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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २२ जुलै, २०१५ / आषाढ ३१, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा, िामगार मां्ी 
  

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

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

  

ठाणे जजल्ह्यातील अनुसूधचत जमातीसाठी असलेले २२ टक् िे  
आरक्षण ७ टक्िे िरण्याबाबत 

(१) *  ८०७३   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासीींची लोकसींख्या ववचारात घेता ववभाजनापवूी ठाणे जजल्ह्यासाठी 
अनुसूचचत जमातीकररता आरक्षणाची ्क्केवारी २२ ्क्के होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ठाणे जजल्ह्याच े ववभाजन होऊन पालघर जजल्ह्याची ननर्मिती झाल्हयाने ठाणे 
जजल्ह्यासाठी अनुसूचचत जमातीकररता ठेवलेले आरक्षण २२ ्क्के वरुन ७ ्क्के 
करण्यात यावे असे ननवेिन महाराषर राज्य र्िक्षक पररषिेच ेकायािध्यक्ष व कोकण 
ववभाग र्िक्षक मतिार सींघाच ेलोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १५ मे, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
   आदिवासी जमातीची लोकसींख्या अचधक असलेल्हया आदिवासी बहुल 
जजल्ह्याींमध्ये दि. ६ जून, १९७२ च्या िासन ननणियान्वये ठाणे जजल्ह्याकररता 
अनुसूचचत जमातीकररता सरळसेवा भरतीसाठी वगि-३ व वगि-४ च्या पिाींकररता २२ 
्क्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत धोरणात्मक ननणिय घेण्याची कायिवाही िासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
परभणी पोलीसाांनी दाखल िेलेल्हया खोट्या गुन््याांची सीआयडी चौिशी िरणेबाबत 

(२) *  ७२६९   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील पोलीस अधीक्षक, अनतररक्त पोलीस अधीक्षक व इतर 
अचधकाऱयाींनी सुड बुध्िीने व मानहाणी करण्याच्या हेतूने स्थाननक स्वराज्य सींस्थेचे 
लोकप्रनतननधी व स्थाननकाींववरुध्ि खो्े गुन्हे नोंिवून मानर्सक व िारररीक त्रास 
िेण्याच्या प्रकाराची सीआयडी चौकिी करण्यात यावी अिी मागणी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थेच्या लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यपाल महोिय व मुख्य सचचव, महाराषर राज्य 
याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पूविग्रह िवुषत हेतूने एकाच दिविी ६-७ खो्े गुन्हे नोंिववणे, तसेच 
सवि प्रकरणाींमध्ये तेच आरोपी िाखववत पिाचा िरुुपयोग करणे असे प्रकार करणाऱया 
पोलीस अचधकाऱयाींची सीआयडी मार्ि त चौकिी करुन त्या िोषी पोलीस अचधकाऱयाींना 
ननलींबबत करुन त्याींच्यावर गुन्हे नोंि करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, लोकप्रनतननधीींना अवमानकारक वागणूक व कायदयाचा व पिाचा 
िरुुपयोग करणाऱया सवि पोलीस अचधकाऱयाींवर ववदहत मुितीत कारवाई न करता 
त्याींचा बचाव करण्याच ेधोरण मुख्य सचचव स्तरावरुन राबववण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) नसल्हयास, सींबींचधत िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
       पाथरी पोर्लसाींनी पुविग्रह िवुषत हेतूने कोणावरही गुन्हे िाखल केलेले नाहीत. 
जे गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत त े ररतसर फर्याििीने दिलेल्हया फर्याििीवरुनच 
िाखल करण्यात आलेले आहेत. सिर प्रकरणात कोणीही पोलीस अचधकारी िोषी 
नसल्हयाने त्याींची सीआयडी चौकिी करणे फकीं वा त्याींच्यावर गुन्हे िाखल करुन त्याींना 
ननलींबबत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. 
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      पोलीसाींनी कोणालाही अवमानकारक वागणूक दिलेली नाही, ररतसर कायिेिीर 
कायिवाही केलेली आहे. 
(४) सिर प्रकरणी कोणीही अचधकारी िोषी नसल्हयाने त्याींच्यावर कायिवाही करण्यात 
आलेली नाही. 

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

मुांबईतील आरे िसाहतीतील आददिासी पाडयाांत ननमााण झालेली पाणी टांचाई 

 (३) *  ७३५२   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आरे वसाहतीतील आदिवासी पाडयात महापार्लकेने २० को्ी रुपये खचि 
करुन नळजोडणी आणली, मात्र या नळजोडणीला पाणी नसल्हयामुळे या 
आदिवासी पाडयाींवर पाणी ी्ंचाई ननमािण झाली असल्हयाच े ननिििनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर वसाहतीत २७ आदिवासी पाड े असून जवळपास ४००० ची 
लोकवस्ती आदिवासी पाडयाींमध्ये आहे, वषािनुवषे राहत असलेल्हया या आदिवासी 
पाडयाींमध्ये आजही नागरी सुववधाींचा अभाव असल्हयाच े ननिििनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या आदिवासी पाडयातील आदिवासी मदहलाींना बोअरवेल 
तसेच ववहीरीच ेपाणी वपण्यासाठी वापरावे लागत असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीनुसार सिर पाडयाींच्या वपण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी 
िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      आरे वसाहतीमधील २७ आदिवासी पाडयाींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 
महानगरपार्लकेमध्ये एकूण १४ प्रस्ताव मींजूर झाले होत.े 
      त्यापैकी ११ दठकाणी काम पूणि झाले असून या ११ दठकाणाींमध्ये एकूण २२ 
आदिवासी पाड े समाववष् आहेत. सिर २२ आदिवासी पाडयाींपैकी १८ आदिवासी 
पाडयाींना जलजोडण्या िेऊन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आलेला आहे. 
      उविररत ४ दठकाणी आदिवासी पाडयाींमधून यासाठी आवश्यक त्या 
कागिपत्राींची पूतिता न झाल्हयामुळे अदयावप पाणी पुरवठा सरुु करता आलेला नाही. 
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      उरलेल्हया ३ प्रस्तावाींपैकी २ दठकाणी चचत्रनगरी व १ दठकाणी र्ोसि वन याींच े
ना-हरकत प्रमाणपत्र न र्मळाल्हयामुळे ५ आदिवासी पाडयाींना पाणीपुरवठा होऊ 
िकलेला नाही. 
(२) आरे वसाहतीतील आदिवासी पाडयाींत नागरी सुववधाींचा अभाव आहे हे अींित: खरे 
आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) व (५) आरे वसाहतीतील १८ आदिवासी पाडयाींना जलजोडण्या िेऊन पाणी पुरवठा 
सुरु करण्यात आला आहे.  

४ आदिवासी पाडयाींमधून आवश्यक त्या कागिपत्राींची पूतिता न झाल्हयामुळे 
अदयावप पाणी पुरवठा सुरु करता आलेला नाही. 

५ आदिवासी पाडयाींसाठी चचत्रनगरी व र्ोसि वन याींच ेना-हरकत प्रमाणपत्र 
न र्मळाल्हयामुळे सिर दठकाणच्या पाडयाींना पाणी पुरवठा करता आलेला नाही. 

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

ररसोड (जज.िासशम) नगरपररषदेच्या मुख्याधधिाऱयाांना ननलांबबत िरण्याबाबत 
  

(४) *  ७४१२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्याचधकारी नगर पररषि ररसोड, जज.वार्िम याींना तात्काळ ननलींबबत करणे, 
महाराषर नागरी सेवा (र्िस्त् ा व अपील) ननयम १९७९ मधील तरतुिीनुसार र्िस्तभींग 
ववषयक कायिवाही करणे आणण र्ौजिारी गुन्हा िाखल करणेबाबत ररसोड 
नगरपररषिेतील सवि नगरसेवकाींनी प्रधान सचचव (नवव-२) नगरववकास 
ववभाग याींचेकड ेदिनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर तक्रारीवर तात्काळ कायिवाही न केल्हयास दिनाींक २० मे, २०१५ 
पासून जजल्हहाचधकारी कायािलयाच्या समोर आमरण उपोषणास बसणार आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तद नुसार िासन स्तरावर पुढे काय कायिवाही केली आहे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय. उपववभागीय अचधकारी, ररसोड याींनी श्री. इींगोले याींची चौकिी करुन त े
िोषी असल्हयाचा अहवाल सािर केला होता व त्यानुसार जजल्हहाचधकाऱयाींनी सहमती 
िििववली आहे. 
(४) जजल्हहाचधकाऱयाींचा अहवाल, नगरपररषि सिस्याींकडून प्राप्त तक्रारी, तसेच राज्य 
ननवडणुक आयोगाने केलेली र्िर्ारस इत्यािीचा ववचार करुन सक्षम प्राचधकरणाच्या 
मान्यतनेे श्री.दिपक इींगोले, मुख्याचधकारी याींची दि. १२.०६.२०१५ च्या िासन 
आिेिान्वये अन्यत्र बिली करण्यात आली आहे. 
     सिर आिेिास मा. महाराषर प्रिासकीय न्यायाचधकरण, नागपूर याींनी जैसे थे 
(Status Quo) आिेि दिला आहे. 

----------------- 
मुांबईतील िाळबादेिी येथील इमारतीला लागलेली आग 

  

(५) *  ७७९४   श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.िवपल पाटील, श्री.अनांत गाडगीळ, 
श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.अननल 
परब, श्री.विजय धगरिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काळबािेवी येथील गोकूळ ननवास इमारतीत दिनाींक ९ मे, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास लागलेल्हया भीषण आगीमध्ये इमारत कोसळून अजननिमन िलातील 
तीन अचधकाऱयाींचा मतृ्यु व सहा जण गींभीर जखमी झाल्हयाची घ्ना घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िघुि् नेत मतृ्यू पावलेल्हया श्री.महेंद्र िेसाई, श्री.सींजय राणे व श्री. 
सुधीर अमीन याींना हुतात्मा घोवषत करुन त्याींच्या िोन मुलाींचा र्िक्षणाचा खचि मुींबई 
महानगरपार्लकेने उचलावा आणण त्याींना कायमस्वरुपी नोकरी िेऊन मुख्यमींत्री 
को्यातून एक फ्लॅ् िेण्याची मागणी त्याींच्या कु्ूींबबयाींनी महापार्लकेकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कतिव्य बजावत असताना मतृ्यूमुखी पडणाऱया अजननिमन िलातील जवान 
व अचधकारी याींच्या कु्ुींबबयाींना ननवािहाच ेसाधन िेणेबाबत व सिर कमिचाऱयाींचा ५० 
लक्ष रुपये पयतंचा ववमा उतरववणे बाबत िासनाच ेधोरण काय आहे, 
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(४) आगीच्या िघुि् नाींना प्रनतबींध करण्यासाठी तसेच अजननिमन जवानाींना 
अत्याधुननक साधनसामुग्री व यींत्रणा पुरववण्यासींिभाित आणण याववभागातील ररक्त पिे 
भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीही कायिवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
    सिर िघुि् नेमध्ये अजननिमन िलाच्या ४ वररषठ अचधकाऱयाींचा मतृ्यु झाला 
तसेच ५ अजननिमन िलाच ेकमिचारी व ६ व्यक्ती जखमी झाल्हया होत्या. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कतिव्य बजावत असताींना मतृ्युमुखी पडणाऱया अजननिमन िलातील जवान व 
अचधकारी याींच्या कु्ुींबबयाींना महानगरपार्लकेच्या प्रचर्लत पध्ितीप्रमाणे रोख रक्कम 
िेण्यात आलेली आहे. 
      सिर घ्नेत मतृ पावलेल्हया िोन अचधकाऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना 
महानगरपार्लकेमध्ये नोकरी िेण्यात आली असून, उविररत २ अचधकाऱयाींच्या 
कु्ुींबबयाींना वैयजक्तक अडचणीमुळे सदयपररजस्थतीत त्याींना महानगरपार्लकेच्या सेवेत 
सामावून घेण्यात आलेले नाही. तथावप योनय वेळी त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या 
मागणीप्रमाणे महानगरपार्लका सेवेत सामावून घेण्यात येईल. 
      या व्यनतररक्त अजननिमन िलातील अचधकारी व जवान याींना रुपये पाच 
लाखापयतं ग् ववमा योजना लागू करण्यात आली आहे. 
(४) आगीच्या िघुि् नाींचा सामना करण्यासाठी अत्याधुननक यींत्रणा बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेच्या मुींबई अजननिमन िलाकड े उपलब्ध असून, त्यामध्ये पसिनल 
प्रो्ेक््ीव्ह इक्वीपमें् (पी.पी.ई) श्वसन उपकरणे यींत्रे ववववध प्रकारच े रेस्क्यू चगयसि 
व आधुननक िळणवळण साधने याींचा समावेि आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त अजननिमन ववभागातील ररक्त पिे 
भरण्यासींबींधी कायिवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ शहरात शालेय पोषण आहारातील ताांदळू खुल्हया बाजारात वििल्हयाबाबत 

(६) *  ७८४७   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ िहरात ववदयार्थयांसाठी आलेला िालेय पोषण आहाराचा १३१ कटे्ट 
ताींिळू कलि ब्रान्डच्या नावाखाली खुल्हया बाजारात ववक्रीसाठी नेत 
असताना ववभागीय पोलीस अचधकारी याींनी पकडल्हयाची घ्ना दिनाींक २२ माचि, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास घडली तसेच हजार जक्वीं्ल ताींिळू असलेले गोडावून 
र्सल केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दिनाींक २१ माचि, २०१५ रोजी यवतमाळ िहरात 
ववदयार्थयांसाठी आलेला िालेय पोषण आहाराच े ४० कटे्ट ताींिळू कलि ब्रान्डच्या 
नावाखाली खुल्हया बाजारात ववक्रीसाठी नेत असताना ववभागीय पोलीस अचधकारी, 
यवतमाळ याींनी पकडला आहे. 
      ९१ कटे्ट ताींिळू असलेले गोडाऊन र्सल करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी गनु््याचा तपास केला असता असे आढळून आले की, 
मुलाींच ेिालेय पोषण आहाराचे ताींिळू वाहतूक करुन पुरववण्याच ेकाम ठेकेिार ववनोि 
रमेिराव डोंगरे याींना िेण्यात आले होत.े त्याींनी अरिि बेग याींच्यासोबत करार करुन 
त्याींना वाहतूक करण्यासाठी नेमले होत.े अरिि बेग याींनी पाींढरकवडा बायपास रोड 
येथे गोडाऊन भाडयाने घेऊन तथेे ताींिळू ठेवले होत.े त्यातील ताींिळू खुल्हया बाजारात 
ववक्रीसाठी नेत असताना अरिि बेग याींना पकडण्यात आले. या प्रकरणी अरिि बेग 
व त्याींच्या वाहनचालकाववरुध्ि गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे. 
       सिर प्रकरणी पोलीस स््ेिन यवतमाळ िहर येथे गु.र.क्र.३०४५/२०१५, 
जीवनावश्यक वस्तु अचधननयम कलम ३, ७ अन्वये गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे. 
त्याींच्याववरुध्ि मा.मुख्य न्यायिींडाचधकारी, यवतमाळ याींच्या न्यायालयात आरोपपत्र 
िाखल करण्यात आले असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर महानगरपासलिेने माजी सैननिाांना मालमत्तािरात सूट देण्याबाबत  
पाठविलेला प्रस्ताि प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(७) *  ७३२०   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.समतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपार्लकेने सुमारे ३ वषािपासून माजी सैननकाींना मालमत्ताकरात 
सू् िेण्यासींबींधीचा प्रस्ताव िासनाकड ेपाठववला आला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, हा प्रस्ताव नगर रचना ववभागाकड ेतीन वषािपासून प्रलींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू प्रस्ताव प्रलींबबत असल्हयाची कारणे काय आहेत, तसेच 
िासनाने याबाबत चौकिी करुन काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) आयुक्त, नागपूर महानगरपार्लका याींच्याकडून प्रस्तावाच्या अनुषींगाने अचधकची 
मादहती मागववली असून मादहती प्राप्त झाल्हयानींतर सत्वर ननणिय घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात पोलीस दलातील िमाचाऱयाांच्या आत्महत्या  
रोखण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

  

(८) *  ६९८०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.जयांत पाटील, 
डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाडे, डॉ.अपूिा दहरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाकोला पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस उपननरीक्षकाने त्याींच्या 
वररषठ पोलीस अचधकाऱयाची हत्या करुन स्वत:ही आत्महत्या केल्हयाची घ्ना माहे 
मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, नागपूर हे राज्यात आत्महत्येमध्ये िसु-या क्रमाींकावर असून नागपूर 
मध्ये आतापयतं फकती पोलीसाींनी आत्महत्या केल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, राज्यातील ववववध भागामध्ये याप्रकारच्या घ्ना सातत्याने घडत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात मुितपुवि आणण ववनाकारण करण्यात येणाऱ या बिल्हयाींमुळे, 
पोलीस िलात असलेल्हया ररक्त पिाींमुळे कमिचाऱयाींवर कामाचा अनतररक्त ताण- 
तणाव ननमािण होऊन उक्त प्रकारच्या घ्ना घडत असल्हयाची बाब ननिििनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ररक्त पिे भरण्यासींिभाित  व पोलीस अचधकारी, कमिचारी याींच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना व  कायिवाही केली वा 
करण्यात आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नागपूर िहर या घ्कात सन २०११ त े२०१४ पयित एकूण १६ पोलीस अचधकारी 
/ कमिचारी याींच्या आत्महत्येच्या घ्ना घडल्हया आहेत. 
(३) राज्यामध्ये सन २०११ मध्ये २८, सन २०१२ मध्ये २७, सन २०१३ मध्ये ४३ व 
सन २०१४ मध्ये ३७ पोलीस आत्महत्येच्या घ्ना घ्लेल्हया आहेत. 
(४) महाराषर पोलीस िलातील पोलीस अचधकाऱयाींच्या बिल्हया अध्यािेिानुसार ववदहत 
ननयमानुसार करण्यात येतात. पोलीस अींमलिाराींच्या बिल्हयासाठी िासन 
अचधननयमातील तरतुिीस अनुसरुन बिली सर्मती गठीत करण्यात येत े व त्या 
सर्मतीदवारे बिल्हया सींिभाितील मागििििन सुचनानुसार बिली पात्र अींमलिाराींच्या 
बिल्हया करण्यात येतात. तसेच बिली सर्मतीमार्ि त झालेल्हया बिल्हयामध्ये काही 
गैरसोईची ननयुक्ती असल्हयास त्या अींमलिारास वररषठ अचधकाऱयाच्या प्रत्यक्ष 
मुलाखतीसाठी आज्ाींकीत कक्षात आपली समस्या माींडण्याची सुववधा उपलब्ध करुन 
िेण्यात येत ेव त्याींच्या समस्येच ेननराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 
      प्रिासकीय बिलीपात्र कालावधी पुणि झाल्हयावर तसेच ववनींतीनुसार पोलीस 
कमिचारी याींनी दिलेल्हया पसींतीच्या दठकाणी प्रिासकीय बाबी ववचारात घेऊन, 
िासनाच्या प्रचर्लत ननयमाप्रमाणे बिल्हया करण्यात येतात. 
(५) राज्य िासनाच्या प्रचर्लत ननयमानुसार ररक्त पिे भरण्यात येतात. पोलीसाींचे 
आरोनय उत्तम रहावे तसेच कामाचा ताण कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना केली आहे. 

(१) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोनय योजना राबववण्यात येत.े 
(२) बी.एम.आय. चाचणी करुन प्रोत्साहन भत्ता िेण्यात येतो. 
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(३) पोलीस अचधकारी/ अींमलिार याींच्या अडीअडचणी, तक्रारी सोडववण्यासाठी 
कमिचारी वृींि पररषिेच ेआयोजन करण्यात येत.े तसेच आज्ाींफकत कक्ष व िरबारामध्ये 
त्याींच्या तक्रारी अडीअडचणी सोडववणे याबाबत जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्यात 
येऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतात. 

(४) पोलीस अचधकारी / कमिचारी हे तणावमुक्त व ननरोगी कायिरत 
राहण्यासाठी आरोनयववषयक तपासणी / र्िबीर / कायििाळा/ योगा/ आरोनयववषयक 
जागरुकता र्िबीराींच ेआयोजन करण्यात येत.े 

(५) पोलीस रुनणालय / िवाखान्याींची सुववधा उपलब्ध करुन िेण्यात येत.े 
(६) कामाच्या दठकाणी व्यायामिाळेची सुववधा उपलब्ध करुन िेण्यात 

आलेली आहे. कामाचा ताण कमी व्हावा यादृष्ीने वेगवेगळया प्रकारच्या साींस्कृनतक 
कायिक्रम दिवाळी मेळावा, उमींग, स्वरतरींग यासारखे सींगीतमय कायिक्रम हळिीकुीं कु 
समारींभ इत्यािी तसेच फक्रडा स्पधािच ेआयोजन करण्यात येत.े 

(७) पोलीस कल्हयाण ननधीतून िासनाच्या धोरणानुसार सवि सुववधा उपलब्ध 
करुन िेण्यात येतात.  

(८) पोलीस क्लब / जजमखाना, ववश्रामगहृ, वस्तीगहेृ, उपहारगहेृ सबसीडीअरी 
कॅन््ीन, वाचनालय, अ्यार्सका बहृन्मुींबई पोलीस कमिचारी पतसींस्था मयािदित 
इत्यािीदवारे कौ्ुींबबक सोयी सवुवधा उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्हया आहेत. 

----------------- 
राज्यातील विविध माथाडी िामगार मांडळामध्ये  

ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 
(९) *  ७७७५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध माथाडी कामगार मींडळामध्ये कामगार आयुक्त, कामगार 
उपायुक्त, प्रिासकीय अचधकारी व कमिचाऱयाींची ररक्त पिे मागील ९ वषािपासून 
भरण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववववध माथाडी कामगार मींडळातील कामगार आयुक्त, उपायुक्त, 
प्रिासकीय अचधकारी व कमिचारी याींची सदय:जस्थतीत सींख्या फकती आहे व ररक्त 
पिे फकती आहेत, 
(३) सिर ररक्त पिे भरण्यासाठी िासनामार्ि त कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींितः खरे आहे. 
(२) राज् यात एकूण ३६ माथाडी मींडळे असून माथाडी मींडळाींवर अध् यक्ष पिासाठी 
कामगार आयुक् ताींच् या अचधपत् याखालील ‘कामगार उपायुक् त’ सींवगाितील ४ तर 
‘सहायक कामगार आयुक् त’ सींवगाितील १ अिी ५ पिे मींजूर असून त् यापैकी २ पिे 
भरण् यात आली असून ३ पिे ररक् त आहेत. तसेच सचचव पिासाठी ‘सरकारी कामगार 
अचधकारी’ सींवगाितील १५ पिे मींजूर असून त् यापैकी २ पिे भरण् यात आली असून १३ 
पिे ररक् त आहेत. तसेच उविरीत सवि मींडळाींमधील अध् यक्ष व सचचव पिाींचा 
अनतररक् त कायिभार कामगार आयुक् ताींच् या अचधपत् त् याखालील इतर अचधका-याींना 
िेण् यात आलेला आहे. 
      या र्िवाय राज् यातील ३६ माथाडी मींडळाींवर अध् यक्ष व सचचव या 
पिाींव् यनतररक् त कमिचाऱ याींची एकूण ५०४ पिे मींजूर असून त् यापैकी ३४८ पिे कायिरत 
आहेत व १५६ पिे ररक् त आहेत. 
(३) मींडळाींवरील अध् यक्ष व सचचव पिावर भरावयाच् या सहायक कामगार आयुक् त व 
सरकारी कामगार अचधकारी या सींवगाितील अनुक्रमे १८ व १७ र्मळून एकूण ३५ 
पिाींबाबतचा प्रस् ताव कामगार आयुक् त याींनी िासनास दिनाींक ९/७/२०१४ रोजी सािर 
केला असून सिर प्रस् तावानुषींगाने ववत् त ववभागाने उपजस्थत केलेल्ह या त्रु्ीींची पूतिता 
करण् याववषयी कामगार आयुक् त याींना दिनाींक ६/५/२०१५ व दिनाींक २५/६/२०१५ 
रोजीच् या पत्रान् वये कळववण् यात आलेले आहे. 
      त् याचप्रमाणे माथाडी मींडळाींतील कमिचा-याींची ररक् त पिे ववदहत कायिप्धतती 
अवलींबून भरण् याबाबत िासनाच् या दिनाींक ३/१०/२०१२ व दिनाींक ४/१०/२०१२ रोजीच् या 
िासन ननणियान् वये कळववण् यात आलेले आहे. त् यासाठी मींडळाींमधील कमिचा-याींकरीता 
सेवाप्रवेि ननयमावली तयार करण् याची कायिवाही ही कामगार आयुक् ताींकडून सुआह आहे. 
      िरम् यान माथाडी मींडळाींनी सिरहू ररक् त पिे तात् परुत् या स् वरुपात बा्य 
यींत्रणेदवारे भरण् याववषयी सवि मींडळाींना कळववण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरात विविध मोबाईल िां पन् याांनी ननयम डािलून खोदिाम िेल्हयाबाबत 

(१०) *  ८१७२   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे महानगरपार्लकेने पुणे िहरात ववववध मोबाईल कीं पन् याींना खोिकाम 
करण् याची परवानगी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कोणत् या अ्ी व ितीवर परवानगी िेण् यात आली आहे, 
(३) तसेच, मोबाईल कीं पन् याींना राज् य सरकारच् या मादहती तींत्रज्ान ववभागाकडून 
खोिकाम परवानगी घेऊन इीं्रने् सुववधा पुरववण् याबाबतचा करार करावा लागत 
असूनही असा कोणताही करार व आराखडा झालेला नसताींना पार्लका आयुक् ताींकडून 
परस् पर खोिकामासाठी परवानगी दिल्ह या जात असल्ह याच ेननिििनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रश् न भाग १, २ व ३ प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(५) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार ननयम डावलून खोिकाम 
करणाऱ या मोबाईल कीं पन् याींवर तसेच ननयमबा्य खोिकामाींस परवानगी िेणाऱ या 
सींबींधीताींववरु्धत िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) पुणे महानगरपार्लकेमार्ि त ववववध मोबाईल कीं पन्याना एकूण २८ अ्ी व 
ितीनुसार परवानगी दिली जात असून, त्यापैकी प्रमुख अ्ी व िती खालीलप्रमाणे 
आहेत :- 
   १. प्रत्यक्ष खोिाई सुरु करण्यापूवी सक्षम अचधकाऱयाींच्या िेखरेखीखाली जागेची 
सींयुक्त पाहणी करणे. 
   २. खोिाई करणाऱया कीं पनी/ठेकेिाराची ववस्ततृ मादहती व महानगरपार्लकेच्या 
सींबींचधत अर्भयींत्याच े नाव, िरूध्वनी क्र. व काम सुरु केल्हयाचा व पूणि होण्याचा 
दिनाींक असलेला र्लक कायिस्थळी लावणे आवश्यक आहे. 
   ३. खोिाई करण्यासाठी महानगरपार्लकेच्या सक्षम अचधकाऱयाींची तसेच वाहतूक 
पोर्लसाींची परवानगी घेणे. 
   ४. कायाििेि दिल्हयानींतर वतिमानपत्रात जादहर नो्ीस िेवून, महानगरपार्लकेच्या 
सक्षम अचधकाऱयाींच्या िेखरेखीखाली खोिाई करणे. 
   ५. खोिाई करताना रहिारी सींबींधी आवश्यक ती िक्षता घेणे व आवश्यक ते 
सींरक्षक्षत कठड ेउभे करणे. 
   ६. खोिाई करताना रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक ती 
उपाययोजना करणे. 
   ७. खोिाई करताना भूर्मगत सेवावादहन्याींच्या नुकसानीची तसेच काही अपघात 
झाल्हयास या कायिेिीर प्रफक्रया/िींडनीय आकारणेस/ खचािस सविस्वी जबाबिारी कीं पनी/ 
अजििार याींची राहील. 
   ८. महानगरपार्लकेकडून दिलेल्हया मुितीनींतर खोिाईच ेकाम चालू आढळल्हयास त े
त्वरीत बींि करणे. 
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(३) हे खरे नाही. 
      मादहती व तींत्रज्ान ववभागािी झालेल्हया करारानुसार व सींबींधीत 
कीं पनी/अजििार याींनी िासनाच े डीआय्ी चाजेस भरल्हयानींतर महानगरपार्लकेतरे् 
ननयमानुसार चाजेस आकारुन परवानगी िेण्यात येत.े 
(४) मादहती व तींत्रज्ान ववभागाच्या पूवि परवानगीने महानगरपार्लकेमार्ि त परवाननया 
दिल्हया असल्हयाने, चौकिी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईसह राज्यातील अनेि शहराांमध्ये मदहलाांसाठी स्िच्छतागहेृ उपलब्ध िरुन 

देणेबाबत शासनाने िराियाची िायािाही 
(११) *  ७२०२   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती ददप्ती 
चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईसह राज्यातील अनेक िहराींमध्ये मदहलाींसाठी अपुरी 
स्वच्छतागहेृ असल्हयामुळे मदहलाींची कुीं चबणा होत.े या पाश्विभूमीवर साविजननक 
दठकाणी व रस्त्याींवर मदहलाींसाठी स्वच्छतागहेृ उपलब्ध करुन ियावीत व ती स्वच्छ 
ठेवावीत असे आिेि मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सवि पार्लकाींना दिले 
होते, तसेच याबाबत दिनाींक ३१ माचि २०१५ पयंत  मुित आखून दिली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त आिेिानुसार मदहलाींसाठी स्वच्छतागहेृ उपलब्ध करुन िेणेबाबत 
िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, ज्या पार्लकाींनी मदहलाींकररता स्वच्छतागहेृ उपलब्ध करुन दिली नाहीत 
त्या पार्लकाींवर िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे, राज्यातील िहराींमध्ये अपुरी स्वच्छतागहेृ 
असल्हयामुळे साविजननक दठकाणी व रस्त्यावरुन जाताना मदहलाींना स्वच्छतागहृाींची 
सुववधा उपलब्ध करुन दयावी व ती स्वच्छ ठेवावीत म्हणून “र्मळून साऱयाजनी” या 
सींस्थेने मुींबई उच्च न्यायालयात जनदहत याचचका क्रमाींक ९८/२०११ िाखल केली 
आहे. 

