथकाद्वारे प्रचमलत पध्दतीनुसार नो्ीसा देवून सदर 
अनधधकृत कामे थाींबवण्याची/तोडण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
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(४) व (५) मसडकोने सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. औरींगाबाद 
महानगरपामलकेच ेअमभप्राय प्राप्त करुन शासनाचा अींनतम ननणशय घेण्यात येईल. मात्र 
आजममतीस या क्षेत्रासाठी मसडको ववशेष ननयोजन प्राधधकरण असल्याने तयाचा 
ववकास मसडकोने करणे अपेक्षक्षत आहे. 

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

नागपूर येथील ितृ् तप्ाच् या जादहरात व्यिताथापिास चुिभच्या आशयाच ेलेखी 
सुचनाप् देणाऱ्या पोलीस उपननरीक्षिािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४८) *  ७२७८   श्री.ममतशे भाांगडडया, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील एका वतृतपत्राच्या जाहहरात व्यवस्थापकाने वतृतपत्राच्या 
व्यवहारामध्ये झालेल्या अपहाराबाबत वतृतपत्राच े कायाशलयीन हद्दीमध्ये असलेल्या 
सीताबडी पोलीस स््ेशन मध्ये हदनाींक ०७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
तिार दाखल केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वतृतपत्राच्या जाहहरात व्यवस्थापकाने या अगोदर हद. २२ माचश 
२०१४ रोजी वा तयासुमारास या ववषयाबाबत सीताबडी पोलीस स््ेशनमध्ये तिार 
दाखल केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तिारीवर सीताबडी पोलीस स््ेशनच्या उपननरीक्षकाींनी तिार 
केलेल्या व्यक्तीच े घ्नास्थळ हे दसुऱ्या र्जल््यातील असल्यामुळे सींबींधीत पोलीस 
स््ेशनला तिार सादर करावी अशा आशयाच्या सुचनापत्राद्वारे वतृतपत्राच्या जाहहरात 
व्यवस्थापकाींना लेखी स्वरुपात कळववले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चुकीच्या आशयाच े लेखी सुचनापत्र देणाऱ्या पोलीस उपननरीक्षकावर 
कठोर दींडातमक कारवाई करण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, कारवाई न करण्याची कारणे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, 
(४) व (५) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन मसताबडी येथे तीन व्यक्तीींववरुध्द कायशवाही 
करण्याबाबत तिारदाराने अजश केला होता. परींतु सदर तीन व्यक्ती अकोला व 
बुलडाणा र्जल््यातील असल्यामुळे सींबींधधत पोलीस स््ेशनला तिार करण्याबाबत 
तिारदारास कळववण्यात आले होत.े ही कायशवाही चुकीची नसल्याच े आढल्यामुळे 
सींबींधधत अधधकाऱ्यावर कायशवाही प्रस्ताववत करण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
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िसमत-परभणी रतात्यािर थोराि ि खाांडगेाि पाटी दरम्यान झालेलया अपताताबाबत 
  

(४९) *  ८०२०   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसमत-परभणी रस् त यावर थोरावा त ेखाींडगेाव पा्ीच् या दरम् यान हदनाींक १५ मे, 
२०१५ रोजी वा तयासुमारास एका भरधाव रकने ऑ्ोररक्षाला धडक हदल् याने त यात 
मायलेकी ठार झाल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या अपघातास कारणीभूत ठरलेला रक ग्रामीण पोलीसाींनी ठाण् यात 
घ्नेनींतर आणल् यानींतर तो रक बदलून दसुरा उभा केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशीअींती रक मालकावर कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) या अपघात प्रकरणात वसमत (ग्रामीण) पोलीसाींनी गुन् ्याचा रक 
बदलण् याचा प्रयत न केला अशा बातमीवरुन उपववभागीय पोलीस अधधकारी याींना 
चौकशी करण् याच ेआदेश हदनाींक २७.६.२०१५ रोजी हदले आहेत. सदर चौकशी अहवाल 
प्राप् त होताच पुढील कायशवाही करण् यात येईल. 
     अपघात प्रकरणी पोलीसाींनी केलेल् या चौकशीमध् ये सदर अपघात हा रक 
चालकाच् या चुकीमुळे घडला असून, रक चालकाववरुद्ध वसमत (ग्रामीण) पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.नीं.३३/२०१५, भाीं.द.वव.सीं.कलम ३०४ (अ), ३३७, ३३८, २७९ प्रमाणे गुन् हा 
दाखल केलेला आहे. गुन् ्याचा अधधक तपास सुरू आहे. 

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

मुांबईतील म्हाडाच्या आर.आर.बोडाात अधधिाऱ्याांची िमतरता  
असलयामुळे भाड ेिसुली थिल याबाबत 

  

(५०) *  ७६३०   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या आर.आर.बोडाशत भाडवेसुलीकरीता अधधकाऱ्याींची कमतरता 
असल्यामुळे भाड ेवसुली न झाल्याने मोठया प्रमाणात भाड ेथकले असल्याच ेमाहे मे, 
२०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त भाडवेसुली करण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, साधारणत: केव्हापयतं उक्त कायशवाही पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींशतः खरे आहे. 
मुींबई इमारत दरुूस् ती व पुनरशचना मींडळातील सींिमण मशबीर व पुनरशधचत 

गाळ्याींच् या सींय येच् या प्रमाणात पुरेसा कमशचारीवृींद उपलब् ध नसल् याने व रहहवाशाींचा 
असहकार यामुळे गाळ्याच ेभाड ेव सेवा आकार वसुलीची थ कबाकी जास् त आहे. 
(२) सद्यःर्स्थतीत ररक् त पदी भाडवेसुलीकाराची ननयुक् ती तसेच महाराष र गहृननमाशण 
व क्षेत्रववकास प्राधधकरण स् तरावर भाडवेसुलीकार/वररष ठ मलवपक याींची लवकरच भरती 
करण् यात येणार आहे. तसेच मींडळाच् या भाडकेरु/रहहवासी याींना वैयर्क्तकररत या 
कळववणे, सेवा आकार व भाड े भरणा करणेसींबींधी मींडळाच् या इमारतीमध् ये फलक 
लावणे, कमशचा-याींची ववशेष वसुली पथकामाफश त पाठपरुावा करणे ही कायशवाही 
करण् यात येत आहे. तसेच भाड े व सेवा आकारासींबींधी सेवाींच े सींगणकीकरण करुन 
ऑनलाईन सुववधा उपलब् ध करुन देण् याच ेकायश प्रगतीपथावर आहे. 

तसेच भाडे, सेवा आकार व थ कबाकी अदा न करणा-या रहीवाशाींची 
गाळ्याची ववद्युत जोडणी व जल जोडणी खींडीत करणे व म् हाडा अधधननयम, १९७६ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण् यात येत आहे. 
(३) महाराष र गहृननमाशण व क्षेत्रववकास प्राधधकरणामाफश त सेवा आकार, भाड े व 
थकबाकी वसुलीच ेउद्दीष ् साध् य करण् यासाठी ववशेष मोहहम राबववण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

िल याण-डोंबबिली शहरात चोरी, तरफोडी हे ि इतर अनेि गुन्हेगारीच े 
प्रिार िाढलयाने सीसी दट.व्ही.िॅमेरे बसविण्याबाबत 

  

(५१) *  ८१२४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण-डोंत्रबवली शहरात चोरी, घरफोडी व इतर अनेक गुन्हेगारीच े प्रकार 
वाढल्याने नागररक प्रचींड हैराण झाले असून यावर उपाय म् हणून सीसी्ीव् ही कॅमेरे 
लावण् याबाबतची मागणी नागररकाींकडून होत असल् याच े हदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ 
रोजी वा त यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू हठकाणी सीसी ह्.व्ही.कॅमेरे लावण् यास कल् याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलका दलुशक्ष करीत असल् यामुळे येथील नागररकाींनी हदनाींक ३ मे, २०१५ 
रोजी रस् त यावर उतरुन मभक मागो आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास त याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण डोंत्रबवली शहरात चोरी, घरफोडी व इतर अनेक 
गुन्हेगारीच े प्रकार वाढल्याबाबत पररमींडळ ३ मधील कायाशलयात अथवा सदर 
पररमींडळातील पोलीस ठाण्यात सीसी ्ीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबतची मागणी 
नागरीकाींकडून करण्यात आलेली नाही. 
(२) सीसी ह्व्ही कॅमेरे लावण्याबाबत कल्याण डोंत्रबवली महानगरपामलका दलुशक्ष करीत 
असल्यामुळे येथील नागरीकाींनी हदनाींक ०३.०५.२०१५ रोजी रस्तयावर उतरुन मभक 
मागो आींदोलन केले हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोिणातील बांदरे खाजगीिरणातून वििमसत िरण्याचा  
ननणाय शासनाने तेतलेला ननणाय 

  

(५२) *  ७७०५   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील बींदरे खाजगीकरणातून ववकमसत करण्याचा तसेच या बींदराना रेल्वे 
व रस्त े मागाशने जोडण्याचा ननणशय शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ च्या नतसऱ्या 
सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाबाबत शासनाने आतापयतं कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, खाजगीकरणातून बींदरे ववकमसत करण्याचा ननणशय 
हद.२०.०८.२०१० च्या बदींर धोरणान्वये घेण्यात आला तयानुषींगाने बींदराींना रेल्वे व 
रस्त ेमागाशने जोडण्याचा ननणशय शासनाने हद. १९.०२.२०१५ रोजी घेतला आहे. 
(२) जयगड बींदरास राषरीय महामागश ि. १७ ला जोडणारा जयगड त े ननवळी हा 
राज्यमागश ि. १६४ व हदघी बींदरास राषरीय महामागाशने जोडण्यासाठी राज्यमागश ि. 
९२,९६,९७ हे रुीं दीकरण व मजबुतीकरणासाठी ववकासकास हस्ताींतररत करण्यात 
आलेले आहे. 
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       जयगड डडगणी रेल्वे मागाशसाठी स्थापन करण्यात आलेला SPV आणण 
कोकण रेल्वे याींच्यामध्ये २८.०६.२०१५ रोजी सवलत करारनामा स्वाींक्षाींकीत करण्यात 
आलेला आहे. 
       हदघी व रोहा रेल्वे मागश मध्य रेल्वेशी जोडण्यासाठी हदघी पो श् मल. व रेल 
ववकास ननगम मल. याींच्यामध्ये १८.०४.२०१५ रोजी सामींजस्य करारनामा स्वाक्षाींकीत 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िुलाा येथील कक्िर बाप्पा िॉलनी पररसरातील  
लोिाांना टीबीची लागण झालयाबाबत 

  

(५३) *  ६८१८   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाश येथील ठक्कर बाप्पा कॉलनी पररसरात ४७ ्क्के लोकाींना ्ीबीची 
लागण झाल्याची बाब मेडस्केप इींडडया या सींघ्नेने केलेल्या सवेक्षणातून माहे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय आहेत व तयाअनुषींगाने सदर पररसरातील 
नागररकाींना या आजारावर योर्गय औषधोपचार ममळण्यासाठी शासन कोणती 
उपाययोजना करणार आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील चेंबूर येथील ठक्करबाप्पा कॉलनी येथे मेडस्केव 
इींडडया  या सींस्थेने सवेक्षण घेतल्याच े व तयामध्ये या पररसरात ४७% लोकाींना 
क्षयरोगाची लागण झाल्याच े वतृत एमशयन एज या वतृतपत्रात हदनाींक २५ एवप्रल, 
२०१५ रोजी प्रमसध्द झाले हे खरे आहे. 

तथावप मेडस्कोप इींडडया या सींस्थेकडून अद्याप याबाबतचा अहवाल 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस प्राप्त झालेला नाही. तसेच सदर सींस्थेस सवके्षण 
करण्याच ेकोणतेही ननदेश बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफश त देण्यात आलेले नाहीत. 
(२) सदर सींस्थेकडून अहवाल प्राप्त करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने तया 
सींस्थेकड ेववनींती केली आहे. 
(३) ठक्करबाप्पा कॉलनीच्या पररसरातील क्षयरोगाबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफश त पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
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 सदर ववभागात ४ सूक्ष्मदशी कें दे्र, ७ आरोर्गय कें दे्र, १२ डॉट्स सें्सश, १ 
अशासकीय सींस्था, कुलाश भाभा गोवींडी येथे ड्रग रेणझस् ी्ं् क्षयरोगाच्या २ 
प्रयोगशाळा व ड्रग रेणझस् ी्ं् क्षयरोगाच े१ उपचार कें द्र कायशरत आहेत. 

 या ववभागात बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सुधाररत राषरीय क्षयरोग 
ननयींत्रण कायशिमाींतगशत सन २०१४ मध्ये १९५ तर सन २०१५ मध्ये १०६ 
रुर्गणाींवर क्षयरोगाच ेउपचार सुरु आहेत. 

 ऍक््ीव केस फाईडीींग - ठक्करबाप्पा कॉलनी येथे कॉलनी येथे आरोर्गय 
कें द्रातील वैद्यकीय, ननम वैद्यकीय व क्षयरोग कायशिमातील क्षेत्रीय 
कमशचारी घरोघरी जाऊन क्षयरोगाच ेरुर्गण शोधतात. 

 या ववभागातील खाजगी वैद्यकीय व्यावसानयक, अशासकीय सींस्था याींचे 
क्षयरोगाबाबत प्रमशक्षण घेण्यात आले आहे. 

 प्रतयेक क्षयरोग रुर्गणाचा औषधोपचार व तपासणीसाठी पाठपुरावा केला 
जातो. ड्रग रेणझस् ी्ं् क्षयरोगाच्या रुर्गणाींना ‘आरोर्गयवधीनी’ या प्रकल्पाींतगशत 
पूरक आहार देण्यात येतो. 

 सदर पररसरात बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या क्षयरोग स््ाफमाफश त 
पररसरातील लोकाींची वेळोवेळी सभा घेऊन क्षयरोगाची माहहती देण्यात येत.े 

 सींशनयत रुणाींना जवळील बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या दवाखान्यात 
पाठववण्यात येऊन तेथे तयाींची ववनामुल्य तपासणी होत.े तयात क्षयरोगाचा 
रुर्गण आढळल्यास तयाला आरोर्गय कें द्रातून औषधे सुरु केली जातात. 

 तसेच पथनाट्याद्वारे, रुर्गण मेळावे, पोस््सश, माहहती पत्रत्रकेद्वारा पररसरात 
जनजागतृी करण्यात येत.े 

----------------- 
नागपूर विभागातील उप िनसांरक्षिास लाचलुचपत प्रनतबांधि  

विभागाच् या पथिाने अटि िेल याबाबत 
  

(५४) *  ९६८८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववभागात कायशरत असलेले उप वनसींरक्षक श्री.दीपक मनोहर भ् याींना 
हदनाींक २९ मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच् या 
पथकाने १९ लाख २५ हजाराच् या रकमेसह अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत आणखी कोणाचा सहभाग असल् याच ेआढळून आले आहे 
काय, 
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(४) तसेच, उक्त प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) श्री.हदपक मनोहर भ्, उपवन सींरक्षक नागपूर याींना गोपनीय माहहतीच् या 
आधारे हदनाींक २९.०५.२०१५ रोजी १९ लाख २५ हजार इतकी रक् कम पुणे येथे घेवून 
जात असताना पकडण् यात आले व सदर रक् कमेबाबत कोणतहेी समाधानकारक उत तर 
न हदल् याने त याींचवेवरुद्ध हदनाींक ३१.०५.२०१५ रोजी पोलीस स् ्ेशन मसताबडी येथे 
गु.र.ि.३९९८/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ च ेकलम १३ (१) (ई) 
सह १३ (२) अन् वये गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. सदर गुन् ्यात त याींना 
३१.०५.२०१५ रोजी अ्क करण् यात आली होती. तद्नींतर मा.न् यायालयाने हदनाींक 
०६.०६.२०१५ रोजी जामीन मींजूर केला आहे. या प्रकरणी श्री.भ् याींना हदनाींक 
०२.०६.२०१५ च् या शासन आदेशान् वये सेवेतून ननलींत्रबत करण् यात आले आहे. सदर 
गुन् ्याचा तपास सुरू आहे. 

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

जळगाि महानगरपामलिेच् या मालिभच्या व् यापारी सांिुलनातील  
मुदत सांपलेले गाळे ताब्यात तेण्याबाबत 

(५५) *  ९७०४   श्रीमती जतामता िात :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपामलकेच् या मालकीची मुदत सींपलेल् या व् यापारी सींकुलनातील 
गाळे ताब् यात घेण् यासींदभाशत मा. औरींगाबाद खींडपीठाने आदेश हदले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, आतापयंत क्रकती गाळे ताब् यात घेण् यात आले आहेत, 
(३) अद्याप गाळे ताब् यात घेतले नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व गाळे 
ताब् यात घेण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
        जळगाींव महानगरपामलकेने २९ व्यापारी सींकुलातील ४५१७ गाळ्याींपैकी 
एकूण २१७५ मुदत सींपलेले गाळे खाली करण्याच्या जळगाव महानगरपामलकेने 
ऑक््ोबर, २०१२ मध्ये हदलेल्या ववववध आदेशाववरुध्द सींबींधधत गाळेधारकाींनी 
मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठात दाखल केलेल्या ववववध याधचका 
मा.न्यायालयाने फे्ाळल्या असून महानगरपामलकेच ेआदेश कायम केले आहेत. 
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(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाच्या हद.८.५.२०१५ च्या 
आदेशानुसार सेंरल फुले माके् मधील नऊ गाळे जळगाव महानगरपामलकेने ररतसर 
पींचनामा करुन ताब्यात घेतले आहेत. 