महानगरपार्लकाींनी योजना तयार करुन दिनाींक ३१ माचि, २०१५ पयित 
प्रनतज्ापत्रादवारे मा. न्यायालयास सािर करण्याच ेआिेि सिर जनदहत याचचकेमध्ये 
मा. उच्च न्यायालयाने दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी दिले होत.े 
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(२) अपुऱया स्वच् छतागहृाींमुळे मदहलाींची होणारी कुचींबणा लक्षात घेवून मदहलासाींठी 
पुरेिी स्वच्छतागहेृ प्राधान्याने बाींधण्याबाबत िासनाने सवि महानगरपार्लकाींना सूचना 
दिल्हया आहेत. तसेच, स्वच्छ महाराषर अर्भयानाींतगित तरींगती लोकसींख्या असलेल्हया 
साविजननक दठकाणी पुरेिा सींख्येने साविजननक िौचालये उभारुन त्यामध्ये पुरुषाींसाठी 
व मदहलाींसाठी स्वतींत्र व्यवस्था करण्याबाबतच्या सूचना सवि सींबींचधत 
महानगरपार्लकाींना िासन स्तरावरुन िेण्यात आल्हया आहेत. 
(३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आिेिानुसार मदहलाींसाठी पुरेिी स्वच्छतागहेृ उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत महानगरपार्लकेमार्ि त ववदहत कालावधीत आवश्यक कायिवाही 
करण्याबाबतच्या सूचना सवि सींबींचधत महानगरपार्लकाींना िासन स्तरावरुन िेण्यात 
आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात झोपडपट्टी पुनविािास तातडीने व्हािा म्हणून अटीत बदल िरुन  

िॉपास फां डही देण्याचा शासनाने घेतलेला ननणाय 
(१२) *  ७९४५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात झोपडपट्टी पुनवविकास तातडीने व्हावा म्हणून अ्ीत बिल करण्याचा 
तसेच हजार को्ीचा कॉपिस र्ीं डही िेण्याचा ननणिय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार आतापयतं िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) झोपडपट्टी पुनविसन योजनेंतगित दिनाींक १.१.२००० वा 
त् यापुवीच् या झोपडीच्या सींिभाित झोपडपट्टीवार्सयाींची पात्रता ननजश्चत करण् याच् या 
अनुषींगाने आवश् यक असलेले पुरावे कमी करणे तसेच, िपथपत्राच् या जवजी 
स् वयींघोषणापत्र िेणे बींधनकारक करणे व इतर अ्ीत ससुुत्रता आणण् याच् या अनुषींगाने 
गहृननमािण ववभागाने दिनाींक १६.०५.२०१५ रोजीच् या िासन आिेिान् वये धोरणात् मक 
ननणिय घेतला आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनविसन योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी 
करण् यासाठी ववववध उपाययोजना करण् याच े नवीन गहृननमािण धोरणातील मसुदयात 
प्रस् ताववत करण् यात आले आहे. परींतु झोपडपट्टी पुनविसन योजनेंतगित हजार को्ीचा 
कॉपिस र्ीं ड िेण् याचा कोणताही ननणिय सदयःजस्थतीत घेण् यात आलेला नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई अजननशमन दलातील जिान ि अधधिारी याांना गणिेशासाठी  
देण् यात येणाऱ या रिमेत झालेला गैरव्यिहार 

(१३) *  ७६६१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई अजननिमन िलातील जवान व अचधकारी याींना गणवेिासाठी िेण् यात    
येणा-या रकमेतील गैरव्यवहार प्रकरणी चौकिी होऊन कारवाई झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् याचा तपिील व स् वरुप काय, 
(३) अजननिमन िलातील कमिचा-याींना र्मळणा-या सुववधातील तर्ावत आणण सुरक्षा 
साधनाींचा िजाि व पुरवयायातील घो्ायायात िासनाने हस् तक्षेप करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त अजननिमन िलातील अचधकारी/ 
कमिचाऱयाींना गणवेि पुरवठा केला जातो. अजननिमन िलातील काही 
अचधकारी/कमिचाऱयाींनी गणवेिाजवजी रोख रक्कम जस्वकारल्हयासींिभाितील तक्रारीच्या 
अनुषींगाने महानगरपार्लकेमार्ि त प्राथर्मक चौकिी करण्यात आली. 
सिर चौकिीमध्ये सक्षम अचधकाऱयाने खालील आिेि पारीत केले आहेत :- 
 ज्या अचधकारी / कमिचाऱयाींनी िोष कबुल केला त्याींच्याववरुध्ि चौकिी न करता 

त्याींची एक वेतनवाढ िोन वषािच्या कालावधीकरीता बींि करण्याची र्िक्षा 
ठोठावण्यात यावी. 

      सिर आिेिानुसार १३३७ अचधकारी/ कमिचाऱयाींवर र्िक्षािेि बजावण्याकररता 
महानगरपार्लकेमार्ि त कायिवाही सुरु आहे. 
 ज्या अचधकारी/ कमिचाऱयाींनी गणवेिाची रक्कम घेतल्हयाच ेनाकारले आहे फकीं वा 

कोणतेही उत्तर दिले नाही फकीं वा ज्या कमिचाऱयाींनी रोख रक्कम न घेता 
गणवेि स्वीकारल्हयाच े नमूि केले आहे त्याींच्याववरुध्ि सविकष चौकिी सुरु 
करण्यासाठी िोषारोप पत्र बजावण्यात यावे. 
सिर आिेिानुसार उविररत १०५१ कमिचाऱयाींववरुध्ि खात्याींतगित सवकंष 

चौकिी करण्याबाबतची कायिवाही महानगरपार्लका स्तरावर सुरु आहे. 
----------------- 
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राज्यातील विविध भागात यां्माग उद्योगातील िामगाराांना  
किमान िेतन तसेच इतर सुविधा देणेबाबत 

  

(१४) *  ७९१०   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील ववववध भागात यींत्रमाग उदयोगातील कामगाराींना फकमान वेतन 
कायदयाप्रमाणे वेतन बींधनकारक करणे, कामगाराींना सुववधा िेण्यासाठी कामगार 
कायिा लागू करणे, यींत्रमाग कामगाराींना कारखानिाराींकडून ओळखपत्र िेणे, तसेच 
कामाच े ८ तास ननजश्चत करण्यात यावे इत्यािी मागण्याींबाबत कामगार सींघ्नाींनी 
दिनाींक २० मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींना ननवेिन दिले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सोलापूर येथील यींत्रमाग कामगाराींनी फकमान वेतनाची मागणी िासनाकडे 
माहे मे, २०१५ च्या पदहल्हया सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सोलापूर येथील ४० हजार यींत्रमाग कामगार कृती सर्मतीने दिनाींक २ 
मे, २०१५ पासून फकमान वेतन कायदयाच्या अींमलबजावणीसाठी बेमुित सींप सुरु 
केला असून जजल्हहा यींत्रमागधारक सींघ्नेने फकमान वेतन कायदयास ववरोध िििवून 
जवळपास ११ हजार रुपये फकमान वेतन र्मळाले पादहजे असे कामगार कृती 
सींघ्नेची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व तदनूसार पुढे िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप, कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
     सोलापूर जजल्हहा यींत्रभाग कामगार सींघ्नाींनी सुधाररत फकमान वेतन 
अचधसूचनेच्या अींमलबजावणीसाठी दिनाींक २.५.२०१५ पासून कामबींि आींिोलन 
पुकारुन रुपये ११ हजार फकमान वेतन र्मळण्याची मागणी केलेली आहे. तथावप 
जजल्हहा यींत्रमाग धारक सींघ्नेने सुधाररत फकमान वेतन अचधसूचनेस ववरोध िििववला 
आहे. 
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(४) दिनाींक २९.१.२०१५ रोजी िासनाने यींत्रमाग उदयोगातील कामगाराींच्या फकमान 
वेतन पुन:ननधािरणाची अचधूसचना ननगिर्मत केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुख्यमां्ी साहाय्यता ननधीतून मदत समळिून  

देण्याच्या नािाखाली िेलेली फसिणूि 

(१५) *  ७६१६   श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री साहाय्यता ननधीतून मित र्मळवून िेण्याच्या नावाखाली खुद्द 
मुख्यमींत्री याींच्या मींजूरीच े बोगस पत्र आणण चकेवर बोगस सही करुन र्सवणूक 
करणाऱया श्री.दिलीप हररचींद्र राजेर्िके या मींत्रालयातील बडतर्ि  कमिचाऱयाींला 
पोर्लसाींनी अ्क केल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अिा प्रकारच े रॅके् मध्ये मींत्रालयातील काही कमिचारी कायिरत 
असल्हयाचा सींिय व्यक्त केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार सिर प्रकरणातील िोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप, कोणतीच कारवाई होत नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर गुन््यातील अ्क आरोपी याने सिर गुन््यातील इतर आरोपीताींववरुध्ि 
कोणत्याही प्रकारची उपयुक्त मादहती साींचगतली नसल्हयाने मींत्रालयातील कोणत्याही 
कमिचारी याींच्याववरुध्ि सींिय व्यक्त करण्यात आलेला नाही. 
(३) व (४) होय, प्रकरणी दिनाींक १६.०४.२०१५ रोजी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे 
गुरक्र. ६०/२०१५ कलम ४२० भािींवव अन्वये गुन् हा िाखल करण्यात आलेला आहे. 
सिर गुन््यामध्ये आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. सिर गुन््याचा तपास 
चालु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई पोटा रस्टच्या भूखांडािर िें द्र शासनाने राज्य शासनाला  
घरे बाांधण्याची ददलेली मान्यता 

  

(१६) *  ७८४३   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पो ि् रस््च्या मालकीचा असलेल्हया साडतेीनिे एकर भूखींडावर कें द्र 
िासनाने राज्य िासनाला घरे बाींधण्याबाबत मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, मुींबई पो ि् रस््च्या भूखींडावर उभारावयाच्या भाडयाच्या तसेच 
परवडणाऱया घराींच्या योजनेला मा.मुख्यमींत्री महोिय याींनी दिनाींक ५ मे २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास मान्यता दिली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ही घरे कोणकोणत्या प्रकारची बाींधण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्हयास, या घराींच्या योजनेच ेस्वरुप काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, तथावप, मुींबई पो ि् रस्् हे कें द्र िासनाच्या 
अखत्याररतील ववश्वस्त मींडळ असून, त्याींच े अर्भलेख्यानुसार याबाबतचा कोणताही 
प्रस्ताव ववचाराधीन नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील लिडगांज झोपडपट्टीिासीयाांची पयाायी व्यिस्था िरण्याबाबत 

(१७) *  ८२७२   श्री.प्रिाश गजसभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर वधिमाननगर ्ेर्लर्ोन एक्सचेंजजवळ असलेली लकडगींज झोपडपट्टी ही 
गेल्हया ४० त े५० वषािपासून असून त्यादठकाणी राहणाऱया अनेक लोकाींजवळ आधार 
आणण ननवडणूक ओळखपत्र असताींना त्याींची घरे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या 
िरम्यान कोणतीही पूविसूचना वा नो्ीस न िेता तोडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत झोपडपट्टीधारकाींनी अनतक्रमण ववभागाला ववनींती करुनही 
िेकडो झोपडया तोडल्हयाने तेथील नागरीक बेघर झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वधृ्ि, लहान मुले तसेच आजारी माणसाींना अनेक अडचणीींना सामोरे 
जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सिरहू झोपडपट्टीवासीयाींसाठी िासनाने काय पयाियी व्यवस्था केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, नागरी सुववधा कें द्रासाठी आरक्षक्षत महापार्लकेची जागा सींरक्षीत 
करण्याच्या दृष्ीने , या जागेवरील अस्थायी अनतक्रमीत झोपडया काढण्याची 
कायिवाही मनपा तरे् वेळोवेळी करण्यात आलेली असुन, दिनाींक २१/५/२०१५ रोजी 
अनतक्रमण ननमिलनाची िेव्ची कायिवाही केली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोिणात पयाटन वििासासाठी सी.आर.झडेच ेबांधन सशथील िरण्याबाबत 

  

(१८) *  ६७१८   श्री.जयांत पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.अननल तटिरे, श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाचगरी व र्सींधुिगूि या जजल्ह्याींमध्ये 
पयि् न ववकासासाठी अनेक पे्रक्षणणय दठकाणे असून त्या पयि् न स्थळाींचा ववकास 
होण्यासाठी सी.आर.झङे च ेबींधन येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त पाच जजल्ह्याींमध्ये पयि् न स्थळाींचा ववकास होण्यासाठी 
सी.आर.झङे च ेबींधन र्िचथल करण्याच ेिासनाने मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, पयि् न ववकासामध्ये सी.आर.झडे. च े बींधन असल्हयाने कोकणच्या 
पयि् न ववकासासाठी प्राप्त झालेला रु.२२० को्ीींचा ननधी पडून आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सी.आर.झडे चे बींधन िरू करुन िासन हा ननधी कोकणच्या पयि् न 
ववकासासाठी उपयोगात आणणार आहे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) सिर बाब कें द्र सरकारच्या पयािवरण मींत्रालयाच्या अचधकारातील आहे. 
सी.आर.झडे ननयमाची अडचण येऊ नये यासाठी महाराषर पयि् न ववकास 
महामींडळाने अनुक्रमे दि.१२/८/२०१३, दि.१९/१२/२०१३, दि.१९/२/२०१४, दि. ६/६/२०१५ 
व दि.१६/६/२०१४ च्या पत्रान्वये कें द्रीय पयािवरण मींत्रालयाकड े सी.आर.झडे ननयम 
र्िचथल करण्याची ववनींती केलेली आहे. तसेच कें द्रीय मींत्रालय (पयािवरण, वने व 
वातावरणीय बिल) याींनी सी.आर.झेड अध्यािेि २०११ िी सींबींधीत ववषयाबाबत 
आढावा घेण्यासाठी सर्मती स्थापन केली असून या सर्मतीची बैठक झाली आहे. 
     सिर बैठकीत महामींडळामार्ि त सी.आर.झडे ववषयक बाबीींच ेसािरीकरण केले व 
राज्याच्या पयि् न ववभागािी सींबींधीत सी.आर.झडे च्या अ्ील र्िचथल करण्याची 
ववनींती सर्मतीस केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
तासगाांि-साांगली रस्त्यािर ििठेएिां द येथील ईगल फायर िक्सा  
या शोभेची दारु तयार िरणाऱया िारखान्यास लागलेली आग 

(१९) *  ६७२०   डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाींव-साींगली रस्त्यावर कवठेएकीं ि येथील ईगल र्ायर वक्सि या िोभेची िारु 
तयार करणाऱया कारखान्यास आग लागून दिनाींक ४ मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
भीषण स्र्ो् झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर स्र्ो्ात कारखान्यात काम करणाऱया आठ जणाींचा मतृ्यू झाला 
असून सहा जण गींभीर जखमी झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर िक्तीिाली स्र्ो्ात िोन इमारती जमीनिोस्त झाल्हया आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तदनुसार, िासन स्तरावर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सिर स्र्ो्ात मतृ पावलेल्हयाींच्या नातवेाईकाींना व जखमीींना आचथिक मित 
िेण्यात आली आहे काय ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर स्र्ो्ात ११ जणाींचा मतृ्यू झाला आणण ३ जण जखमी झाले, अिी 
वस्तुजस्थती आहे. 
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(३) सिर स्र्ो्ात िोन िेड जमीनिोस्त झालेल्हया आहेत, हे खरे आहे. 
(४) होय, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे. 
       कारखान्यामध्ये िोभेची िारु (उिा. हवेत उडणारे र््ाके बनववण्याच ेकाम 
चालू असताना चुकीने लोखींडी वस्तू जर्मनीवर पडून दठणगी उडून लागलेल्हया 
आगीमुळे स्र्ो् झाला. त्यावेळी िेडमध्ये काम करीत असणाऱया ७ जणाींचा जागीच 
मतृ्यू झाला. तसेच िेडजवळ उभा असलेला एक खरेिीिार व अन्य नतघे गींभीर 
जखमी झाले, वैदयफकय उपचारािरम्यान त्या चार जणाींचा मतृ्यू झाला, असे आढळून 
आले, 
      चौकिीत असेही आढळून आले की, सिर कारखान्यात मींजूर साठवणूक 
क्षमतपेेक्षा अवैधपणे अचधक स्र्ो्काींचा साठा करण्यात आला होता. तसेच एका 
िेडमध्ये क्षमतपेेक्षा अचधक कामगार काम करीत होत.े कारखान्याच े नकािे 
औदयोचगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालयाकडून मींजूर न करता कारखान्यामध्ये 
उत्पािनाच ेकाम सुरु होत.े त्यामुळे भोगव्ािाराववरुध्ि ववववध कायदयाींतगित सींबींचधत 
िासन यींत्रणेमार्ि त कायिेिीर कारवाई करण्यात आली आहे. 
       प्रस्तुत प्रकरणात झालेल्हया अननयर्मततबेाबत पुढीलप्रमाणे कायिवाही सुरु 
आहे. 
   १. जजल्हहािींडाचधकारी , साींगली याींनी सिर घ्नेची उपववभागीय िींडाचधकारी, 
र्मरज याींना िींडाचधकारीय चौकिी करण्याच े आिेि दिले आहेत. तसेच 
जजल्हहािींडाचधकारी, साींगली याींचकेडून स्र्ो्के ननर्मितीसाठी िेण्यात आलेला परवाना 
रद्द करण्याबाबतची कायिवाही सुरु आहे. 
   २. उपववभागीय पोलीस अचधकारी, तासगाींव ववभाग, तासगाींव, याींचमेार्ि त 
भारतीय िींडववधानाींतगित कारवाई करण्यात आली असून सिर प्रकरणी भोगव्ािारास 
अ्क करण्यात आली आहे. 
   ३. औदयोचगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालयाकडून महाराषर कारखाने ननयम, 
१९६३ आणण कारखाने अचधननयम, १९४८ मधील तरतूिीींच्या भींगाबाबत मा. मुख्य 
न्यायिींडाचधकारी, साींगली याींच्या न्यायालयात एकूण ४ र्ौजिारी ख्ले िाखल केले 
आहेत. 
(५) स्र्ो्ामध्ये मतृ्यू झालेल्हया व्यक्तीींच्या वारसिाराींना नुकसान भरपाई र्मळवून 
िेण्यासाठी मा. आयुक्त, श्रर्मक नुकसान भरपाई कामगार न्यायालय साींगली, 
याींच्याकड ेप्रकरण सािर करण्यात आले असून त्याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. 

----------------- 
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राज्यात नक्षलिाद्याांच्या िारिाया रोखण्यासाठी िराियाची िायािाही 
(२०) *  ७१३६   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासन नक्षलवादयाींच्या गोळीला गोळीनेच उत्तर िेऊ असे साींगत असले 
तरी राज्य िासन करीत असलेले नक्षलवाियाींववरोधातील प्रयत्न तोकड े पडत 
असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मागील १५ वषाित पोलीसाींनी केवळ ६८ नक्षलवादयाींना ठार केले असुन 
प्रत्यक्षात नक्षलवािी, माओवािी याींनी १२१ पोलीसाींची हत्या केली असून १७३ जणाींना 
पोलीसाींच ेखबरे समजून ठार मारले असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मागील १५ वषाित सन २००० त े३०/६/२०१५ पयतं नक्षलवादयाींच् या हल्ह ल्ह यात १५९ 
पोलीस जवान िहीि झालेले आहेत. या कालावधीत पोलीसाींच े खबरे समजून २२४ 
नागररकाींना नक्षलवादयाींनी ठार केले असून, ११३ नक्षलवादयाींना ठार करण् यात 
पोलीसाींना यि आले आहे. 
(३) नक्षलवादयाींच् या कारवाया रोखण् यासाठी िासनाने पुढीलप्रमाणे उपाययोजना केल्ह या 
आहेत - 

१) िासनाने नक्षलवादयाींचा मुकाबला करण् यासाठी आवश् यक ती िस् त्रे व 
िारुगोळा याबरोबर आधुननक सींपकि  व् यवस् था, वाहन व् यवस् था, भुसूरुीं ग प्रनतबींधक 
वाहने व हेर्लकॉप्र उपलब् ध करुन दिले आहेत. २) जजल्ह ्यातील नक्षलवादयाींच् या 
कारवायाींवर अींकुि लावण् यासाठी जजल्ह हा पोलीस तसेच कें द्रीय राखीव पोलीस बल 
याींच् या माध् यमातून नक्षलववरोधी अर्भयान राबववण् यात येत.े तसेच एररया डॉर्मनेिन 
कायिवाही कआहन नागरीकाींना सुरक्षा प्रिान करण् यात येत आहे. ३) जजल्ह ्यात 
नक्षलववरोधी कृतीकररता कें द्रीय राखीव पोलीस बलाच् या ब्ार्लयन, कोब्रा ब्ार्लयन, 
राज् य राखीव पोलीस बलाच् या कीं पन् या व जजल्ह हा पोलीस िल तसेच सी-६० च् या 
तुकडया तैनात करण् यात आल्ह या आहेत. जवानाींना यु्धतप्रर्िक्षण िेण् यासाठी व् यवस् था 
करण् यात आली आहे. नक्षलववरोधी िोध अर्भयान, गस् त, नाई् अॅम् बुि, नाकाबींिी 
यामुळे नक्षलवादयाींच् या हालचालीींवर प्रनतबींध आणण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाडीि-हे (जज.नासशि) येथे दरोडखेोराांनी ५८ किलो सोन्याची िेलेली लुट 

(२१) *  ८१००   डॉ.अपूिा दहरे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडीव-हे (जज.नार्िक) येथे दिनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ५८ 
फकलो सोने िरोडखेोराींनी लु्ून नेल्हयाची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी तीन सींियीताींना ताब्यात घेतल्हयानींतरही मुख्य आरोपी 
पकडण्यास पोलीसाींना यि आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूि कीं पनीच्या ५८ फकलो सोन्याच्या वव्ा िरोडा 
्ाकून चोरुन नेल्हयाबाबत वाडीवऱहे पोलीस ठाणे जज. नार्िक येथे गु.र.नीं. ४०/२०१५ 
भा.ि.वव कलम ३९५,३४२,१७०,१२० ब, आमि ॲक्् ३/२५ प्रमाणे गुन्हा िाखल आहे. 
(२) व (३) होय. 
       िाखल गुन््याच्या तपासात नमूि कीं पनीच्या आरोपी सुरक्षा रक्षकाींनी 
गुन््यातील मुख्य आरोपी याींचिेी सींगनमत करुन गुन््याच्या क् रचला व दि. 
२४/०४/२०१५ रोजी नमूि कीं पनीच े सोने घेवून जाणाऱया वाहनाचा व त्यातील 
इसमाबाबत पररपूणि मदहती मुख्य आरोपीींना दिली. त्यानुसार मुख्य आरोपीींनी सिर 
वाहनाचा पाठलाग करत सिरच े वाहन वाडीवऱहे र्िवारात अडवून वाहनाच े चालक, 
फर्याििी व साक्षक्षिार रक्षक याींना ररव्हॉल्हवरचा धाक िाखवून त्याींच े हातपाय बाींधून 
प्रत्येक १ फकलो वजनाच्या ६० सोन्याच्या वव्ापैकी ५८ वव्ा िरोडा ्ाकून चोरुन 
नेल्हया. गुन््यातील ५ आरोपीपैकी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
सदय:जस्थतीत सिर अ्क आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गुन््यातील इतर 
आरोपीींना अ्क करणे व चोरी गेलेला माल हस्तगत करणेवर पोलीस तपास सुरु 
आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
राज्यात सुरु असलेला स्थाननि सांस्था िर रद्द िरण्याच्या मागणीबाबत 

(२२) *  ७०४४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.महादेि जानिर, श्रीमती ददप्ती चिधरी, 
डॉ.सुधीर ताांबे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात सुरु असलेला एल.बी.्ी कर दिनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून रद्द 
करणार असल्हयाची घोषणा िासनाने केल्हयामुळे व्यापारी एलबी्ी भरण्यास ्ाळा्ाळ 
कररत असल्हयाने राज्यातील महानगरपार्लकाींच्या उत्पन्नावर ववपररत पररणाम झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामुळे महानगर पार्लकाींतरे् होत असलेली ववकासकामे ठप्प झाली 
असून काही महानगरपार्लकाींना त्याींच्या कमिचा-याींच े पगार िेण्यासही अडचणी 
ननमािण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात स्थाननक सींस्था कर (एल.बी.्ी) न भरणा-या थकबाकीिार 
व्यापा-याींसाठी अभय योजना लागू करण्याचा ननणिय िासनाने दिनाींक १२ मे, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे त्याच ेस्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) तसेच, दिनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून एलबी्ी जवजी व्हॅ्वर सरचाजि 
आकारण्याचा ननणिय माहे माचि, २०१५ मध्ये घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिरहू ननणियामुळे महानगरपार्लका व नगरपार्लकाना मोयाया 
प्रमाणात नुकसान होणार आहे त्यामुळे िासनाने त्याींना अनुिान िेण्याबाबत काय 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच, ५५ ्क्क्याींपेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्हया राज्यातील ग्रामीण भागातील 
जनतलेा व्हॅ्वरील नाहक सरचाजि भरावा लागणार असल्हयाने त्याींच ेमोयायाप्रमाणात 
आचथिक नुकसान होणार आहे आहे, तरी ग्रामीण भागात व्हॅ्वरील सरचाजि 
आकारण्यात येऊ नये यासाठी िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) अदयाप उपरोक्त सवि बाबीींवर कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) (अ) िासनाने दिनाींक ३ जून, २०१५ पासून स्थाननक सींस्था कराच्या थकीत 
रकमा वसुल करण्यासाठी अभय योजना लागू केली आहे. 
(ब) या योजनेमध्ये व्यापाऱयाींने अभय योजना कालावधीमध्ये थकीत कराचा भरणा 
केल्हयास त्यास व्याज व िींड मार् करण्याची तरतुि करण्यात आली आहे. 
(४) मा.ववत्त मींत्री याींनी अथिसींकल्हपीय भाषणामध्ये दिनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून 
एल.बी.्ी बींि करण्याची घोषणा केली आहे व त्या अनुषींगाने कायिवाही सुरु आहे. 
तथावप, व्हॅ्वर सरचाजि लावणेबाबत अदयाप कोणताही ननणिय झालेला नाही. 
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(५) स्थाननक सींस्था कर रद्द केल्हयानींतर महानगरपार्लकाींच े सदय जवढे फकमान 
उत्पन्न प्राप्त होईल अिी पयाियी व्यवस्था ननमािण करण्याची कायिवाही सुरु आहे. 
(६) स्थाननक सींस्था कर रद्द केल्हयानींतर महानगरपार्लकाींचे होणारे आचथिक नुकसान 
भरुन काढत असताींना, ग्रामीण भागातील जनतवेर त्याचा आचथिक भार पडणार नाही 
अिाररतीने पयाियी कर व्यवस्था ननमािण करण्याबाबत कायिवाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िािड रोड (जज.पुणे) येथे िडापाि विक्री व्यिसाय िरणाऱया विधिा मदहेलेला भर 

रस्त्यात जजिांत जाळण्याचा झालेला प्रयत्न 
(२३) *  ६६७७   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अननल भोसले, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पतीच्या ननधनानींतर वडापाव ववक्री व्यवसाय करणाऱया ववधवा मदहेलेला भर 
रस्त्यात जजवींत जाळण्याचा प्रयत्न केल्हयाची घ्ना दिनाींक २१ मे, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास वाकड रोड, वप ींपरी, पुणे येथे घडली असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या घ्नेमध्ये नतची मुलगी भाजली असल्हयाची बाब समोर आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या घ्नेमध्ये सिरची मदहला ६० ्क्के भाजली असून प्रकृती गींभीर 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, पुणे सारख्या सुसींस्कृत िहरामध्ये मदहलावरील अत्याचाराींच े प्रमाण 
वाढले असून पोलीस प्रिासन कायिा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयिी ठरले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िोषी आरोपीींववरुध्ि िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) या घ्नेमध् ये नतची मुलगी ८ ्क् के भाजली होती. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) या प्रकरणी आरोपीस अ्क करण् यात आली असून वाकड पोलीस स् ्ेिन येथे 
गु.र.क्र.२३७/२०१५, भा.िीं.वव.कलम ३०७ अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला होता. 
तदनींतर सिर मदहला मतृ झाल्ह यामुळे भा.िीं.वव.कलम ३०२ समाववष ् करण् यात आले. 
सिर गुन् हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 

----------------- 
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जव्हार (जज.पालघर) येथील मुख्य रहदारीच्या रस्त्यािर  
अनधधिृत फेरीिाल्हयाांच्या िाढत्या अनतक्रमणाबाबत 

(२४) *  ६८०२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) एस.्ी. बस स्थानक त े गाींधीचौक या मुख्य रहिारीच्या 
रस्त्यावर मोयाया प्रमाणावर अनचधकृत रे्रीवाल्हयाींच ेअनतक्रमण वाढल्हयामुळे एस.्ी. 
वाहतूकीस व नागरीकाींना अडथळा ननमािण होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनतक्रमणामुळे बस चालकाींनाही त्रास होत असल्हयामुळे एस्ी डपेो 
तरे् जव्हार नगरपररषिेला वेळोवेळी अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत कळवूनही याकडे 
जव्हार नगरपररषि प्रिासनाकडून िलुिक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच े ननषकषि काय आहेत व त्याअनुषींगाने सिर अनतक्रमण 
तात्काळ ह्ववण्याबाबत िासन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) प्रश्नाचधन अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत एस.्ी.डपेो जव्हार तरे् नगर पररषिेस 
तक्रार अजि प्राप्त झाला आहे. 
      जव्हार नगरपररषिेने अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत वेळोवेळी ननयमीतपणे 
कायिवाही केली आहे. यामुळे जव्हार नगरपररषि प्रिासनाकडून िलुिक्ष केले जात आहे, 
हे खरे नाही. 
(३) नगरपररषि प्रिानाकडून वेळोवेळी कायिवाही केली जात असल्हयाने चौकिीचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
येिला शहरातील विस्थावपत व्यिसानयिाांच ेपुनिासन िरण्याबाबत 

(२५) *  ८०२६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३४७६ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येवला िहरातील र्स.स.नीं.३८०७/३८०८ आणण ३९०७/३९०८ मधील १६६ ववस्थावपत 
व्यवसानयकाींच ेपुनविसन करण्यासाठी जजल्हहाचधकारी, नार्िक याींनी दिनाींक ९ रे्ब्रुवारी, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास िासनाकड ेप्रस्ताव पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ववस्थावपत व्यवसायीकाींच े पुनविसन करण्यासाठी येवला 
नगरपररषिेने पाठववलेल्हया प्रस्तावास मान्यता िेण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे माचि, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ववस्थावपत व्यवसायीकाींच े पुनविसन करण्यासाठी िासनामार्ि त 
सिर प्रस्ताव मींजूर करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कायिवाही केलेली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) उपलब्ध १६६ गाळयाींच े प्रचर्लत पध्ितीनुसार जजल्हहाचधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली गठीत केलेल्हया सर्मती मार्ि त र्ललावाने ववतरण करणे बाबत 
जजल्हहाचधकारी, नार्िक याींना दि. १३.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
म्हाडाने सिासामान्याांसाठी घरे बाांधण्याबाबत 

(२६) *  ७७४५   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सविसामान्याींच ेघरकुलाींच े स्वप्न साकारण्यासाठी म्हाडा चार वषाित अडीच लाख 
घरे बाींधणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, म्हाडा कोणकोणत्या िहरात फकती घरे बाींधणार आहेत, 
(३) त्यापैकी कोणकोणत्या ग्ासाठी फकती फकीं मतीची घरे बाींधण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्हयास, ही योजना केव्हा अींमलात आणण्यात येईल ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) म्हाडातरे् पुढील पाच वषाित २०१९-२० पयतं ववववध उत्पन्न 
ग्ाींतगित जनतसेाठी १,०९,२९८ घरे बाींधण्याच ेननयोजजत आहे. 
     या व्यनतररक्त िासनाच्या झोपडपट्टी पुनवविकास प्राचधकरण, मुींबई, पुणे, 
वप ींपरी-चचींचवड, बीएसयुपी, आयएचएसडीपी, सवांसाठी घरे २०२२, महाराषर प्रिेि क्षेत्र 
ववकास प्राचधकरण व र्सडको या ववववध सींस्थाींदवारे/योजनाींदवारे ५,४९,०९७ अिी 
एकूण ६,५८,३९५ घरकुलाींच ेउद्दीष् ठेवण्यात आले आहे. 
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(२) २०१५-१६ त े२०१९-२० या वषाित ववववध योजनाीं अींतगित म्हाडामार्ि त पुढील पाच 
वषाित मींडळननहाय प्रस्तावीत घरकुलाींचा तपिील खालीलप्रमाणे आहे. 
 

क्र. मांडळ विविध योजनाांतगात म्हाडािडून 
बाांधण्यात येणाऱया घराांचा तपशील 

१ मुींबई मींडळ १५८९२ 
२ मुींबई मींडळ/चगरणी जमीन योजना १०३९७ 
३ मुींबई इमारत िरुुस्ती व पुनरिचना मींडळ ३१६४ 
४ कोकण मींडळ १९७४८ 
५ पुणे मींडळ १६९९२ 
६ नागपूर मींडळ १४६९० 
७ औरींगाबाि मींडळ ३६९० 
८ नार्िक मींडळ १२०३३ 
९ अमरावती मींडळ १२६९२ 

एिूण १०९२९८ 
 

(३) याबाबत आजर्मतीस ननजश्चती नसली तरी म्हाडामार्ि त बाींधण्यात येणाऱया एकूण 
घराींच्या ६०% घरे अत्यल्हप उत्पन्न ग्/अल्हप उत्पन्न ग्ाींसाठी बाींधण्यात येतात. 
बाींधण्यात येणाऱया घराींच्या फकीं मती म्हाडाच्या प्रचर्लत धोरणानुसार ननजश्चत केल्हया 
जातील. 
(४) सिर बाींधकाम कायिक्रम सन २०१९-२०२० पयतंच्या कालावधीत ्प्प्या्प्प्याने 
राबववण्यात येईल. 

----------------- 
मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाांतगात समाविष्ट्ट असलेल्हया तालुक्यातील 

ग्रामीण क्षे्ाांत मोठया प्रमाणात अिैध गोदामाांची िामे सुरु असल्हयाबाबत 

(२७) *  ६८८९   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
उफा  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९८२ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी 
ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाींतगित समाववष् असलेल्हया तालुक्यातील 
ग्रामीण क्षेत्रात मोठया प्रमाणात अवैध गोिामाींची कामे सरुु असल्हयाच े दिनाींक १७ 
एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, र्भवींडी तालुक्यातील एम.एम.आर.डी.ए. भागात अवैध गोिामाच ेजाळे 
पसरत असून काही गोिामधारकाींनी मुींबई महापार्लकेच्या जलवादहन्याींजवळील व 
मनपाच्या जागेत बाींधकाम केल्हयाने भववषयात जलवादहनीस धोका होण्याचा सींभव 
ननमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या अवैध बाींधकामास ग्रामपींचायतीची परवानगी नसताना 
ग्रामपींचायतीच्या सवि सुववधाींचा लाभ घेतला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्य िासनाने र्भवींडीच्या एम.एम.आर.डी.ए. भागातील अवैध 
बाींधकाम करणाऱया व जलवादहनीस धोका ननमािण करणाऱया अवैध बाींधकामाींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रश्नाबाबत केलेल्हया कायिवाहीचा तपर्िल काय, 
(६) अदयाप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) सिर भागात मुींबई महानगर प्रिेि 
ववकास प्राचधकरण हे वविेष ननयोजन प्राचधकारी असून प्राचधकरणाच े क्षेबत्रय 
अचधकारी/कमिचारी याींनी या भागात फर्रुन मादहती र्मळाल्हयावरुन महाराषर प्रािेर्िक 
व नगर रचना अचधननयम १९६६ अन्वये २३८ अनचधकृत बाींधकामावर कारवाई केलेली 
आहे. त्यातील १६ गायायाींच ेननषकासन मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाकडून 
करण्यात आले असून उविररत प्रकरणी पोलीस बींिोबस्त प्राप्त होताच पुढील कायिवाही 
करण्याच े प्राचधकरणाच्या स्तरावर ननयोजजत आहे. सिर गोिामाींची बाींधकामे 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने सींपादित केलेल्हया जागेवर उभारण्यात आलेली नाहीत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
माढा (जज. सोलापूर) पोलीस स्टेशन अांतगात येणाऱया िुडुािाडी  

पोलीस ठाण्याच्या इमारतीची झालेली दरूिस्था 
  

(२८) *  ७०१५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) माढा (जज. सोलापूर) पोलीस स््ेिन अींतगित येणाऱया कुडुिवाडी पोलीस ठाण्याच्या 
इमारतीची िरूवस्था झाली असल्हयाच े दिनाींक ८ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, वाढत्या िहरीकरणामुळे गुन्हेगारीच्या प्रमाणात होणारी वाढ, 
कमिचाऱयाींची अपुरी सींख्या, कामाचा ताण कमिचाऱयाींना भेडसावत असून याकड े गहृ 
ववभागाने लक्ष दयावे अिी नागररकाींनी ववचारणा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी इमारतीची िरुवस्था सुधारण्याबाबत तसेच 
सोयीसुववधाींबाबत िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीही कायिवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  

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

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

पुणे शहरात अजननशमन िें द्राची तसेच िमाचाऱयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 
  

(२९) *  ६९२०   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे िहराचा २४३ चौ.फक.मी.चा ववस्तार आणण वाढत्या लोकसींख्येसाठी 
अजननिमन ववभागाची यींत्रणा ही अपुरी असल्हयाच ेदिनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०११ च्या जनगणनेच े ननकष पाहता पदहल्हया ३ लाखाींसाठी १ 
आणण नींतर प्रत्येक एक लाख नागररकाींमागे एक अिा २६ त े२७ अजननिमन कें द्राची 
िहरात गरज असून अडीच हजार अजननिमन कमिचारी आवश्यक असताना प्रत्यक्षात 
५५० कमिचारी िहराची सुरक्षा करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदय:जस्थतीत ५५० कमिचाऱयाींवर ४५ लाख नागररकाींची जबाबिारी 
असल्हयामुळे सिरील यींत्रणा अपूरी पडत आहे, त्यामुळे कमिचारी सींख्येत वाढ 
करण्याबाबत िासनाने काय कायिवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास त्याची सविसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे िहराचा ववस्तार आणण लोकसींख्येच्या प्रमाणात पुणे 
महानगरपार्लकेच्या अजननिमन ववभागाची यींत्रणा अपुरी आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) पुणे िहराची लोकसींख्या व क्षेत्रर्ळानुसार एकूण ३५ अजननिमन कें दे्र 
आवश्यक आहेत. 
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पुणे महानरपार्लकेच्या अजननिमन कें द्राची सदयजस्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 ११ अजननिमन कें दे्र कायािजन्वत आहेत. 
 २ अजननिमन कें दे्र, येत्या २ मदहन्याींमध्ये कायािजन्वत होणार आहे. 
 अन्य १ अजननिमन कें द्र येत्या ६ मदहन्यात कायािजन्वत करण्याची तजववज 
आहे. 

 उविररत २१ अजननिमन कें दे्र पुढील ७ वषािमध्ये प्रनतवषी ३ या प्रमाणे ववकर्सत 
करण्याच ेपुणे महानगरपार्लकेने ननयोजन केले आहे. 

      पुणे िहराच्या नववन हद्दवाढीच्या सन २०१२ च्या ववकास आराखडयानुसार 
अजननिमन कें द्रासाठी आरक्षक्षत असलेल्हया जागा ताब्यात घेण्याची कायिवाही तातडीने 
करण्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपार्लका, पुणे याींना सूचना िेण्यात आल्हया 
आहेत. 
     अजननिमन कें द्रासाठी मींजूर असलेल्हया ५७५ पिाींपैकी ४७२ पिे कायिरत असून, 
१०३ पिे ररक्त आहेत. दिनाींक ६.८.२०१४ अन्वये नव्याने ३३५ पिे मींजूर केली असून, 
एकूण ४३८ ररक्त पिाींची भरती प्रफक्रया पुणे महानगरपार्लकेकडून सुरु आहे. 
     तसेच नव्याने अजननिमन कें द्र सुरु करताना आवश्यक त्या उपाययोजना 
करण्याच ेपुणे महानगरपार्लकेच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाड औद्योधगि िसाहतीमधील ॲस्टेि लाईफ  
सायन्स िारखान्यातून झालेली िायुगळती 

(३०) *  ७१०७   श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू 
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाड औदयोचगक वसाहतीमधील ॲस््ेक लाईर् सायन्स कारखान्यातून दिनाींक 
५ एवप्रल, २०१५ रोजी झालेल्हया वायुगळतीमुळे ९ मदहला कमिचाऱयाींना त्याची बाधा 
होऊन एमएमए रुनणालयात िाखल करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, इतक्या मोठया प्रमाणावर वायुगळती होऊनही त्याप्रकरणी अदयापही 
पोलीसाींकडून कारखाना व्यवस्थापनावर वा कारखाना ननररक्षकाींवर कारवाई झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या वायुगळतीसींिभाित िासनाने सखोल चौकिी केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे. ॲस््ेक लाईर् सायन्स र्ल. या कारखान्यात दिनाींक 
०५.०४.२०१५ रोजी सकाळी ११.४५ वाजताच्या सुमारास वायुगळतीमुळे ८ मदहला 
कामगाराींना त्रास झाल्हयामुळे एमएमए रुनणालय, महाड येथे प्रथमोपचार करुन त्याच 
दिविी घरी पाठववण्यात आले, अिी वस्तुजस्थती आहे. 
(२), (३) व (४) सिर घ्नेची चौकिी पोलीस ववभाग, महाड एम.आय.डी.सी. 
महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण मींडळ, महाड, औदयोचगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालय, 
रायगड याींनी केलेली आहे. 
      महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण मींडळाने चौकिीअींती दिनाींक १०.०४.२०१५ रोजी 
कारखाना बींि करण्याच ेननिेि दिले आहेत. 
       तसेच औदयोचगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालयाने कारखान्याच्या 
भोगव्ािाराववरुध्ि कारखाने अचधननयम, १९४८ अींतगित मा. मुख्य न्यायिींडाचधकारी, 
अर्लबाग याींच ेन्यायालयात र्ौजिारी ख्ला िाखल केलेला आहे. 

----------------- 
नागपूर मधील िाढत्या गुन्हेगारीस प्रनतबांध घालण्याबाबत 

(३१) *  ६९६२   श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नागपूर येथे गुींडाींचा हैिोस सुरु असुन त्याींना रोखण्यास पोलीस यींत्रणेला अपयि 
येत असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, पुविवैमनस्यातून २५ त े३० गुींडाच्या ्ोळीने श्री.सींतोष नावाच्या पुवी 
गुींड असलेल्हया व्यक्तीींवर हल्हला केला परींतु, तो पळून जाण्यात यिस्वी झाल्हयाने 
सिरहू गुींडाींनी श्री.सींतोष याच्या नागपूर िहरातील म्हाडा कॉलनीतील घरावर तसेच 
या ्ोळीने ्ेकानाका पररसरातील आवळे नगरात श्री.गुलाब अ्राहे याींच्या घरावर 
हल्हला केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपूर येथील ढासळत्या कायिा व सुव्यवस्थेमुळे नागररकाींच ेजीवन 
धोक्यात आले आहे,हे पाहता िासन आवश्यक कायिवाही करणार वा करीत आहे 
काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. 
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      या प्रकरणी पोलीस स् ्ेिन जरीप्का येथे गु.र.क्र.३२८/१५, भा.िीं.वव.कलम 
१४३, १४७, १४९, ४२७, ४५२, ५०६, १२० (ब) भारतीय हत् यार कायिा सहकलम ४, २५ 
अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. सिर गुन् ्यातील िहा आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली आहे. 
(३) नागपूर िहर पोलीस आयुक् तालय अींतगित घडणा-या गुन् ्याींना आळा 
घालण् यासाठी गस् त पथकाींची वाढ करण् यात आली आहे. या मोदहमेमध् ये वररष ठ 
पातळीवरील अचधका-याींनी िेखील गस् त घालावी व त् या िरम् यान हजर असलेल्ह या 
कमिचा-याींना िेखील वेळोवेळी ननिेि िेण् यात आलेले आहेत. याबाबत पोलीस आयुक् त 
आणण पोलीस सह आयुक् त िररोज आढावा घेत आहेत. 
      एवप्रल, २०१४ पासून गुन् हेिाखेच् या ननयींत्रणात ४० कमिचा-याींच ेवविेष पथक, 
िस् त्र, वॉकी-्ॉकी, मो्ार सायकलसह दिवस-रात्र िोन पाळीत गस् त लावण् यात येत 
आहे. सामाजजक सुरक्षा ववभाग, गुन् हेिाखा नागपूर िहर येथून िररोज ३ जजप गाडया 
ज् यामध् ये पोलीसाींची (मदहला पोलीससह) गस् त लावण् यात येत आहे. तसेच वररष ठ 
अचधकारी सहाय्यक पोलीस आयुक् त व पोलीस उप आयुक् त हे महत् त् वाच े वेळी 
स् वतः  गस् तीवरील पोलीस कमिचा-याींची पाहणी करतात. तसेच नव् याने २३ पोलीस 
वाहने (पोलीस गस् तीपथक) लोकसदृि अिा महत् त् वाच े दठकाणी नेमण् यात येऊन 
त् याींस नजजकच ेसींवेिनिील दठकाणी गस् तीकररता पाठववण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पैठण (जज.औरांगाबाद) येथील िोटा रस्त्याांच्या बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

(३२) *  ७२२५   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जज.औरींगाबाि) येथील को ि् रस्त्याच ेसुरु असलेले काम अनतिय ननकृष् 
िजािच े करण्यात येऊन या कामात मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात 
आल्हयाबाबत नागरीकाींनी सींबींचधताींकड े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणातील िोषीींवर 
कारवाई तसेच रस्त्याच ेकाम िजेिार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. अिा स्वरुपाचा एक तक्रार अजि 
जजल्हहाचधकारी, औरींगाबाि याींच्याकड ेप्राप्त झालेला आहे. 
(२) होय. 
(३) सींबींचधत कामाींच्या गुणवत्तचे्या िजािची तपासणी करण्याकरीता प्राचायि, िासकीय 
अर्भयाींबत्रकी महाववदयालय औरींगाबाि याींना दि. २६.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये 
जजल्हहाचधकारी, औरींगाबाि याींनी आिेिीत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे आांबबिली येथील मे.नेपच्युन डवे्हलपसा याांच्या प्रिल्हपामधील रस्त ेआरक्षण ि 

सुविधा क्षे् महापासलिेस हस्ताांतरीत न िेल्हयाबाबत 
  

(३३) *  ६७५९   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्हयाण-डोंबबवली महानगरपार्लकेच्या अखत्याररतील मौजे आींबबवली येथील 
मे.नेपच्युन डवे्हलपसि याींच्या प्रकल्हपामधील रस्त े आरक्षण व सुववधा क्षेत्र 
महापार्लकेस हस्ताींतरीत केलेले नसताींनाही ववकासकास महानगरपार्लकेने रेखाींकन 
मींजूरी ३२०-१५३ दिनाींक २८ जुलै, २०१० अन्वये िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, एकूण भूखींडाचे एकबत्रत क्षेत्र/बाींधकाम मींजूरीच ेक्षेत्र ७४९८०.८८ चौ.मी. 
क्षेत्राच े बाींधकामास परवानगी िेण्यात आली असून या इमारतीींना अदयापी पूणितचेा 
िाखला प्रिान करण्यात आलेला नसल्हयाच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा.आयुक्त याींनी दिनाींक १२ एवप्रल, २०१२ रोजी वा 
त्यासुमारास झालेल्हया बैठकीत ववकासकास सुववधा क्षेत्र व ववकास योजनेतील 
रस्त्याची जागा महापार्लकेस हस्ताींतरीत करणेबाबत ववकासकास दिनाींक २४ एवप्रल, 
२०१२ जा.क्र. कडोंमपा/नरवव/२२ अन्वये कळववण्यात आलेले असताींनाही अदयापी 
सुववधाक्षेत्र व आरक्षणाची जागा ववकासकाने महापार्लकेस हस्ताींतरीत केलेली नाही 
तसेच ववकास योजनेतील रस्त्याींची जागा िेखील हस्ताींतररत करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) तदनुसार यास जबाबिार असणाऱया व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौजे आींबबवली येथे श्री.ववष णू पाींडू भोईर व इतर याींचे 
कु.मु.प.धा.श्री.सचचन िेिमुख (मे.नेपच् युन डवे् हलपसि र्ल.) याींच े नाींवे दिनाींक 
२८/७/२०१० रोजी रेखाींकन मींजूरी प्रिान करण् याींत आलेली आहे. या आिेिात 
ववकासकाने सुववधा क्षेत्र, ववकास योजना रस् त ेव आरक्षणे महापार्लकेस हस् ताींतरीत 
करणेबाबत अ् अींतभूित आहे. तसेच ववकासकाने ववकास योजना रस् त् याखालील क्षेत्र 
महापार्लकेस हस् ताींतरीत करणेसाठी ियु्यम ननबींधक याींचकेड े नोंिणीकृत केलेले 
बींधपत्र महापार्लकेस सािर केलेले आहे. 
(२) प्रस् तावाखालील भुखींडावर कल्ह याण-डोंबबवली महापार्लकेने दिनाींक २८/७/२०१० 
रोजी रेखाींकन मींजूरी व तदनींतर दिनाींक ८/८/२०१४ पयतं वेळोवेळी रेखाींकन 
मींजूरीमधील इमारतीींना बाींधकाम मींजूरी प्रिान केल्ह या आहेत. प्रस् तावातील भुखींडाचे 
एकूण क्षेत्र ११२०२९.०० चौ.मी.आहे. ववकासकाने अदयापपयतं बाींधकाम पुणितेच् या 
िाखल्ह यासाठी प्रस् ताव सािर केलेला नसल्ह याने बाींधकाम पुणित् वाचा िाखला 
महानगरपार्लकेकडून प्रिान करण् यात आलेला नाही. 
(३) रेखाींकनातील सुववधा क्षेत्र, ववकास योजना रस् त े व आरक्षणे महापार्लकेस 
हस् ताींतरीत करणे सींिभाित आयुक् त, याींच े िालनात दिनाींक १२/४/२०१२ रोजी बैठक 
झाली असून दिनाींक २४/४/२०१२ रोजीच ेपत्राींन् वये ववकासकास ववकास योजना रस् ते, 
आरक्षणे व सुववधा क्षेत्र महापार्लकेस हस् ताींतरीत करणेबाबत कळववण् याींत आलेले 
आहे. ववकासकाने ववकास योजना रस् त् याखालील क्षेत्र महापार्लकेस हस् ताींतरीत 
करणेसाठी ियु्यम ननबींधक याींचकेड े नोंिणीकृत केलेले बींधपत्र महापार्लकेस सािर 
केलेले आहे. दिनाींक १९/१/२०१५ व दिनाींक ३/२/२०१५ रोजी ववकासकाने रेखाींकनातील 
ववकास योजना आरक्षणे व सुववधा क्षेत्राचा स् थान बिलाचा प्रस् ताव सािर केलेला 
आहे. सिर प्रस् ताव अदयाप महानगरपार्लकेने मान् य केलेला नाही. बाींधकाम 
पुणित् वाचा िाखला प्रिान करण् यापुवी सुववधा क्षेत्र व आरक्षणाखालील क्षेत्र हस् ताींतरीत 
करुन घेण् याच ेमहानगरपार्लकेकडून प्रस् ताववत आहे. 
(४), (५) व (६) लागू नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपासलिेत सशक्षणाधधिाऱयाच ेपद ररक्त असल्हयाबाबत 

(३४) *  ७५५८   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपार्लकेतील र्िक्षणाचधकारी हे पि मागील १० मदहन्याींपासून ररक्त 
असल्हयाच े दिनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ठाणे महानगरपार्लकेअींतगित एकूण १३२ िाळा असून त्यामधील 
र्िक्षकाींची सींख्या १ हजार ४५ इतकी असल्हयाने पुणिवेळ र्िक्षणाचधकाऱयाींअभावी 
तथेील ववदयार्थयांची िैक्षणणक हेळसाींड होत असून र्िक्षण व र्िक्षकेत्तर 
कमिचाऱयाींच्या सेवाववषयक समस्या ननमािण होत असल्हयाचहेी त्याचसुमारास (माहे 
एवप्रल, २०१५) ननिििनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर र्िक्षणाचधकारी पिाचा कायिभार ग्ववकास अचधकारी 
(श्री.बेलिार) याींचकेड ेिेण्यात आला आहे, तथावप श्री.बेलिार, ग्ववकास अचधकारी हे 
दिनाींक ३१ मे, २०१५ रोजी सेवाननवतृ्त होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ठाणे महानगरपार्लकेला पूणिवेळ र्िक्षणाचधकारी ननयुक्त करण्याबाबत 
ठाणे महापगरपार्लका प्रिासनाने मा.िालेय र्िक्षण मींत्री, महाराषर राज्य, सचचव, 
िालेय र्िक्षण ववभाग याींना गेल्हया १० मदहन्याींपासून अनेकिा पत्रादवारे व प्रत्यक्ष 
सींपकि  साधून अनेकिा मागणी करुनही त्याबाबत अदयाप काहीही कायिवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ठाणे महानगरपार्लकेकररता पुणिवेळ र्िक्षणाचधकारी ननयुक्त 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
त्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठाणे महानगरपार्लकेच्या र्िक्षण ववभागाच्या आस्थापनेवरील र्िक्षणाचधकारी हे 
प्रनतननयुक्तीच ेपि आहे. 
     सदयजस्थतीत िासनाकडून प्रनतननयुक्तीींवर आलेले वगि-२ च े लेखाचधकारी 
याींचकेड े कायिभार िेणेत आला आहे त्यामुळे र्िक्षक व र्िक्षकेतर कमिचाऱयाींच्या 
सेवाववषयक समस्या ननमािण झालेल्हया नाहीत. 
(३) होय. 
(४) व (५) ठाणे महानगरपार्लकेने दिनाींक ३०.०६.२०१५ अन्वये प्रधान सचचव, िालेय 
र्िक्षण ववभाग, मींत्रालय याींना र्लदहले असून ठाणे महानगरपार्लकेमध्ये 
र्िक्षणाचधकारी वगि-१ हे पि भरण्याबाबत ववनींती केली आहे. 