या मुदत सींपलेल्या गाळ्याींच े नुतनीकरण करण्यासींदभाशत मशघ्र मसध्द 
गणकानुसार होणाऱ्या क्रकीं मतीच्या ८% दराने वप्रममयम आकारण्याबाबत जळगाव 
महानगरपामलका महासभेने ठराव ि.१३५, हद.२०.१०.२०१४ केला आहे. 

याबाबत आयुक्त, जळगाव महानगरपामलका याींनी मागववलेले मागशदशशन 
आणण सींबींधधत गाळेधारक तसेच लोकप्रनतननधी याींनी शासनास केलेली ववनींती 
ववचारात घेऊन, उक्त ठरावावरील  कायशवाहीस हद.०४.०६.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
स्थधगती देण्यात आली आहे. 

तसेच, या प्रकरणी लोकप्रनतननधी व सींबींधधत गाळेधारकाींचे प्रनतननधीींसमवेत 
शासनस्तरावर बैठक झाली असून बैठकीत उपर्स्थत झालेल्या मुद्दाींच्या अनुषींगाने, 
आयुक्त, जळगाव महानगरपामलका याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर उधचत ननणशय 
घेण्यात येईल. 

----------------- 
दापोली (जज.रत् नाधगरी) येथील समुद्र किनारी िसलेलया गािाांना  

‘’अ’’ िगा पयाटनता थळाचा दजाा देण्याबाबत 
  

(५६) *  १००३२   श्री.विजय सािांत :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे लाडघर, बुरोंडी, करजगाव, कदे मुरुड, सालदरेु, पाळींदे, हणे, आींजले, पाडले, 
आडे, कोळथरे (ता.दापोली, र्ज.रत नाधगरी) इत यादी समुद्र क्रकनारी वसलेल् या गावाींना 
‘’अ’’ वगश पयश् नस् थळाचा दजाश देण् याची मागणी गत काही वषाशपासून शासनाकड ेहोत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागणीवर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अदयापही कोणतीही कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. तथावप, लाडघर गावास ववशेष दजाश देण्याची मागणी 
करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िजातहून मुांबई सीएसटीिड ेधािणाऱ्या लोिलमध् ये ६५ िषीय  
भोंदबुाबाने ब्शुळाने एिा प्रिाश् याची िेलेली हत् या 

  

(५७) *  १००४४   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजशतहून मुींबई सीएस्ीकड ेधावणाऱ्या लोकलमध् ये ६५ वषीय भोंदबुाबाने हदनाींक 
२२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तयासमुारास त्रत्रशुळाने एका प्रवाश् याची भोसकून हत या 
केल् याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर भोंदबुाबावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर घ्ना घडली हे खरे आहे, परींतु एका साधुबाबाने 
सहप्रवाशाचा चाकूने उजव्या दींडावर वार केल्याने अनतरक्तस्त्रावामुळे तयाचा मतृयू 
झाला आहे. 
(२) यातील आरोपी ववरुध्द कल्याण रेल्वे पोलीस ठाणेत गुन्हा रर्ज.ि. ९४/२०१५, 
कलम ३०२ भादींवव प्रमाणे दाखल करण्यात आला असून, तयास अ्क करण्यात 
आली आहे. सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील मसडिो हडिोसह अनेि नगराांमध् ये  

नागरीिाांना शुधती पाण् याचा पुरिका िरण् याबाबत 

(५८) *  ७८१९   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील मसडको, हडकोसह अनेक नगराींमध् ये गेल् या महहन् यापासून 
दवूषत पाणी पुरवठा होत असल् याची बाब माहे मे २०१५ मध् ये वा तया दरम्यान 
महानगरपामलकेतील वररष ठ अधधका-याींच् या ननदशशनास तेथील नागरीकाींनी तसेच 
लोकप्रनतननधीींनी आणून हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत अद्यापही कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, कायशवाही न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच तेथील नागरीकाींना शुद्ध पाण् याचा पुरवठा करण् याबाबत कोणती तातडीची 
उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उदभवत नाही. 
(४)  I) ज् या भागात दवुषत पाणी पुरवठा होत असल् याची तिार प्राप् त होत.े त या 
भागामध् ये तातडीची उपाययोजना म् हणून  ्करद्वारे पाणी पुरवठा करण् यात येत आहे. 

II) दवुषत पाणी पुरवठा होत असलेल् या भागात जलवाहहन् या दरुूस् तीच ेकाम 
तात काळ हाती घेण् यात येत.े 

III) हदघशकालीन उपाययोजना म् हणून समाींतर जलवाहहनी योजना राबववण् यात 
येत आहे. त यामध् ये दवुषत पाणी पुरवठा होत असलेल् या भागातील जलवाहहन् या 
बदलण् याच ेकाम प्राधान् याने हाती घेण् यात येत आहे. 

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

मसांधुदगुा जजल्यात मसध्दीविनायि रताटच्या माध्यमातून  
मांजूर िेलेलया डायल ज सीस मशीनबाबत 

(५९) *  ७८०१   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुश र्जल््यात डायल र् सीस रुर्गणाींची वाढती सींयया लक्षात घेता गैरसोय 
्ाळण्यासाठी मसध्दीववनायक रस््च्या माध्यमातून १६ डायलेसीस मशीन शासनाने 
मींजूर केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या डायल र् सीस ममशन केव्हापासून कायाशर्न्व त करण्यात येणार 
आहेत, 
(३) असल्यास, या डायल र् सीस ममशन कोणकोणतया रुर्गणालयात उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार आहे ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, मसींधुदगुश र्जल््यात 
श्रीमसर्ध्दववनायक गणपती मींहदर न्यासातफे १६ डासमलसीस युनन्साठी अथशसहायतय 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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----------------- 
नागपूर दक्षक्षण मतदार सांतातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्याररत  

असलेलया बगीच्याांची झालेली दरुिताथा 
  

(६०) *  ७३२६   श्री.अननल सोले, श्री.ममतशे भाांगडडया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर दक्षक्षण मतदार सींघातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखतयाररत 
असलेल्या बगीच्याींची दरुवस्था झाल्याने नागररकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत 
असल्याच ेहदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बगीच्यातील लहानमुलाींसाठी असलेल्या खेळण्याची दरुुस्ती 
करण्यासाठी स्थाननक नगरसेवकाींनी वारींवार नागपूर सुधार प्रन्यासला ननवेदन हदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त बगीच्याची दरुवस्था दरु 
करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. हदनाींक १३ जून, २०१३ ला नागपूर 
सुधार प्रन्यासने तयार केलेल्या बगीच्यामधील काही खेळणी नादरुुस्त झाल्याच े
ननदशशनास होत.े 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी नागपूर सुधार प्रन्यासने तयार केलेल्या बगीच्याींच ेननररक्षण 
करण्यात आले. हदनाींक ६/२/२०१४ च्या ननवेदनाद्वारे दक्षक्षण नागपूरातील एकूण ८ 
उद्यानातील खेळणी दरुुस्त करण्यात आली. 
     या मशवाय हदनाींक १८.२.२०१५ रोजी ननववदा बोलावनू दक्षक्षण ववभागाअींतगशत 
येणाऱ्या छो्या व मोठया उद्यानातील खेळणी दरुुस्त व नववन खेळणी लावणे ही 
कामे हाती घेण्यात आली असून एकूण ९ उद्यानातील खेळणी लावण्याच ेकाम पूणश 
झाले आहेत व उवशररत कामे प्रगतीपथावर आहेत. 

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

मुांबईतील सायन हॉजतापटलमध्ये ननिासी डॉक्टरला झालेलया मारहाणीच्या  
ननषेधाथा डॉक्टराांनी पुिारलेलया आांदोलनाबाबत 

  

(६१) *  ६८८१   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
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सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील सायन हॉर्स्प्लमध्ये ननवासी डॉक््रला झालेल्या मारहाणीच्या 
ननषेधाथश डॉक््राींनी पुकारलेल्या आींदोलनामुळे हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी 
कामकाज पुणशपणे बींद पडले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््राींचा या आींदोलनामुळे डॉक््राींवर होणाऱ्या मारहाणीचा प्रश्न 
पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हॉर्स्प्लमध्ये डॉक््राींवर होणाऱ्या मारहाणीच ेप्रकार थाींबववण्यासाठी 
शासनाने ठोस अशी कोणती उपाययोजना क्रकीं वा कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी 
माडशकडून २४ तासाींचा सींप पकुारण्यात आला होता परींतु अधधषठाता याींच्या 
ववनींतीवरुन सींपाऐवजी १२ तासाींचा ननषेध दशशववण्यात आला. तसेच या हदवशी 
सगळया प्रकारच्या सेवा या आपतकालीन कक्षातून चालववण्यात येत होतया. तयामुळे 
कोणतयाही रुर्गणाची गैरसोय झाली नाही तयाचप्रमाणे प्रशासक्रकय कामकाज पूणशपणे 
चालू होत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच े अनतररक्त आयुक्त याींच्याकडे 
झालेल्या सभेत तातकाळ अनतररक्त सुरक्षा रक्षक पुरववण्याबाबत माडश सभासदाींकडून 
मागणी करण्यात आली. 

तयाप्रमाणे हद. ०५.०५.२०१५ पासुन खाजगी सुरक्षा कीं पनीच े३० सुरक्षा रक्षक, 
इमारतीच्या प्रतयेक मजल्यावर एक अशा प्रकारे नेमणुक करण्यात आली आहे. 

सायन रुर्गणालयात सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने १४० नवीन सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे 
स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव कायाशन्वीत केला आहे. 

तसेच डॉक््सशनी रुर्गणाींबरोबर व तयाींच्या नातवेाईकाींबरोबर कसा सुसींवाद 
साधावा याच े प्रमशक्षण बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफश त आयोर्जत करण्यात आले 
होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगर पररिहन महामांडळ मयााददत (पीएमपीएमएल) च्या 

विविध समतायाांबाबत 

 (६२) *  ६९१३   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ 
मशांदे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४०४ ला ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) पुणे व वपींपरी धचींचवड शहरात सध्या धावत असलेल्या पीएमपीएमएल बस पैकी 
फक्त ४० ्क्के बस पीएमपीएमएलच्या व ६० ्क्के बसेस खाजगी असल्यामुळे 
पीएमपीएमएलच ेआधथशक नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पीएमपीएमएल याींचकेडे पुणशवेळ व सक्षम अधधकारी नसल्यामुळे दैनींहदन 
उतपन्नात १६ लाख रुपयाींची घ् झाली आहे, बींद पडलेल्या बसची सींयया ५५० वर 
पोहचली आहे, दरुुस्त केलेल्या बस पुन्हा बींद पडू लागलेल्या आहेत, सुट्या भागाींचा 
पुरवठा अननयममत होऊ लागल्याने मागाशवर धावणाऱ्या बसची सींयया कमी होऊ 
लागली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) पुणे पीएमपीएमएलची आधथशक र्स्थती खालावलेली असताना पुणे आणण वपींपरी- 
धचींचवड शहरातील सुमारे १६०० बसस््ा पपैकी सुमारे ३०० बसस्थानकाींवर मोफत 
जाहहराती केल्या जात असून यातून ममळणाऱ्या रक्कमेचा परस्पर अपहार केला जात 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार बसेस 
ची सींयया वाढववण्याबाबत व पूणशवेळ सक्षम अधधकारी नेमण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, बसस्थानकाींवरील जाहहरातीच्या रक्कमेत अपहार करणाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
    आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. च्या एकुण शेडयुलपैकी ६७ ्क्के शेडयुलवर 
पी.एम.पी.एम.एल. च्या बसेस तर ३३ ्क्के शेडयुलवर भाडेततवावरील बसेस दैनींहदन 
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मागाशवर सींचलन करत आहेत. 
    भाडतेतवावरील बस सींचलनास प्रनत क्रक.मी येणारा खचश हा महामींडळाच्या 
मालकीच्या बसेसना प्रनत क्रक.मी येणाऱ्या खचाशपेक्षा कमी असल्यामुळे पीएमपीएमएल 
च ेआधथशक नुकसान होत आहे असे म्हणणे सींयुर्क्तक नाही. 
(२) पी.एम.पी.एम.एल. कड ेजून, २०१५ पासून पूणशवेळ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 
अधधकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

आज रोजी बींद बसेस २१९ असून दैनींहदन रननींग ररपेअरच्या बसेस १५७ 
आहेत. 
     माहे मे, २०१५ मध्ये प्रनतहदनी सरासरी उतपन्न रुपये १,३९,९१,२९१/- इतके 
प्राप्त झाले आहे तर, माहे जून, २०१५ मध्ये प्रनतहदनी वाहतूकीच्या सरासरी 
उतपन्नात वाढ होऊन त ेरुपये १,५४,०८,५३९/- इतके झाले आहे. 
     सुटे्ट भाग खरेदीसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आल्यामुळे बस देखभाल-
दरुुस्तीसाठी सुटे्ट भाग उपलब्धता वाढली आहे. तयामुळे बे्रक डाऊनचे  प्रमाण बऱ्याच 
अींशी कमी झाले असून, आज रोजी मागाशवर १५५० बसेस धावत आहेत. 
(३) नाही. पुणे व वपींपरी-धचींचवड महापामलका व शहरालगतच ेग्रामीण हद्दीतील बस 
शेल््रची एकूण सींयया १२५४ आहे. हे सवश बसशेल््सश जाहहरात ठेकेदार याींना 
जाहहरात प्रमसध्दीसाठी करारने देण्यात आलेले आहेत. याच े उतपन्न महामींडळास 
प्राप्त  होत आहे. 
(४) बसेस ची सींयया वाढववण्यासाठी जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुतथान योजनेंतगशत 
५०० बसेस घेण्याची कायशवाही सुरु आहे. तसेच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 
अधधकाऱ्याची पूणशवेळ ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला येथील विमानतळाच् या विता तारीिरणाबाबत 
  

(६३) *  ७३८६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९११ ला 
ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील ववमानतळाच् या धावपट्टीच् या ववस् ताराबाबतची सद्यःर्स्थती काय 
आहे, 
(२) असल् यास, सदर ववमानतळाच् या धावपट्टीच् या ववस्तारीकरणाच े काम 
सवशसाधारणपणे केव् हापयंत पूणश होण् याच ेअपेक्षक्षत आहे, 
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(३) नसल् यास, त याची कारणे काय आहेत ? 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणाकररता डॉ. पींजाब  
देशमुख कृषी ववद्यावपठाची ६०.६८ हे. जमीन आवश्यक असून या जममनीवर 
अस्तीतवात असलेल्या प्रशासकीय व अन्य इमारती सींशोधन कें द्र, शरद सरोवर व 
अन्य पाण्याच े स्त्रोत याींच े मलु्याींकनाची रक्कम रु. ५.६४ को्ी ववद्यापीठास अदा 
करण्यात आली आहे. 
    या ववस्तारीकरण प्रकल्पाववरुध्द मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ येथे 
जनहहत याधचका ि. २२/२०१४ दाखल करण्यात आली असुन तयात हद. २३.४.२०१४ 
रोजी झालेल्या सुनावणीत मा.उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश हदले असल्यामुळे 
ववस्ताररकरणाबाबत पुढील कायशवाही करता आली नाही. या सींदभाशत राज्य 
शासनाद्वारे मा. उच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र दाखल करुन स्थगनाश दरू करण्याची 
ववनींती करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) मा. उच्च न्यायालयाच ेस्थगनाश रद्द करण्याबाबत प्रयतन करण्यात येत 
असून स्थगनादेश रद्द झाल्यावर ववस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी 
जममनीच ेभुसींपादन व डॉ. पींजाबराव देशमुख कृषी ववद्यावपठाची आवश्यक जममन 
हस्ताींतरीत करण्याबाबत कायशवाही करण्याच ेननयोजन आहे. 