----------------- 
िोल्हहापूर येथील अांबाबाई मांददरास मुबलि पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(३५) *  ७०७७   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हहापूर येथील अींबाबाई मींदिरात मागील काही मदहन्याींपासून पाणी ी्ंचाई असून 
महापार्लकेतरे् सकाळी केवळ िीड तासच मींदिरात पाणीपुरवठा केला जातो. यावेळेत 
मींदिरातील पाच हजार र्ल्र क्षमतचे्या चार ्ाक्या भरत नसल्हयामुळे दिवसभर 
भाववक- पयि् क याींना पाणी र्मळत नसल्हयाने मींिीरातील अपुऱया पाणी पुरवठयाबाबत 
िेवस्थान व्यवस्थापनाकडून महापार्लकेला ववनींती करुनही अदयाप िखल घेतली 
नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, येथे येणारे भाववक व पयि् काींना पुरेसे व स्वच्छ पाणीपुरवठा 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे. महानगरपार्लकेमार्ि त अींबाबाई 
मींदिराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तथावप, सिरचा भाग इतर भागाच्या तुलनेने 
उींचावर असल्हयामुळे मींदिराला कमी िाबाने पाणी र्मळत.े तसेच मींदिर 
व्यवस्थापनाच्या मागणीनुसार महानगरपार्लकेकडून उपलब्ध ्ँकरदवारे मींदिराला 
पाणीपुरवठा करण्यात येतो. 
(२) मींदिराला पुरेसा व ननयर्मत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ५०० र्म्र लाींबीची केवळ 
मींदिरासाठी स्वतींत्र पाईपलाईन ्ाकणे आवश्यक आहे. यासाठी महानगरपार्लकेला 
अींिाजे रु. १५.०० लक्ष रकमेच्या ननधीची आवश्यकता असून ननधी मींदिर 
व्यवस्थापनाकडून प्राप्त झाल्हयानींतर कायिवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सशिडी न्हािा-शेिा हाबार सलांिसाठी (एमटीएचएल) द्यािा लागणाऱया  
जसमनीच ेबीपीटी आणण जेएनपीटी नव्याने मुल्हयाांिन िरण्याबाबत 

(३६) *  ७७१२   श्री.सनुनल तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.अननल तटिरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्िवडी न्हावा-िेवा हाबिर र्लींकसाठी (एम्ीएचएल) दयाव्या लागणाऱया जर्मनीचे 
बीपी्ी आणण जेएनपी्ी नव्याने मुल्हयाींकन करणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मुींबई पारबींिर प्रकल्हपाकररता लागणाऱया जर्मनीच ेमुल्हयाींकन मार्क 
िराने करण्याबाबत कें द्रीय बींिर ववभाग याींना दि. १८ सप् े्ंबर, २०१४ च्या पत्रादवारे 
ववनींती केली होती. यानुसार मुींबई पो ि् रस्् याींनी दि. ११ मे, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये मुींबई पारबींिर प्रकल्हपाकररता लागणाऱया जर्मनीचे मुल्हयाींकन प्राचधकरणाला 
कळववले आहे. तदनींतर २५ जून, २०१५ रोजी सचचव (बींिरे), कें द्र िासन याींचबेरोबर 
झालेल्हया बैठकीमध्ये मुींबई पो ि् रस्् याींना बींिर ननयमावली २०१४ च्या अधीन राहून 
प्रकल्हपासाठी लागणाऱया जमीनीच्या मुल्हयाींकनामध्ये महाराषर िासनास अचधक 
सवलत िेता येईल फकीं वा कसे याची पडताळणी करण्याबाबत सूचना दिल्हया आहेत. 
या अनुषींगाने मुींबई पो ि् रस्् व मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाच्या 
अचधकाऱयाींमध्ये दि. १० जुल,ै २०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये चचाि झाली. यामध्ये मुींबई 
पो ि् रस््तरे् मुल्हयाींकनातील काही बाबीींचा रे्रववचार करावा असे ठरले. याबाबतची 
कायिवाही मुींबई पो ि् रस््कडून प्रगतीपथावर आहे. 

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

डोंबबिली (जज.ठाणे) देसाई पुलाच्या पररसरात भरणी िरुन िच्चा रस्ता तयार 
िेल्हयाने सदर िस्तीत पािसाळ्यात पाणी घुसण्याचा ननमााण झालेला धोिा 

  

(३७) *  ७१५७   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली (जज.ठाणे) येथील पजश्चमेकडील िेसाई पुलाच्या र्भवींडीकडील भागात 
सीआरझडे क्षेत्रात अनचधकृतपणे मोठया प्रमाणावर भरणी करुन कच्चा रस्ता 
बनववण्यात आला असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिििनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींिाजे ७०० त े ८०० मी्रचा हा रस्ता िेसाई खाडीत बनववण्यात 
आला असुन मागील अनेक मदहने होत असलेल्हया या भरणीप्रकरणी िोषीींवर कारवाई 
होत नसल्हयाने या भरणीमुळे पावसाळयात भरतीच्या काळात नागरी वस्तीमध्ये पाणी 
घुसण्याचा धोका ननमािण झाला आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सबींचधत िोषीींवर कारवाई होण्यासींिभाित िासनाने काय कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, अिी बाब जजल्हहाचधकारी, ठाणे याींच्या ननिििनास 
आली आहे. 
(२) व (३) या कच्च्या रस्त्यासाठी खाडीत करण्यात आलेल्हया भरावामुळे पावसायायात 
भरतीच्या काळात नागरी वस्तीमध्ये पाणी घुसण्याचा धोका ननमािण होण्याची 
िक्यता नाही. 
      मात्र, सदयजस्थतीत जजल्हहाचधकारी, ठाणे याींच्यामार्ि त हा रस्ता पोलीस 
बींिोबस्तात बींि करुन वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 
       या प्रकरणी जजल्हहाचधकारी, ठाणे याींच्याकडून सींबींचधत िोषी व्यक्तीींववरोधात 
िींडनीय नो्ीस बजावण्यात आली असून, खाडीमध्ये भराव केल्हयाप्रकरणी पयािवरण 
कायदयानुसार सींबींचधत इसमाींववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी 
जजल्हहाचधकारी, ठाणे याींच्याकडून आवश्यक कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे येथील लष्ट् िराच् या हद्दीत असलेला दापोडी-बोपखेल हा  
रस् ता िाहतूिीस मोिळा िरण् याबाबत 

(३८) *  ७९८८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील सैन् य अर्भयाींबत्रकी महाववदयालयाच् या (सी.एम.ई.) हद्दीतील िापोडी-
बोपखेल रस् ता लष कराने खुला करावा या मागणीसाठी दिनाींक २१ मे, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास बोपखेल येथील नागररकाींनी आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आींिोलन करणा-या जमावास पाींगववण् यासाठी पोलीसाींनी मोठया 
प्रमाणात लाठीमार करुन अशू्रधुराींच् या नळकाींडया र्ोडल्ह या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रश् न क्रमाींक १ व २ प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले, तदनुसार लष कराच् या हद्दीत असलेला 
हा रस् ता वाहतूकीस मोकळा करण् याबाबत राज् य सरकारने कें द्र सरकारिी चचाि केली 
आहे काय, 
(५) असल्ह यास, चचेच ेननष कषि काय आहेत, 
(६) अदयाप कोणतीही चचाि केली नसल्ह यास व नागररकाींना मारहाण करणाऱ या 
पोर्लसाींवर कारवाई न केल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बोपखेलगाव त ेिापोडी हा बींि केलेला रस्ता पुन्हा 
सुरु करणेबाबत दिनाींक २१ मे, २०१५ राजी अचानक ५०० त े १००० ग्रामस्थ 
बेकायिेिीरररत्या जमले असता पोलीस पथकाने सिरचा जमाव हा बेकायिेिीर असुन 
लोकाींनी येथून ननघून जावे असे आवाहन केले. तथावप, सिरच्या जमावाने आवाहनास 
प्रनतसाि न िेता पोलीसाींवर अचानकपणे िगडरे्क सुरु केली. त्यामुळे पोलीसाींना 
बळाचा वापर करावा लागला. 
(३), (४), (५) व (६) भोसरी पोलीस स््ेिनच्या अखत्यारीत मौजे बोपखेल हे गाींव 
येत असून याच पररसरातून िापोडी येथून मौजे बोपखेल येथे जाण्यासाठी 
पुवीपासुनचा २० रु््ी डाींबरी रस्त्याच े वापराबाबत बोपखेलच े ग्रामस्थ व सी.एम.ई. 
प्रिासन याींचमेध्ये गेले अनेक वषािपासून वाि आहे. 
     सिर रस्ता दिनाींक १२ मे, २०१५ रोजीपयतं ग्रामस्थाींना वापरण्यासाठी खुला 
होता व सी.एम.ई. च्या सुरक्षक्षततचे्या दृष्ीने सिरचा रस्ता रात्रौ २३.०० वा त े
सकाळी ०६.०० वा. पयतं तसेच अधून मधून दिवसाही सी.एम.ई. प्रिासनामार्ि त बींि 
ठेवण्यात येत होता. 
     याववरुध्ि मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे ग्रामस्थाींनी िाखल केलेल्हया रर् 
वप्ीिन क्र. १०९१५/११ वर दिनाींक २१ एवप्रल २०१५ रोजी न्यायालयाने सी.एम.ई. 
च्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने अींतरीम आिेि दिले आहेत. 
     वरीलप्रमाणे न्यायालयाने आिेि दिल्हयामुळे सी.एम.ई. च ेअचधकाऱयाने दिनाींक 
१२ मे, २०१५ रोजी भोसरी पोलीस ठाण्यात लेखी पत्र िेऊन सिरचा रस्ता दिनाींक १३ 
मे, २०१५ पासून बींि केलेला आहे. 
     सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
ननजामपूर (ता.माणगाि, जज.रायगड) येथील औद्योधगि प्रसशक्षण  

सांस् थेच् या प्राचायााने िेलेला गैरव्यिहार 
(३९) *  ८३२३   श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननजामपूर (ता.माणगाव, जज.रायगड) येथील सुरक्षा रक्षकाचा रखडलेला पगार 
िेण् यासाठी तीन हजाराची लाच जस्वकारताना औदयोचगक प्रर्िक्षण सींस् थेच् या 
प्राचायािला दिनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास लाचलुचपत ववभागाने 
अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर घ्नेची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर प्राचायािवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
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(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रस् तुत प्रकरणी लोकसेवक प्राचायि श्री.रामिास पुींडलीक पगारे याींनी 
तक्रारिार श्री.पववण प्रकाि सावींत, सुरक्षा रक्षक याींचा थफकत पगार िेण् यासाठी रुपये 
३०००/- लाचचेी मागणी करुन ती जस्वकारले प्रकरणी त् याींना दिनाींक २२/०४/२०१५ 
रोजी रींगेहाथ पकडण् यात आले. त् याींच् याववरु्धत माणगाींव पो.स् ्े .येथे गु.र.क्र.०४/२०१५, 
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायिा, १९८८ च ेकलम ७, १३(१) (ड) सह १३ (२) अन् वये 
दिनाींक २३/०४/२०१५ रोजी गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. सिर गुन् ्याच् या 
अनुषींगाने प्राचायि श्री.पगारे याींना दिनाींक २३/०४/२०१५ रोजी अ्क करण् यात आली 
होती. सदयःजस्थती मा.न् यायालयाने त् याींची जामीनावर मकु् तता केली आहे. सिर 
गुन् ्याचा तपास सुआह आहे. 

----------------- 
नासशि रोड येथील मुजक्तधाम जिळची झोपडपट्टी गुांडाांच्या मदतीने तोडल्हयाबाबत 

(४०) *  ७६४१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नार्िक रोड येथील मुजक्तधाम जवळची झोपडपट्टी िासन व महापार्लका याींचा 
कुठलाही सींबींध नसताींना गुींडाच् या मितीने तोडण् यात आली तसेच अनतक्रमणाच् या 
नावाखाली एका राजकीय पक्षाींच् या पिाचधकारी आणण कायिकत् यांवर खो्े गुन् हे िाखल 
केल्ह याने सिरील पक्षाच् या वतीने गोरगरीब िर्लत व अल्ह पसींख् याींक समाजावर होत 
असलेल्ह या अन्यायाववरोधात दिनाींक २० मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मोचाि काढून 
त् याबाबतच ेननवेिन महसूल उपायुक् त सनति िेिमुख याींना दिल्ह याच ेननिििनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त ननवेिनाच् या अनुषींगाने सींबींचधत िोषी अचधका-याींवर कोणती 
कारवाई केली तसेच सिरील झोपडपट्टी धारकाींच े पुनविसन करण् याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
       र्सींहस्थ कुीं भमेळयाच्या पाश्विभूमीवर महानगरपार्लका क्षेत्रातील रस्त े व 
रहिारीस बाधा करणारे सवि प्रकारच ेिेड, ओ्े, झोपडया व इतर अनचधकृत बाींधकामे 
ह्ववण्याबाबत दि. ३०.१२.२०१४ रोजी स्थाननक वतृ्तपत्रात महानगरपार्लकेमार्ि त 
पूविसूचना िेण्यात आली होती. 
      तदनींतर दि. ५.१.२०१५ पासून ववववध भागातील अनतक्रमणे 
महानगरपार्लकेमार्ि त काढण्यात आली आहेत. 
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      तसेच महानगरपार्लकेमार्ि त दि. १७.४.२०१५ रोजी मुींबई-आग्रा महामागािकडून 
राजीवनगर व इींदिरानगरकडे जाणाऱया रस्त्याच्या रुीं िीकरणाने बाध ज त होणारी 
अनतक्रमणे ह्ववण्यात आली आहेत.    
       तदनींतर अनतक्रमणाची मोदहम पुणि झाल्हयानींतर तथेील स्थाननक रदहवािी व 
त्याींचसेमवेत इतर नेते, पिाचधकारी व कायिकत ेयाींनी इींदिरानगर पोलीस स््ेिनवर 
मोचाि काढून, बेकायिेिीर जमाव करुन कतिव्यावर असलेल्हया सरकारी नोकराींना 
कतिव्यात अडथळा केल्हयाच्या कारणास्तव इींदिरानगर पोलीस स््ेिनमार्ि त 
त्याींच्याववरुध्ि इींदिरानगर पोलीस स््ेिनमध्ये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
        अनतक्रमण ह्ववण्याच्या पाश्विभुमीवर सींबींचधताींनी महसूल उपायुक्त याींना 
दि. २०.५.२०१५ रोजी ननवेिन दिले आहे. 
(२) अनतक्रमण ह्ववण्याची कायिवाही ननयमानुसार करण्यात आली असल्हयाने 
कायिवाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िामण (ता.िसई, जज.ठाणे) येथे जसमनीच् या िादातून झालेली मारहाण 

(४१) *  ८२०८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजसभये, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कामण (ता.वसई, जज.ठाणे) येथील श्रीमती वना उर्ि  वननता ववलास कोंढारी 
याींना त्याींच्या वडडलाींच् या कै.राजची बरार् व त् याच े पती याींच े नावे असलेल्ह या 
जर्मनीच् या वािातून १० त े१५ लोकाींनी मारहाण केल्ह याची घ्ना घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, सिर प्रकरणी मा.मुख् यमींत्री, गहृराज् यमींत्री तसेच उपववभागीय 
अचधकारी याींना दिनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेिन िेण् यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर घ्नेस जबाबिार 
असणा-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् याींत येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, जम ज नीच ेवािातून सिरची घ्ना घडली आहे. 
(२) श्रीमती वना ऊर्ि  वननता ववलास कोढारी याींनी सिर घ्नेच्या अनुषींगाने हल्हला 
करणारे लोकाींच्या ववरोधात अनुसूचीत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
कायदयानुसार तसेच कलम भािींववसीं कलम ३०७, ५०६ (२) प्रमाणे कारवाई 
करणेबाबतच्या ववषयाचा अजि दिनाींक २८.०४.२०१५ रोजी उप ववभागीय पोलीस 
अचधकारी, वसई ववभाग याींच ेकायािलयात दिलेला आहे हे खरे आहे. 
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(३) व (४) होय, सिर प्रकरणी वालीव पोलीस स््ेिन गरुक्र. १३९/२०१५ भािींववसीं 
कलम १४३, १४७, १४९, ३२६ प्रमाणे दिनाींक १३.०४.२०१५ रोजी िाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
      तथावप, अजििाराींनी दि. २८.०४.२०१५ रोजी दिलेल्हया ननवेिनानुसार सिर 
गुन््यात अनुसूचचत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायिा कलम ३ (१), (१०), 
३ (१), (११) दह कलमे वाढवून लावण्यात आलेली आहेत. 
    सिर गुन््यातील तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सिरचा 
गुन्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात ससननल तोडून जाणाऱया िाहनचालिाांिर  

सशस्तभांगाची िारिाई िरण्याबाबत 
(४२) *  ८१३०   श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बेफर्कीरपणे र्सननल तोडून जाणाऱया वाहनचालकाींकडून वाहतूक पोलीस 
िींड वसूल करीत असले तरी त्याींचवेर र्िस्तभींगाची कोणतीच कडक कारवाई करीत 
नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वाहतुक पोलीसाींची सींख्या अपुरी असल्हयाचहेी ननिििनास येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वाहतुक पोलीसाींची पिे तातडीने भरण्यात येऊन वाहतुक ननयींत्रणात 
आणण्याबाबत िासन कडक कारवाई करणार आहे काय, 
(४) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची 
सविसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मो्ार वाहन कायिा, १९८८ कलम ११९/१७७ मधील 
तरतुिीनुसार वाहतूक र्सनलन तोडणाऱया वाहनचालकावर िींडात्मक कारवाई करण्यात 
येत.े याकरीता र्िस्तभींगाची कारवाई करण्याची तरतूि मो्ार वाहन कायदयामध्ये 
नाही. 
(२) होय, तथावप, राज्यात दि. ४.३.२०१४ च्या िासन ननणियानुसार पोलीस 
आयुक्तालये व जजल्ह्यातील वाहतूक िाखाींकरीता पिे ननमािण करण्यात आलेली 
आहेत. 
(३) राज्याच्या महामागि ववभागामध्ये २,३४९ पिे मींजूर असून १,३४८ पिे कायिरत 
आहेत. उविरीत पिे प्रनतननयुक्तीने भरण्याकररता भरती प्रफक्रया सुरु आहे. 
      मुींबई िहरातील वाहतूक िाखेमध्ये १०% अींमलिाराींची वाढ करण्यात आली 
आहे. तसेच राज्यातील काही िहराींमध्ये वाहतूक पोलीसाींची पिे पिभरतीच्या ववववध 
्प्प्याींमध्ये उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील िां पन्याांनी िें द्रीय उत्पादन शुल्हि  
बनािट चलनाद्िारे भरल्हयाबाबत 

(४३) *  ९२३५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि येथे कामगार पुरववणाऱया सींघ्ना आणण कीं पन्याींना कें द्रीय उत्पािन 
िुल्हक भरणे आवश्यक असताना तीन र्मिच्या मालकाींनी बनाव् चलनाव्िारे ७० 
लाख रुपयास र्सववल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ च्या नतसऱया आठवडयात ननिििनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे अींित: खरे आहे. 
        ५ र्मिच्या मालकाींनी रु.६९,६०,९८६/- एवढ्या रकमेची र्सवणूक केली 
असल्हयाच ेआढळून आले आहे. 
(२) व (३) कें द्रीय उत्पािन िुल्हक, सीमा िुल्हक आणण सेवा कर कायािलयामार्ि त 
प्रकरणाची चौकिी केली आहे. त्यानुसार ५ र्मिच्या मालकाींनी त्याींच ेसाक्षीिार कर 
सल्हलागार याींचसेोबत सींगनमत करुन िासनाची र्सवणूक करण्याच ेउद्देिाने द्आर-
६/जी.ए.आर. ७ मध्ये रे्रबिल करुन खो्े व बनाव् चलन तयार करुन सेवाकर 
ST-३ रर्नि सोबत सािर केले. यातील आरोपीींनी सिर ST-३ व बनाव् चलनावर 
स्वाक्षरी करुन ST-३ रर्नि व चलान खरे असल्हयाच े भासवून सेवाकराची रक्कम 
भरल्हयाबाबत खो्ी मादहती सेवाकर ववभागाकड े रर्नि भरल्हयाबाबत खो्ी मादहती 
सेवाकर ववभागाकड े रर्नि दवारे सािर करुन सेवाकर ववभागाची एकूण 
रु.६९,६०,९८६/- एवढ्या रकमेची र्सवणूक केली आहे. 
          या प्रकरणी दि.०८/०५/२०१५ रोजी सहायक आयुक्त, कें द्रीय उत्पािन 
िुल्हक, सीमा िुल्हक आणण सेवा कर, आौरींगाबाि याींनी दिलेल्हया फर्याििीवरुन पोलीस 
स््ेिन र्सडको येथे ५ र्मि ववरुध्ि गु.र.नीं.२१८/१५ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, 
४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
         सिर प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नारडा (ता.िोरपना, जज.चांद्रपूर) येथील मुरली ॲग्रो ससमेंट िां पनीतील  
िामगाराांना िेतन समळत नसल्हयाबाबत 

(४४) *  ९७६०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नारडा येथील मुरली ॲग्रो र्समें् कीं पनीत काम करणाऱया कामगाराींना ४ 
मदहन्यापासून वेतन र्मळाले नसल्हयाच े दिनाींक २९ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर कामगाराींना त्याच े वेतन र्मळण्यासींबींधी िासनाने सिर 
कीं पनीवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) अदयाप, कोणतीही कायिवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कामगाराींना थकीत वेतन र्मळण्याबाबत कें द्र िासनाच्या सहाय्यक श्रम 
आयुक्त (कें दद्रय) चींद्रपूर याींनी कामगार सींघ्ना व मुरली इींडस्रीजच्या व्यवस्थापनास 
चचेकरीता वेळोवेळी पाचारण केले असून औदयोचगक वववाि अचधननयम १९४७ च्या 
कलम ३३ (सी) (१) अन्वये व्यवस्थापनाकडून घेणे असलेल्हया कामगाराींच्या थकीत 
वेतनाबाबतच े वववरण कामगार सींघ्नेने सहाय्यक श्रम आयुक्त (कें दद्रय) चींद्रपूर 
याींच्याकड ेसािर करण्याबाबत साींचगतले आहे. जेणेकरुन जजल्हहाचधकारी, चींद्रपूर याींना 
वसूली प्रमाणपत्र पाठवून व्यवस्थापनाकडून थकीत असलेल्हया कामगाराींच्या वेतनाची 
रक्कम वसूल करता येईल. 

----------------- 
िल्हयाण-डोंबबिली मनपा क्षे्ातील ससमेंटीिरणाच्या  

िामातील अननयसमततबेाबत 

(४५) *  ९९९९   श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्हयाण-डोंबबवली महापार्लकाक्षेत्रात सुवणिजयींती नगरोत्थान अर्भयाींनातगित रस्ते 
र्समें्ीकरणाच्या कामात अनेक अननयर्मतता आढळून आल्हया असून, या रस्त्यालगत 
कल्हयाण पूवेत अनेक दठकाणी बाींधलेल्हया ग्ारी अनतक्रमणे न ह्ववता इमारतीखालून 
काढण्यात आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कल्हयाण पूवेतील सूचक नाका त े श्रीराम ्ॉकीज या ३७७० मी. 
लाींबीच्या रस्त्याच े काम चार वषािपेक्षा अचधक काळ चालू असून अदयाप त े
अपूणािवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सिरहू रस्त्याच्या र्समें्ीकरणाच े काम िीघ्रगतीने हाती घेऊन 
लवकरात लवकर पूणि करण्यात यावे अिी मागणी तथेील नागररकाींकडून आयुक्त, 
कल्हयाण-डोंबबवली मनपा, मा. नगरववकास मींत्री, मा. पालकमींत्री, ठाणे जजल्हहा 
याींच्याकड े मागील िोन वषािपासून सातत्याने करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सिरहू रस्त्याच्या र्समें्ीकरणाच े काम रेंगाळण्याची सविसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(५) उपरोक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी कआहन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) रस्त े कॉक्री्ीकरणाच्या कामात अननयर्मतता झाल्हयाचे 
आढळून आलेले नाही. 
     मात्र, कल्हयाण पुवि येथील पुना र्लींक रस्त्याच्या रुीं िीकरणात बाधीत झालेली 
सुमारे १८०० वाणणज्य वापराची अनतक्रमणे ननषकार्सत करण्यात आली आहेत. 
याखेरीज या रस्त्याच्या रुीं िीकरणात २२ जुन्या बहुमजली इमारती िेखील बाधीत होत 
आहेत. या इमारतीींच े ननषकासन करण्यापूवी इमारतीींमधील रदहवािाींच े पुनविसन 
करण्यात येणार आहे. या कायिवाहीस काही कालावधी लागणे अपेक्षक्षत असल्हयाने तुति 
या इमारतीींपैकी १९ इमारतीलगत पूवी असलेल्हया ग्ारास नवीन ग्ार जोडण्यात 
आले आहे. तर उविररत ३ बहुमजली इमारतीखालून ग्ाराच े काम रदहवािाींच्या 
पूविसहमतीने पूणि करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) रस्त े र्समें्ीकरणाच्या कामास ववलींब होण्याची सविसाधारण कारणे पुढीलप्रमाणे 
आहेत :- 
 सिर रस्ता अत्यींत रहिारीचा असून वाहतूक िाखेकडून ्प्प्या ्प्प्याने काम 

करण्यास परवानगी र्मळत असल्हयाने त्यावर िहेुरी वाहतूक सुरु ठेवून काम 
पूणि करण्यात येत आहे. 

 ववठ्ठलवाडी स््ेिनलगतच्या रस्त्याच्या रुीं िीकरणामध्ये बाधीत होणाऱया 
झोपडयाींची बाींधकामे ह्ववण्यास मा. न्यायालयाची स्थचगती असल्हयाने या 
भागातील काम अदयाप अपुणि आहे. 

 जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुत्थान अर्भयान अींतगित नव्याने 
जलवादहनी व मल:ननस् सारण वादहनी ्ाकण्याच ेकाम जसजसे पूणि होत गेले 
तसतसे काँक्री्ीकरणाच ेकाम हाती घेण्यात आलेले आहे. 