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

पळसखेड (ता.सोयगाांि, जज.जळगाांि) येथील िवििया श्री.ना.धों.महानोर याांच्या 
तरातील तामनृतधचन्हे ि िागदप्ाांची अज्ञातानी नासधुस िेलयाबाबत 

  

(६४) *  ६७२२   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पळसखेड े (ता.सोयगाव र्ज.जळगाींव) येथील कवववयश श्री.ना.धों.महानोर याींच्या 
शेतातल्या “पानकळा” या ननवासस्थानी पद्य आणण अन्य पुरस्कार आणण 
स्मनृतधचन्हे व कागदपत्राींची अज्ञाताींनी नासधुस केल्याची घ्ना हदनाींक ८ मे, २०१५ 
रोजी वा तया सुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सोयगाींव पोलीस ठाण्यात तिार नोंदववण्यात आली 
असून अद्याप अज्ञाताींना अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार शासन स्तरावर काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
       प्रकरणी हद. ०९/०५/१५ रोजी प्राप्त क्रफयाशदीवरुन अज्ञात आरोपीने 
फामशहाऊसची कडीकोंडा तोडून घरात प्रवेश करुन १ जुनी ररचाजेबल बॅ्री क्रकीं मत   
रु. २५०/- व १ पॉके् रेडी  जूना वापरता क्रकीं मत रु. १००/- चोरुन नेल्याबाबत 
पोलीस स््ेशन सोयगाींव र्ज. औरींगाबाद येथे गु.र.नीं. ४६/१५ भा.दीं.वव. कलम ४५४, 
४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) प्रकरणी गुन््याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस स््ेशनच े एक पथक, 
स्थाननक गुन्हे शाखाच ेएक पथक व दरोडा प्रनतबींधक पथक नेमण्यात आले असून 
आरोपीींचा कसोमशने शोध घेण्यात येत असून प्रकरणाचा तपास चालू आहे. 

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

जालना नगरपामलिेतील तनिचरा व्यिताथापन प्रिलपास प्रशासिभय मान्यता 
नसताांनाही ननयमबा्यररत्या ननविदा प्रमसध्द िेलयाबाबत 

  

(६५) *  ७२५२   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना नगरपामलकेतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
नसताींनाही ननयमबा्यररतया ननववदा प्रमसध्द करणे तसेच कीं त्रा्दाराींना कोट्यवधी 
रुपयाींची देयके अदा केल्याच्या प्रकारावरुन पालकमींत्री महोदयाींनी जालना येथील 
कीं त्रा्दार व अधधकारी याींच्याववरुध्द चौकशी व कारवाई करण्याच े आदेश 
र्जल्हाधधकारी, जालना याींनी सन २०१५ च्या मध्ये हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील गैरप्रकाराींची चौकशी करण्यासाठी र्जल्हाधधकारी, जालना याींनी 
नगरपामलका प्रशासन व मुययाधधकारी, जालना याींना नो्ीस बजावली आहे काय, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयमाच े उल्लींघन करण्यास जबाबदार असणाऱ्या मुययाधधकारी, 
कीं त्रा्दार व इतर यींत्रणाींची चौकशी करुन तयाींच्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) या प्रकरणी पालकमींत्री, जालना याींची सींबींधीत 
कीं त्रा्दार व अधधकारी याींच्याववरुध्द चौकशी व कायशवाही करण्याच े आदेश हदलेले 
नाहीत. 
     तथावप, या प्रकरणी र्जल्हाधधकारी, जालना याींनी मुययाधधकारी, नगरपररषद 
जालना याींना कारणे दाखवा नो्ीस देवून खुलासा मागववला असून खुलासा प्राप्त 
होताच ननयमानुसार कायशवाही करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील िारागहृाांच्या सुरक्षा व्यिताथेच्या आढाव्याबाबत 
  

(६६) *  ७७३५   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुतानबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.विजय धगरिर, श्री.अरुणिािा जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर येथील मध्यवती कारागहृातून पाच कैदयाींनी पलायन केले या घ्नेची 
गींभीर दखल घेवून राज्यातील सवश तुरुीं गातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याच्या 
सूचना मा. मुययमींत्री याींनी गहृ ववभागाला हदला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, यानुसार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नागपूर तसेच राज्यातील ववववध कारागहृात सुरु असलेल्या झाडाझडीत 
कैद्याींकडे मोबाईल आणण काही मसमकाडश जप्त करण्यात आल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ववववध कारागहृात बसववण्यात आलेले मोबाईल जॅमर 
बनाव् असल्याचे ननदशशनास आले असल्याने तयाींच्या कायशक्षमतेबाबत शींका उपर्स्थत 
केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, तसेच, पोलीस 
कोठडी व बाहेरुन पळून जाणाऱ्या कैद्याींची वाढती सींयया लक्षात घेता अशा घ्नाींना 
प्रनतबींध घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, यासींदभाशत कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
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आहेत ?  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) स् थाननक पोमलस आयुक् त/पोमलस अध र् क्षक याींच्या सहायतयाने राज् यातील 
कारागहृाींच ेमसक् युरर्ी ऑडी् सुरू करण् यात आले असून आजतागायत २३ कारागहृाींचे 
मसक् युरर्ी ऑडी् पूणश झाले असून उवशरीत कारागहृाींच े तातडीने मसक् युरर्ी ऑडी् 
करुन घेण्यासाठी सींबींधीत पोलीस यींत्रणेशी सींपकाशत राहून कायशवाही करण् यात येत 
आहे. २३ कारागहृाींच् या सुरक्षा यींत्रणेसींदभाशत मसक् युरर्ी ऑडी्च् या ननष कषाशनुरुप 
अींमलबजावणी सुरू आहे. 
(३) होय. 
(४) मोबाईल जॅमसश बनाव् असल् याची बाब सद्यर्स्थतीवर आधारीत नाही परींतु 
कायशरत मोबाईल जॅमसशची क्षमता वाढवून त याींना अधधक कायशक्षम करणे शासनाच् या 
ववचाराधीन आहे. 
(५) मोबाईल जॅमसश बनाव् नसल्याने उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याची आवश्यकता 
नाही. पोलीस कोठडी व बाहेरुन घडणाऱ्या बींदी पलायनाच्या घ्नाींवर प्रनतबींध 
घालण्यासाठी बींद्याींना कारागहृाबाहेर जाण्याची न्यूनतम सींधी राहावी याकररता 
खालील प्रमाणे उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. 
      बींद्याींची न्यायालयीन ने-आण ्ाळण्यासाठी र्व्हडी  कॉन्फरन्सची व्यवस्था 
कायाशर्न्वत करण्यात आली असून सदर यींत्रणेचा अधधकाधधक वापर करण्यासाठी 
हदनाींक १२.५.२०१५ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये सूचना ननगशममत करण्यात आल्या 
आहेत. 
     कारागहृातील बींद्याींना वैद्यकीय उपचारासाठी इतरत्र नेण्यापेक्षा कारागहृीन 
वैद्यकीय व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी कारागहृातील मींजूर वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची 
पदे तातडीने भरण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद महापामलिा सुिणा जयांती रोजगार योजने अांतगात बेरोजगाराांना प्रमशक्षण 
देण्याची ननविदा न िाढता खोटे लाभाथी दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(६७) *  ७४२९   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महापामलका सुवणश जयींती रोजगार योजने अींतगशत बेरोजगाराींना 
प्रमशक्षण देण्याची ननववदा न काढता खो्े लाभाथी दाखवून महापामलकेने १ को्ी ७० 
लाख रुपयाचा गैरव्यवहार केल्याच े हदनाींक ११ एवप्रल, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
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ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय व सींबींधीत 
अधधकाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राषरीय नागरी उपजीवीका अमभयानाींतगशत 
दाररद्र्यरेषेखालील कु्ुींत्रबयाींना व्यक्तीींना कौशल्य प्रमशक्षण देण्यासाठी कोणतहेी ननकष 
न लावता ११४५ लाभाथ्यांची कागदोपत्री नोंद दाखवून रुपये १,७०,४१,८९३.७५ एवढया 
ननधीींचा उपहार करण्याचा प्रयतन औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींनी केला आहे. 
(२) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्द औरींगाबाद 
महानगरपामलका प्रशासनामाफश त क्रफयाशद दाखल करण्यात आली असून, मस्ीचौक 
पोलीस स््ेशनमध्ये गु.र.नीं. I ९५/२०१५ कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४१९, 
५११, ३४ भा.दीं.वव. नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्यास महानगरपामलकेच्या 
सेवेतून हद १०/४/२०१५ पासून ननलींबीत करण्यात आले असून तयाींच्याववरुध्द 
ववभागीय चौकशी आदेशीत करण्यात आली आहे. 
     तसेच, गनु्हा दाखल झालेल्या अन्य अधधकारी कृषी व पशुसींवधशन, दरु्गधववकास, 
मस्तयव्यवसाय ववभागाच्या आस्थापनेवरील असून तयाींना उप आयुक्त या पदावरुन 
कायशमकु्त करण्यात आले आहे व तयाींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी करण्याबाबत 
पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाने (एमपीएससी) पदाच्या आक पट उमेदिाराांना  
पूिा पररक्षेतून िगळण्याची िेलेली तोषणा 

  

(६८) *  ७९६५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) पदाच्या आठ प् उमेदवाराींना पूवश 
पररक्षेतून वगळण्याची घोषणा माहे मे, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात केली, हे खरे 
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आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा ननषेध करण्यासाठी ववद्याथ्यांनी आींदोलन केले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही, 
      “महाराषर लोकसेवा आयोगामाफश त घेतल्या जाणाऱ्या पूवश परीक्षेतून मुयय 
परीक्षेला पात्र उमेदवार ननवडताना प्रथम एकूण पदाींच्या ८ प् उमेदवार ननर्श्चत 
करावे व नींतर प्रतयेक प्रवगाशत १० प् उमेदवार घेण्यास्तव सीमारेषा खाली  ढावी” 
अशी सुधारणा आयोगाच्या कायशननयमावलीमध्ये हदनाींक २७.५.२०१३ रोजी केली आहे. 
सदर सुधारणेच्या अनुषींगाने आयोगाने हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी वेबसाई्वर 
माहहती हदली व तयाबाबतचा खुलासा हदनाींक ६ मे, २०१५ रोजी केला आहे. 
(२) होय, र्जल्हाधधकारी, पुणे याींच ेकायाशलयासमोर ववद्याथ्याशनी हदनाींक ५ मे, २०१५ 
रोजी मोचाश काढला व र्जल्हाधधकाऱ्याींना ननवेदन हदले. 
(३), (४) व (५) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायशननयमावलीतील उपरोक्त 
सुधारणेबाबतची माहहती आयोगाने हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी सींकेतस्थळावर 
हदल्यानींतर तयानुषींगाने काही तिारी प्राप्त झाल्याने तयासींबींधीचा खुलासा आयोगाने 
हदनाींक ६ मे, २०१५ रोजीच्या घोषणेत केला आहे. सदर पध्दतीनुसार पदसींययेच्या 
सुमारे १२ त े१४ प् उमेदवार मुयय परीक्षेस पात्र होतात. 

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

  
”गाांधी मला भेटला” या पोताटर िवितचे ेििी श्री.िसांत दत्ता्य गुजार  

याांच्यािरील खटला मागे तेण्यासांदभाात 
  

(६९) *  ७६८०   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) “गाींधी मला भे्ला” या पोस््र कववतचे े कवी श्री.वसींत दततात्रय गुजशर 
याींच्यावरील ख्ला मागे घेण्याबाबत घुमान येथे झालेल्या अणखल भारतीय मराठी 
साहहतय सींमेलनात ठराव झाला आहे आणण ज्येषठ साहहतयकाींनी तशी मागणी केली 
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आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(३) तसेच घेतलेल्या ननणशयाचे स्वरुप काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ८८ व्या अणखल भारतीय मराठी साहहतय सींमेलन, धुमान 
येथे असा कोणताही ठराव माींडण्यात आलेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
साांगली तसेच इतर जजल्यात सुरु झालेला खाजगी लिभ ड्रॉ 

  

(७०) *  ७९१३   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जैन, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) साींगली र्जल् ्यातून सुरू झालेल् या खाजगी लकी ड्रॉ चा कोल् हापूर, सातारा, 
सोलापूर र्जल् ्यात मोठ्या प्रमाणात सुळसुळा् झाला असनू महहन् याला कोट्यवधी 
रुपयाींची उलाढाल होत असून करोडो रुपयाींचा घो्ाळा होण् याची शक् यता ननमाशण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार खाजगी लकी ड्रॉ च् या 
माध् यमातून नागररकाींची फसवणूक होऊ नये म् हणून शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ववना परवाना लकी ड्रॉ पद्धतीने फसवणूक केल् याबाबत 
हदनाींक १७/०५/२०१५ रोजी आष ्ा पोलीस स् ्ेशन र्जल् हा साींगली येथे गु.र.नीं.८८/१५ 
भा.दीं.वव.कलम ४२०, ३४ सह मुींबई लॉ्री अॅक् ् १९५८ च ेकलम ४(१), (अ) नुसार 
गुन् हा दाखल आहे. याव् यनतररक् त प्रश् नात नमूद इतर र्जल् ्यात असे गुन् हे/तिार 
दाखल नाही. 
(२) होय. 
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(३) आष ्ा ता.वाळवा र्ज.साींगली येथे २ आरोपीींनी मतृ यूींजय माके्ीींग नावाने 
व् यवसाय सुरू करून लोकाींकडून रुपये ३००, २५०, २०० व शेव्चा हप् ता १०० भरुन 
घेवून ववना परवाना लकी ड्रॉ पद्धतीने मो्ार सायकल, सोन् याच े नाणे, सोफासे्, 
स् कु्र, वॉ्र फील् ्र सारय या ननकृष ् दजाशच् या वस् तूची बक्षीस ववतरण करुन 
फसवणूक केली असल् याच ेननष पन् न झाले आहे. 
     दाखल गुन् ्याच् या अनुषींगाने झडती घेवून महत वाच ेकागदपत्र हस् तगत केली. 
सदर लकी ड्रॉ बाबत र्जल् हाधधकारी तसेच धमाशदाय आयुक् त याींच् या मींजुरीसींदभाशत 
माहहती घेतली. तसेच बक्षीसाच् या वस् तू व इतर आवश् यक पुरावे जमा करण् यात आले 
असून आरोपीींववरुद्ध भारतीय फौजदारी सींहहता कलम ४१ (१) प्रमाणे नो्ीस बजावून 
त यास ताब् यात घेतले व हदनाींक २९/०६/२०१५ रोजी न् यायालयात दोषारोप पत्रासह 
हजर करण् यात आले. 
     अशा प्रकारच् या घ्ना घडू नयेत याकररता प्रमसद्धी माध् यमाद्वारे प्रमसद्धी हदली 
जात आहे. तसेच नागररक भे्, दरबार, गाव क्रफरती काळात नागररकाींना 
सावधधगरीच े इशारे देवून अशा प्रकरणात बळी पडणार नाही याची काळजी घेण् याचे 
आवाहन केले जात आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
मुांबई िाांददिली पजश्चमेिड ेअसलेल या पामलिेच् या भारतरत् न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर 

सिासाधारण रुग् णालयातील िां ्ाटी िामगाराांना थिभत िेतन ममळण्याबाबत 
  

(७१) *  ७७५४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.आनांद कािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अशोि 
उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमसांग राकोड :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई काींहदवली पर्श्चमेकड े असलेल् या पामलकेच् या भारतरत न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर सवशसाधारण मनपा रुर्ग णालयातील कीं त्रा्ी कामगाराींना दोन महहन् यापासून 
वेतन हदले नसल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त या दरम् यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर कीं त्रा्ी कामगाराींना 
दोन महहन् याच ेथक्रकत वेतन देणेबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

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

----------------- 
पुणे येथील मेरो रेलिे प्रिलपाबाबत 

  

(७२) *  ७०३७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, 
श्री.हररमसांग राकोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्रीमती ददप्ती 
चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१९९ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील मेरो प्रकल्पाबाबत चचाश करण्यासाठी मा. मुययमींत्री याींनी हदनाींक ७ 
माचश, २०१५ रोजी वा तयासुमारास पुणे येथे बैठक आयोर्जत केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मेरो प्रकल्पाबाबत अ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी 
नेमण्यात आलेल्या तज्ञ सममतीने आपला अहवाल माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान मा. मुययमींत्री याींना सादर केलेला आहे ,हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, हदनाींक ७ माचश २०१५ रोजी वा तयासुमारास पुणे येथे आयोर्जत केलेल्या 
उक्त बैठकीतील ननणशय व तज्ञ सममतीने सादर केलेल्या मशफारशी याींच ेस्वरूप काय 
आहे, 
(४) पुणे शहरातील वनाज त ेरामवाडी मेरो मागाशबाबत मतमताींतर असल्यामुळे आणण 
मागाशबाबत आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे या मागाशचा अ्यास करण्यासाठी मा. 
मुययमींत्री याींनी अ्यास सममतीची स्थापना केली असून या सममतीचा अहवाल मा. 
मुययमींत्र्याकड ेजाऊन सुमारे एक महहना होत आला तरी अद्याप कोणतीही कायशवाही 
होऊ शकली नसल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
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खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पुणे शहरात मेरो प्रकल्प सुरु करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) हदनाींक ७ माचश, २०१५ रोजी पुणे येथे आयोर्जत केलेल्या बैठकीत पुणे मेरो रेल्व े
प्रकल्पातील स्वारगे् त े वप ींपरी-धचींचवड ही माधगशका यापूवी शासनाने मींजूर 
केल्याप्रमाणे कें द्र शासनाने मींजूर करावी म्हणून कें द्र शासनास पुन्हा ववनींती करण्यात 
येईल तसेच माधगशका िमाींक २ वनाज त े रामवाडी या माधगशकेच्या अनुषींगाने 
मा.लोकप्रनतननधी, स्वयींसेवी सींस्था व स्थाननक नागरीक याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
सूचना व हरकती बाबत अ्यास करुन शासनास सववस्तर अहवाल सादर 
करण्यासाठी मा.पालक मींत्री, पुणे र्जल्हा याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती ननयुक्ती 
करुन सममतीच्या अहवालावर पुढील ननणशय घेण्यात येइल, असे ठरले. या सींदभाशत 
मा.पालक मींत्री, पुणे र्जल्हा याींच्या अध्यक्षतखेाली स्थापन केलेल्या सममतीच्या 
हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ च्या अहवालात माधगशका ि.(१) वप ींपरी-धचींचवड त ेस्वारगे् 
योर्गय असल्याच े पुणे महानगर मेरो रेल कॉपोरेशन मल. या एसपीव्ही कीं पनीच े
नोंदणीकरण करणे तसेच माधगशका ि.१ च े काम सतवर सुरु करणे, माधगशका ि.२ 
वनाज त ेरामवाडी या माधगशकेच ेकाम रामवाडीकडून सुरु करणे, दरम्यानच्या काळात 
माधगशका ि.२ बाबत अधधक ववचार व तज्ञ मागशदशशन घेणे, अशा स्वरुपाच्या 
मशफारशी करण्यात आल्या आहेत. 
(४) पुणे मेरो रेल्व ेप्रकल्पास कें द्र शासनाच्या मींजूरी च्या अनुषींगाने मा.शहर ववकास 
मींत्री, भारत सरकार याींच्याशी चचाश करण्यासाठी हद.२९ मे, २०१५ च्या पत्रान्वये 
ववनींती करण्यात आली आहे. 
(५) व (६) पुणे महानगर मेरो रेल्व े प्रकल्पाच्या अींमलबजावणीसाठी स्थापन 
करावयाच्या पुणे महानगर मेरो रेल कॉपोरेशन या स्पेशल पपशज व्हेईकल कीं पनीच े
मेमोरॅन्डम ऑफ असोमसएशन व आह श्कल ऑफ असोमसएशन हदनाींक २८ एवप्रल, 
२०१५ रोजी कें द्र शासनास मान्यतसेाठी सादर करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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मुांबई शहरातील बाल गुन्हेगार, बाल िामगार ि बाल मभक्षेिरी  