 महाराषर राज्य ववदयुत महामींडळ व भारत सींचार ननगम मयािदित याींच ेकेबल 



47 

्ाकण्याच ेकाम , महानगर गॅसच ेभुर्मगत पाईपलाईनच ेकाम तसेच ववदयुत 
रोदहत्र ह्ववणे इत्यािी कामे पूणि झाल्हयानींतर कॉक्री्ीकरणाच े काम पूणि 
करण्यात येत आहे. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

नागसेन सशक्षण सांस्था (नागपूर) येथील पदाधधिाऱयाने सशक्षण सांस्थेत  
नोिरी देण्याच ेआसमष दाखिून िेलेली फसिणूि 

(४६) *  १०३३३   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींस्थेच्या िाळेत नोकरी लावून िेण्याप्रकरणी नागसेन र्िक्षण सींस्था, नागपूर 
येथील सींस्थेच ेपिाचधकारी श्री.रुपक जाींभूळकर याींनी चींद्रपूर जजल्ह्यातील श्री.घनिाम 
बोरकर याींचकेडून साडसेात लाख रुपये नगिी घेऊन नोकरी न दिल्हयाने श्री.रुपक 
जाींभळूकर याींचवेवरुध्ि जररप्का पोलीस स््ेिनमध्ये फर्यािदिने तक्रार िाखल केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सिर प्रकरणी नागसेन र्िक्षण सींस् था, नागपूर याींच े पिाचधकारी श्री.रुपक 
जाींभूळकर याींनी श्री.बोरकर याींना नोकरी लावून िेतो म् हणून त् याींच् याकडून रुपये 
७,५०,०००/- घेतले व त् याींची र्सवणूक केली. या प्रकरणी पोलीस स् ्ेिन जररप्का 
येथे गु.र.क्र.३४०/२०१५, भा.िीं.वव.कलम ४२० अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला 
आहे. 
      सिर प्रकरणी आरोपीस अ्क करण् यात आली होती. परींतु आरोपीने 
न् यायालयातून जामीन र्मळववला आहे. सिर गुन् हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर शहराच्या पाणीपुरिठा योजनेबाबत 

(४७) *  १०४७८   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.हररससांग राठोड :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर िहराची ३० वषािनींतरची लोकसींख्या ववचारात घेवून व त्या लोकसींख्येला 
मुबलक पाणी र्मळावे म्हणून राबववल्हया जात असलेल्हया रे्ज-२ या नव्या 
पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम बींि होऊन तीन आठवड ेझाले तरी त ेपुन्हा सुरु होण्याची 
चचन्हे अदयाप दिसत नसल्हयाच ेमाहे, एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िासनाने तापी वप्रस््े् कीं पनीच्या झालेल्हया कामाींची बबले अिा करुन 
हे काम पुणित्वास नेण्यासींिभाित कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र िासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएम्ी या 
उपअर्भयानाअींतगित मींजूर अहमिनगर िहर पाणी पुरवठा प्रकल्हप ्प्पा क्र. ०२ च े
काम ठेकेिाराने दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१५ पासून बींि केले होत.े 
(२) तथावप ठेकेिारास िेय असलेले िेयक अहमिनगर महापार्लकेमार्ि त अिा 
करण्यात आले असून सदय:जस्थतीत योजनेच ेकाम चालू असून प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात बालिाांच्या अियिाांची तस्िरी िरणाऱया टोळीिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४८) *  ९३०३   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बालकाींच्या अवयवाींची तस्करी करणारी ्ोळी सफक्रय असल्हयाच ेमाहे मे, 
२०१५ च्या नतसऱया सप्ताहात ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच े ननषकषि काय आहेत व त्यानुसार राज्यात बालकाींच्या 
अवयवाींची तस्करी होऊ नये म्हणून िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
पोलीस उपविभागीय अधधिारी, सेलू याांनी िृषी अधधिाऱयाच्या गैरप्रिाराांची  

चौिशी दडपल्हयाने त्याांचिेर िराियाची िारिाई 
(४९) *  ७२७४   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.मानवत जज.परभणी येथील तालुका कृवष अचधकाऱयाींनी केलेल्हया गैरप्रकाराींची 
चौकिी करण्याजवजी त्याींच्याच अहवालावरुन प्रकरण ननकाली काढीत िोषीींचा 
बचाव करण्याचा प्रकार पोलीस उपववभागीय अचधकारी, सेलू याींनी केल्हयावरुन 
त्याींच्याववरुध्ि सींबींचधत िेतकऱयाने पोलीस अध ज क्षक, परभणी याींच्याकड ेसन २०१४-
१५ िरम्यान लेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, पोलीस उपववभागीय अचधकारी याींच्या गैरप्रकार िडपण्याच्या व 
िेतकऱयाींवर अन्याय करण्याच्या प्रकाराववरोधात स्थाननक स्वराज्य सींस्थेचे 
लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१५ मध्ये वा िरम्यान पोलीस महासींचालक 
याींच्याकडे सववस्तर तक्रार केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, या तक्रार अजाितील मुदयाप्रमाणे सींबींचधत पोलीस उपववभागीय 
अचधकारी याींच्या चौकिी िडपण्याच्या प्रकाराची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले तसेच सींबींचधत पोलीस उपववभागीय 
अचधकाऱयाींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, मानवत तालुका कृषी कायािलय, 
मानवत एकात्मीक पाणलो् क्षेत्र कायिक्रमाअींतगित दि. ०१/०४/२०१४ त े दि. 
३०.०६.२०१४ या काळात झालेल्हया ढाळीच्या बाींधकामाच ेमींजूर कामाच ेिेयक सींबींचधक 
कृषी सहायक व इतर याींनी तयार न करता रक्कमा उचलल्हयाबाबतच ेपरभणी जजल्हहा 
कॉगे्रस कर्म्ी (आय) तालुका अध्यक्ष, अनुसूचचत जाती जमाती ववभाग, याींच ेले्र 
पॅडवर कृषी आयुक्त, महाराष़ राज्य, पुणे याींना र्लदहलेले व पोलीस अचधक्षक, 
परभणी याींना प्रत अगे्रवषत केलेले पत्र पोलीस अधीक्षक, परभणी याींना प्राप्त झाले 
आहे. 
(२) अिा प्रकारची तक्रार पोलीस महासींचालक याींच्याकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) पोलीस अधीक्षक, परभणी याींना प्राप्त पत्राच्या अनुषींगाने, मौजे 
नरळि येथील पाणलो् क्षेत्राच्या कामामध्ये कोणताही भ्रष्ाचार झालेला नसल्हयाच े
तालुका कृषी अचधकारी, ता. मानवत जज. परभणी याींनी कळववले असल्हयाने सिर 
अजि ननकाली काढण्यात आला आहे. 

----------------- 
मुांबईतील सािीनािा येथील पोलीसाांनी पोलीस ठाण्यातच  

एिा मॉडलेिर लैंधगि अत्याचार िेल्हयाबाबत 

(५०) *  ७३६१   श्री.विजय धगरिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील साकीनाका येथील सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक आणण तीन 
पोलीसाींनी पोलीस स्थानकात एका मॉडलेवर लैंचगक अत्याचार केल्हयाची घ्ना माहे 
एवप्रल, २०१५ च्या िेव्च्या सप्ताहात ननिििनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर पोर्लसाींनी या मदहलेकडून सोन्याच ेिाचगने काढून घेतले असून 
नतच्या र्मत्राकडूनही चार लाख रुपये घेतल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार मॉडलेवर लैंचगक अत्याचार 
करणाऱयाींवर िासनाने कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींितः खरे आहे. 
      गुन् ्यातील एकूण ९ आरोपीपैकी सहाय्यक पोलीस ननररक्षक, साकीनाका 
पोलीस ठाणे याने गुन् ्यातील र्ीयाििी हीला साकीनाका पोलीस ठाणे अींतगित 
सींघषिनगर पोलीस चौकीत नेऊन नतच् यावर लैंचगक अत् याचार केला. 
(२) अींितः खरे आहे. 
      सींघषिनगर चौकीत आरोपी मदहला (खाजगी मदहला) दहने र्ीयाििी मदहलेच् या 
पसिमधील रोख रुपये १८,०००/-, हातातील घडयाळ व सोन् याची अींगठी अिी एकूण 
रुपये ४,९८,०००/- फकीं मतीच् या मालमत् तचेी चोरी केली. तसेच या गुन् ्यातील र्ीयाििी 
व साक्षक्षिार याींच् यावर कायिेिीर कारवाई न करण् याकररता त् याींच् याकडून रुपये ४ 
लाख ३५ हजार इतकी रक् कम जुलमाने घेतल्ह याच ेननष पन् न झाले आहे. 
(३) व (४) होय. 

सिर प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गुरक्र.००/१५ अन् वये 
गुन् हा नोंि करुन गुन् हे प्रक्ीकरण िाखा, गुअवव.मुींबई येथे गुरक्र.५६/१५, प्रमाणे 
भारतीय िींड ववधान सींदहता कलम १२० (ब), ३८४, ३८८, ३७९, ३७६(२)(अे)(I)(II)(III), 
३६५, ३६६, ३५४(अ)(१), ३५४(अे)(२), १७०, ३४१, ३४२, ३४७, ३२३, ३२४, ३२७, ५०९, 
५०६(२), २०१, २११, ४१४, ४३, ११४ अन् वये गुन् हा नोंिववण् यात आला असून, सिर 
प्रकरणी एकुण ९ आरोपीींना अ्क करण् यात आलेली आहे. अ्क आरोपीींपैकी ३ 
आरोपी हे िासकीय सेवक असून, त् याींना त् याींच े अ्केनींतर तात् काळ ननलींबबत 
करण् यात आलेले आहे. तसेच ८ आरोपीच् या ववरोधात दिनाींक २२.६.२०१५ रोजी 
न् यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण् यात आले असून, त् याचा को ि् केस क्रमाींक 
४६२/पीडब् ल्ह यू/२०१५ प्रमाणे असून, सिरील ख्ला सत्र न् यायालय येथे वगि करण् यात 
आला १ आरोपीच् या ववरोधात तपास चाल ूअसून, त् याच े ववरोधात पुरवणी िोषारोप 
पत्र िाखल करण् यात येत आहे. ९ पैकी ८ आरोपी न् यायालयीन कोठडीत आहेत, १ 
आरोपी पोलीस कोठडीत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र नगरपररषदेच्या नगराध्यक्षाांना अधधिार देण्याबाबत 
(५१) *  ७३९५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९२५ ला 
ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर नगरपररषि, १९६५ कायिा अजस्तत्वात आल्हयानींतर महाराषरातील सवि 
२२७ नगरपररषिाींमधील नगराध्यक्षाींच ेअचधकार मागील काही वषाित काढून घेण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आधीच मुख् य कायिकारी अचधकाऱयाींची पिे मोठया प्रमाणात ररक्त 
आहेत त्यामुळे अनतमहत्वाच्या कामाींना परवानगी िेताींना नगराध्यक्षाींना स्या 
करण्याच ेअचधकार नसल्हयामुळे अनेक ववकास कामे प्रलींबबत रादहल्हयाचेही ननिििनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) त्यातच काही दठकाणी एकाच अचधकाऱयाींकड े तीन-तीन नगरपररषिेचा भार 
्ाकण्यात आला असून तसेच मुख्य कायिकारी अचधकाऱयाींची पिे ररक्त असल्हयामूळे 
त्याचा भार तहर्सलिाराींकड े्ाकण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) तदनुसार उक्त पिे भरण्याबाबत तसेच नगराध्यक्षाींना पूवीप्रमाणे अचधकार 
िेण्याबाबत िासन स्तरावर कोणती कायिवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) अिी कोणतीही बाब ननिििनास आलेली नाही. 
(३) होय, मुख् याचधकाऱ याच ेपि ररक् त होत असल्ह यास सिर पि भरेपयतं या पिाचा 
अनतररक् त भार िक् यतो नजीकच् या मुख् याचधका-याकड े आणण काही कारणास् तव ते 
िक् य नसेल तर महसूल ववभागाकडील सक्षम अचधका-याकडे िेण् यात येतो. 
(४) चौकिीचा प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५)  

 ररक् त पिे ववचारात घेऊन २३ पररववक्षाधीन मुख् याचधकाऱ याींना दिनाींक १ 
एवप्रल, २०१५ पासून ननयर्मत मुख् याचधकारी पिावर ननयुक् ती िेण् यात आली 
आहे. 

 तसेच मुख् याचधकारी ग्-ब या सींवगािसाठी १८५ पिाींची मागणी महाराष र 
लोकसेवा आयोगाकड ेकरण् यात आलेली आहे. 

 नगराध् यक्षाींना िेण् यात आलेले कोणतहेी अचधकार काढून घेतलेले नसल्ह याने 
पूवीप्रमाणे अचधकार िेण् याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 

 (६) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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राज्यात शासिीय जसमनीिरील गहृननमााण प्रिल्ह पाांिररता ननधी उभारण् यामध् ये  
खाजगी वििासिाांना अडचणी येत असल्ह याबाबत 

(५२) *  ७७९७   श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय गहृननमााण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय जर्मनीवरील गहृननमािण प्रकल्ह पाींकररता ननधी उभारण् यामध् ये खाजगी 
ववकासकाींना अडचणी येत असल्ह यामुळे त् याींना सरकारी जर्मनी गहाण ठेवण् याचा 
अचधकाराबाबत ननणिय िासनाने माहे मे, २०१५ मध् ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िासनाच् या या ननणियामुळे सरकारच् या एसआरए, र्सडको, म् हाडा 
आणण प्राचधकरणाींच्या अखत् यारीतील सविच जर्मनी गहाण ठेवायला ववकासकाना मुभा 
र्मळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, हा ननणिय घेण् याची सविसाधारण कारणे कोणती, 
(४) असल्ह यास, आतापयंत फकती ववकासकाींनी बँकेकड ेजर्मनी गहाण ठेवल्ह या आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) त े(४) राज्याच ेप्रारुप गहृननमािण धोरण व कृती आराखडा 
२०१५ चा प्रारुप मसिुा यििातमार्ि त तयार करण्यात आला असून त्यातील प्रकरण 
५ मधील मुद्दा क्र. ५.३ नुसार झोपडपट्टी पुनविसन प्राचधकरण योजना, म्हाडा 
वसाहतीींचा पुनवविकास योजना व िासकीय जर्मनीवरील िहरी नुतनीकरण प्रकल्हप 
याींच्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्यामध्ये येणारा अडथळा िरू करण्यासाठी व प्रकल्हप 
उभारणीसाठी ननधी उपलब्ध करणे ववकासकास िक्य व्हावे म्हणून ज्या प्रकल्हपाींना 
सींबींचधत प्राचधकरण मींजूरी प्रिान करील, अिा प्रकल्हपाींसाठी ननधी उभारण्याकररता 
जमीन गहाण ठेवण्यासाठी मान्यता िेण्याींत येईल. सिर ननधी केवळ त्याच 
जर्मनीवर असलेल्हया प्रकल्हपासाठी वापरता येईल, असे प्रस्ताववत करण्याींत आले 
आहे. 
   सिर प्रारुप मसदुयाच्या प्रती राज्यातील सवि सींसि सिस्य व ववधानमींडळ 
सिस्य तसेच प्रिासकीय ववभागाच्या सचचवाींना सचूना व र्िर्ारिीकररता 
पाठववण्यात आल्हया आहेत. त्याींच्याकडून सिर धोरणासींबींधी प्राप्त 
सूचना/अर्भप्रायाच्या अनुषींगाने पुढील कायिवाही करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
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िोंढाळी नगर (ता.िाटोल, जज.नागपूर) ग्रामपांचायतीला  
नगरपररषदेचा दजाा देण्याबाबत 

(५३) *  ७३४५   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.समतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोंढाळी नगर (ता.का्ोल, जज.नागपूर) ग्रामपींचायतीला नगरपररषिेचा िजाि 
िेण्यासींबींधी मा. मुख्यमींत्री याींनी दिनाींक ६ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
आिेि दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू आिेिाची अजूनही अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच सिर ग्रामपींचायतीला नगरपररषिेचा िजाि िेण्यासाठी लागणा-या सवि बाबी 
पुणि असूनही नगरपररषिेचा िजाि न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच सिरहू ग्रामपींचायतील नगरपररषिेचा िजाि िेण्याबाबत िासनाने काय 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) सिर प्रकरणी जजल्ह हाचधकारी नागपूर याींचकेडून पररपूणि प्रस् ताव प्राप् त झालेला 
नाही, 
(३) जजल्ह हाचधकारी याींचकेडून पररपूणि प्रस् ताव प्राप् त झाल्ह यानींतर छाननी अींती योन य 
ती कायिवाही करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे जजल्ह्यातील उत्तन येथील खोल समुद्रात मजच्छमार बोटीिरील खलाशाांना 

ओ.एन.जी.सी.च्या सुरक्षा रक्षिाांनी िेलेली मारहाण 

(५४) *  ६९९०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप, श्री.अननल तटिरे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील उत्तन येथील खोल समुद्रात ओएनजीसीच् या सुरक्षा रक्षकाींनी 
मजच्छमार बो्ीवरील खलािाींना मारहाण करुन गोळीबार केल्ह याची घ्ना माहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान घडल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले आहे, 
(३) याप्रकरणी चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) अदयाप, याबाबत चौकिी वा कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी येलोगे् पोलीस ठाणे गुरक्र. १७/१५, कलम ३०७,३३६,३४ 
भािींवव सह कलम ३, २५ भाहका सह ३७ (अ) महाराषर पोलीस कायिा अन्वये गुन्हा 
िाखल केला आहे. सिरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने मुांबईतील उडडाणपुलािर ध्िननरोधि 

बसविण्याच ेिाम ननविदा न िाढताच िां ्ाटदारास ददल्हयाबाबत 

(५५) *  ७७५८   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अब्दलु्हलाखान 
दरुााणी, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाने मुींबईतील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
मागािवरील सायन हॉजस्प्ल, फकीं न ज सकि ल-तुळपुळे चौक आणण दहींिमाता उडडाणपुल 
या ववववध उडडाणपुलासाठी ध् वननरोधकाींच े१८.९० को्ीींच ेकाम कोणतीही ननवविा न 
काढता जे कुमार या कीं त्रा्िारास दिले असल्ह याच ेदिनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा 
त् या सुमारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर कीं त्रा्िारास यापूवी िदहसर रेल्ह वे ओलाींडणी पुलावर ध् वननरोधक 
बसववण् यासाठी त् यावेळी बाजारातील िर प्रनतर्म्र रुपये ९५०० प्रनतसींवगि असतानाही 
रुपये १२,५०० प्रनतसींवगि या वाढीव िराने कोणतीही ननवविा न काढताच कामाच े
कीं त्रा् दिले असल्ह याच ेव त् यामुळे रुपये ५.७४ को्ी इतक् या जािा रकमेचा िासनास 
भुिंड सोसावा लागला असल्ह याच े दिनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, मुींबईतील अनेक नागररकाींनी यासींिभाित मा.मुख् यमींत्री, महाराष र 
राज् य, मुख् य सचचव (श्री.स् वाचधन क्षबत्रय) महाराष र िासन व प्राचधकरणाच ेमहानगर 
आयुक् त याींचकेड े ननवेिन दिल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१५ च् या नतस-या आठवडयात 
ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्ह यास, सिरहू तक्रार-ननवेिनाच् या अनुषींगाने त् यासींिभाित चौकिी करण् यात 
आली आहे काय, असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले तसेच सींबींचधत कीं त्रा्िार 
(जे.कुमार) याींना ननयमबा्यररत् या कीं त्रा् िेण् याची वविेष कारणे काय आहेत व त् यास 
जबाबिार कोण आहेत, 
(५) तसेच सिर चौकिीनुसार सींबींचधत िोषी अचधकाऱ याींववरु्धत तसेच सींबींचधत 
कीं त्रा्िाराववरु्धत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश् नाचधन बाबी सींिभाित माहे एवप्रल, 
२०१५ मध् ये नागररकाींकडून तक्रार प्राप् त झाली आहे. पुलावरील ध् वनी प्रिषुण कमी 
करण् यासाठी उपाययोजना करण् याबाबत दिनाींक ०७.१२.२००९ रोजी िेण् यात आलेल्ह या 
सूचनाींच् या अनुषींगाने मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणादवारा उडडाणपुलावर 
ध् वनीरोधक बसववण् याच ेकाम हाती घेतले. याकरीता कें द्रिासनाच् या अचधपत् याखालील 
कें द्रीय सडक अनुसींधान सींस् था (CRRI) याींची सल्ह लागार म् हणून ननयुक् ती केली. या 
सींस् थेने सािर केलेल्ह या अींिाजपत्रकानुसार ध् वनीरोधकाच ेिर रुपये ११,०००/- (Mono 
Absorbing) त े रुपये १२,५००/- (Mixed Type) इतके आहेत. िदहसर पुलाच् या 
कामाकरीता िर रुपये १२,८००/- इतका आहे. ध् वनीरोधक हा उडडाणपुलाचा घ्क 
असल्ह याने तसेच पुल िेखभाल कालावधीत असल्ह याने पुलाच् या कीं त्रा्िारास अनतररक् त 
बाब म् हणून प्राचधकरण व कायिकारी सर्मती याींच् या मींजूरीनींतर ध् वनीरोधक 
बसववण् याच ेकाम िेण् यात आले आहे. या सवि बाबीत ववदहत प्रफक्रयेच े पालन मुींबई 
महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाच् या स् तरावर करण् यात आले आहे. 

----------------- 
पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ या झोपडपट्टी पुनविािास योजनेच्या िामाबाबत 

(५६) *  ८१६९   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय गहृननमााण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरकारी व ननमसरकारी जागेवर झोपडपट्टी पुनवविकास योजना राबववण्याचे 
योजनेत तरतूि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तरतूिीनुसार पुणे िहरात एसआरए च े फकती प्रकल्हप मागी 
लावण्यात आले आहेत, 
(३) तसेच, एसआरए च्या पूवीच्या ननयमावलीत अनुक्रमे िपु्प्, अडीचप् व नतप्प् 
्ीडीआर ची तरतूि अनुक्रमे ए.बी.सी.झोनसाठी होती, अींनतम ननयमावलीत ती बिलून 
अनुक्रमे दिड, िोन व अडीच करण्यात आली तदनींतर एसआरए ची पुणे िहरामध्ये 
एकही स्कीम िाखल झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, पुण्यामध्ये जुन्या ननयमावली नुसार झोपडपट्टी पुनवविकास योजना 
राबववण्यासाठी व झोपडपट्टी पुनवविकास योजनेच े नववन प्रकल्हप मागी लागण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) महाराषर झोपडपट्टी (सुधारणा, ननमुिलन व पुनविसन) 
अचधननयम, १९७१ अन्वये तसेच, सींबींधीत िहराींसाठी नगर ववकास ववभागाींकडून 
अचधसूचचत होत असलेल्हया ननयमावलीनुसार सींबींचधत िहरात खाजगी, िासकीय व 
ननमिासकीय मालकीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनविसन योजना राबववण्यात येतात. 
(२) झोपडपट्टी पुनविसन प्राचधकरण, पुणे व वपींपरी - चचींचवड क्षेत्र कायािलयामध्ये 
झोपडपट्टी पुनविसन योजनाींच ेएकूण २०८ प्रस्ताव िाखल झालेले असून त्यापैकी ५१ 
जागेवरील प्रस्ताव िासकीय/ननमिासकीय मालकीच्या जर्मनीवरील झोपडपट्टयाींच्या 
सींिभाित आहेत. 
(३) िासन ननणिय, नगर ववकास ववभाग दि. ११.०९.२०१४ अन्वये प्रर्सध्ि करण्यात 
आलेल्हया सुधाररत वविेष ननयमावलीनींतर िोन झोपडपट्टी पनुविसन योजना, झोपडपट्टी 
पुनविसन प्राचधकरण, पुणे व वपींपरी-चचींचपड क्षेत्र कायािलयाकड े िाखल झालेल्हया 
आहेत. 
(४) झोपडपट्टी पुनविसन प्राचधकरण, पुणे व वपींपरी - चचींचवड क्षेत्र कायािलयासाठी 
सुधाररत वविेष ननयमावली प्रर्सध्ि करण्यात आली असल्हयाने जुन्या 
ननयमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनविसन योजना राबववण्याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील प्रस्तावित मेरो प्रिल्हपाबाबत 

(५७) *  ७२०४   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मेरो प्रकल्हपाचा नतसरा ्प्पा रखडलेला असताना एमएमआरडीए ने 
आता प्रस्ताववत िसुरा व चौथा ्प्पा राज्य सरकारकडे मींजूरीसाठी सािर केला 
असल्हयाचे दिनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरील मेरो प्रकल्हपाचा नतसरा ्प्पा तातडीने पूणि करण्याबाबत 
िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, प्रस्ताववत मेरो प्रकल्हपाबाबत िासनाने काय उपायययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
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(४) तसेच, मुींबईतील िदहसर त ेमानखुिि हा मेरो रेल्हवेचा िसुरा ्प्पा व वडाळा त े
कासारवडवली हा मेरोचा पाचवा ्प्पा भूयारी जवजी उन्नत करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव 
एमएमआरडीएने िासनाकड ेसािर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त मेरो रेल्हवे मागि भुयारी जवजी उन्नत करण्याची कारणे काय 
आहेत, यासींिभाित िासनाने कोणता ननणिय घेतला वा घेण्यात येणार आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई मेरो लाईन-३ - कुलाबा-वाींदे्र-र्सप्झ या माचगिकेकररता सविसाधारण 
सल्हलागार म्हणून मेससि पेडेको-एइकॉम-लुईस बगिर याींची मुींबई मेरो रेल कॉपोरेिन 
र्ल.याींच्या मार्ि त दिनाींक २२ मे, २०१५ रोजी नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच 
पूवि अहिता प्रफक्रया पूणि करुन स्थानके व बोगिा याींची स्थापत्य कामे करण्यासाठी ९ 
ननवविाकाराींची ननवड सूची तयार करण्यात आली आहे. सिर प्रकल्हपाची ननवविा 
प्रफक्रया प्रगतीपथावर असून माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ पयंत बाींधकाम 
कीं त्रा्िाराची नेमणूक होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) नाही. 
(५) पुढील ३-४ वषाित मेरो मागािची अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने मेरो रेल्हवे 
मागि उन्नत करण्याची बाब मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर 
तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
पुणे महापासलिेने शहरात नागररिाांच्या सोईसाठी किऑस् ि  

पूणा क्षमतनेे सुरू िरण् याबाबत 

(५८) *  ७९५४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापार्लकेने सन २००६ पासून िहरात नागररकाींना वीज बबल, र्मळकतकर, 
र्ोन बबल, रेल्ह वे व बसच ेआरक्षण आदि सेवा सहज र्मळण् यासाठी सुआह केलेले ७५ 
फकऑस् क पैकी बहुताींि फकऑस् क बींि असल्ह याच े व त े पूणिक्षमतनेे चालू नसल्ह याने 
भाड ेरक् कमेपो्ी पार्लकेला आचथिक भूिंड पडत असल्ह याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िासनामार्ि त पाहणी केली आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, पाहणीच े ननष कषि काय आहेत व तदनुसार पूणिपणे बींि असलेले 
फकऑस् क पूणि क्षमतनेे सुआह करण् याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     पुणे महानगरपार्लकेतरे् िहराच्या ववववध भागात नागररकाींच्या सोईसाठी 
७५ फकऑक्स कें दे्र उभारण्यात आली होती. तथावप, ववववध ववकास कामात जसे रस्ता 
रुीं िीकरण, भुयारी मागािच ेकाम व रस्त्याींची ववकासकामे इ. साठी अडथळा असणारी 
२० फकऑक्स कें दे्र बींि करण्यात आली आहेत. सदयजस्थतीत ५५ फकऑक्स कें दे्र 
कायािजन्वत आहेत. 
     बींि असलेल्ह या २० फकऑक् स कें द्राच ेकोणतहेी बबल ठेकेिारास अिा करण्यात 
येत नसल्हयामुळे पुणे महानगरपार्लकेस कोणताही आचथिक भुिंड पडत नाही. 
(२) व (३) फकऑक्स कें द्राची पाहणी पुणे महानगरपार्लकेमार्ि त करण्यात आली आहे. 
      मादहती तींत्रज्ान क्षेत्रामध्ये झालेल्हया मोठया बिलाींमुळे सदय:जस्थतीत 
नागरीकाींचा कल ऑनलाईन सुववधाींचा वापर करण्याकड ेवाढला असल्हयाने, फकऑक्स 
कें द्राचा वापर दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगरातील गोरेगाि मधील म्हाडाच्या ४२ एिर जागेिरील प्ा चाळीच्या 