याांच्याबाबत िराियाची िायािाही 
  

(७३) *  ७२००   श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमसांग राकोड :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात बाल गुन्हेगार, बाल कामगार व बाल मभक्षेकऱ्याींची सींयया वाढत 
असून राज्यात मभक मागण्यास बींदी आहे असे असुनही रस्तयावर, रॅक्रफक 
मसर्गनलजवळ मभकारी हदसून येत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील ९३ पोलीस ठाण्याींपैकी फक्त ३१ पोलीस ठाण्याींतूनच 
याबाबत कारवाई केली गेली असल्याने मुींबईचे पोलीस आयुक्तानी नुकतेच याबाबत 
आवश्यक कारवाई आदेश हदले आहेत परींतू अद्यापही आवश्यक तया प्रमाणात 
कारवाई करण्यात येत नसल्याने शासन तवरीत यासींदभाशत आवश्यक ती कायशवाही 
करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सवश पोलीस ठाण्याींना बाल कामगार व बाल मभक्षेकरी ववरुध्द कारवाई प्रभावीपणे 
करण्याबाबत पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींनी आदेमशत केल्यानुसार प्रतयेक पोलीस 
ठाणेकडून मोहहम राबववण्यात आली असून, सन २०१५ जून अखरे मुींबई शहरामध्ये 
६२९ व ३८३ बाल मभक्षेकरी याींची मुक्तता करण्यात आली आहे. सदर मोहहम 
प्रभावीपणे राबववण्यात येत असून, यामध्ये मुींबई शहरातील ९३ पैकी ९० पोलीस ठाणे 
सहभागी घेऊन कारवाई केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

मालाड (प) ि मढ-मािे (मुांबई) येथे उभारण्यात आलेलया  
बेिायदेशीर बाांधिामािर िराियाची िारिाई 

(७४) *  ७१३५   श्री.माणणिराि कािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालाड (प) मुींबई येथील सुमारे ३३ बींगले व मढ-मावे येथे २००० पेक्षा अधधक 
झोपडपट्टया बेकायदेशीरररतया उभारण्यात आल्याप्रकरणी सींबींधधत महापामलका 
कायाशलयात वारींवार तिारी करुनही आवश्यक कायशवाही करण्यात आली नसल्याने 
तिारदाराने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात तिार दाखल केली असल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० पासून मालाड येथील उक्त बेकायदेशीर बाींधकामावर 
कारवाई करण्यात आली नसल्याने न्यायालयाने मुींबई महापामलकेला ववचारणा केली 
असता अपुरे मनुषयबळ हे उततर हदले असता मा.उच्च न्यायालयाने या समस्येवर 
तोडगा काढण्यासाठी दोन आठवडयात सममती नेमण्यास साींधगतले होते 
अनुषींगाने महापामलकेने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालयाने सींपूणश बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या हद्दीतील अनधधकृत 
बाींधकाम तोडण्याकररता पुरेसे मनुषयबळ आहे क्रकीं वा नाही याकररता महापामलका 
अधधकाऱ्याींची सममती गठीत करण्याच े आदेश हदले होत.े तया अनुषींगाने आयुक्त, 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या हदनाींक २६.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये सममती 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

काणे जजलहयातील िाढत्या गुन्हेगारीिर ननयां्ण आणण्यासाकी  
पोलीसाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

  

(७५) *  ६८६१   श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती जतामता िात, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे र्जल्हयातील वाढतया गुन्हेगारीवर ननयींत्रण आणण्यासाठी र्जल््यातील ३३ 
पोलीस ठाण्यातून आणण गुन्हे शाखेच्या पाच युनन् कडून सुमारे ६००० अनतररक्त 
पोलीस बळ ममळाव े अशी मागणी, ठाणे पोमलस आयुक्तालयातून गहृ ववभागाकडे 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुरे मनुषयबळ, अनतररक्त कामाचा ताण, सामाहहक सुट्टीचा प्रश्न 
आणण वररषठाींचा जाच आदी कारणाींमुळे पोलीस कमशचारी साततयाने तणावाखाली 
रहात असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कायशक्षेत्रातील शासकीय कायाशलयासह 
एकूण ८४ हठकाणे सींवेदनशील असून तयाहठकाणी दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ठाणे पोलीस आायुक्तालयाच्या हद्दीत आवश्यक त े मनुषयबळ 
पुरववण्यासाठी व दहशतवादी हल्ले रोखण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हदनाींक ०४/०३/२०१४ च् या शासनननणशयान् वये पोलीस आयुक् त ठाणे शहर याींच् या 
आस् थापनेवर ववववध सींवगाशतील एकुण ९०३ पदे व पोलीस अधधक्षक ठाणे (ग्राममण) 
याींच् या आस् थापनेवर ववववध सींवगाशतील एकूण ४५२ पदे मींजुर करण् यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) ठाणे शहर पोलीस आयुक् तालयाअींतगशत एकुण ८४ ममशस् थळ/सींवेदनशील हठकाणे 
असुन त याहठकाणी योर्ग य तो पोलीस बींदोबस् त नेमण् यात आलेला असून ममशस् थळाच े
सुरक्षक्षततचे् या दृष ्ीकोनातून योर्ग य ती खबरदारी घेण् यात येत आहे. 
 

----------------- 
  
मुांबई येथील मररन ड्राइव्ह पोलीस काण्यातील पोलीस मशपायास अांमली पदाथााच्या 
व्यिसाय प्रिरणी मदत िरणाऱ्या पोलीस अधधिाऱ्याांिर िराियाची िारिाई 

(७६) *  ९२८७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील मररन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यातील पोलीस मशपाई यास अींमली 
पदाथाशच्या व्यवसाय प्रकरणी मदत करणाऱ्या पोलीस अधधकाऱ्याींची सुरु असलेली 
चौकशी पूणश झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर पोलीस 
अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींमली पदाथश व्यवसाय प्रकरणी (मरीन ड्राईव्ह 
पोलीस स््ेशन वव.स्था.गु. नोंद ि. १६/१५) गुन्हे प्रक्ीकरण शाखा, वव.स्था.गुरि. 
१६/१५ कलम ८ (क) सह २२, २९, २७ (अ), ५९ (१) एन.डी.पी.एस. कायदा १९८५ व 
कलम ६६ (१) (ब) दारुबींदी कायदा सह कलम १४५ (२) महाराषर पोलीस कायदा सह 
४६५, ४६८ भादींवव प्रमाणे हदनाींक १०.०३.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. 
     सदर गुन््यात अींतभूशत तीन पोलीस अधधकारी तसेच दोन पोलीस कमशचाऱ्याींची 
चौकशी पूणश झालेली आहे. 
   या गुन््यातील अधधकारी व अींमलदार याींचा अींमली पदाथश ववरोधी कायदा १९८५ 
कलम ५९ (१) व २७ (अ) प्रमाणे सहभाग आढळल्याने तयाींना या गुन््यात हदनाींक 
२९.०५.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आलेला आहे. सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील शाळा ि महाविद्यालयाांना ददलेलया सुरक्षक्षततचे्या  

सुधाररत सूचनाांच्या अांमलबजािणीबाबत 
  

(७७) *  ६६६६   श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०७३ ला ददनाांि ४ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शाळा व महाववद्यालयाींना हदलेल्या सुरक्षक्षततचे्या सुधाररत सूचनाींचा 
अींमलबजावणी आढावा पोलीस ठाणे स्तरावर सुरु असल्याचे माहे माचश २०१५ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ठाणे स्तरावरील आढाव्याच े ननषकषश पूणशपणे स्वयींस्पष् 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननषकषाशच्या आधारे कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
      मुींबईतील शाळा व महाववद्यालयाींना हदलेल् या सुरक्षक्षततेच् या सुधाररत 
सूचनाींची अींमलबजावणी बाबत सुरक्षा आढावा घेण् याच े काम पोलीस ठाणे स् तरावर 
सुरू असून माहे जून २०१५ पयतं मुींबईतील एकूण १२५४ शाळा/महाववद्यालयाींचे 
सुरक्षा आढावे घेण् यात आलेले आहेत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
      मुींबईतील शाळा व महाववद्यालयाींच् या सुरक्षक्षततचे् या सींदभाशत घेण् यात 
आलेल् या आढाव् याींच ेननष कषश पूणशपणे स् वयींस् पष ् आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहराजिळ प्रतातावित आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत 

(७८) *  ८१७५   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१९५ ला ददनाांि ४ माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराजवळ आींतरराषरीय ववमानतळ होण्यासाठी राज्य शासन ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहराजवळ ववमानतळासाठी राज्य शासनाने जागा उपलब्ध केली 
आहे काय, 
(३) अद्याप, यासाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्यास, तयामागील कारणे काय आहेत, 
(४) याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) व (४) 
अ) काही जागा /स्थळे ताींत्रत्रक दृष्या ववमानतळाच्या बाींधकामासाठी योर्गय नाहीत. 
आ) एका स्थळाींबाबत स्थाननक लोकाींनी ववरोध दशशववला आहे. 
इ) काही स्थळाींबाबत भारतीय वायूदलाच्या मागाशत बाधा येत असल्याने तयाींनी ना 
हरकत प्रमाणपत्र हदलेले नाही. 
ई) एका हठकाणी खाजगी कीं पनीची जागा असून सदर कीं पनी ववमानतळाकररता 
जमीन  देण्यास तयार नाही. 
     तथावप, जागा ननर्श्चतीबाबत आवश् यक कायशवाही शासनस्तरावर करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
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राज्यातील साई सांताथान, मशडी ि इतर देिताथानाांिड ेपडून असलेलया  
देणगीचा िापर पायाभूत सुविधाांसाकी िरण् याबाबत 

(७९) *  ७५८१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साई सींस्थान, मशडी व इतर देवस्थानाींकड ेपडून असलेली देणगी ही 
पायाभूत सुववधा ववशेषत: पाणी ी्ंचाईवर मात करणेसाठी / मसींचन सुववधेसाठी 
वापरात आणण्याबाबत शासन ववचाराधीन असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननधी पाणी ी्ंचाई व मसींचन सुववधेसाठी वापरण्याबाबत 
शासनाच ेधोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहे,  
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही झाली नसल्यास तयाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) राज्यातील ी्ंचाई पररर्स्थतीवर मात 
करण्यासाठी शासनातफे जलयुक्त मशवार योजना राबववण्यात येत असून सदर 
अमभयानाींतगशत अथशसहायतय करण्याच्या शासनाच्या आवाहनास प्रनतसाद देऊन 
श्रीसाईबाबा सींस्थान ववश्वस्तव्यवस्था, मशडी व श्रीमसर्ध्दववनायक गणपती मींहदर 
न्यास, मुींबई याींनी सदर योजनेंतगशत प्रतयेक र्जल््यास प्रतयेकी रु.एक को्ी 
याप्रमाणे एकूण प्रतयेकी रु. ३४ को्ी अथशसहायतय मींजूर केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नामशि महानगरपामलिेमधील मुिणे पाणीपुरिका योजनेच् या अांदाजप्िाांमध् ये ि 

ननविदा प्रकक्रयेमध् ये झालेला गैरव् यिहार ि अननयममतबेाबत 
  

(८०) *  ८०२९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक महानगरपामलकेमधील मुकणे पाणीपुरवठा योजनेच् या अींदाजपत्रकाींमध् ये व 
ननववदा प्रक्रियेमध् ये गैरव् यवहार व अननयममतता झाल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध् ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनामाफश त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनामाफश त कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची लोकप्रनतननधीींची ननवेदने प्राप्त झाली 
आहेत. 
(२) व (३) याप्रकरणी अननयममततबेाबत प्राप्त झालेल्या तिारीींच्या अनुषींगाने 
तातपुरती स्थधगती देण्यात आली असून याबाबतची सुनावणी घेण्यात आली आहे. 
उक्त सुनावणीत उपर्स्थत झालेल्या मुद्दाींबाबत आयुक्त, महानगरपामलका नामशक 
याींचा अहवाल प्राप्त झाला असून छाननीअींती यथायोर्गय ननणशय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िुलाा (प) येथील झोपडयाांना अनधधिृतपणे जलजोडण्या ददलयाबाबत 

(८१) *  ७२२९   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाश (प) येथे मोठया प्रमाणावर झोपडया असुन तथेे चाळीींसह मोठया 
इमारतीही आहेत मशवाय मागील पाच वषाशत पुनववशकास प्रकल्पाींतगशत चाळीस 
झोपडयाींच्याजागी इमारती उ्या राहहल्या आहेत मात्र आता येथील काही 
झोपडया, चाळी आणण इमारतीमधील घराींना अनधधकृतररतया जलजोडण्या देण्यात 
आल्या असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधधत मनपाच्या एल ववभागासह वरळी येथील जल 
अमभयींता ववभागाकड े वारींवार तिार करुन देखील काहीच कारवाई होत नसल्याने 
नागररकाींमध्ये असींतोषाची भावना ननमाशण झाली याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) अनधधकृत जलजोडण्याींबाबत तिारी प्राप्त झाल्यास बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफश त सींबींधधत जागेवर अनधधकृत असलेल्या जलजोडण्या तातकाळ 
खींडीत करण्यात येतात व तिारदाराला यासींबींधी कळववण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बहृन्मुांबई सािाजननि गणेशोत्सिाच्या सांदभाात मा.उच्च न्यायालयाने ददलेलया 
आदेशामुळे ननमााण झालेलया समतायाांच ेननरािरण िरण्याची िेलेली विनांती 

  

(८२) *  ८२२६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई सावशजननक गणेशोतसव समन्वय सममतीने हदनाींक १९ माचश, २०१५ 
रोजी मा. मुययमींत्री याींना पत्र पाठवून मा.उच्च न्यायालयाने गणेशोतसवाच्या सींदभाशत 
हदलेल्या आदेशामुळे ननमाशण झालेल्या समस्याींच े ननराकरण करण्याची ववनींती केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाींच्या मागण्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) या मागण्याींवर शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(४) अद्याप ननणशय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व यावर केव्हा 
ननणशय घेण्यात येईल, 
(५) मुींबई व महाराषरातील गणेशोतसव व भक् ताींचा उतसाह लक्षात घेता मींडप 
उभारणी त ेववसजशनापयतं महापामलका व शासनाची भुममका सहकायाशची असणार का ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) हे खरे नाही, असे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) गणेशोतसव शाींततते व उतसाहात पार पाडण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलका व 
शासनाकडून सवशतोपरी सहकायश करण्यात येत.े 

----------------- 
मौजे आांबिड े(ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या 