पुनविािासात तुिड ेपाडून या जागा परस्पर वििासिाांना वििल्हयाबाबत 

(५९) *  ७६७८   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८५ ला ददनाांि ११ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाच ेअकरािे को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाले असल्हयाच ेऑडी् नो्मध्ये उघड 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबई उपनगरातील गोरेगाव मधील म्हाडाच्या ४२ एकर जागेवरील पत्रा चाळीच्या 
पुनवविकासात तुकड ेपाडून या जागा परस्पर ववकासकाींना ववकल्हया आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाची भूर्मका काय ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई उपनगरातील गोरेगाव मधील र्सध्िाथि 
नगर, सहकारी गहृननमािण सींस्था, म्हाडा व गुरु आर्िष कन्स्रक्िन प्रायव्हे् र्ल. 
याींच्यामध्ये दि. १०.४.२००८ रोजी पत्राचाळ या जुन्या म्हाडा वसाहतीच्या सींयुक्त 
ववकासाकररता सुधाररत बत्रपक्षीय करारनामा करण्यात आला होता. त्यानुसार सिर 
वसाहतीच्या एकुण ४० एकर (१, ६१, ८७४ चौ.मी.) क्षेत्राचा एकबत्रत पुनवविकास करणे 
अपेक्षक्षत होत.े तथावप, प्रत्यक्ष मोजणीमध्ये प्रकल्हपाच ेक्षेत्रर्ळ १,९३,५९९.९० चौ.मी. 
इतके वाढल्हयाने व त्यामुळे म्हाडाच्या दहश्श्याच्या क्षेत्रर्ळात वाढ होत असल्हयाने 
सुधाररत बत्रपक्षीय ननजश्चती व सुधारणा ववलेख दि. ७.१०.२०११ रोजी करण्यात 
आलेला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या वा्याला १,४८,१५१.०७ चौ.मी. इतके बाींधकाम 
क्षेत्रर्ळ उपलब्ध होणे अपेक्षक्षत होत.े सिर ववलेखामधील कलम ४ मध्ये वाढीव 
क्षेत्रर्ळ ववचारात घेऊन प्रकल्हपाची ववजत्तय व्यवहायिता तपासून बाींधकाम क्षेत्राच्या 
वा्पाबाबत पुनतिपासणी करुन ननणिय घेण्याच े अचधकार उपाध्यक्ष तथा मुख्य 
कायिकारी अचधकारी, म्हाडा याींना िेण्यात आलेले आहेत. 
     वरील प्रस्तावाच्या अनुषींगाने ननवासी लेखापररक्षण ववभाग याींच्यामार्ि त २०११ 
मध्ये करण्यात आलेल्हया लेखापररक्षणामध्ये या प्रकल्हपात म्हाडाच े सुमारे १००० 
को्ीच े नुकसान सींभवत असल्हयाबाबत नमूि करण्यात आले होत.े तथावप, त्यानींतर 
ऑडड् मसुिा पररच्छेि दि. २५.५.२०१२ अन्वये म्हाडाच े२९६.६५ को्ी इतके नुकसान 
सींभवत असल्हयाच ेनमूि केले आहे. 
     सिर प्रस्तावाचा आढावा घेऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, 
असे वा्ल्हयाने उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायिकारी अचधकारी, म्हाडा याींनी दि. 
१६.५.२०११ रोजी नो्ीस जारी केली. 
     तदनींतर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायिकारी अचधकारी, म्हाडा याींनी दि. 
१८.१.२०१४ रोजी सींबींचधत सींस्था व ववकासकाला नो्ीस िेऊन म्हाडास प्रत्यक्ष 
गुींतवणूक, बाींधकाम क्षेत्रर्ळ व पुनविसन क्षेत्र, सींक्रमण गाळयाच ेक्षेत्र तसेच वाढीव 
जर्मनीच्या क्षेत्राच्या च.क्षे. नन.मधील ५० ्क्के वा्ा र्मळून एकूण २, २८, ९६१.१३ 
चौ. मी. इतके बाींधकाम क्षेत्रर्ळ म्हाडाचा दहस्सा म्हणून उपलब्ध करुन िेण्यास 
कळववले. 
     मुळ ववकासकाने अन्य ववकासकाींना ववक्रीच्या बाींधकाम क्षेत्रर्ळाची ववक्री 
केल्हयाच ेमुींबई गहृननमािण व क्षेत्रववकास मींडळाच्या ननिििनास आल्हयाने मुींबई मींडळाने 
मुळ ववकासक आणण सींबींचधत गहृननमािण सींस्था याींच्याकडून दि. २२.१०.२०१४ च्या 
पत्रान्वये वस्तुजस्थती / स्पष्ीकरण मागववण्यात आले असून समाधानकारक खुलासा 
प्राप्त न झाल्हयास कायिेिीर कायिवाही करण्यात येईल असे कळववण्यात आले आहे. 
     सींयुक्त पुनवविकास प्रस्तावाच्या अनुषींगाने करारनाम्यातील अ्ी व ितींचा भींग 
होत असल्हयाने म्हाडा पुनविसन दहश्श्याच े बाींधकाम पूणि करुन ताब्यात िेईपयतं 
ववकासकास उपलब्ध होणार ववक्रीयोनय क्षेत्रर्ळाच्या बाींधकामास स्थचगती िेण्यात 
येऊन दि. १८.०४.२०१५ च्या पत्रान्वये सींस्था व ववकासक याींना ववक्रीसाठीच्या 
बाींधकाम क्षेत्रर्ळावर म्हाडामार्ि त Stop Work आिेि जारी करण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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साांगोला (जज.सोलापूर) नगरपररषदेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६०) *  ७९११   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (जज.सोलापूर) नगरपररषिेतील िैनींदिन कामकाजात आधीच अपुरा 
कमिचारी वगि असल्ह यामुळे अचधकाऱ याींअभावी पार्लकेची ववकासकामे प्रलींबबत 
असल्ह याच े दिनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननिििनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिरील नगरपररषिेतील ८६ मींजूर पिापैंकी २६ पिे ररक् त असल्ह यामुळे 
या अपु-या कमिचारी वगािमुळे काम करणा-या कमिचा-याींना यामुळे नागरीकाींच् या 
तक्रारी, अडचणी, समस् याींच े ननवारण करताना त् याींच्यावर मोयाया प्रमाणात ताण 
ननमािण होत असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक् त प्रकरणी ररक् त पिे तातडीने भरण् याबाबत िासनाने काय 
कायिवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  

 साींगोला नगरपररषिेची आस्थापना खचािची सन २०१४-१५ या वषािची 
्क्केवारी ७४% इतकी आहे. प्रचर्लत धोरणानुसार ती ्क्केवारी ६०% 
इतकी आणल्हयास ननयमानुसार ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायिवाही 
जजल्हहाचधकारी, सोलापूर याींचसे्तरावरुन करण्यात येईल. 

 नगरपररषिेतील ८६ मींजूर पिाींपैकी ववववध सींवगाितील २६ पिे ररक्त आहेत. 
 सदयःजस्थतीत वगि-३ मधील १) कायािलीन ननररक्षक २) अींतगित लेखापररक्षक 

३) ववदयुत अर्भयींता ४) जलिाय मलननस्सारण अर्भयींता अिी एकूण ४ पिे 
कमिचाऱयाींच्या बिलीदवारे जजल्हहाचधकारी, सोलापूर याींचमेार्ि त भरण्यात 
आलेली आहेत. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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यितमाळ जजल्हहयातील राळेगाांि तालुक्यातुन िधाा जजल्ह्यात  
दारु पुरिली जात असल्हयाबाबत 

(६१) *  ७६२१   श्री.हररससांग राठोड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाि जजल्ह्यात िारुबींिी असुन यवतमाळ जजल्हहयातील राळेगाींव तालुक्यातुन 
म्हणजेच जजल्हहा र्समेमधून वधाि जजल्ह्यात िारु पुरवली जात असल्हयाच े माहे मे, 
२०१५ मध् ये वा त्या सुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िोन्ही जजल्ह्यातील र्समेवर असणाऱया पोर्लसाींच ेमात्र याकड ेिलुिक्ष 
सुरु असल्हयाच ेस्पष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अिा िोषी, िलुिक्ष व अभय िेणाऱया पोलीस अचधकाऱयाींवर िासन 
काय कायिवाही करणार आहे, 
(४) असल्हयास, र्समेवरुन होणारी िारु तस्करी रोखण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) पोलीस अचधकाऱयाींकडून िलुिक्ष झाले नसल्हयामुळे कोणत्याही पोलीस 
अचधकाऱयाववरुध्ि कायिवाही करण्यात आलेली नाही. 
(४) र्समेवरुन होणारी िारु तस्करी रोखण्याबाबत खबऱयाींमार्ि त मादहती गोळा 
करण्यात येत े व र्मळालेल्हया मादहतीच्या आधारे छापे घालण्यात येवून सींबींचधत 
आरोपीववरुध्ि कायिेिीर कारवाई करण्यात येत.े तसेच वेळोवेळी नाकाबींिी करण्यात 
येवून तपासणी करण्यात येत ेव इतर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील विविध भागात वििासाआड येणाऱ या ७०० झाड ेतोडण् यासाठी  
िकृ्षप्राधधिरण ससमतीने ददलेल्हया परिानगीबाबत 

(६२) *  ७८३२   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई येथील नाहूरगाव, मादहम, वाींदे्र, अींधेरी, साींताकु्रझ, गोरेगाव, चेंबूर, ववक्रोळी 
आदि भागात ववकासाआड येणारी ७०० झाड े तोडण् याबाबत वकृ्षप्राचधकरण सर्मतीने 
माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्या िरम्यान ववकासकाींना परवानगी दिली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, वकृ्षप्र ाचधकरण सर्मतीने कोणकोणत् या जातीची झाड े तोडण् याबाबत 
परवानगी दिली आहे, 
(३) असल्ह यास, या झाडाींच ेआयुमािन फकती आहेत, 
(४) असल्ह यास, यापैकी फकती झाडाच ेपुनिरोपण करण् यात येणार आहे, 
(५) असल्ह यास, ज् या झाडाींच ेपुनरोपण केले नसल्ह यास, त् याची कारणे कोणती ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      वकृ्ष प्राचधकरण सर्मतीच् या दिनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल्ह या 
सभेत ववकासकामात बाधीत होणारी ४५ झाड े कापण् यास व २३६ झाड े पुनरोववत 
करण् यात मींजुरी िेण् यात आली आहे. 
(२) वचृ प्राचधकरण सर्मतीने ववकासकामात बाचधत होणारी चचींच, बिाम, नारळ, 
करींज, आींबा, ननलचगरी, जाींभूळ, र्णस, िेवर, अिोका, भेंडी इ.जातीची झाडे 
कापण् यास परवानगी दिली आहे. 
(३) या झाडाींच ेसरासरी आयुमािन ३० त े५० वषे इतके असते. 
(४) २३६ झाडाींच ेपुनरोपण करण् यात आले आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील पोलीस खात्यातील अिायाक्षम िाईट प्रनतमेच्या  

पोल ज साांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६३) *  ८२८६   श्री.प्रिाश गजसभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील पोलीस खात्यातील अकायिक्षम वाई् प्रनतमेच्या पोल ज साींची यािी 
बनववण्याच ेकाम िासनाने माहे एवप्रल, २०१५ च्या िेव्च्या सप्ताहात हाती घेतले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर यािी बनववण्याच ेकाम पूणि झाले आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर यािीत फकती व कोणकोणत े पोलीस कमिचारी अकायिक्षम व 
वाई् प्रनतमेच ेअसल्हयाच ेआढळून आले आहे, 
(४) सिर पोलीस कमिचारी/अचधकारी याींचा तपिील काय आहे, तसेच त्याींचवेर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे ससडिोमाफा त िमी दाबाने  

पाणीपुरिठा होत असल्ह याबाबत 

(६४) *  ६७०५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कामोठे (ता.पनवेल, जज.रायगड) या पररसरात र्सडकोमार्ि त पाणी पुरवठा केला 
जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्सडको जाणूनबुजून कमी िाबाने पाणी पुरवठा करुन कृबत्रम पाणी 
ी्ंचाई ननमािण करते, हे खरे आहे काय, 

(३) असल्हयास, र्सडकोमार्ि त करण्यात येणारा पाणी पुरवठा सुरळीत व योनय िाबाने 
करण्याच्या दृष्ीने िासन कोणती कायिवाही केली वा करणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नवी मुींबई महानगरपार्लकेकडून “कामोठे” ववभागास अनतरीक्त ५ ििलक्ष 
र्ल्र पाणी पुरवठा दिला असून सदय:पररजस्थतीत ३५ त े ३७ ििलक्ष र्ल्र 
पाणीपुरवठा होत आहे. 
      कामोठे सेक््र ८ येथे नुतन बहृत सींतुर्लत जलकुीं भातून उिींचन सींचादवारे 
जलववतरण होत असून, जलवादहनीतील िाब वाढला आहे. 
     महाराषर औदयोचगक ववकास महामींडळ याींच्याकडून त्वरीत अनतररक्त ३ 
ििलक्ष र्ल्र पाणी पुरवठा होण्याकरीता नळ जोडणी मींजूर केलेली असून त्यासाठी 
जलवादहनीच ेकाम हाती घेण्यात आले आहे. 

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

पुण्यातील सशिसेनेच ेजजल्हहाप्रमुख श्री.राम गािड ेयाांच्यािर झालेला प्राणघाति हल्हला 

(६५) *  ६७३६   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील र्िवसेनेच े जजल्हहाप्रमुख श्री.राम गावड े याींच्यावर त्याींच्या घराजवळ 
दिनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास काही अज्ात इसमाींनी प्राणघातक 
हल्हला केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर हल्हलेखोराींना अदयाप अ्क करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तदनुसार पुढे काय कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सिर घ्नेबाबत आळींिी पोलीस ठाणे येथे दिनाींक २१.४.२०१५ रोजी 
गु.र.क्र.५४/२०१५ भािींवव कलम ३०७, १४३, १४७, १४८, १४९ अन् वये गुन् हा िाखल 
करण् यात आला आहे. सिर गुन् ्यात एकूण ८ आरोपीींपैकी ४ आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली आहे. उविररत ४ आरोपीींपैकी िोन आरोपीींना मा.जजल्ह हा सत्र न् यायालय, 
पुणे याींचकेडून अ्कपूवि जार्मन मींजूर करण् यात आला असून िोन आरोपी र्रार 
आहेत. तपास चालू आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पळसािडी (ता.म् हसिड, जज.सातारा) येथील टाटा पािर सोलर एजन्सी विरोधात 
िामगाराांनी बेमुदत उपोषण सरुु िेल्हयाबाबत 

(६६) *  ७१४५   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय 
िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पळसावडी (ता.म् हसवड, जज.सातारा) येथील ्ा्ा पावर सोलर एजन्सी ववरोधात 
कामगाराींनी बेमुित उपोषण सुरु केले असल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी पळसावड,े िेवापूर हद्दीतील हजारो एकर िेती 
प्रकल्हपासाठी घेताना नोकरीच े अर्मष िाखवले होत.े मात्र या कामगाराींच्या जर्मनी 
कवडीमोल भावाने घेऊन त्याींना सुरक्षा रक्षकाची नोकरी िेण्यात आली व सुरुवातीला 
१६ हजार रुपये िरमहा वेतन िेणाऱया या कीं पनीने या भूर्मपुत्राींना पगार कमी करुन 
तो ७ हजारा रुपयाींवर नेऊन ठेवला यामुळे सिरहू कामगाराींची र्सवणूक कीं पनीने 
केली आहे हे पाहता िासन िोषीींची चौकिी करुन आवश्यक कायिवाही करणार वा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे अींित: खरे आहे. 
दि. १३/०४/२०१५ त े१५/०४/२०१५ या कालावधीत साखळी उपोषण करण्यात 

आले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     कामगाराींच्या ववववध मागण्याींवर कामगार, कीं त्रा्िार व मुख्य मालक 
याींच्यामध् ये तडजोड होऊन कामगाराींच ेवेतन व भत्यामध्ये वाढ करण्याबाबत ननणिय 
झाला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मालेगाांि (जज.नासशि) येथील नागररिाांना स्िच्छ पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(६७) *  ९८५४   डॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जज.नार्िक) येथे िवुषत पाणी व उन्हाच्या प्रकोपामुळे डायररया प्रकोप 
होऊन माहे मे, २०१५ त ेदिनाींक २ जून, २०१५ पयतं तब्बल १ हजार ९८० जणाींना 
त्याची लागण झाल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गत िोन मदहन्यापासून डायररयाची साथ मोयाया प्रमाणात पसरली 
असताींनाही िवुषत पाण्याचा प्रश्न कायम असल्हयाने जनता ववववध आजाराने त्रस्त 
झालेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िुध्ि पाणी असल्हयाचा िावा करणाऱया जारच्या पाण्यामुळे डायररयाचा 
प्रािभुािव वाढला, असे प्रिासनाकडून स्पष् करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अनचधकृत जार व्यावसानयकाींवर कोणती कायिवाही न होणे, िहरास 
वपण्याचा पाणी पुरवठा करणाऱया चगरणा धरणात निी प्रवाहाव्िारे अत्यींत िवुषत 
तत्त्वाची रसायने पोहचणे, दठकदठकाणी बेकायिेर्िर नळ जोडण्या घेतलेल्हयाींनी मुख्य 
पाईपला नछद्र करणे, पाईपलाईन गळती आदि प्रकारामुळे नागररकाींच ेजीवन धोक्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, डायररया, गॅस्रोसारख्या आजाराींना प्रनतबींध घालण्याच्या दृष्ीने 
स्वच्छ पाणी पुरवठयाप्रश्नी प्रिासनाच ेिलुिक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, चगरणा निी पात्रादवारे चगरणा धरणात रक्त-मास व रासायननक तत्व 
असलेले पाणी पोहचू नये तसेच अनचधकृत नळ कनेक्िन सक्तीने बींि करणे व 
पाण्याची चोरी व गळती थाींबववणेबाबत खास कोणती कठोर उपाययोजना करण्याींत 
आलेली आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
      मालेगाव महानगरपार्लकेमार्ि त होणारा पाणीपुरवठा िुध्ि असून, सिर 
पाण्याची ननयर्मतपणे रासायनीक व जैववक चाचणी जजल्हहा आरोनय प्रयोगिाळा, 
नार्िक याींचमेार्ि त करण्यात येत.े 
      तथावप, िहरात काही व्यावसानयक पाणी ववके्रत्याींमार्ि त प्लाजस््क जार 
मधून ववक्री केले जाणारे थींड पाणी िवुषत असल्हयाच्या कारणास्तव, मालेगावमधील 
नागररकाींना डायरीया या साथीच्या रोगाची लागण झाल्हयाची बाब मे, २०१५ मध्ये 
महानगरपार्लकेच्या ननिििनास आली आहे. 
(३) वरील पाश्विभूमीवर प्लास््ीक जारमधून ववक्री करण्यात येणाऱया पाण्याच ेनमुने 
जजल्हहा आरोनय प्रयोगिाळा, नार्िक याींचकेडून महानगरपार्लकेने तपासून घेतले. 
सिर पाणी िवूषत असल्हयाचा अहवाल त् याींच् याकडून प्राप्त झाल्हयानींतर या जार 
व्यावसानयकाींकडून ववक्री केले जाणारे थींड पाणी वपण्यास आरोनय असल्हयाने, 
त्याींच्याकडून त े ववकत घेऊ नये असे महानगरपार्लकेमार्ि त स्थाननक वतृ्तपत्रात 
नागररकाींना आवाहन करण्यात आले आहे. 
(४) अिा व्यावसानयकाींवर योनय ती कारवाई करण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त, अन्न 
भेसळ ननयींत्रण ववभाग, नार्िक याींना दि. २५.५.२०१५ अन्वये महानगरपार्लकेने 
कळववले आहे. यार्िवाय सींबींचधत व्यावसानयकाववरुध्ि महाराषर महानगरपार्लका 
अचधननयमातील तरतुिीनुसार महानगरपार्लकेमार्ि त कारवाई करण्यात येत आहे. 
      मालेगाव महानगरपार्लकेला चगरणा धरणापासून र्मळणाऱया पाण्याची 
ननयर्मतपणे जजल्हहा आरोनय प्रयोगिाळा, नार्िक याींचकेडून तपासणी करण्यात येत.े 
मात्र अिा पाण्यात िवुषत तत्वाची रसायने तपासणीमध्ये आढळून आली नाहीत. 
      बेकायिेिीरररत्या नळ जोडणी केलेले २५० प्रकरणे ननयर्मत करण्यात आली 
आहे. मुख्य पाईपला नछद्र करणे, पाईपलाईन गळती होऊ नये, याबाबत 
महानगरपार्लकेच्या भरारी पथकामार्ि त सींबींचधताववरुध्ि कारवाई करण्यात येत.े 
(५) हे खरे नाही. 
      उपरोक्त भाग-२ मध्ये नमूि केल्हयाप्रमाणे, महानगरपार्लकेमार्ि त पाणी 
पुरवठयासींिभाित ननयर्मत पाणी नमुना तपासणी, प्रनतबींधात्मक उपाययोजना म्हणून 
जलिुध्िीकरण करण्यात येत असल्ह याने, प्रिासनाच े िलुिक्ष होत,े असे म्हणणे 
सींयुजक्तक होणार नाही. 
(६) ववववध मागािने होणाऱया पाण्याच े प्रिषुण रोखण्याकररता मालेगाव िहराकररता 
भुयारी ग्ार येाजना राबववण्याच े ननयोजन आहे. सिर योजना कायािन्वीत 
झाल्हयानींतर महानगरपार्लका कायिक्षेत्रामध्ये निीपात्रात ग्ारीदवारे सोडण्यात येणारे 
िवुषत पाणी, घरगुती साींडपाणी गोळा करुन, त्यावर योनय ती प्रफक्रया करुन त्याची 
िास्त्रोक्त पध्ितीने ववल्हहेवा् लावणे िक्य होईल. 
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चगरणा धरणापासून जलिुध्िीकरण कें द्रापयित पाण्याची चोरी व गळती 
आढळल्हयास त्या तात्काळ बींि करण्याची कारवाई भरारी पथकादवारे करण्यात येत 
आहे. 
      तसेच िहरातील बेकायिेिीर नळ जोडण्या ननयर्मत करण्याची कारवाई 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
राज्यातील असांघटीत क्षे्ातील िामगाराांच्या नोंदणीसांदभाात 

(६८) *  ७०४३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खसलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.हररससांग राठोड, श्री.राजेंद्र मुळि :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील असींघ्ीत क्षेत्रात सुमारे ५५ लाख कामगार असून िासनाच्या 
अनास्थेमुळे केवळ िोन लाखाींच्या िरम्यानच कामगाराींची नोंिणी झाली असून यामुळे 
कामगाराींसाठी सरकारकड े ३० हजार को्ी रुपयाींची रक्कम उपकराींच्या माध्यमातून 
जमा असूनिेखील नोंिणीच न झाल्हयामुळे लाखो कामगार ववववध योजनाींच्या 
लाभापासून वींचचत राहत असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिििनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, राज्यातील अींसघ्ीत कामगाराींची प्रभावी नोंिणी होऊन सवि 
असींघ्ीत कामगाराींना िासकीय योजनाींचा लाभ र्मळावा यासाठी िासनाने कोणती 
ठोस उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, उक्त प्रकरणी कोणतीही कायािवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
राज्यातील असींघद्त क्षेत्रापैकी बाींधकाम क्षेत्रात काम करणाऱया 

कामगाराींपैकी महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्हयाणकारी मींडळाकडे 
३,६९,३१७ एवढया बाींधकाम कामगाराींची नोंिणी झालेली आहे. सिर नोंिीत बाींधकाम 
कामगाराींपैकी  सुमारे ३,३६,००० कामगाराींना ववववध योजनाींतगित मींडळामार्ि त लाभ 
प्रिान करण्यात आलेला आहे. तसेच बाींधकामाच्या उपकराींतगित मींडळाकड े सुमारे 
रुपये ३०६५ को्ी इतका ननधी जमा झालेला आहे व तो नोंिीत बाींधकाम 
कामगाराींच्या कल्हयाणासाठी वापरण्यात येत आहे. 
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(२) राज्यातील बाींधकाम क्षेत्रात काम करणाऱया जास्तीत जास्त कामगाराींची महाराषर 
इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्हयाणकारी मींडळाकड े नोंिणी व्हावी या 
दृष्ीकोनातून मींडळामार्ि त ववववध माध्यमाींदवारे जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
    कें द्र िासनाच्या असींघद्त कामगार सामाजजक सुरक्षा अचधननयम, २००८ 
अन्वये राज्यातील सविच क्षेत्रातील असींघद्त कामगाराींसाठी राज्यस्तरावर “महाराषर 
राज्य सामाजजक सुरक्षा मींडळ” स्थापन करण्याच ेप्रस्ताववत असून सिर मींडळामार्ि त 
असींघद्त कामागाराींची नोंिणी करुन त्याींना काडि ववतरीत करण्याची बाब िासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. त्यानुसार नोंिणीकृत काडिधारक असींघद्त कामगार हे कें द्र िासन 
व राज्य िासनामार्ि त राबववल्हया जाणाऱया ववववध सामाजजक सुरक्षा योजनाींचा लाभ 
घेऊन िकतील. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे शहरातील नागरीसुविधाांसाठी राखीि ठेिण्यात आलेल्हया  

भूखांडािर झालेले अनतक्रमण 

(६९) *  ६७९८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे िहर ववकासाचा िसुरा आराखडा सन २००३ मध्ये मींजूर करण्यात आला 
त्यात नागरी सुववधासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्हया एकूण ८०४ भूखींडापैकी तब्बल 
३०० राखीव भूखींडावर अनचधकृत बाींधकामे गेल्हया २८ वषाित झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठाणे महानगरपार्लकेने आरक्षक्षत भूखींड वेळीच ताब्यात न घेतल्हयाने 
आरक्षक्षत भूखींडावर बेकायिा बाींधकामे झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) नुसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) नुसार अनतक्रमण झालेले भुखींड ररक्त करुन ताब्यात 
घेण्याबाबत िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपार्लकेचा मींजूर केलेला ववकास आराखडयात 
एकूण ८१३ आरक्षणे असून, त्यापैकी २२१ आरक्षणाींच ेजागेवर अनचधकृत बाींधकामे 
असल्हयाच ेननिििनास आले आहे. 
(२) ववकास योजनेतील खाजगी मालकीच्या आरक्षक्षत जागा भुसींपािन अथवा द्डीआर 
अिा करुन सींपादित करण्यात येतात. ववकास आराखडयातील ८१३ पैकी २४९ 
आरक्षणे भागि: /पुणित: सींपािीत केली आहेत. 
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      ववकास योजनेतील आरक्षणे ववदहत कायिपध्ितीनुसार ताब्यात घेणे आवश्यक 
असत.े पररणामी आरक्षक्षत भुखींड ताब्यात न घेतल्हयामुळे बेकायिा बाींधकामे झाली 
असे म्हणणे सींयुजक्तक नाही. 
(३) ववकास योजनेची अींमलबजावणी ही ननरींतर प्रफक्रया असल्हयाने चौकिीची 
आवश्कयता नाही. 
(४) व (५) सिर आरक्षणे कायिेिीर प्रक्रीयेचा अवलींब करुन अनतक्रमण मुक्त करुन 
ताब्यात घेण्याबाबत तसेच सवि आरक्षक्षत जागेवर, त्या जागा आरक्षक्षत असल्हयाबाबत 
व त्यावर अनतक्रमण/बेकायिा बाींधकाम करणाऱयाींवर कायिेिीर कारवाई करण्यात 
येईल अिा आियाच े र्लक लावण्याबाबतची कायिवाही महानगरपार्लकेमार्ि त 
करण्यात येत आहे. 
     यार्िवाय ववकास योजनेतील ज्या आरक्षक्षत जागेवर झालेले अनतक्रमण हे सन 
२००० पूवीच े व झोपडपट्टी स् वरुपाच े आहे अिी जागा झोपडपट्टी पुनविसन 
प्राचधकरणाच्या माध्यमातुन ववकसीत होऊ िकतील तसेच काही अनतकर्मत आरक्षणे 
ही समुह ववकास योजनेच्या तरतुिीनुसार ववकसीत झाल्हयानींतर साविजननक 
उपयोगासाठी उपलब्ध होऊ िकतील. 

----------------- 
माओिादी दहांसाचाराला पुण् यातून पाठीांबा समळत असल्ह याबाबत 

(७०) *  ८०४४   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माओवादयाींच ेसदयाच ेलक्ष पजश्चम घा् असून माओवािी दहींसाचाराला पुण् यातून 
पाठीींबा र्मळत असल्ह याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत िासनामार्ि त चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार िासनामार्ि त कोणती 
कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्याच्या पजश्चम घा् पररसरात मुींबई, नार्िक, पुणे इ. िहराींचा समावेि आहे. 
या भागाच्या िहरी व औदयोचगक वसाहतीत माओवािी ववचारसरणीचा छुपा प्रचार 
करण् याचा माओवािी प्रयत्न करीत असून िर्लताींच्या प्रश् नाववरुध्ि आवाज उठववण्याचे 
भासवून िर्लत तरुणाींना माओवािी आींिोलनात ओढण्याचे काम कररत असल्हयाचे 
ननिििनास आले आहे. नक्षलप्रणणत कबीर कला मींचच्या माध्यमातून कला पथक व 
पथनाट्य तयार करुन माओवािी ववचाराींकड े तरुण-तरुणीींना आकवषित करण्याचे 
प्रयत्न करण्यात येतात. नक्षलप्रणणत सींघ्नेच्या कायिकत्यांवर १) पोलीस स््ेिन, 
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हरसुल येथे गु.र.क्र.७/१९९७ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. २) 
िहितवािववरोधी पथक पोलीस स््ेिन, मुींबई येथे गु.र.क्र. १९/२०११, गु.र.क्र. 
२०/२०११, गु.र.क्र. ११/२०१४ व गु.र.क्र. ७/२०१५  ३) पोलीस स््ेिन तळेगाव िाभाड े
येथे गु.र.क्र. १६४/२०१३ ४) डके्कन पोलीस स््ेिन येथे गु.र.क्र. ३०/२०१३ अन्वये 
गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत. 
     नक्षलप्रणणत सींघ्नाींच्या हालचालीींवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील सवि 
जजल्ह्यात नक्षल गुप्तवाताि सींकलन करण्याकररता नक्षल सेल तयार करण्यात आले 
आहेत. तसेच मादहती व जनसींपकि  कक्षाची स् थापना नक्षल ववरोधी अर्भयान 
कायािलयात करण्यात आली असून यादवारे वेळोवेळी िैननक वतृ्तपत्रातून नक्षल 
ववरोधी प्रचार व प्रसार करण्यात येतो. नक्षल सींघ्नेच्या रणननती/ कायिपध्ितीबाबत 
मादहती उपलब्ध करुन घेण्याकररता पोलीस िलातील अचधकारी व कमिचारी याींना 
नक्षल ववरोधी अर्भयान कायािलय, नागपूर येथे तज्ज्ाींकडून वविेष प्रर्िक्षण िेण्यात 
येत.े 

----------------- 
मुांबईतील घाटिोपर येथील स् िातांर्यवयिीर सािरिर मागाािरील गल्ह ली क्र.१७  

येथील भूखांडािर भाजी मािेट उभारण्याबाबत 
(७१) *  ७७४०   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील स् वातींत्रयवीर सावरकर मागािवरील गल्ह ली क्र.१७ येथील 
सुमारे २ एकर भूखींड महानगरपार्लकेने भाजी माके्साठी आरक्षक्षत केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर दठकाणी भाजीमाके् उभारण् याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) असल्ह यास, सिर भूखींडावर डींपर मार्ीयाींनी जुन् या इमारतीच े िगड, र्समें् व 
इतर ्ाकावू सामान ठेवण् यासाठी करीत असल्ह याची बाब नुकतीच ननिििनास आली 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त भूखींडावरील अनतक्रमण काढून ्ाकून त् यादठकाणी महापार्लकेचे 
भाजीमाके् उभारण् याच ेदृष ्ीने िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
बहृन्मुींबईच्या एस प्रभागाच्या सुधाररत मींजूर ववकास योजनेनुसार मौजे 

घा्कोपर येथील न.भू.क्र.२/एच(भाग) व २/जी धारण करणारा भूखींड फकरकोळ मींडई 
या साविजननक प्रयोजनासाठी आरक्षक्षत आहे. 
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(२) सिर दठकाणी महापार्लका मींडई प्रस्ताववत असून १.०० च्ई क्षेत्र 
ननिेिाींकाप्रमाणे महानगरपार्लकेच्या वास्तूवविारिामार्ि त आराखड े तयार केलेले 
आहेत. 
(३) सिर दठकाणी या ववभागातील उपद्रव िोधकाींची नेमणुक करण्यात आली असून 
सिर मैिानावर कोणीही िगड माती र्समें् डबे्रीज ्ाकू नये याची काळजी घेणेत येत 
आहे. 
(४) व (५) सिर दठकाणी महापार्लका मींडई प्रस्ताववत असून १.०० च्ई क्षेत्र 
ननिेिाींकाप्रमाणे महानगरपार्लकेच्या वास्तूवविारिामार्ि त आराखड े तयार केलेले 
आहेत. सिर भूखींड महापार्लका स्वत: ववकर्सत करणार आहे. 

----------------- 
मुांबईतील मोनोरेल प्रिल्हपाबाबत 

(७२) *  ६८९२   श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, अॅड.अननल परब, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडववण्यासाठी एमएमआरडीए मार्ि त वडाळा 
त ेचेंबूर आणण सींत गाडगेमहाराज चौक त ेवडाळा या िोन ्प्प्यातील मोनोरेल च्या 
पथििी प्रकल्हपाच्या बाींधकामात ननकृष् िजािच ेसादहत्य वापरण्यात आले असल्हयाचे 
ननरीक्षण महालेखापरीक्षक (कॅग) याींच्या अहवालात माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान नोंिववण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने यासींिभाित चौकिी कआहन काय कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच, सिर मोनोरेल प्रकल्हपाच ेमहसुली उत्पन्न कमी असून इतर खचि जास्त 
असल्हयाने हा प्रकल्हप तोट्यात जात असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, एमएमआरडीएने सुरु केलेला मोनोरेल प्रकल्हप सध्या तो्यात 
आल्हयाने प्रस्ताववत असलेला ठाणे, र्भवींडी व कल्हयाण येथे होणारा तीन हजार 
को्ीींचा मोनोरेल प्रकल्हप रद्द करण्यात आला असल्हयाचे माहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार 
मोनोरेल च ेउत्पन्न वाढववण्याबाबत तसेच ठाणे, र्भवींडी व कल्हयाण येथील प्रस्ताववत 
मोनोरेल प्रकल्हपासींिभाित काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



72 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही, ननरीक्षण महालेखापररक्षक (कॅग) याींनी 
त्याींच्या अहवालामध्ये असे नमूि केले आहे की, “सिर प्रकल्हपामध्ये करारनाम्यामध्ये 
दिलेल्हया ताींबत्रक तपर्िलामध्ये बाींधकाम करताना काही बिल करण्यात आले आहेत.” 
तथावप मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणामार्ि त ताींबत्रक तपर्िलामध्ये जे काही 
बिल करण्यात आलेले आहेत त े तज् लोकाींच्या सल्हल्हयाप्रमाणे करण्यात आलेले 
आहेत. तसेच राषरीय आणण आींतरराषरीय मागििििकतत्वानुसार प्रकल्हप राबववण्यात 
आलेला आहे. प्रकल्हपाच े बाींधकाम करताना कोणत्याही प्रकारच े ननकृष् सादहत्य 
वापरण्यात आलेले नाही.ताींबत्रक बिलामुळे होणारी तर्ावत कीं त्रा्िाराच्या बबलाींमधून 
वजाव् करण्यात आले आहे. 
(३), (४), (५) व (६) मुींबई मोनोरेल प्रकल्हपाचा िसुरा ्प्पा सुरु झाल्हयानींतर 
मोनोरेलच े उत्पन्न वाढणे अपेक्षक्षत आहे. ठाणे-र्भवींडी-कल्हयाण या मागािकररता 
मोनोरेल प्रकल्हपाचा ताींबत्रक-आचथिक सुसाध्यता अ्यास करण्यासाठी मुींबई महानगर 
प्रिेि ववकास प्राचधकरणाने ननयुक्त केलेल्हया मेससि राई्स या सल्हलागाराने सिर 
प्रकल्हपाच्या ताींबत्रक-आचथिक सुसाध्यता अ्यासानुसार सिर मागािवरील िैनींदिन प्रवासी 
सींख्या कमी असल्हयाने सिर प्रकल्हप आचथिकदृष्या व्यवहायि नाही, अिी र्िर्ारस 
केली आहे. ठाणे-र्भवींडी कल्हयाण मागािकररता साविजननक जलि वाहतुक व्यवस्थेचा 
या पररसरातील होणारा सींभाव्य जलि ववकास व प्रवािाींची सींख्या ववचारात घेवून 
ताींबत्रक-आचथिक सुसाध्यता आणण सववस्तर प्रकल्हप अहवाल पुन्हा तयार करण्यासाठी 
मेससि डी अपोलोननया, इ्ली व ्ीसीई, मुींबई याींची माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये मुींबई 
महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणामार्ि त ननयुक्ती करण्यात आली असून सिर 
प्रकल्हपाचा अींनतम मसुिा माहे जानेवारी, २०१६ पयतं अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
पांढरपूर नगरपररषदेने िुां डातील िचरा डपेोत नेला नसल्हयाबाबत 

(७३) *  ७०१८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर येथील चींद्रभागा वाळवीं् आणण वारकऱयाींच्या राहु्याींसाठी नव्याने 
ननयोजन करण्यात येणाऱया ६५ एकर पररसरात वविेष पररश्रम घेवून 
स्वच्छता मोदहम राबववण्यात आली मात्र नगर पररषिेने कुीं डातील कचरा डपेोत नेलाच 
नसल्हयाच ेमाहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, येथील कचरा उचलण्यासींिभाित िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  

 पींढरपूर येथे भरलेल्हया चैत्री यात्रेकररता जजल्हहाचधकारी, सोलापरू याींनी पींढरपूर 
नगरपररषिेस अनतररक्त मुनषयबळ व कचरा वाहतूकीसाठी ६ रक उपलब्ध 
करुन दिले होत.े 

 नगरपार्लकेकडील ३५८ सर्ाई कमिचारी यात्राकालावधीसाठी नेमलेले ४५० 
हींगामी कमिचारी असे एकूण ८०८ कमिचारी व १ अचधकारी याींच्यादवारे 
ननयर्मतपणे स्वच्छता करण्यात येत होती. 

 त्याचप्रमाणे जजल्हहाचधकारी, सोलापूर याींच्यामार्ि त दि. ११ एवप्रल, २०१५ 
रोजी पींढरपूर िहरामध्ये स्वच्छ भारत अर्भयानाींतगित वविेष स्वच्छता 
मोदहम राबववण्यात आली व िहरातील सवि कचरा उचलण्यात आला. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
----------------- 

मुांबईतील अधधिृत तसेच अनधधिृत झोपडपट्याांमध्ये िें द्र ि राज्य शासनाच्या 
अनुदानातून शौचालये उभारण्याचा घेतलेला ननणाय 

(७४) *  ६९२५   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अचधकृत झोपडपट्टयाींबरोबरच अनचधकृत झोपडपट्याींमध्येही कें द्र व 
राज्य िासनाच्या अनुिानातून िौचालये उभारण्याचा महत्वपूणि ननणिय िासनाने 
दिनाींक १५ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्वच्छता अर्भयानाींतगित िहरातीलही अचधकृत व अनचधकृत 
झोपडपट्याींमध्येही िौचालये उभारण्यात येऊन महाराषर स्वच्छ अर्भयान 
राबववण्यासाठी िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची 
सविसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स्वच्छ महाराषर अर्भयान (नागरी) अींतगित राज्यातील 
सवि िहरे हगणिारी मुक्त करावयाची आहेत. त्यामुळे हे उदद्दष् पूणि करण्यासाठी 
िहराींमधील जी कु्ुींबे उघडयावर िौचास जात आहेत त्याींना िौचालयाची सुववधा 
उपलब्ध करुन दयावयाची आहे. 
        पात्र लाभाथी अनचधकृत वसाहतीमध्ये अथवा अचधसूचचत न केलेल्हया 
झोपडपट्टीत रहात असेल तरीही त्याींना िौचालयाची सुववधा उपलब्ध करुन िेण्याची 
तरतूि कें द्र िासनाच्या मागििििक सूचनाींनुसार दिनाींक १५ मे, २०१५ च्या िासन 
ननणियात करण्यात आलेली आहे. 
(२) राज्यामधील २६ महानगरपार्लका व २३९ नगरपार्लका/नगरपींचायती क्षेत्रामध्ये 
या स्वच्छ महाराषर अर्भयान (नागरी) ची अींमलबजावणी सरुु झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. ----------------- 
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नररमन पॉइन्ट त ेिाांददिली यादरम्यानच्या समुद्रकिऱयािर राबविण्यात येणाऱया 
िोस्टल रस्त ेप्रिल्हपास अणखल महाराष्ट्र मजच्छमार िृती ससमतीने दशाविलेला विरोध 

(७५) *  ७०९७   श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू 
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नररमन पॉइन्् त ेकाींदिवली अिा २९ फक.मी लाींब असलेल्हया समुद्रफकनाऱयावर 
राबववण्यात येणाऱया कोस््ल रस्त े प्रकल्हपाला अणखल महाराषर मजच्छमार कृती 
सर्मतीने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ववरोध िििववला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, यासींिभाित िासनाने काय कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कायिवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िरांजखोल येथील साठिण टािीच्या दरुुस्तीबाबत 
(७६) *  ६९४२   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.हररससांग राठोड :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोतुड ेधरणात महाड िहर व रायगड ववभागातील २२ गावाींना मे मदहन्याींपयंत 
पुरेल इतका पाणीसाठा र्िल्हलक असताींना करींजखोल येथील मुख्य साठवण 
्ाकी भरुन वाहत असल्हयाने धरणातून येणारे लाखो र्ल्र पाणी वाया जात 
असल्हयाने महाडवासीयाींना भववषयात पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्हयाच े
माहे एवप्रल, २०१५ िरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर साठवण ्ाकीच्या िरुुस्तीबाबत िासनाने काय कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
        पा्बींधारे ववभागाच्या मालकीच े असलेल्हया कोथुड े धरणात नगरपररषिेचे 
आरक्षण असून सिरील आरक्षणानुसारच महाड नगरपररषि कोथुड ेधरणातून पाण्याचा 
उपसा करत.े 
       धरणावरुन येणारे पाणी करींजखोल येथील नगरपररषेिच्या मालकीचे 
असलेल्हया जलिुध्िीकरण कें द्रावर प्रफक्रयेदवारा िुध्ि करुन िहरात ववतरीत करण्यात 
येत.े 
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       सिरील जलिुध्िीकरण कें द्राच्या नजजकच्या ्ेकडीवर नगरपररषिेची 
भूस्तरीय मुख्य साठवण ्ाकी असून ती सुजस्थतीत आहे व त्यामधून पाण्याची 
कोणत्याही प्रकारची गळती होत नाही. 
       तथावप, जलिुध्िीकरण कें द्रावर पाणी गाळण्याकरीता असलेले रॅवपड स््ँड 
फर्ल्ह्रदवारे नागरीकाींस स्वच्छ पाणी र्मळण्याकरीता प्रनत दिन बॅकवॉि प्रफक्रयेदवारा 
पाणी वापरुन स्वच्छ केले जात.े 
       तदनींतर सिरील बॅकवॉि प्रफक्रयेकरीता वापरलेले पाणी वपण्यायोनय नसल्हयाने 
त्याचा बाहेर ववसगि केला जातो. 
       वाहत असलेले पाणी हे मुख्य साठवण ्ाकीच े नसून बॅकवॉि प्रफक्रयेकरीता 
वापरलेले व ववसगि झालेले पाणी आहे. 
(२) साठवण ्ाकी सुजस्थतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील रस्ता रुां दीिरणात येणारे विद्युत खाांब हटविण्याबाबत 

(७७) *  ७२३१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि येथे रस्ता रुीं िीकरणासाठी मोहीम राबवून िहरातील १४ रस्त्याींचे 
रुीं िीकरण केले असून या रस्त्याींवरील ववदयुत खाींब न काढल्हयामुळे रस्ता 
रुीं िीकरणाचा र्ायिा झाला नाही तसेच ववदयुत खाींब काढण्याच े पैसे खचि कोण 
करणार या वािामुळे तीन वषांपासून रस्त्याींवरील ववियुत खाींब ह्ववण्यात आले 
नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िहरातील ववदयुत खाींब रस्त्याींमधून ह्ववण्याबाबत 
िासनाने ननधी िेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ही बाब अींितः खरी आहे. 
(२) रस् ता रुीं िीकरणात येणारी ववदयुत खाींब काढण् यासाठी औरींगाबाि 
महानगरपार्लकेमार्ि त १४ दठकाणी कामे हाती घेण् यात आली आहेत. त् यापैकी ६ 
रस् त् यावरील ववदयुत खाींब काढण् याच े काम पूणि झाले असून सदयःजस्थतीत ४ 
दठकाणी ववदयुत खाींब काढण् याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. उविररत ४ कामे ननधीच् या 
उपलब् धतनुेसार नजजकच् या काळात पूणि करण् याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्हयाण-डोंबबिली महानगरपासलिेच्या हद्दीतील आरक्षणाबाबत 
  

(७८) *  ६७६०   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्हयाण-डोंबबवली महानगरपार्लकेच्या हद्दीतील आरक्षण क्रमाींक १९२ कल्हयाण-
डोंबबवली महानगरपार्लका ऑ्ो मोबाईल वकि िॉप, आरक्षण क्रमाींक १९२ जनावराींचा 
िवाखाना व वसाहत, आरक्षण क्रमाींक १९४ राज्य िासनाच े कायािलय, आरक्षण 
क्रमाींक १९५ कें द्र िासनाने कायािलय, आरक्षण क्रमाींक १९७ माध्यर्मक िाळा, १८ 
मी्र व २४ मी्र रुीं ि ववकास योजनेप्रमाणे रस्ता व या आरक्षणाने बाधीत होत 
असलेल्हया जागेच्या बिल्हयात हस्ताींतरणीय ववकास हक्क (्ीडीआर) ववतरीत करताना 
भूमी अर्भलेख ववभागाकडून प्राप्त नकािाची महानगरपार्लकेकडून िहाननिा तसेच 
सवेक्षण न करताच तसेच सिर जागेवरच े अनतक्रमण न ह्ववताच हस्ताींतरणीय 
ववकास हक्क (्ीडीआर) मींजरू करणे, तसेच ववकासकाकडून सिर जागेवर भरणी 
करण्याच े व वाडरे्भींत बाींधण्याची र्ी महानगरपार्लकेकडून वसूल करण्यात आली 
असणे व सिर जागाींवर अनतक्रमण केलेल्हया नागररकाींनी सवेक्षण आक्षेप घेतलेला 
असल्हयाने भरणी व वाडरे्भींत बाींधण्यात आलेली नसल्हयाने केवळ ववकासकाच्या 
र्ायदयासाठी सिरचा द्डीआर बेकायिेिीरपणे मींजूर करणे, सिर जागेवरच्या उविररत 
द्डीआर मींजूर करु नये अिा ववषयाची तक्रार करुनही नुकताच १०,५९५ चौ.मी. 
द्डीआर मींजूर करणे, या बेकायिेिीरपणे मींजूर केलेल्हया द्डीआर प्रकरणी चौकिी 
पूणि करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी माहे माचि, २०१५ च्या अथिसींकल्हपीय अचधवेिनात 
ववधानपररषिेत लक्षवेधीच्या चचिेरम्यान मा.मींत्रीमहोियाींनी १५ दिवसाींत अहवाल 
मागवून िोषी व्यक्तीींवर कडक कारवाई करण्याच ेआश्वासन दिले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, आश्वासनानुसार काय कायिवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या द्.डी.आर. प्रकरणाींच् या मुळ सींचचका आयुक् त, 
कल्ह याण-डोंबबवली महानगरपार्लका याींचकेडून प्राप् त करुन घेवून, या सवि प्रकरणाींची 
सविकष ताींबत्रक छाननी करुन, प्रचर्लत ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार तपासणी 
करुन, या प्रकरणाींमध् ये अननयर्मतता झाली आहे फकीं वा कसे याबाबतचा सववस् तर 
अहवाल िासनास पाठववण् यासाठी सींचालक, नगर रचना, महाराष र राज् य, पुणे याींना 
कळववण् यात आले होत.े त् यानुसार सींचालक, नगर रचना, महाराष र राज् य, पुणे याींचा 
अहवाल दिनाींक ३०/६/२०१५ रोजी प्राप् त झाला आहे. 
(२) व (३) होय. सींचालक, नगर रचना, महाराष र राज् य, पुणे याींचा अहवाल प्राप् त 
झाला असून, त् याची छाननी सुआह आहे. 

----------------- 
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ठाणे येथील मेरो रेल्हि ेप्रिल्हपाच ेिामाबाबत 

(७९) *  ७५३८   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे मेरो रेल्हवे प्रकल्हपाच े भूर्मपूजन सन २०१५ या वषाितच करण्यात येईल, 
अिी घोषणा मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ठाणे मेरो रेल्हवे प्रकल्हपासाठी अींिाजे २२ हजार को्ी ननधीींची 
आवश्यकता असताना मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाने (एमएमआरडीए) 
त्यासाठी केवळ १० को्ी इतक्या रकमेचीच तरतूि केली असल्हयाच े माहे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २००९ पासून त ेआजतागायत ठाणे येथील ववचधमींडळ सिस्य व 
लोकप्रनतननधीींनी आग्रही मागणी करत असताना िेखील या प्रकल्हपासींिभाित कायिवाही 
न होण्याची कारणे काय आहेत व त्यास जबाबिार कोण आहेत, 
(४) तसेच, या प्रकल्हपाच्या कामास प्रत्यक्षात केव्हापासून सुरुवात करण्यात येणार 
आहे व त्याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) ठाणे मेरो रेल्हव े प्रकल्हपाच्या वडाळा-घा्कोपर-नतनहातनाका (ठाणे) - 
कासारवडवली या सुधाररत माचगिकेचा सववस्तर प्रकल्हप अहवाल सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये 
मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणामार्ि त तयार करण्यात आला असून या 
अहवालानुसार सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार करणे, अहवालास िासनाची मान्यता, 
जमीन अचधग्रहण उपयोचगता साधनाींची कामे, कें द्र िासनाची मींजूरी तसेच 
सविसाधारण सल्हलागाराची नेमणूक, ननवविा प्रफक्रया इ. कामाींकरीता सन २०१५ ते 
२०१७ इतका कालावधी अपेक्षक्षत असून सन २०१७ त े२०२३ इतका प्रस्ताववत आहे. 
सिर प्रकल्हप अहवालास मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राचधकरणाने दि. २० नोव्हेंबर, 
२०१४ रोजी मान्यता दिली असून त्यास राज्यिासनाची मान्यता िेण्याच्या अनुषींगाने 
मींबत्रमींडळाच्या बैठकीसाठी प्रस्ताव सािर करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
लातूर एमआयडीसीतील “उज्ज्िला प्रिल्हप” या मदहलाांसाठीच्या  

िसतीगहृातील ४ मुली बेपत्ता झाल्हयाबाबत 

(८०) *  ७०६६   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर येथील “उज्ज्वला प्रकल्हप” या मदहलाींसाठीच्या लातूर एमआयडीसीतील   
ए-४५ जागेत ५० जागा क्षमतचे ेमदहलाींसाठीच ेवसतीगहृ मागास जनसेवा सर्मतीदवारे 
चालववले जात ेया वसत ज गहृात सध्या ४० मुलीींच ेवास्तव्य असून त्यापैंकी ४ मुली 
बेपत्ता झाल्हया असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त वसत ज गहृामधून ४ मुली बेपत्ता झाल्हयाच्या एमआयडीसी, 
लातूर या पोलीस स््ेिनमध्ये दिलेल्हया तक्रारीनुसार या मुलीींचा िोध घेण्यासींिभाित 
िासनाने कोणती तातडीची कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
       दि. २७/०४/२०१५ रोजी समुपिेिक, उज्वल प्रकल्हप लातूर याींनी वस्तीगहृातून 
४ मुली स्नान गहृाची णखडकी तोडून पळून गेल्हयाबाबत दिलेल्हया अजािवरुन पोलीस 
स््ेिन एमआयडीसी, लातूर येथे र्मसीींग क्र. ११/१५ दि.२७/०४/२०१५ रोजी िाखल 
आहे. 
(२) व (३) सिर पलायन केलेल्हया मुलीींचा िोध घेणेसाठी जजल्ह्यातील सवि पोलीस 
स््ेिनला मुलीच्या वणिनासह तपास यादया तसेच र्ो्ोच ेपॅम्पले् पाठववण्यात येवून 
िोध घेणेबाबत कळववण्यात आले आहे. स्थाननक वतृ्तपत्रात मादहती दिली आहे. 
तसेच नार्िक,बीड पोलीसाींना िोध घेण्याबाबत कळववले आहे. लातूर िहरातील गे्रन 
माके्, सवि कॉलेज, ढाबे, रेल्हवे स््ेिन, बसस्थानके, बाजारापेठा येथेही िोध घेण्यात 
आला आहे. पोलीस गॅझे्  मध्ये पलायन केलेल्हया मुलीच ेर्ो्ो पत्त ेपाठवून िोध 
घेण्याबाबत कळववण्यात आले. तथावप अदयाप पलायन केलेल्हया मुली र्मळून आल्हया 
नाहीत. िोध घेण्याची कायिवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबईतील सशिाजीपािा  मैदाांनातील सांस्थाांना भाड ेतत्िािर ददलेल्हया  

जागेिर अनतक्रमण िेल्हयाबाबत 

(८१) *  ७७०४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुत े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

 



79 

(१) मुींबईतील र्िवाजीपाकि  मैिाींनातील श्री समथि व् यायाम मींिीर, महाराष र स् ्े् 
कब् बडी असोर्सएिन, र्िवाजी पाकि  जीमखाना, गणेि उदयान मींिीर, बींगाल क् लब 
आणण भारत फक्रके् क् लब या सींस् थाींना मुींबई महानगर पार्लकेने भाडतेत् वावर जागा 
भाडयाने दिल्ह या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् यासाठी कोणत् या अ्ी व िती ननजश्चत केल्ह या आहेत व त् यासाठी 
वावषिक वा मार्सक फकती भाड ेननजश् चत केले आहे, 
(३) तसेच उक् त सींस् थापैकी र्िवाजीपाकि  क् लबने मींगलोरी कौलाच् या छपाराजवजी 
आरसीसी स् लॅबच े बाींधकाम व मींजूर आराखडा व्यनतररक् त अनचधकृत तळघराचे 
बेकायिेिीर बाींधकाम तर बींगाल क् लबने कार्लका मातचे ेमींिीर बेकायिेिीर बाींधकाम 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रश् न भाग (३) मधील अनचधकृत बाींधकामाच् या ववरोधात 
महानगरपार्लकेने कोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) अदयाप कोणतीच चौकिी वा कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त ररक्त भूभाग सविसाधारपणे खालील प्रमुख अ्ी 
व ितीसापेक्ष भाडपेट्टीने िेण्यात येतात:- 

 महापार्लकेच्या पूवि परवानगी र्िवाय कोणतहेी अनतररक्त बाींधकाम फकीं वा 
ररक्त भूभागाचा पुनवविकास करु नये 

 महापार्लकेच्या पूवि परवानगी र्िवाय ररक्त भूभागाचा पो्भाडयाने िेता 
येणार नाही फकीं वा गहाण ठेवता येणार नाही. 