िायाािरील मशलपसषृ्ट्टी उभारण्याबाबत 

(८३) *  ७५४२   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या कायाशची जगाला जाणीव व्हावी म्हणून तयाींच्या 
मूळ गावी मौ.आींबडवे (ता.मींडणगड, र्ज.रतनाधगरी) येथे मशल्पसषृ्ी उभारण्याचा 
ननणशय हदनाींक २४ जून, २००९ रोजी मसींधुदगुश येथे झालेल्या मींत्रत्र मींडळाच्या बैठकीत 
शासनाने ननणशय घेऊन तयासाठी रक्कम रुपये ५ को्ी रुपयाींची तरतूद केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तयानींतर मौ.आींबवड े येथे ततकालीन ग्रामववकास मींत्री तसेच 
ततकालीन रतनाधगरी र्जल्हा सींपकश मींत्री याींनी भे् देऊन या मशल्पसषृ्ीसाठी जागा 
ननर्श्चत करुन हदनाींक १४ जून, २०१२ रोजी र्जल्हाधधकारी, रतनाधगरी याींचे 
अध्यक्षतखेाली तयासाठी सममती देखील स्थापन करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी ५ वषे इतका कालावधी होऊन देखील सदर मशल्पसषृ्ी 
उभारण्याबाबत अद्याप कोणतीही कायशवाही झाली नसल्याच ेहदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ 
रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी आींबवड ेग्रामस्थ तसेच डॉ.आींबेडकर अनुयायाींनी गेल्या ५ 
वषाशपासून त े आजतागायत र्जल्हाधधकारी, रतनाधगरी, मुयय कायशकारी अधधकारी, 
र्ज.प. रतनाधगरी तसेच ग्रामववकास मींत्री, महाराषर राज्य व प्रधान सधचव, 
ग्रामववकास ववभाग, मींत्रालय याींचकेड े अनेकदा मागणी वजा ननवेदने सादर करुन 
अद्याप काहीही कायशवाही झालेली नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तयाप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व सदर चौकशीमध्ये 
काय आढळून आले व तयानुसार सींबींधधताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोकण ववकास कायशिम-२००९ अींतगशत ता.मींडणगड येथे 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच् या स् मारकाकरीता ववशेष घ्क योजनेतून रुपये ५.०० 
को्ी ननधी उपलब् ध करुन देण् याचा ननणशय घेण् यात आला हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नाही. सदर स् मारकासाठी र्जल् हाधधकारी याींनी १६-२५ आर.शासकीय जमीन आणण 
वा्ाघा्ी करुन खाजगी जमीन १८-०० आर अशी एकूण ३४-२५ आर. इतकी जमीन 
उपलब् ध करुन घेतलेली आहे. सदर जममनीसभोवती बाींधावयाच् या सींरक्षण मभींतीचे 
अींदाजपत्रक, स् मारकाच ेआराखड े व अींदाजपत्रक व खाजगी वास् तुशास् त्रज्ञ याींची फी 
याबाबतच ेप्रस् ताव सादर करण् यास र्जल् हाधधकारी, रत नाधगरी याींना कळववण् यात आले 
आहे. 
(४) यासींदभाशत ननवेदने प्राप् त झाल् याच े आढळून येत नाही. तथावप, स् मारक 
उभारण् यासाठी जमीन उपलब् ध करुन घेण् याची कायशवाही र्जल् हाधधकारी स् तरावर सुरू 
होती. 
(५) कायशवाही चालू असल् यामुळे चौकशी करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(६) खाजगी जमीन वा्ाघा्ीने उपलब् ध करुन घेण् यामुळे ववलींब झाला. 

----------------- 
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पुणे शहरातील विविध भागात सुरु असलेलया वििास िामाच ेननयोजन िरण्यासाकी 
पामलिेने तज्ञ सललागाराांना िोटयिधी रुपये शुलि म्हणून ददलयाबाबत 

  

(८४) *  ७०६१   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील ववववध भागात सुरु असलेल्या ११ उड्डाणपूल आणण २ भूयारी 
मागाशच्या कामाच े ननयोजन करण्यासाठी आतापयंत पामलकेने तज्ञ सल्लागाराींना 
तब्बल ७ को्ी रुपयापेक्षा अधधक रक्कम शुल्क म्हणून हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सल्ला देवनू शुल्क म्हणून को्यवधी रुपये घेणाऱ्या तज्ञ 
सल्लागाराींवर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली असल्याच े
माहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या या मागणीवर ननणशय घेवून काय कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
       पुणे शहरातील ववववध भागात पुणे महानगरपामलकेतफे एकूण १० उड्डाणपूल 
व २ भुयारी मागाशची कामे चालू आहेत. या कामाींकररता प्रोजेक्् मॅनेजमें् कन्सल् ी्ंसी 
अींतगशत प्रकल्पननहाय वेगवेगळया तज्ञ सल्लागाराींची नेमणूक ववहीत मान्यतेने 
करणेत आलेली आहे. प्रकल्पननहाय तज्ञ सल्लागार याींचशेी केलेल्या करारनाम्यातील 
अ्ी शतीनुसार कामाच्या प्रगतीच्या प्रमाणात चालू असलेल्या सवश प्रकल्पाकररता 
ममळून आजतागायत एकूण रुपये १०.५९ को्ी इतकी फी अदा करणेत आलेली आहे. 
(२) होय. 
       सल्ला देण्यामध्ये कसूर करणाऱ्या तज्ञ सल्लागाराींवर कारवाई करण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी केलेली होती. 
(३) उपरोक्त कामाींपैकी हडपसर उड्डाणपूलाच्या कामामध्ये बेअररींग डडझाईन, 
ड्रा ईगबाबत गुणवत तापूवशक सर्व्हशसेस न हदल्याने तज्ञ सल्लागार एस.एन.भोबे ॲन्ड 
असोमसए्स ् याींचवेर देय असलेल्या फी मधून ५% दींड वसूल करणे आणण तज्ञ 
सल्लागार म्हणून पुणे महानगरपामलकेकड े सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन 
आधथशक वषाशच्या कालावधीत ननलींब र् त करणे ही कारवाई करणेत आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



83 

िलयाण-डोंबबिली महानगरपामलिा, नगररचना विभागािडून बाांधिाम परिानगीची 
शहाननशा िरण्यािररता श्री.नाांगनूरे सममती ननयुक्त िेलयाबाबत 

(८५) *  ६७५६   अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३१९ ला ददनाांि ११ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात :    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका, नगररचना ववभागाकडून सन २००८ त े२०१० 
दरम्यान बाींधकाम परवानगीची शहाननशा करण्याकररता मींत्रीमींडळाची मींजूरी घेऊन 
श्री.नाींगनूरे सममती ननयुक्त केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान माहहतीच्या 
अधधकारात सदर सममतीला मींत्रीमींडळाची मींजूरी देण्यासींदभाशत ववचारणा केली असता 
लेखी स्वरुपात मींत्रीमींडळाची मींजूरी देण्यात आली नसल्याच ेस्पष्पणे नमूद करण्यात 
आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणाच्या अधधपतयाखाली नाींगनुरे सममती ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले 
आहे, 
(४) सदर सममतीसाठी होणारा खचश शासन की महापामलका करीत आहे, तसेच, 
कोणतया ननयमाींच्या आधारावर हा खचश करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, नाींगनुरे सममतीने महापामलकेत कायशरत असलेल्या शासकीय 
कमशचाऱ्याींची चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार दोषी आढळून आलेल्या 
व्यक्तीींवर काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) तसेच कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेकडून देण्यात आलेल्या क्रकती 
बाींधकामाींची परवानगी सींस्थधगत करण्यात आली आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील बाींधकाम परवानर्गयाींमधील 
अननयममतताबाबत येणाऱ्या बातम्याींच् या अनुषींगाने ततकालीन प्रधान सधचव (नवव-१) 
याींनी कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या मागील दोन वषाशच्या बाींधकाम परवानगी 
प्रकरणाींची तपासणी करुन प्रतयेक परवानगी अर्स्ततवात असलेल्या ननयमानुसार 
हदलेली आहे क्रकीं वा कसे याची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत कोकण 
ववभागाच े प्रादेमशक ववभाग प्रमुख म्हणून ततकालीन उपसींचालक, नगर रचना 
श्री.नाींगनुरे याींना कळववण्याच े ननदेश हदले होत.े तयानुसार शासनपत्र हद. 
०२.०३.२०१०  अन्वये श्री. नाींगपुरे ततकालीन उपसींचालक, नगर रचना कोकण ववभाग 
याींना कळववण्यात आले होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(५) श्री. नाींगपुरे ततकालीन उपसींचालक, नगर रचना याींनी कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकामधील मागील दोन वषाशच्या (२००८-२०१०) काळातील बाींधकाम 
परवानर्गयाींसींदभाशतील प्रकरणाींची चौकशी केली असून, अननयममतताींसाठी जबाबदार 
धरण्यात आलेल्या अधधकाऱ्याींचा प्रकरणननहाय तपमशल शासनास सादर केला असून 
सदर प्रकरणी जबाबदार शासकीय आधधकाऱ्याींची ववभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव 
शासन मान्यतसे्तव सादर करण्यात आला आहे. 
(६) श्री. नाींगपूरे याींच्या अहवालात समाववष् असलेल्या व कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेकडून देण्यात आलेल्या बाींधकाम परवानगीमधील कोणतीही बाींधकाम 
परवानगी सींस्थधगत करण्यात आली नाही. 

----------------- 
िजात-मभिपूरी (जज.रायगड) येथे िीजननममाती िरणारी मभिपूरी टाटा पॉिर हाऊस 

िां पनीने िमाचाऱ्याांना िामािरून िमी िेलयाबाबत 
(८६) *  ७०९४   श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कजशत-मभवपूरी (र्ज.रायगड) येथे वीजननममशती करणारी मभवपूरी ्ा्ा पॉवर हाऊस 
कीं पनीत बेमसकवर काम करणाऱ्या ३०० पेक्षा अधधक कमशचाऱ्याींना कोणतीही पूवशसूचना 
न देता कामावरुन कमी करण्यात आल्याने तयाींच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने हस्तक्षेप करुन या हींगामी कामगाराींना पुन्हा कामावर रुजू 
करुन घेण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
तथावप सुमारे १८ वषाशपूवी प्रोजेक््मध्ये काम करणा-या वववादातील 

कामगाराींच् या प्रनतननधीींनी १६/०४/२०१५ त े २०/०४/२०१५ या कालावधीत कामगाराींचा 
हहशोब क्रकीं वा मोबदला हदला नाही या मागणीसाठी धरणे आींदोलन केले होत.े 
(२) प्रस् तुत वववादामध् ये शासनाच् या ववववध स् तरावर वेळोवेळी बैठका घेण् यात आल् या 
होत या. सदर बैठकाींमध् ये वववादीत कामगाराींना त याींची कायदेशीर देय रक् कम देण् यात 
आली असल् याच े व् यवस् थापनाने नमूद केले आहे. याच वववादातील कामगाराींच् या 
प्रश् नाबाबत मा.मींत्री महोदय (कामगार) याींचकेड े हदनाींक १७/०६/२०१५ रोजी बैठक 
आयोर्जत करण् यात आली होती. धरणे आींदोलनाच् या अनुषींगाने या कायाशलयातही 
बैठकीच ेआयोजन करण् यात आले होत.े 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मसांधुदगुा जजल्यात सोने आणण प्लॅदटनमच्या खाणी असलयाबाबत 
  

(८७) *  ८३३६   श्री.अननल तटिरे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती 
हुतानबानू खमलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय खननिमा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुश र्जल््यात सोने आणण प्लॅह्नमच्या खाणी असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सोने आणण प्लॅह्नमचे 
बेकायदा उतखनन होवू नये म्हणून शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई, गोरेगाि (प.) येथील तािाईन फ्लूची लागण झालेलया एिा मदहलेला  
िता तुरबा रुग्णालयात दाखल िरुन तेतले नसलयाबाबत 

  

(८८) *  ७१६१   श्री.जनाादन चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, गोरेगाव (प.) येथील मोतीलाल नगर ि. १ येथे राहणाऱ्या एका महहलेला 
स्वाईन फलूची लागण झाल्याच ेननदान खासगी रुर्गणालयाने केले असता या महहलेने 
कस्तूरबा रुर्गणालय गाठले मात्र साथीच्या आजाराींसाठी ववशेष सोय असतानाही 
रुर्गणालयात या महहलेस दाखल करुन घेतले नसल्याच ेमाहे २६ माचश, २०१५ रोजी वा 
तयासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चोकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदृयाप, कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. सदरहू महहला स्वाईन फल्यू या आजाराने 
आजारी असल्याने तयाींना हदनाींक १६.०३.२०१५ रोजी रात्रौ ९.३५ वाजता कस्तुरबा 
रुर्गणालयात दाखल करुन तयाींच्यावर उपचार करण्यात आले. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या सागरी सुरक्षेसाकी तैनात िेलेलया बोटीांनी ननयमापेक्षा  

अत्यांत िमी तास गताती तातलयाबाबत 
  

(८९) *  ६९४७   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारने सागरी त् सुरक्षा योजनेतींगशत नौकाींसाठी गस्त कालावधी ननर्श्चत 
केला असताींना मुींबईच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या बो्ीींनी ननयमापेक्षा अतयींत कमी 
तास गस्ती घातल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या सींदभाशत चौकशी करुन सींबींधधताींवर काय कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      मुींबईच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या एकूण १२ बो्ीींनी माहे एवप्रल, २०१५ 
मध्ये मुींबईच्या पूवश व पर्श्चम सागर क्रकनारपट्टीवर एकूण ६७४१ नॉ्ीकल मैल 
हदवसरात्र सागरी गस्त केली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर-चांद्रपूर-िधाा या टुरीझम मेगा सकिा ट प्रिलपाबाबत 
  

(९०) *  ७२८२   श्री.ममतशे भाांगडडया, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाशत नागपूर-चींद्रपूर-वधाश या ्ुरीझम मेगा सकी्चा ववकास करण्याबाबतचा 
प्रकल्प राज्य शासनाने कें द्रीय पयश् न मींत्रालयाकड े माहे माचश, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान अग्रिमीत केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पयश् न सींचालनालय, महाराषर राज्य याींनी हदनाींक २ माचश, २०१५ 
रोजी वा तयासुमारास सींबींधीत मुयय अमभयींता, जलसींपदा ववभाग, नागपूर याींचकेडे 
सदर ववकास प्रकल्प जमीनीबाबत पत्रव्यवहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ्ुरीझम मेगा सकी्बाबत उच्चाधधकार सममती स्थापन करुन 
तवरीत ननणशय घेणे आवश्यक असताना ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववकास आराखड्याींतगशत प्रस्ताववत चींद्रपूर र्जल््यातील घोडाझरी 
धरण प्रकल्पाच्या मींजूरीस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच 
मींजुरीचा ननर्श्चत कालावधी क्रकती, 
(५) नसल्यास, मींजूर न करण्याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, सदर प्रस् ताव राज् य शासनाने माहे जून, 
२०१४ मध् ये कें द्र शासनास पाठववला होता. त याींनी हदनाींक ०५/६/२०१४ च् या बैठकीत 
CFA २०१४-२०१५ योजनेतून अग्र िममत केला आहे. हदनाींक १४/१/२०१५ व हदनाींक 
२७/२/२०१५ रोजी प्रादेमशक कायाशलय, महाराष र पयश् न ववकास महामींडळ, नागपूर व 
हदनाींक २/३/२०१५ रोजी महाराष र पयश् न ववकास महामींडळ, मुींबई कायाशलयामाफश त 
मुय य अमभयींता, जलसींपदा ववभाग, नागपूर याींचकेडून प्रकल् पासाठी जममनीबाबत 
पत्रव् यवहार केला आहे. 
(३), (४) व (५) मेगा ्ुररझम सक्रकश ्मध् ये उच् चाधधकार सममती स् थापनेबाबत तरतूद 
नाही. तसेच कें द्र शासनाने पत्र PSW(०४), हदनाींक २८/४/२०१५ अन् वये कळववलेले 
आहे की, PIDDC या योजनेंतगशत सन २०१३-२०१४ या आधथशक वषाशसाठी तरतूद 
करण् यात आलेली नाही. त याचप्रमाणे मुय य अमभयींता, जलसींपदा ववभाग, नागपूर याींचे 
कायाशलयाकडून जमीन हस् ताींतरणाबाबतची कायशवाही अद्याप झालेली नाही. कें द्र 
शासनाने पत्र ८-PSW/(०४)२०१४, हदनाींक २८/४/२०१५ अन् वये CFA(PIDDC) 
योजनेतून कामे न घेण् याबद्दल कळववलेले आहे. 

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

दहांगोली शहरात खतननममातीसाकी तनिचरा प्रकिया प्रिल प 
 ननधी अभािी प्रलांबबत असलयाबाबत 

  

(९१) *  १००१२   श्री.रामराि िडिुत े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली शहरात खतननममशतीसाठी उभारण्यात येत असलेला घनकचरा प्रक्रकया 
प्रकल्प ननधी अभावी प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 



88 

(२) असल् यास, सदर प्रकल् पास ननधी देणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हहींगोली शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाींतगशत खत 
ननममशती प्रकल्पाबाबत हहींगोली नगरपररषदेकडून शासनास अदयाप प्रस्ताव प्राप्त 
झालेला नाही. 
   स्वच्छ महाराषर अमभयानाींतगशत हहींगोली नगरपामलकेकडून सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल प्राप्त झाल्यास अमभयानातील ननकषानुसार यासाठी कें द्र व राज्य शासनाचा 
ननधी उपलब्ध करुन देणे शक्य होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात िारखाने अधधननयम १९४८ मध्ये बदल िेलेलया  

ननणायाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

(९२) *  ७६३३   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लघु उद्योगाींना चालना देण्यासाठी तसेच उद्योग सुलभतसेाठी कारखाने 
अधधननयम १९४८ मध्ये बदल करण्याचा महतवाचा ननणशय शासनाने हद. २० मे, २०१५ 
रोजी मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत घेतला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणशयामुळे १४,३०० कारखान्याींना इन्स्पेक््र राज मधून मुक्ती 
ममळणार असून सुमारे १ लाख ९० हजार कामगाराींना या उद्योगातुन रोजगार 
ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२) सदर ननणशयानुसार अश्वशक्तीचा वापर करुन २० क्रकीं वा तया पेक्षा जास्त कामगार 
व ववना अश्वशक्ती ४० क्रकीं वा तयापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्याींना 
कारखाने अधधननयमाच्या तरतुदी लागू होतील. तयामुळे सध्या नोंदणीकृत असलेल्या 
कारखान्याींपैकी सुमारे १४,००० कारखान्याींना कारखाने अधधननयमाच्या तरतुदी लागु 
होणार नाहीत. या ननणशयामुळे लघु उद्योजकाींना प्रोतसाहन ममळून, उद्योग वाढीस 
चालना ममळेल. 
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(३) व (४) कारखाने अधधननयम, १९४८ हा कें द्र शासनाचा कायदा असून 
सींववधानातील तरतुदीींनुसार सदर कायद्यात बदल करुन तो राज्यात लागू करावयाचा 
झाल्यास अशा प्रस्तावास मा.राषरपतीींची पूवश मान्यता असणे आवश्यक असत.े 
तयानुषींगाने कायदेशीर व सींववधाननक तरतुदी तपासून शासन स्तरावर पुढील 
कायशवाही सुरु आहे. 

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

काणे महानगरपामलिा हद्दीतील ददिा-दानतिली या भागात  
ननमााण झालेली पाणी टांचाई 

  

(९३) *  ८१२६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलका हद्दीतील हदवा-दानतवली या भागात अपुरे पाणी ननयोजन, 
अस्वच्छ पाणी, पाईप फु्णे इतयादी समस्येमुळे तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासींदभाशत महानगरपामलकेने कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपामलका हद्दीतील हदवा-दानतवली या 
भागातील वाढतया लोकसींययेमुळे काही भागात अपुरा पाणी पुरवठा होत आहे. मात्र 
तीव्र पाणी ी्ंचाई आहे ही वस्तुर्स्थती नाही. 
(२) ठाणे महानगरपामलकेस महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून दर 
शुिवारी पाणी पुरवठा २४ तासाींकरीता बींद करण्यात येतो. हदनाींक ११.०४.२०१५ ते 
हदनाींक १५.०४.२०१५ या कालावधीमध्ये पाण्याच ेपाईप फु्ल्यामुळे व पाण्याचा दाब 
कमी असल्यामुळे पाणीपुरवठा खींडीत झाला ही वस्तुर्स्थती आहे. 
      माहे एवप्रल, २०१५ पासून १५ द.ल.मल. प्रनतहदन पाण्यामध्ये वाढ करुन 
एकूण पाणीपुरवठा १८.५ द.ल.मल. इतका करण्यात येत आहे. 
     लोकससींययेच्या वाढतया मागणीसापेक्षा जादा पाण्याची ३.०० द. ल.वव. 
प्रनतहदन वाढ करणे प्रस्ताववत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालिण येथे भेसळयुक्त दारु वििणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(९४) *  ६८२४   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.आनांद 
कािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण तालुका रालर चालक-मालक सींघ्ना आणण मासळी वविी एजीं् 
सींघ्नेने दाीं्ीआवार व गवींडीवाडा या भागात भेसळयुक्त दारु ववकणाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबतच ेननवेदन मा.पालकमींत्री, र्जल्हा पोलीस अध र् क्षक व पोलीस ननररक्षक 
याींना माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवीही गोव्यातून मालवण येथे आणलेली भेसळयुक्त दारु वपऊन 
काही जणाींचा मतृयु झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब ि. १ व २ नूसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने भेसळयुक्त दारु ववकणाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारवाईस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी, चौकशी केली असता भेसळयुक्त दारु वविी करणारे 
ननषपन्न झाले नाहीत. भेसळयुक्त दारुची वविी केली जाणार नाही यासाठी वेळोवेळी 
गस्त घालून माहहती काढण्यात येत े व तयाींच्यावर कारवाई करण्यात येत.े तसेच 
भेसळयुक्त दारुची वविी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत.े 
     मालवण पोलीस ठाणे हद्दीत ४ हठकाणी छापे ्ाकून ९० मल्र गोवा बनाव्ीची 
दारु व २८ मल्र एवढी हातभट्टीची दारु जप्त करण्यात आली असून सदर प्रकरणी 
चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर जप्त दारुच ेनमुने तपासणीसाठी 
केमीकल ॲनेलायझर पुणे येथे पाठववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाि महानगरपामलिेच् या अजग्नशमन विभागाच् या 
बळिटीिरणासाकी िेलेलया खचााबाबत 

(९५) *  ९७०६   श्रीमती जतामता िात :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपामलकेच् या अर्र्गनशमन ववभागाच् या बळक्ीकरणासाठी 
महानगरपामलकेला शासनाने हदड को्ी रुपये मींजुर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आतापयतं अर्र्गनशमन ववभागाच् या बळक्ी करणावर क्रकती खचश 
करण् यात आलेला आहे, 
(३) अत यल् प प्रमाणात खचश करण् यात आला असल् यास, त याची कारणे काय आहेत व 
सींपूणश ननधी खचश करण् याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
वषश २००९ त ेजून २०१५ पयतं अर्र्गनशमन व आणणबाणी सेवाींच ेबळक्ीकरण योजने 
अींतगशत शासनाकडून जळगाव महानगरपामलकेस रुपये २६,८१,२२५/- व र्जल्हा 
ननयोजन सममतीकडून महापामलकेस अर्र्गनशमन सेवा बळक्ीकरणाकरीता रुपये 
३४,००,०००/- च ेअनुदान मींजूर करण्यात आले आहे. 
(२) एकूण प्राप्त शासकीय अनुदान रुपये ६०,८१,२८५/- मधून महानगरपामलकेने 
अर्र्गनशमन सेवा बळक्ीकरणाकरीता रुपये ३५,८२,८०१/- ऐवढया अनुदानाचा 
ववननयोग केला आहे. 
(३) जळगाव महानगरपामलकेने अर्र्गनशमन सेवा बळक्ीकरण करण्याकरीता ताींत्रत्रक 
मान्यतसेाठीच्या प्रस्तावास सींचालक, महाराषर अर्र्गनशमन सेवा कायाशलयाने मान्यता 
प्रदान केली असून तयानुसार उवशररत ननधीचा वापर महानगरपामलकेमाफश त करणे 
अपेक्षक्षत आहे. 

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

िोिण ि मुांबई गहृननमााण ि क्षे्वििास मांडळ याांच्या विविध योजनाांमधील अत् यल प 
ि अल प उत् पन् न गटाच् या सदननिाांची किां मत िमी िरण्याच्या प्रतातािाबाबत 

(९६) *  १००३६   श्री.विजय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४८२ ला ददनाांि २५ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण व मुींबई गहृननमाशण व क्षेत्रववकास मींडळ याींच्या ववववध योजनाींमधील 
अत यल् प व अल् प उत पन् न ग्ाच् या सदननकाींची क्रकीं मत ५% त े ७% इतकी कमी 
होण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधधन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरहू सदननका ृया सवशसामान् याींना परवडणा-या नसतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू सदननकेची रक् कम अध् याशहून कमी करण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) तसेच, म् हाडातफे ववतररत करण् यात येणा-या सदननकाींच् या क्रकीं मती ननयींत्रत्रत 
करण् याबाबत शासनातफे कोणत ेधोरण आखण् यात आले आहे वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) म् हाडाच् या घराींच् या क्रकीं मती कमी होण् याच् या दृष ्ीने म् हाडा 
प्राधधकरणाने हदनाींक २२.०५.२०१४ व हदनाींक २२.०७.२०१४ रोजीच् या ठरावानुसार 
सुधारीत धोरण ननर्श् चत केले आहे. त यानुसार ववववध योजनाींमधील अल् प उत पन् न 
ग्ाच् या सदननकाींची क्रकीं मत ५ ्क् के त े७ ्क् के इतकी कमी होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) व (३) मुींबई तसेच कोकण गहृननमाशण व क्षेत्रववकास मींडळाच् या योजनेतील 
सदननकाींच् या जममनीची क्रकीं मत, इमारतीचा बाींधकाम खचश तसेच अनुषींधगक खचश, 
त यावरील व् याज आकारणी, प्रशासकीय खचश इत यादी तसेच सींबींधधत स् थाननक 
प्राधधकरणाींच् या अ्ी व शतीनुसार आवश् यक बा्य सुववधाींचा अनतररक् त खचश, 
बाींधकाम साहहत य व मजुरी यामुळे वविी क्रकीं मतीत वाढ झालेली आहे. तथावप, म् हाडा 
सदननकाींच् या वविी क्रकीं मती बाजारभावापेक्षा व प्र चमलत शीघ्र मसद्धगणकापेक्षाही कमी 
आहेत. 
(४) म् हाडाच् या घराींच् या क्रकीं मती कमी होण् याच् या उद्देशाने म् हाडाचा ठराव िमाींक ६६५८, 
हदनाींक २२.०७.२०१४ व ठराव िमाींक ६६६७, हदनाींक २२.०७.२०१४ अन् वये 
खालीलप्रमाणे ननणशय घेण् यात आले आहेत. 
१. जमीन व सुधारणा खचश तसेच बाींधकाम खचाशवर व् याज आकारणी १४.७५ % वरुन 
मागील आधथशक वषाशमध् ये म् हाडाच् या गुींतवणुकीवर ममळालेल् या सरासरी व् याजाचा दर 
अधधक १% असा सुधाररत केला आहे. त यामुळे चालू आधथशक वषाशकरीता हा दर   
१०.३०% इतका कमी झाला आहे. 
२. वविी क्रकीं मत ननर्श् चत करताना अनपेक्षक्षत बाबीींपो्ी आकारण् यात येणारा प्रचमलत 
दर ५% ऐवजी १% इतका कमी केला आहे. 
३. म् हाडाच् या नफयाच े प्रमाण मध् यम उत पन् न ग्ाकरीता प्रचमलत १५ त े २० 
्क् केऐवजी ५ त े १५ ्क् के या प्रमाणात व सींबींधधत प्रकल् पातील गाळे वविीची 
व् यवहायशता ववचारात घेऊन आकारण् याचा ननणशय घेतला आहे. 
४.व् यवस् थापन खचश प्रचमलत १% वरुन ०.५% इतका कमी केला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर सुधार प्रन्यास ि महापामलिेच् या हद्दीतील वििासिामाांबाबत 
  

(९७) *  ७३३०   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपामलकेच्या हद्दीत येणाऱ्या १९०० ले-आऊ् 
मध् ये स् थाननक नगरसेवकाींना ववकास कामे करण्याच ेअधधकार नसल्याच ेहदनाींक १० 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा तया सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, तयामुळे हजारो नागररक ववकासापासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे 
का, 
(३) असल्यास, नगरसेवकाींना या ले-आऊट्स मध्ये ववकास कामे करण्याचा अधधकार 
देण्याबाबत व नागपूर सुधार प्रन्यास द्वारे येथील ववकास कामे करण्याबाबत 
शासनाने काय कायशवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) गुींठेवारी क्षेत्राकररता नागपूर सुधार प्रन् यास हे ननयोजन प्राधधकरण असून गुींठेवारी 
अधधननयमाींतगशत नागपूर सुधार प्रन् यासाद्वारे, ननयममत व ववकमसत करुन, नागपूर 
महानगरपामलकेकड े आतापयतं एकूण ३९९ अमभन् यास हस् ताींतररत झाली आहेत. 
अश् या अमभन् यासातील ववकासाची व देखभाल दरुूस् तीची कामे महानगरपामलकेच् या 
अींदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार तसेच स् थाननक नगरसेवकाींच् या स् वेच् छा ननधीतून 
करण् यात येतात. 
      सद्यःर्स्थतीत आणखी १५४ अमभन् यास नागपूर महापामलकेकडे 
हस् ताींतरणाची कायशवाही सुरू आहे. तसेच, हस् ताींतरणाची कायशवाही पुणश झाल् यानींतर 
या अमभन् यासाींमध् ये ववकासाची व देखभाल दरुूस् तीची कामे महानगरपामलकेच् या 
अींदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार तसेच स् थाननक नगरसेवकाींच् या स् वेच् छा ननधीतून करता 
येतील. 
      त यामुळे सद्यर्स्थतीत अधधकृत अमभन् यासाींतील नागररक ववकासापासून 
वींधचत आहे ही बाब खरी नाही. 
      उवशररत अनधधकृत अमभन् याींसामध् ये सद्याच् या प्रचमलत तरतूदीनुसार 
ननयममतीकरणाींची कायशवाही झाल् यामशवाय स् वेच् छा ननधीतून कामे करता येत नाहीत. 
(३) हदनाींक २६/२/२००१ च् या शासन ननणशयान् वये महानगरपामलका नगरसेवकाींच् या 
स् वेच् छा ननधीच् या खचाशबाबतची मागशदशशक तत वे घालून हदलेली असून, यानुसार 
अनधधकृत वस् त याींमध् ये कोणत याही कामासाठी नगरसेवकाींच् या स् वेच् छा ननधीींतगशत 
कामे करता येत नाहीत. 
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      परींतु याबाबत लोकप्रनतननधीींकडून वारींवार होत असलेल् या मागणीींच् या 
अनुषींगाने शासनस् तरावर सकारात मक ववचार करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

धगरणी िामगाराांच्या तरासांबांधीच्या प्रलांबबत प्रश्नाबाबत 
  

(९८) *  ६८८८   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुतानबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणी कामगाराींच्या घरासींबींधी अनेक प्रश्न प्रलींत्रबत असल्याने या प्रश्नाींकड ेलक्ष 
वेधण्यासाठी धगरणी कामगाराींनी हदनाींक १ मे, २०१५ रोजीच्या कामगार हदनी 
मा.मुययमींत्री महोदयाींच्या वषाश बींगल्यावर मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १ लाख ४८ हजार धगरणी कामगाराींना घरे ममळावीत याकररता १६ 
धगरण्याींच्या जागेवर बाींधण्यात येणाऱ्या घराींची तसेच एमएमआरडीएच्या तयार घराींची 
सोडत काढण्याबाबतचे आश्वासन मा.मुययमींत्री महोदयाींनी हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धगरणी कामगाराींच्या घराींबाबत मा.मुययमींत्री महोदयाींनी हदलेल्या 
आश्वासनानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, धगरणी कामगाराींचे प्रश्न सोडववण्यास कायशवाही होत नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२) (३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथावप याबाबत नमूद करण्यात येत ेकी, मुींबईतील १९ कापड धगरण्याींच्या 
कामगाराींकरीता म्हाडास उपलब्ध झालेल्या जममनीवर एकूण ६,९४८ सदननका 
बाींधण्यात आल्या असून तयापैकी २३ सदननका सींयुक्त महाराषर चळवळीतील 
हुतातमा धगरणी कामगाराींच्या वारसासाठी राखीव ठेऊन उवशररत ६,९२५ सदननकाींसाठी 
म्हाडा माफश त सोडत काढण्यात आली आहे व तयातील पात्र ५५७३ धगरणी कामगाराींना 
घराींचा ताबा देण्यात आलेला आहे व १३५२ अजशदाराींना वा्प प्रक्रिया चालू आहे. 
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तया व्यनतररक्त म्हाडास जममनीचा ताबा ममळालेल्या ६ धगरण्याींच्या 
जममनीवर गहृननमाशण योजना प्रस्ताववत असून तयावर धगरणी कामगाराींसाठी ६७९४ 
सदननका बाींधण्याच ेननयोर्जत आहे. तयापैकी ४ धगरण्याींच्या जागेवर २६३४ सदननका 
बाींधण्याच े काम प्रगतीपथावर आहे व उवशररत २ धगरण्याींच्या जममनीवर 
गहृननममशतीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेची मींजुरी घेण्यात येत आहे. 
      तया व्यनतररक्त अन्य काही धगरण्याींमधील म्हाडाच्या हहश्याींची जममनी 
ताब्यात घेण्याबाबतची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
      मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाच्या भाड ेततवावरील घरे योजनेच्या 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील सुधाररत तरतूदीप्रमाणे शासनाच े ४ बाींधकाम 
प्रमाणपत्रप्राप्त प्रकल्पामध्ये २ सदननकाींच े एकत्रत्रकीकरण करुन ३२० चौ.फु्ाच्या 
सदननका तयार करण्याच ेव सदर सदननका धगरणी कामगाराींना शासन ठरवेल तया 
क्रकीं मतीवर व अ्ीशतीवर मालकी ततवावर देण्यासाठी एमएमआरडीएला सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

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

अमलबाग तालुक्यातील माांडिा बांदरािर प्रिाशाांच्या सोयीसाकी उभारलेलया  
तरगांत्या जेटीचा जनतलेा उपयोग होत नसलयाबाबत 

  

(९९) *  ६९२२   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग तालुक्यातील माींडवा बींदरावर प्रवाशाींच्या सोयीसाठी उभारलेल्या 
तरगींतया जे्ीचा जनतलेा काडीमात्र उपयोग होत नाही. ही जे्ी उभारण्याचे  काम 
मुींबईतील  मशयन ब्लू बो्ीन या खाजगी कीं पनीला हदनाींक १ माचश, २०१३ रोजी वा 
तयासुमारास हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) सदर कीं पनीने हे काम माहे सप् े्ंबर, २०१३ पयतं पुणश करणे अपेक्षक्षत असताना 
माचश २०१५ पयतं लाींबववले होत.े कामाच्या या हदरींगाई बाबत कीं पनीला हदलेल्या ४ 
को्ी रुपयाींपैकी १ को्ी रुपये दींड म्हणून वसुल करण्यात यावा अशी मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मेरी्ाइम बोडश याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनुसार उपरोक्त कीं पनीकडून करार 
नाम्यातील अ्ी प्रमाणे दींड वसुल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अल र् बाग तालुक्यातील माींडवा बींदरावर प्रवाशाींच्या 
सोयीसाठी उभारलेल्या तरींगतया जे्ीचा जनतलेा काडीमात्र उपयोग होत नाही हे खरे 
नाही. तथावप मे.  मशयन ब्ल्यू याींना हद. ०१.०३.२०१३ रोजी कायाशरींभ आदेश 
देण्यात आले होत ेहे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सद्य:र्स्थतीत सदरच े काम प्रगतीपथावर आहे. काम पुणश झाल्यानींतर 
झालेल्या कामाचा आढावा घेऊन ननववदा शती नुसार आवश्यक ती कायशवाही करुन 
कीं पनीस देयक अदा करण्यात येईल. 

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

अिोला जजल्यातील तलेहारा शहराची मुळ हद्द ि िाढीि हद्दीची  
वििास योजना तयार िरणेबाबत 

  

(१००) *  ७३९१   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१८ ला 
ददनाांि १ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेलया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला र्जल््यातील तले्हारा शहराची मुळ हद्द व वाढीव हद्दीची ववकास योजना 
तयार करण्याची प्रिीया कलम २६ अींतगशत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी 
वा तया सुमारास वा तयानींतर अनेक वेळा मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींना पत्रव्यवहार 
करुनही अद्यापी कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रक्रिया पूणश झाली असल्यास, तले्हारा शहराच्या मुळ हद्द व 
वाढीव हद्दीच्या एकत्रत्रत ववकास योजनेचा प्रश्न तवररत ननकाली वाढववण्यासाठी शासन 
स्तरावर काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) तले्हारा नगर पररषेदच्या हद्दवाढीबाबत हदनाींक ३०.०६.२००९ रोजी प्रमसध्द 
केलेल्या प्राथममक उद्घोषणेत बदल करण्याची आवश्यकता ननमाशण झाल्यामुळे 
नव्याने प्राथममक उद्घोषणा प्रमसध्द करणे आवश्यक आहे. तया दृष्ीन र्जल्हाधधकारी 
अकोला तयाींचकेडून प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे. 
(३) र्जल्हाधधकारी अकोला याींचकेडून पररपूणश प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर छाननीअींती 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी-धचांचिड महापामलिेच्या (जज.पुणे) यशिांतराि चव्हाण तामतृी रुग्णालयातील  
खरेदी व्यिहारात िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झालयाबाबत 

  

(१०१) *  ६७२५   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी-धचींचवड महापामलकेच्या (र्ज.पुणे) यशवींतराव चव्हाण स्मतृी रुर्गणालयातील 
खरेदी व्यवहारात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे नुकतचे माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा तयादरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेच्या सदरील रुर्गणालयात लागणारी हायपरबोलीक 
ऑर्क्सजन थेरपी (एचबी ्ी) यींत्रणा ७० लाख रुपयाींची पावणेतीन को्ीींना खरेदी 
करणे, क्षयरोग तपासणी यींत्रणा २४ लाखाींची ७२ लाखाींना खरेदी करणे तसेच स्वाईन 
फल ूरुर्गणाींसाठी खरेदी केलेल्या व् हेंह्ले्रची खरेदीसुध्दा नतप्प् दराने खरेदी करणे, 
तसेच औषधे खरेदी दपु्प् दराने करणे, आहदमध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खरेदी करताना ववदेशी साींगून देशी यींत्रणा खरेदी करुन 
महापामलकेची फसवणूक केल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार, यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) यशवींतराव चव्हाण स्मतृी रुर्गणालयातील 
औषध खरेदी व अन्य प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, पुणे याींना 
सूचना देण्यात आल्या होतया. तथावप, चौकशी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
   सदरचा अहवाल तातडीने सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, पुणे याींना 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी पोलीसाांनी जमिलेलया ननयमबाहय पेालीस िलयाण ननधीबाबत 

(१०२) *  ७२५३   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी र्जल्हा पोलीस प्रशासनाने पोलीस कल्याण ननधीच्या नावाखाली ननयम 
व ननकष डावलून सुमारे एक को्ी रुपयाींचा अवैध ननधी जमवल्याबाबत राज्य 
माहहती आयोगाने मुयय सधचव, महाराषर राज्य याींना चौकशी करुन अहवाल सादर 
करण्याच ेआदेश सन २०१४-१५ मध्ये वा तयादरम्यान हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ननधी जमववण्यासाठी असणारे ननयम व ननकष तसेच 
धमाशदाय ववभागाच्या परवानर्गया न घेता जमववण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
वसुलीच्या प्रकाराींची वररषठ स्तरावरुन चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाची तिार 
पत्रकाींरानी सन २०१५ दरम्यान मा.मुययमींत्री महोदयाकड ेकेली आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननयमभींगास जबाबदार असणाऱ्या दोषी अधधकारी व यींत्रणाींची 
चौकशी करुन तयाींच्यावर कायशवाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, या प्रकरणी कारवाईस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही 
(२) ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेहदसून येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट् रात लोिसेिा आयोगािडून ननिड झालेल या उमेदिाराांची थेट नेमणूि  
विदभा, मराकिाडा ि खानदेशात िरण् याचा शासनाने तेतलेला ननणाय 

(१०३) *  ७७३६   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष रात लोकसेवा आयोगाकडून ननवड झालेल् या वगश १ आणण वगश २ च् या 
शासकीय अधधका-याींची आता थे् नेमणूक ववदभश, मराठवाडा व खानदेशात करण् याचा 
ननणशय शासनाने माहे मे, २०१५ च्या पहहल् या सप् ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, त याची कारणे काय आहेत, 
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(२) तसेच, मुींबई, कोकण, पुणे आहद हठकाणच् या अधधका-याींची पदे ररक् त राहू नये 
म् हणून शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच, नव्याने सरकारी सेवेत येणारे अधधकारी-कमशचाऱ्याींची पदोन्नती 
झाल्यानींतरची नेमणूक ही सक्तीने नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद आणण नामशक 
ववभागात केली जाईल याद्वारे या ववभागाींमधील प्रशासकीय अनुशेष भरुन 
काढण्याचा सरकारचा हेतू होता पींरतू “मॅ्” ने सरकारच्या अधधसूचनेस स्थधगती हदली 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मॅ्च्या सींवगाशबाबतच्या ननणशयावर राज्य शासनाने कोणता ननणशय 
घेतला व तयानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणताच ननणशय क्रकीं वा कायशवाही झाली नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महाराषर शासकीय ग्- अ व ग्- ब (राजपत्रत्रत 
व अराजपत्रत्रत) पदाींवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने ननयुक्तीसाठी महसूली ववभाग वा्प 
ननयम, २०१५ हद. २८.०४.२०१५ रोजी अधधसूच र् त करण्यात आला आहे. सदर 
अधधसूचनेप्रमाणे नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद व नामशक महसूली ववभागात 
अग्रिमाने नेमणूक करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
     नागपूर व अमरावती ववभागातील र्जल््याींत तसेच नींदरुबार, धुळे, परभणी, 
हहींगोली, बीड व उस्मानाबाद या र्जल््यात शासकीय अधधकाऱ्याींची पदे अधधक 
प्रमाणात ररक्त राहत असल्याने तसेच नवीन ननयुक्त अधधकारीही या र्जल््यात रुजू 
होण्यास कमी प्रमाणात इच्छूक असल्याने, सदर ननणशय घेण्यात आला आहे. 
     नवीन ननयमानूसार नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद व नामशक या ववभागातील 
ररक्त पदे भरल्यानींतर उवशररत ररक्त पदे कोकण व पुणे ववभागाची भरण्यात येणार 
आहेत. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली येथील एिा िररष्ट्क महाविद्यालयीन मुलीला लग्नाच े 
आमीष दाखिून शारररीि शोषण िेलयाबाबत 

(१०४) *  ७४३४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली येथील एका वररषठ महाववद्यालयीन मुलीला लर्गनाच ेआमीष दाखवून 
नतच ेशारररीक शोषण केल्या जात असल्याचा प्रकार हदनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा 
तयासुमारास ननदशशनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व सींबींधधत 
गुन्हेगारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
      सदरची घ्ना हद. १६.५.२०१५ रोजी ननदशशनास आली आहे. 
(२) सदर घ्नेची माहहती ममळताच पोलीस स््ेशन, गडधचरोली येथे अप.ि.७१/२०१५, 
भादींवव कलम ३७६,५०६ अन्वये हद. १६.५.२०१५ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला 
असून, आरोपीस हद. २७.५.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असून, पोलीस तपास 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामागाालगत टेंभूणाा येथील ढाब्यािर  
मसमेंट आणण डाांबराची अनधधिृतपणे होत असलेली विक्रभ 

  

(१०५) *  ७९२५   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर-पुणे राषरीय महामागाशलगत े्ंभूणाश येथील ढाब्यावर मसमें् आणण 
डाींबराची अनधधकृतपणे वविी करण्यात येत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या पहहल्या 
सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सोलापूर ग्रामीण र्जल््यात अशाप्रकारचा गुन्हा दाखल 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई गोरेगाांि येथील सावि्ीबाई फुले माता ि बाल रुग् णालयात प्रसूतीसाकी  
आिश् यि असणाऱ् या सोयीसुविधा पुरविणेबाबत 

  

(१०६) *  ७७५७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई गोरेगाींव येथील हदींडोशी व् हॅले्ाईन पाकश  पररसरात असलेल् या पामलकेच् या 
साववत्री फुले माता व बाल रुर्ग णालय सुरू होऊन चार वषश पूणश झाले असून 
कोणत याही सुववधा पुरववल् या जात नसल् याच े माहे एवप्रल, २०१५ च् या शेव्च् या 
सप् ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर रुर्ग णालयात 
प्रसूतीसाठी आवश् यक असणाऱ् या सोयीसुववधा तातडीने पुरववणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील पथारी व्यिसायिाांिडून िाढीि दराने  
शुलि आिारणी ि दांड िसूल िरण्याबाबत 

  

(१०७) *  ७०४०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररमसांग 
राकोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कें द्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणानुसार पुणे महापामलका प्रशासनाने शहरात 
केलेल्या सवेक्षणात २६ हजाराहून अधधक पथारी व्यावसानयकाींची नोंदणी झाली आहे. 
या व्यावसानयकाींकडून शुल्क आकारणी आणण दींड वसूल करण्यात येणार आहे, मात्र 
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गेल्या दहा महहन्यापासून या सींबधधताचा प्रस्ताव मुयय सभेत मींजूर होव ूशकलेला 
नाही. तयामुळे पामलकेच े ९० को्ी रुपयाींच े उतपन्न बुडाले असल्याच े माहे एवप्रल 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतपन्न वाढीच्या या पयाशयावर शासनाने ननणशय घेवून काय कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर बाब अींशत: खरी आहे. 
    नववन फेरीवाला धोरणाअींतगशत आकारावयाच्या परवाना शुल्क वाढीचे 
प्रस्तावास महासभेची मींजुरी माचश, २०१५ पूवी ममळेल, या आधारे सन २०१५-१६ चा 
अथशसींकल्प मींजूर करण्यात आला आहे. सदर अथशसींकल्पात फेरीवाला अनुज्ञापत्रापो्ी 
रुपये १२ को्ी तसेच पथारी व व्यावसानयक फी पो्ी रुपये २७ को्ी अशी एकूण 
रुपये ३९ को्ी सींभाव्य उतपन्न महासभेने मान्य केलेली आहे. 
    तथावप, सदर प्रस्तावास महासभेची मींजुरी ममळणे प्रलींत्रबत आहे. सदर 
प्रस्तावास मान्यता ममळाल्यास, सन २०१५-१६ या चालू वषाशकररता उक्त रकमेची 
वसुली होणे शक्य आहे. पररणामी महानगरपामलकेच े उतपन्न बुडाले, असे म्हणता 
येणार नाही. 
(२) वाढीव दराच्या मान्यतकेररता प्रलींत्रबत असलेल्या प्रस्तावास महासभेची मान्यता 
ममळणेकामी महापामलका प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील बेताटच्या बसेसची झालेली दरुिताथा 
 

(१०८) *  ७२०१   श्रीमती हुतानबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.हररमसांग राकोड, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत बेस््च्या ताफयात सुमारे ४२०० बसेस असून तयातून दररोज सुमारे ४० 
लाख प्रवासी प्रवास करतात. परींतु या बेस्् बसेस मध्ये प्रथमोपचार पे्ीचा 
अभाव,सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींची दरुावस्था, अस्वच्छता, तु्लेली आसने, णखडक्या इ. 
समस्याींना प्रवाशाींना सामोरे जावे लागत असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बेस्् बसेस मध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, बेस्् उपिमाच्या पररवहन ववभागाने फेब्रुवारी व एवप्रल २०१५ या दोन 
महहन्यात मोठया प्रमाणात प्रवासी भाडवेाढ लागू केल्याने सामान्य नागररकाींमध्ये 
नाराजी पसरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) उक्त भाडवेाढ कमी करण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      तथावप बेस् ् उपिम प्रनतहदन सरासरी ४००० बसगाड्या रस् त यावर प्रवनतशत 
करुन ३५ त े ४० लाख प्रवाशाींना सेवा देत असल् याने बसगाड्याींच् या रोज होणा-या 
वापराच् या  घात काही दोष ननमाशण होण् याची शक् यता नाकारता येत नाही. 
उपिमाच् या बसगाड्याींमध् ये ‘प्रथमोपचार पे्ी’ जरी उपलब् ध नसली तरी जखमी 
प्रवाशी अथवा कमशचा-याींवर तातडीने औषधोपचार करण् याची कायशवाही उपिमामाफश त 
करण् यात येत.े 
      बेस् ् उपिमाच् या बसगाड्याींची स् वच् छता ननयममतपणे करण् यात येत असून, 
बसगाड्याींमध् ये सी.सी.्ी.व् ही.कॅमेरे, णखडक् या, आसने सुयोर्ग य र्स्थतीत ठेवण् याकरीता 
योर्ग य त या उपाययोजना करण् यात येतात. 
(३) हे अींशतः खरे आहे. 
(४) मुींबई महानगरपामलका अधधननयमाप्रमाणे उपिमाचा वावषशक अथशसींकल् प तयार 
करताना खचाशच् या तुलनेत उत पन् नाचा मेळ बसववण् याकरीता तसेच मुींबई शहरातील 
वाढती महागाई आणण वाढत ेवेतनमान या बाबीींमुळे प्रवास भाड्यात वाढ करण् यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
काणे सेतू िायाालयातून ददलया जाणाऱ्या विविध दाखिलयाांिर  

तहस ज लदाराांच्या बोगस तािाक्षऱ्या असलयाबाबत 
(१०९) *  ६८५९   श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.सुननल तटिरे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे सेतू कायाशलयातून हदल्या जाणाऱ्या ववववध दाखल्याींवर तहस र् लदाराींच्या 
बोगस स्वाक्षऱ्या असल्याबाबत नायब तहस र् लदार, ठाणे याींनी ठाणे नगर पोलीसाींत 
सेतूच्या ठेकेदारावरच गुन्हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सेतू कायाशलयातून माहे जानेवारी त े मे, २०१४ या कालावधीत 
सुमारे ११५ परप्राींतीयाींना ररक्षा परवाना काढण्यासाठी दाखले देण्यात आल्याची बाब 
समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत दोषी आढळून आलेल्याींवर कोणती कडक कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
ततकालीन ननवासी नायब तहमसलदार, तहमसल कायाशलय, ठाणे याींनी तिार 

हदली की, जून, २००९ त े फेब्रुवारी, २०१५ या कालावधीचा सेतु कायाशलय ठाणे या 
कायाशलयाचा ठेका हदलेल्या व्यक्तीने अ्ी व शतीप्रमाणे प्रामाणणक काम न करता 
सेतु कें द्रात जमा केलेले व ननगशमीत केलेल्या दाखल्याच े अमभलेख (मुळ प्रकरणे) 
तहमसल कायाशलय याींच्या ताब्यात हदले नाही. तसेच जानेवारी, २०१४ त ेमे, २०१४ या 
कालावधीत सेतु सुववधा कें द्र, ठाणे कायाशलयातून एकुण ११५ परप्राींनतय नागरीकाींना 
स्थाननक रहहवाशी प्रमाणपत्र बनाव् व खो्े तयार करुन तयावर ततकालीन ननवासी 
नायब तहमसलदार, याींची बनाव् सही करुन शासनाची हदशाभुल करुन फसवणूक 
केलेली आहे. सदर तिारीवरुन ठाणेनगर पोलीस ठाणे येथे गु.रु.ि. १०८/२०१५ 
भादींववसीं कलम ४२०, ४६८, ४६९, ४७१ प्रमाणे हदनाींक ०६.०५.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर गुन््याचा तपास चालु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र सदनातील विविध पदाांिररता सुरु असलेली भरती प्रकक्रयेबाबत 

  

(११०) *  ७२३०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) महाराषर सदनातील ववववध पदाींकररता सुरु असलेली भरती प्रक्रिया वादात 
सापडली असून पहहल्या यादीतील अपात्र दसुऱ्या यादीत पात्र तर पहहल्या यादीतील 
पात्र दसुऱ्या यादीत अपात्र ठरववण्यात आले असल्यामुळे उमेदवाराींमध्ये सींभ्रमावस् था 
ननमाशण झाली असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पात्र-अपात्र उमेदवाराींतील घोळ ननमाशण झाल्या प्रकरणी शासनाने 
चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायशवाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

महाराष र सदनातील ३ सींवगाशत ७ पदाींक्रक रता ननवड प्रक्रिया राबववण् यात 
आली. सदर ननवड प्रक्रियेच ेकीं त्रा् मेससश, एम.के.सी.एल., पुणे या सींस् थेस देण् यात 
आले होत.े मेससश, एम.के.सी.एल.,पुणे माफश त अजाशच् या छाननीनींतर लेखी परीक्षेसाठी 
पात्र व अपात्र उमेदवाराींची तात पुरती यादी मेससश, एम.के.सी.एल.,पुणे याींच् या 
सींकेतस् थळावर प्रमसद्ध करण् यात आली होती. त या सींदभाशत काही आक्षेप असल् यास तो 
नोंदववण् याची सींधी उमेदवाराींना SMS द्वारे उपलब् ध करुन देण् यात आली होती. 
त यानुसार उमेदवाराींकडून प्राप् त झालेले आक्षेप ववचारात घेण् यात आले. तसेच प्रथमतः 
करण् यात आलेल् या अजाशच् या छाननीमध् ये अनावधानाने जर काही त्रु्ी राहहल् या 
असतील तर त या दरू करण् याच् या उद्देशाने उमेदवाराींच् या अजाशसोबत जोडलेल् या 
कागदपत्राींची पुनतशपासणी करुन पात्र व अपात्र उमेदवाराींची अींनतम यादी मेससश, 
एम.के.सी.एल.,पुणे याींच् या सींकेतस् थळावर प्रमसद्ध करण् यात आली होती. तसेच 
याबद्दलची सूचना उमेदवाराींना SMS व ई-मेल द्वारे देण् यात आली होती. सदर 
पदभरती प्रक्रिया सींबींधातील छाननी प्रक्रिया पारदशी व अचूकररत या पूणश व् हावी हा 
त याचा उद्देश होता. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) कायशवाहीचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे अनसुडाा (ता.जज.उतामानाबाद) येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर जयांतीच्या 
ममरिणूिभत भीमगीत ेलािलयाने गाििऱ्याांनी दमलताांिर बदहष्ट्िार टािलयाबाबत 

  

(१११) *  ८२०६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेअनसुडाश (ता.र्ज.उस्मानाबाद) येथे डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या जयींतीच्या 
ममरवणूकीत भीमगीत े लावल्याने गावकऱ्याींनी दमलताींवर बहहषकार ्ाकला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 



106 

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पढेु बहहषकार ्ाकणाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच् या जयींतीच् या ममरवणूकीत 
लावलेले डडजी्ल फो्ो पायाजवळील बाजूस फाडल् यावरुन गावात जातीय तणाव 
ननमाशण झाला होता. बहहष कारासारखा प्रकार झाला नव् हता. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स् े्शन, बेंबळी ता.र्ज.उस् मानाबाद येथे गु.र.ि.३४/२०१५ 
कलम २९५, ३४ भा.दीं.वव.सह ३ (१) (१०) अनुसुधचत जाती जमाती अत याचार प्रनतबींध 
कायद्याप्रमाणे गुन् ्याची नोंद करण् यात आली असून २ ववधधसींघवषशत बालकाींना 
ताब् यात घेऊन न् यायालयासमोर हजर करण् याींत आले आहे. 
(३) गावात बहहषकारासारखा प्रकार झाला नसून जातीय तणाव ननमाशण झाल् याने 
शासकीय अधधका-याींनी शाींतता राखण् यासाठी गावास भे् देऊन बैठका घेतल् या आहेत. 
गावात सध् या शाींतता आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत. 

----------------- 
  
काणे महापामलिेच्या समाज िलयाण वििास विभागामाफा त आधथाि दबुाल तटिाांतील 

मदहलाांना िलयाणिारी योजनाांचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(११२) *  ७५६३   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलकेच्या समाज कल्याण ववकास ववभागामाफश त आधथशक दबुशल 
घ्काींतील महहलाींसाठी राबववण्यात येणाऱ्या ववववध प्रकारच्या २४ कल्याणकारी 
योजनेच्या प्रस्तावास ठाणे महानगरपामलकेलने गेल्या वषी मान्यता हदली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाींची अद्याप अींमलबजावणी न झाल्यामुळे तरतूद 
करण्यात आलेला सुमारे २८ को्ी ५९ लाखाींचा ननधी खचश होऊ न शकल्यामुळे 
महहला लाभाथ्यांना कल्याणकारी योजनाींपासून वींधचत रहावे लागल्याचहेी हदनाींक ७ 
एवप्रल, २०१५ रोजी वा तया सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेअींतगशत आधथशक तरतूद करुनही योजनेची अींमलबजावणी न 
करण्यास जबाबदार कोण आहेत, 
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(४) तसेच याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले तसेच चौकशीच्या अनुषींगाने सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      ठाणे महानगरपामलकेच्या महासभेकड ेप्रशासनामाफश त एकूण २१ योजनाींकरीता 
रक्कम रुपये २३,४८,६०,०००/- इतका आधथशक दबुशल घ्काींतील महहलाींसाठी ववववध 
प्रकारच्या कल्याणकारी योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परींतू महासभेने 
ठरावामध्ये सुधारणा करुन रुपये २८,५९,६०,०००/- इतक्या वाढीव रक्कमेचा ठराव 
पाररत केला आहे. 
     तरतूद केलेल्या रकमेतून आतापयशत रुपये ३,५४,५४,४९४/- इतकी रक्कम ठाणे 
महानगरपामलकेमाफश त खचश करण्यात आलेली आहे. उक्त योजनाींच्या अींमलबजावणी 
कालावधीमध्ये उवशररत रक्कम खचश करण्याकररता महानगरपामलकेने ननयोजन केले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड येथील जजलहा न्यायालयािररता निीन इमारत सांिुल उभारणेबाबत 
  

(११३) *  ८९४७   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील र्जल्हा न्यायालय पररसरातील ननजामकालीन १०० वषे जुनी 
असलेली इमारत कालबा्य होण्याच्या मागाशवर असून सध्या अर्स्ततवात असलेली 
जागा न्यायालयाच्या कामकाजासाठी अपूरी पडत असल्याने माजी लोकप्रनतननधी 
याींनी सदर इमारत सींकूल बाींधकामासाठी मा.मुययमींत्री याींना ननवेदन हदले असल्याचे 
माहे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनाने नाींदेड येथे न्यायालयासाठी इमारत सींकूल 
उभारणीकरीता कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
      तथावप नाींदेड येथे न्यायसींकुल बाींधण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव मा.उच्च 
न्यायालयाकडून शासनास अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 

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

िलयाण-डोंबबिली महानगरपामलिेच ेतत्िालीन आयुक्त श्री.रामनाथ सोनिणे याांना 
राजिभय दबािापोटी आयुक्त या पदािर नेमणूि देण्यात आलयाबाबत 

  

(११४) *  ६७५७   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच े ततकालीन आयुक्त श्री.रामनाथ सोनवणे 
याींची मूळ पदस्थापना कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेमध्ये उपायुक्त या पदावर 
कायशरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच श्री.सोनवणे हे महाराषर शासनाच े कमशचारी नसून कोणतयाही कॅडरमध्ये 
याींचा समावेश नसताींना तसेच ते शासनाच्या कोणतयाही पदावर कायशरत नसताींना 
केवळ राजकीय दबावापो्ी तयाींना उपरोक्त आयुक्त या पदावर नेमणूक देण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,श्री. सोनवणे याींनी पदाचा गैरवापर करुन कोणतयाही आस्थापनेची 
पूवशमींजूरी न घेताच सुट्टीवर जाणे, तसेच सुट्टीतील कालावधीतील वेतन कल्याण-
डोंत्रबवली महानगरपामलकेतून मींजूर करुन घेणे, तसेच राजकीय दबाव आणून 
महानगरपामलकेत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी व  कारभार सुरु केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,तयात काय 
आढळून आले, 
(५) तद्नुसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) श्री. रामनाथ सोनवणे याींची सरळसेवेने कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेच्या आस्थापना सूचीवर मींजुर व ररक्त असलेल्या “उपआयुक्त” या 
पदावर हद. ०५/१२/१९९४ रोजी नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(२) श्री. सोनवणे याींची महाराषर महानगरपामलका अधधननयमाच्या कलम ३६ मधील 
तरतूदीनुसार शासनाकडून वेळोवेळी ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
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(३) श्री. रामनाथ सोनवणे याींची मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरण, मुींबई येथे 
शासन आदेश हद. ०२/०७/२०१३ अन्वये ननयुक्ती करण्यात आली होती. तथावप, तया 
प्राधधकरणामध्ये ववशेष कायश अधधकारी हे पद ररक्त नसल्याने तयाींना पुढील 
ननयुक्तीसाठी प्रनतक्षा करावी लागली. तद्नींतर उपरोल्लेणखत आदेश रद्द करुन 
श्री.सोनवणे याींची आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका या पदावर शासन 
आदेश हद. ०६/०६/२०१४ अन्वये ननयुक्ती करण्यात आली. 
      महाराषर नागरी सेवा (सेवेच्या सवशसाधारण शती) ननयम, १९८१ मधील 
तरतूदीनुसार कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने श्री. रामनाथ सोनवणे याींचा हद. 
०४/०७/२०१३ ते ०५/०६/२०१४ हा प्रनतक्षा कालावधी कतशव्य कालावधी म्हणून ववचारात 
घेऊन वेतनाची अदायगी केली आहे. 
      श्री.रामनाथ सोनवणे याींनी राजकीय दबाव आणून महानगरपामलकेत मोठया 
प्रमाणात अनागोंदी कारभार केला आहे हे म्हणणे वस्तुर्स्थतीस धरुन नसल्याचे 
आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरातील तािाईन फ्लू या आजाराची साथ रोखण्यासांदभाात  
शासनाने िराियाची उपाययोजना 

  

(११५) *  ७१६२   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुतानबानू खमलफे, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्या पाच वषाशत ३३ जणाींचा बळी घेतलेल्या स्वाईन फलु या आजाराचा प्रभाव 
यावषी अधधक वाढला असून तयामूळे माहे जानेवारी त े माचश, २०१५ या तीन 
महहन्याींत मुींबई शहरात ४८ मतृयू झाल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील ही स्वाईन फलु ची साथ रोखण्यासींदभाशत शासनाने काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही उपाययोजना केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई शहरात गेल् या पाच वषांत स् वाईन फल् यु या 
आजारामुळे ३३ जणाींचा मतृ यू झाला हे खरे आहे परींतु जानेवारी त ेमाचश २०१५ या 
तीन महहन् याींत मुींबई शहरात या आजारामुळे १२ जणाींचा मतृ यू झाला आहे. 
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(२) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या सावशजननक आरोर्ग य खात यातफे एच १ एन १ 
(स् वाईन फल् यु) या आजाराच् या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना 
राबववण् यात येतात :- 
 एच१ एन १ (स् वाईन फल् यु) च् या आजारासाठी महानगरपामलका रुर्ग णालयात 

ववलगीकरण कक्षाची सुववधा उपलब् ध आहे. 
 महापामलकेच् या रुर्ग णालयात अत यावस् थ रुर्ग णाच् या उपचारासाठी व् हें्ीले्रची 

सुववधा उपलब् ध करण् यात आली आहे. 
 एच १ एन १ (स् वाईन फल् यु) आजाराच् या ननयींत्रणासाठी शासनाकडून प्राप् त 

मागशदशशक सूचना महानगरपामलकेच् या सवश दवाखाने, रुर्ग णालये, प्रसुतीगहेृ तसेच 
प्रमुख खाजगी रुर्ग णालयाींना देण् यात आल् या आहेत. 

 एच १ एन १ (स् वाईन फल् यु) बाधीत रुर्ग ण आढळल् यास आरोर्ग य कें द्रातील 
कमशचा-याींद्वारे रुर्ग ण रहात असलेल् या पररसराच ेसवेक्षण केले जात ेव सींशनयत 
रुर्ग ण आढळल् यास त वरीत जवळच् या दवाखाना/रुर्ग णालयात सींदभीत केले जात ेव 
पररसरातील जनतते या आजाराबाबत जनजागतृी करण् यात येत.े 

 एच १ एन १ (स् वाईन फल् यु) रोगासाठी  सेल्ॅमीवीर (्ॅमीफल् यु) हे औषध 
स् थाननक पातळीवर मनपाच् या सवश रुर्ग णालयाींत व दवाखान् यात उपलब् ध करुन 
देण् यात आले आहे. 

 ववलगीकरण कक्षातील वैद्यकीय व ननम् न वैद्यकीय कमशचा-याींसाठी एच १ एन 
१ ववरोधी लस सवश महानगरपामलका रुर्ग णालयात उपलब् ध करून देण् यात आली 
आहे. 

 (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
दहांगोली शहराच् या मध् यिता तीतील जलेश् िर तलािाची झालेली दरुिताथा 

  

(११६) *  १००१७   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली शहराच् या मध् यवस् तीतील जलेश् वर तलावाच े पाणी अनतिमणे आणण 
झाडझुेडपे याींनी घाण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तलावाची शासनामाफश त पाहणी केली आहे, 
(३) असल् यास, पाहणीच ेननष कषश काय आहेत व तद्नुसार सदर तलावाच ेपाणी चाींगले 
व् हावे म् हणून कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही उपाययोजना केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) जलेश्वर तलावाच्या आजूबाजूला झाड-ेझुडपे वाढल्याने तसेच सभोवताली 
असलेल्या अनतिमण धारकाींच ेसाींडपाणी तलावात जात असल्याने पाणी घाण होत 
असल्याची बाब ननदशशनास आली आहे. 
    तलावामध्ये पावसाच ेतसेच साींडपाणी जावु नये म्हणून मसमें् कॉक्रि् नालीच े
नगरपररषदे माफश त बाींधकाम करण्यात आले आहे व तलावाच े पाणी स्वच्छ 
ठेवण्याबाबत दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच नगरपररषदेमाफश त तलावातील झाडे-
झुडपे तसेच गाळ काढण्याची कायशवाही केली जात.े तयाच प्रमाणे तलावामध्ये 
साींडपाणी ्ाकणाऱ्याींववरुध्द कायशवाही करण्यात येत.े 
     तसेच तलावामध्ये साींडपाणी सोडणाऱ्या सभोवतालच्या झोपडपट्टयाींच ेअनतिमण 
उठववण्याबाबत र्जल्हाधधकाऱ्याींमाफश त योर्गय ती कायशवाही करण्यात येणार आहे. 

----------------- 
सायन (मुांबई) येथील लोिमान्य दटळि रुग्णालयात  
चुिभच ेइांजेक्शन ददलयाने बालिाचा झालेला मतृ्यू 

  

(११७) *  ७६३७   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन (मुींबई) येथील लोकमान्य ह्ळक रुर्गणालयात चुकीच े इींजेक्शन हदल्याने 
दोन वषाशच्या बालकाचा मतृयू झाल्याच े हदनाींक १६ मे, २०१५ रोजी वा तयासुमारास 
ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुर्गणालयातील पररचाररकेने बालकास इींजेक्शन हदल्यानींतर 
बालकाची प्रकृती खुपच खालवून तयातच बालकाचा मतृयू झाला याबाबत सायन 
पोलीस ठाण्यात तिार दाखल करुनही पोलीसाींनी दलुशक्ष केल्याच े हदनाींक १२ मे, 
२०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच मतृ बालकाच्या पालकाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची कोणतीही घ्ना सायन रुर्गणालयात 
घडल्याची नोंद सायन पोलीस ठाण्याच े अमभलेखावर नाही. तसेच अशाप्रकारचा 
कोणतीही तिार अजश सायन पोलीस ठाणे अमभलेखावर नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
  
विधान भिन :   उत्तममसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 
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