र्िवाजी पाकि  येथील ररक्त भभूागाींच ेभाड ेप्रनत मदहना पुढीलप्रमाणे आहे :- 
       १) श्री समथि व्यायाम मींदिर - रु. ७२/- 
       २) महाराषर स््े् कबडडी असोर्ियन - रु २१०८/- 
       ३) र्िवाजी पाकि  जजमखाना - रु. ११०/- 
       ४) गणेि उदयान मींदिर - रु. १०३४/- 
      ५) बींगाल क्लब - रु. ८६/- 
      ६) भारत फक्रके् क्लब - रु. ३२/- 
(३) र्िवाजी पाकि  क्लबने मींगलोरी कौलाच्या छपराजवजी आरसीसी स्लॅबच े केलेले 
बाींधकाम बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने मींजूर केले आहे. तसेच सिर दठकाणी कोणतहेी 
तळघर अजस्तत्वात नाही. 
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बींगाल क्लबने तथेील झाडाच्या बुींध्याला चचक्ून एक छो्े कार्लका मातचे े
मींदिर उभारले आहे हे खरे आहे. 
(४) बींगाल क्लब या सींस्थेने बाींधलेले कार्लका मातचे े मींदिर सन १९५० पूवीच े
असल्हयामुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या ननिेिानुसार सिर मींदिर सींरक्षक्षत वगािमध्ये 
मोडत असल्हयामुळे या बेकायिेिीर मींदिरावर बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त 
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील बिमस्टोिॅड प्रिल्हपातांगात पांवप ांग स्टेशनच ेबाांधिाम  
सांथगतीने सुरु असल्हयाबाबत 

 

(८२) *  ७१७१   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बब्रमस््ोवॅड प्रकल्हपातींगित मुींबईतील पजिन्य जलवादहन्याींची पावसाच ेपाणी वाहून 
नेण्याची क्षमता वाढली आहे. मात्र पींवप ींग स््ेिनच ेबाींधकाम सींथगतीने सुरु असल्हयाचे 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबईत आजही ४० सखल भागात हमखास पाणी तुींबत े तसेच यावषी 
पावसायायात २७ दिवस मुींबईत समुद्राला अचधक उधाण येणार असल्हयाच े सुचचत 
करण्यात आले असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासन त्वरीत आवश्यक कायिवाही करणार वा करीत 
आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई िहर हे सात बे्े एकत्र येउन बसलेले असल्हयाने समुद्रसपा्ी फकीं वा 
त्यापेक्षा खाली जमीनीची पातळी असलेली ४० दठकाणे ननजश्चत करण्यात आली 
आहेत.ज्यावेळी ४.५ मी्र पेक्षा जास्त उींचीची भरती असत े व पाऊस अचधक 
प्रमाणात येतो अिा वेळी सिर दठकाणी काही कालावधीसाठी पाण्याचा ननचरा 
सींथगतीने होत.े 
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मुींबई मेरी्ाईम बोडािच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाकडून प्रर्सध्ि 
होणाऱया भरती व ओहो्ी पुस्तकानुसार सन २०१५ वषाितील मान्सून कालावधीत 
समुद्रास ४.५ मी्रपेक्षा जास्त उींचीच्या ला्ा उसळण्याची िक्यता असलेले २७ दिवस 
ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(३) बहृन्मुींबईमध्ये पावसाळयाींमध्ये होणाऱया पूरसदृषय पररजस्थतीवर मात 
करण्यासाठी महानगरपार्लकेने बब्रमस््ोवॅड प्रकल्हपाअींतगित पजिन्य जलववदहन्याींमध्ये 
सुधारणा करण्याची एकूण ५८ कामे हाती घेतली आहेत. 
      बब्रमस््ोवॅड प्रकल्हपातील एकूण ५८ कामाींपैकी आजतागायत २६ कामे पूणि 
झाली असून २९ कामे प्रगतीपथावर आहेत व उविररत ३ कामाींकरीता ननवविा प्रफक्रया 
सुरु आहे. 
(४) बब्रमस््ोवॅड प्रकल्हपाअींतगित प्रस्ताववत कामे पूणि होण्यास ववलींबाची प्रामुख्याने 
कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :- 
      अ) प्रकल्हपाबाचधत झोपडपट्टीधारकाींची स्थाननक ववभागात पयाियी 
जागेसाठीची मागणी व स्थलाींतरणास ववरोध 
      ब) उिींचन कें द्रासाठी जमीन सींपािन करण्यात येणाऱया अडचणी व 
सी.आर.झडे-१ च्या अनुषींगाने नाहरकत प्रमाणपत्र र्मळण्यास होणारा ववलींब. 
     क) नाल्हयाच्या रुीं िीकरणाच्या िरम्यान येणाऱया उपयोचगता सेवा वळववण्यात 
येणाऱया अडचणी व ववलींब. 

----------------- 
पुणे महानगर प्रादेसशि वििास प्राधधिरणाच् या हद्दीतील अनधधिृत बाांधिामे 

रोखण्यासाठी िराियाची िायािाही 

(८३) *  ७९७८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर प्रािेर्िक ववकास प्राचधकरण (पीएमआरडीए) च् या हद्दीतील 
अनचधकृत बाींधकामे रोखण् यासाठी ठोस ननणिय घेऊन स् वतींत्र ववभाग उभारणार 
असल्ह याच े पालकमींत्री पुणे जजल्ह हा याींनी पीएमआरडीएच् या बैठकीत माहे मे २०१५ 
मध् ये वा त्या िरम्यान साींचगतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अनचधकृत बाींधकामाींना वीज आणण पाणी पुरवठा नाकारण् याच् या 
सूचनाही करण् यात आल्ह या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, त् यानुसार फकती अनचधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण् यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कारवाई केली नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
      पीएमआरडीए च्या दि. २९/५/२०१५ रोजी झालेल्हया प्राचधकरणाच्या सभेमध्ये 
आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार सींवगिननहाय आकृतीबींध 
मान्यतेचा प्रस्ताव पीएमआरडीए ने दि. ०९/०६/२०१५ च े प्रत्रान्वये िासनास सािर 
केला आहे. या आकृतीबींधामध्ये “अनचधकृत बाींधकाम ववभाग” असा स्वतींत्र ववभाग 
प्रस्ताववत आहे. 
(२) होय. 
      पीएमआरडीएच्या हद्दीतील अनचधकृत बाींधकामाींना ववज आणण पाणीपुरवठा 
प्राचधकरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रा-र्िवाय िेण्यात येऊ नये, असे सींबींचधत 
ववभागाींना कळववणे बाबत ही दि. ११/०५/२०१५ च्या सभेत ठराव पाररत केला आहे. 
त्यानुसार पुणे जजल्हहा पररषि महाराषर राज्य ववदयुत ववतरण कीं पनी व महाराषर 
जजवन प्राचधकरणास पीएमआरडीए याींच्याकडून कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्राचधकरणाची नुकतीच स्थापना झालेली असून अ.क्र. १ मध्ये नमूि केल्हयाप्रमाणे 
िासनस्तरावर आकृतीबींध मींजूरीचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. त्यास मींजुरी 
र्मळालेनींतर अनचधकृत बाींधकाम ववभागात अचधकारी/कमिचाऱयाींची नेमणुक झालेनींतर 
अनचधकृत बाींधकामावर कारवाई करता येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राजपुरी (ता.मुरुड, जज. रायगड) िोळीिाडयातील िुटुांबास िाळीत टािल्हयाबाबत 

(८४) *  ८३२९   श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राजपुरी (ता.मुरुड, जज.रायगड) कोळीवाडयातील वाळीतग्रस् त श्री.हररिास 
बाणको्कर याींचवेर गावक-याींनी दिनाींक ९ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास िसुऱ याींिा 
हल्ह ला केल्ह याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, र्िरगाव ता.मुरुड येथील श्री.कृष णा सातमकर व त् याींच् या कु्ुींबबयाींवर 
्ाकलेल्हया बदहष काराबाबत दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास अप् पर 
जजल्ह हाचधकारी, अप् पर पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपववभागीय अचधकारी याींनी 
गावपींचायत अध् यक्ष व ग्रामपींचायत सिस् य याींचसेोबत चचाि करुन वाळीत प्रकरण 
र्म्ववण् यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सिर वाळीत प्रकरण अदयाप न र्म्ता परत तसेच सुआह आहे अिा 
प्रकारची तक्रार श्री.कृष णा सातमकर याींनी जजल्ह हा पोलीस अचधक्षक, रायगड याींचकेडे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्ह यास, उक् त प्रश्न भाग (१) व (२) प्रकरणी  िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(५) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार वाळीतग्रस् ताना सींरक्षण 
िेणेबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) श्री.कृष णा सातमकर याींनी तक्रारअजि सािर केला होता. परींतु याबाबत चौकिी 
करण् यासाठी त ेहजर रादहले नाहीत. 
(४) होय. 
(५) राजपुरी (ता.मुरुड, जज.रायगड) कोळीवाडयातील प्रकरणाबाबत मुरुड पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.क्र.२४/२०१५ भा.िीं.वव.स. कलम १४३, १४७,१४९, ४२७, ३२३, ५०४, ५०६ 
अन् वये दिनाींक ११.०४.२०१५रोजी गुन् हा िाखल केला आहे. 
र्िरगाींव (ता.मुरुड) येथील प्रकरणाबाबत  िासकीय अचधका-याींनी सींबींचधताींसोबत 
बैठक घेतली. बैठकीमध् ये सिरचा वाि आपआपसात र्म्ववण् यात आला. 

राजापुरी (ता.मुरुड, जज.रायगड) व र्िरगाींव (ता.मुरुड) येथील घ्ना वाळीत 
प्रकरणाच् या नव् हत् या. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरातील म्हाडाची घरे िापराविना पडून असल्हयाबाबत 

 
(८५) *  ७६५६   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई िहरात १.९ को्ी घराींची कमतरता असताना सुमारे १ को्ी २ लाख 
बाींधलेली घरे वापराववना पडून असल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१५ च्या पदहल्हया 
आठवडयात प्रॉप्ी कन्सल्ह ी्ं् सींस्था असलेल्हया सोनीआरईने तयार केलेल्हया 
अहवालातून ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पुरवठा मागणी याींच्यातील व्यस्त प्रमाणच े प्राथर्मक कारण 
असल्हयामुळे अत्य अल्हप उत्पन्न ग्ाींना अचधकृत घर िक्य होत नाही यासाठी 
भाडतेत्वावरील घरे घेण्याकररता रें्ल पॉर्लसी ॲक््, २०१५ आणण मॉडले ्ेनन्सी 
ॲक्् २०१५ याींचा मसुिा तयार केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 



84 

(३) असल्हयास मुींबईसह राज्यात अत्यल्हप उत्पन्न व मध्य वगीयाींसाठी स्वस्त व 
स्वत:ची घरे त्वरीत उपलब्ध करुन िेण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे व याबाबत िासनाची भुर्मका काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) अिा प्रकारचा अहवाल प्राप् त झाल्ह याच े या ववभागाच् या 
अर्भलेख् यात आढळून येत नाही. 
(२) सदयजस्थतीत राज् य िासनादवारे रें्ल पॉर्लसी अॅक् ् २०१५ व मॉडले ्ेनन् सी 
अॅक् ् २०१५ याींचा मसुिा तयार करण् याबाबतचा प्रस् ताव ववचाराधीन नाही. परींतु कें द्र 
िासनाच् या गहृननमािण व िहरी गरीबी ननमूिलन मींत्रालयाने मॉडले ्ेनन् सी अॅक् ् , 
२०१५ चा मसुिा तयार केला असून त् या सींिभाित राज् य िासनाच ेअर्भप्राय अपेक्षक्षले 
आहेत. 
(३) म् हाडा, र्सडको इत् यािी सींस् थाींदवारे राज् यात अत् यल्ह प उत् पन् न ग्, मध् यम वगि व 
आचथिकदृष ट्या िबुिल ग्ाकरीता घरकुल ननर्मिती करण् यात येत.े यार्िवाय ववकास 
आराखडयामध् ये उपलब् ध असलेल्ह या ररक् त िासकीय जर्मनीवर पब् लीक हाऊर्सींग/हाय 
डजेन्स्ी हाऊर्सींग करीता आरक्षण करणे, नववन वसाहत धोरण, म् हाडाच् या 
उपकरप्राप् त इमारतीींचा पुनवविकास, म् हाडाच् या वसाहतीींचा पुनवविकास, म् हाडाच् या 
वसाहतीींचा पुनवविकास, कें द्र िासनाच् या ‘सवांसाठी घरे २०२२’ अींतगित उपलब् ध 
पयाियातून अपेक्षक्षत गहृननर्मितीदवारे सिननकाींची उपलब् धता करण् यात येत आहे. 
      पुढील पाच वषाित ववववध पयाियाींच् या माध् यमातून अिा ग्ाकरीता घर 
ननर्मिती करण् याच् या उद्देिाने नववन ‘गहृननमािण धोरण व कृती आराखडा २०१५’ चे 
प्रारुप तयार करण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मालाड पूिा, खोत डोंगरी येथील सव्हे क्र.२८८ नगर भूमापन क्र.५२१ त े२३६ 
येथे झोपडपट्टी पुनविािासाच ेसुरु असलेले ननयमबा्य िाम 

  

(८६) *  ८२११   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील मालाड पूवि, खोत डोंगरी येथील सव्हे क्र.२८८ नगर भूमापन क्र.५२१ 
त े२३६ येथे झोपडपट्टी पुनिववकासाच ेसुरु असलेले ननयम बा्य काम आणण ३३/३८ 
च्या नो्ीसा यासींबींधी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ३० माचि, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ननवेिनातील तक्रारीच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे वा घेण्यात 
येत आहे, 
(४) ववकासकाने केलेले गैरप्रकार लक्षात घेता त्यावर कोणती कारवाई करणार ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मा. लोकप्रनतननधी याींच े दिनाींक ३० माचि, २०१५ रोजीचे 
ननवेिन प्राप्त झाले आहे. 
(२) उपरोक्त ननवेिनामध्ये खोत डोंगरी को.ऑप.हौ. सोसाय्ीच्या मालकीची जमीन 
नसताींना सींस्था नोंिणीकृत करण्यात येणे, झोपडपट्टी पुनविसन योजनेिी सींबींचधत 
सींस्थेिी झालेला जर्मन व्यवहार योजनेच ेएकूण क्षेत्र , क्षेत्राच ेर्समाींकन, योजनेंतगित 
समाववष् झोपडयाींची सींख्या, झोपडीधारकाींची पात्रता/अपात्रता, जर्मन मालकी 
सींिभाित खातरजमा न करता सींस्था नोंिणी , ननषकासनाची होत असलेली कायिवाही, 
सींक्रमण र्िबीराींची ववकासकाकडून व्यवस्था न होणे  इत्यािी मुद्दे समाववष् आहेत. 
(३) व (४) मा. लोकप्रनतननधी याींच्या दिनाींक ३० माचि, २०१५ रोजीच्या ननवेिनातील 
तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकिी करुन अहवाल सािर करण्याच्या सूचना झोपडपट्टी 
पुनविसन प्राचधकरणास िेण्यात आल्हया होत्या. झोपडपट्टी पुनविसन प्राचधकरणाने 
नुकताच दि. १४.७.२०१५ च्या पत्रान्वये िासनास अहवाल सािर केला असून त्यामध्ये 
सकृतिििनी ववकासकाने कोणतीही ननयमबा्य कृती केलेली नाही, असे स्पष् केले 
आहे. 

----------------- 
राज्यातील पोलीस िमाचारी शासिीय ननिासापासून िांधचत असल्हयाबाबत 

(८७) *  ९१०५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुननल तटिरे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३१९२ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात कायिरत असणा-या २ लाख १९ हजार ९६६ पोलीस कमिचारी अचधका-
याींपैकी तब् बल १ लाख ३३ हजार ४५१ पोर्लस अजूनही िासकीय ननवासापासून 
वींचचत असल्ह याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम् यान ननिििनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, मुींबई पोलीस िलात कायिरत असणाऱ या ४१६९४ पोलीसाींपैकी २० हजार 
२६४ मुींबई पोलीस आजही घराींच् या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, िासनाने धोरणात् म क ननणिय घेवून घरापासून वींचचत असलेल्ह या 
पोलीसाींना िासकीय ननवासस् थाने उपलब् ध करुन िेणे बाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्ह यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) पोर्लस िलात कायिरत असणा-या पोलीस अचधकारी व कमिचा-याींना िासनाच् या 
ननधीतून, ववत् तीय सींस् थाच् या माध् यमातून कजि उभारणी करुन, पोलीस कमिचा-याींच् या 
सहकारी गहृ ननमािण प्रकल्ह पाींना प्रोत् साहन िेवून ननवासस् थाने उपलब् ध करुन िेण् याची 
बाब िासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील नगररचना विभागातील दोन अधधिाऱ याांना  
लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाच् या पथिाने पिडल्ह याबाबत 

  

(८८) *  ९२५०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िरणापूर (ता.जज.औरींगाबाि) येथील ३० गुींठे जर्मन एन ए करण् यासाठी ५ 
लाख रुपयाींची अवैध रक् कम घेताना नगररचना ववभागातील िोन अचधका-याींना 
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच् या पथकाने दिनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पकडल्ह याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर घ्नेची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर लाचखोर      
अचधका-याींवर कोणती कडक कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौ.िरणापूर येथील ग् नीं.८ मधील तीस गुींठे 
िेतजर्मनीच े रेखाींकन मींजूर करण् यासाठी रु.५,००,०००/- इतकी लाचचेी रक् कम 
स् वीकारले सींिभाित नगररचना व मूल्ह य ननधािरणा ववभाग, औरींगाबाि येथील िोन 
अचधका-याींना दिनाींक १२/०४/२०१५ रोजी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागादवारे 
पकडण् यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) तक्रारिार श्री.खींडोबा हनमींतराव बबरािार याींच् या मौजे िरणापुर येथील ग् 
नीं.८ मधील तीस गुींठे िेत जमीनीच े रेखाींकन मींजूर करण् यासाठी रु. ५,००,०००/- 
लाचचेी मागणी करुन ती श्री.्ोपे, सहाय्यक नगर रचनाकर याींचमेार्ि त स् वीकारल्ह या 
बाबत लोकसेवक श्री.प्रसाि सोनबा गायकवाड, सहाय्यक सींचालक व श्री.सींजय 
यिवींतराव ्ोपे, सहाय्यक नगर रचनाकर याींना दिनाींक १२/०४/२०१५ रोजी रींगेहाथ 
पकडण् यात आले आहे. 
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      या सींिभाित त् याींच ेववरुध् ि पोलीस स् े्िन उस् मानपुरा, औरींगाबाि िहर येथे 
गु.र.क्र. ३००९/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक कायिा, १९८८ च ेकलम ७, १२, १३ (१) 
(ड) सह १३ (२) अन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला असून, िोन् ही लोकसेवकाींना 
दिनाींक १३/०४/२०१५ रोजी अ्क करण् यात आली. सदयःजस्थतीत मा.न् यायालयाने 
त् याींची जामीनावर मुक् तता केली आहे. सिर गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 

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

राज्यातील तुरुां गात सशक्षा भोगत असलेल्हया ३० टक्िे  
िैद्याांना मानससि आजार असल्हयाबाबत 

  

(८९) *  ९७७१   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोठया प्रमाणात तुरुीं गात र्िक्षा भोगत असलेल्हया ३० ्क्के 
कैियाींमध्ये मानर्सक आजार असल्हयाच े तुरुीं ग ववभागाच्या अहवालातून दिनाींक      
१ जून, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर कैियाींच्या आजारावर आळा घालण्यासाठी काही उपाययोजना 
आखली आहे काय, असल्हयास, कोणती, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषरातील कारागहृात माहे मे,२०१५ अखेर  त्यापैकी 
७८९९ र्िक्षाधीन बींिी बींिीस्त असून त्यापैकी ४८० बींिी मानर्सक आजार असलेले 
बींिी आहेत. त्याच ेप्रमाण एकूण बींिीसींख्येच्या तुलनेत ६ ्क्केपेक्षा कमी आहे. 
(२) सींबींचधत जजल्हहा रुनणालयातून मानसोपचार तज् येवून ननयर्मतपणे बींियाची 
कारागहृात तपासणी करुन औषधोपचार करत असतात. आवश्यकतेनुसार बींिी रुनणास 
मनोरुनणालयात िाखल करुन ओषधोपचार व मानोसोपोचार करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही, 

----------------- 
यितमाळ जजल्ह्यात बालमजूर िायद्याची अांमलबजािणी होत नसल्हयाबाबत 

(९०) *  १०५२९   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) िासनाने बालमजूर कायिा केला आहे मात्र सिर कायदयाची अींमलबजावणी होत 
नसल्हयाने यवतमाळ जजल्ह्यात िेकडो मुले र्िक्षणापासून वींचचत असल्हयाच ेमाहे मे, 
२०१५ च्या िेव्च्या आठवडयात ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार यवतमाळ जजल्ह्यात 
बालमजूर कायदयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) अिी वस्तुजस्थती नाही. 
(३) व (४) बाल कामगार या अननष् प्रथेचे उच्चा्न करण्यासाठी बाल कामगार 
(प्रनतबींध व ननयमन) अचधननयम, १९८६ या कायदयाची प्रभावी अींमलबजावणी 
राज्यात करण्यात येत आहे. त्यानुषींगाने ही अननष् प्रथा नष् व्हावी या उद्देिाने 
िासनाने कृनतिलाची स्थापना करण्याचा ननणिय घेतला असून अिा कृती िलामार्ि त 
वेळोवेळी धाडसत्राच ेआयोजन केले जात.े 
     यवतमाळ जजल्ह्यात अिा प्रकारच े कृतीिल अजस्तत्वात असून सिर 
कृतीिलाने स्थापना झाल्हयापासून आतापयित जजल्ह्यात ८६ धाड सत्राींच े आयोजन 
करुन धाडी ्ाकल्हया आहेत. अिा धाडीींमधून उक्त कायदयाच े उल्हलींघन करणाऱया 
आस्थापनाींच्या मालकाींववरुध्ि गुन्हे िाखल करण्यात आले असून आढळून आलेल्हया 
बाल कामगाराींची मुक्तता करण्यात आली आहे. 
       तसेच राषरीय बाल कामगार प्रकल्हप सर्मती, यवतमाळ याींच्या दवारे 
बालकामगाराींना र्िक्षणाच्या मूळ प्रवाहात िाखल करण्याची कायिवाही करण्यात आली 
आहे. 

----------------- 
गांगाखेड येथील पोलीस अधधिाऱयाांविरुध्द िारिाई िरणेबाबत 

(९१) *  ७२७५   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड येथील पोलीस उपअध ज क्षक श्री.कें गार व इतराींनी डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर जयींती र्मरवणूक िरम्यान िर्लत कायिकत्यांना उध्ि्पणाची वागणूक िेत 
र्मरवणूक बींि पाडल्हयावरुन तथेील कायिकत्यांनी मा.मुख्यमींत्री महोिय व पोलीस 
अधीक्षक, परभणी याींच्याकड ेसन २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी तक्रार नोंिववली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तक्रार अजािप्रमाणे चौकिी करुन िोषी ववरुध्ि कोणती कायिवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, या प्रकरणी कारवाईस होत असलेल्हया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



89 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, या सींिभाित मे, २०१५ मध् ये तक्रार अजि केला आहे. 
(२) व (३) पोलीस अधीक्षक, परभणी याींना प्राप् त तक्रारीबाबत चौकिी केली आहे. 
त् यानुसार असे ननष पन् न झाले की, र्मरवणूकीसाठी डी.जे.वादयास मनाई व 
र्मरवणुकीची वेळ याबाबतच् या अ्ी नमूि करुन र्ोव् यसीं १४९ प्रमाणे सींबींचधत 
र्मरवणूक मींडळास र्मरवणुकीपूवी स् पष ् सूचना दिल्ह या होत् या. तथावप, सींबींचधत 
मींडळाने गैरवतिन करुन पोर्लसाींनी दिलेल्ह या सूचना पाळल्ह या नाहीत व र्मरवणुकीत 
िस् त्रास् त्र,े डी.जे., वॉकी ्ॉकी वापरली व वेळेची मुित सींपल्ह यावरही र्मरवणूक चालू 
ठेवली. तसेच पोलीस अचधकारी व कमिचा-याींना त् याींच् या कामात अडथळा ननमािण 
करण् याच े गैरवतिन केल्ह याने त् याींच् याववरु्धत पो.ठाणे गींगाखेड येथे गु.र.नीं.११६/१५, 
भा.िीं.वव.कलम ३५३, सह मुपोका कलम ३३ (डब् ल्ह यू), १३५ पयािवरण अचधननयम, 
१९८६, कलम १५, सह भाहका कलम, ३, २५ प्रमाणे गुन् हा नोंिववण् यात आला आहे. 
या प्रकरणी पोलीस अचधकारी वा कमिचारी याींनी कोणतहेी ननयमबा्य वतिन केले 
नसल्ह याच ेननष पन् न झाले आहे. सबब, त् याींच् याववरु्धत कारवाई करण् याचा प्रश् न उद् ावत 
नाही. 

----------------- 
राज्यात गोरगररबाांच्या वििासािररता महापासलिेच्या माध्यमातून राबविण्यात  

येणाऱया घरिुल असभनि योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(९२) *  ७३६२   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्यावतीने गोरगररबाींच्या ववकासाकररता घरकुल योजना हाती घेतली 
असून महापार्लकेच्या माध्यमातून राबववण्यात येणाऱया या अर्भनव योजनेत 
गैरव्यवहार होत असल्हयाच ेननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बोगस स्वाक्षऱया करुन घरकुल योजनेच्या १७ र्ाईल्हस मागी 
लावण्याचा प्रकार आसीनगर झोन अींतगित झाल्हयाच े ननिििनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी बोगस स्वाक्षऱया केल्हयाच ेननिििनास आल्हयानींतरही िोषीीं 
ववरोधात अदयापी तक्रार िाखल करण्यात आली नसल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत िोषी 
आढळुन आलेल्हयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, सिर प्रकरणी अध्यक्ष/सचचव सहारा बहुउद्देिीय सींस्था, नागपूर याींच े
ववरोधात पाींचपावली पोलीस स््ेिन, नागपूर येथे आसीनगर झोन कायािलयात या 
प्रकरणी तक्रार करण्यात आलेली आहे. पाींचपावली पोलीस स््ेिन कायािलयाकडून 
पुढील चौकिी सुरु आहे. 
(४) वरील प्रमाणेच आसीनगर झोन कायािलयाच े सहाय्यक आयुक्त आणण इतर 
अचधकारी याींच ेवर उक्त प्रकरणी कारणे िाखवा नो्ीस जारी करण्यात आली असून 
त्यानुसार पुढील आवश्यक कायिवाही नागपूर महानगरपार्लकेतरे् करण्यात येईल. 

----------------- 
अिोला महापासलिेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(९३) *  ७४०४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला महापार्लकेतील अनतमहत्वाची २८ अचधकाऱयाींची पिे ररक्त 
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ररक्त पिाींमध्ये पयािवरण सींवधिन अचधकारी व मदहला व बाल ववकास 
अचधकारी, समाज ववकास अचधकारी, र्सस््म मॅनेजर, वैदयकीय अचधकारी, मदहला 
वैदयफकय अचधकारी, युनानी चचफकत्सक, लेखाचधकारी साींजख्यकी अचधकारी आदिींचा 
समावेि आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर ररक्त पिे असल्हयामूळे त्याचा पररणाम िहराच्या ववकास 
कामावर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच महापार्लकेत िोन उपायुक्ताींची पिे ररक्त असनू तूतािस सवि महत्वाच्या 
पिाींवर प्रभारी अचधकाऱयाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सन २००१ मध्ये महापार्लका अजस्तत्वात येऊन १५ वषािचा कालावधी 
झाला असला तरी अदयावप एवढ्या मोठया प्रमाणात पिे ररक्त राहण्यामागची कारणे 
काय आहेत, 
(६) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(७) तदनुसार सिर ररक्त पिे तात्काळ भरण्याबाबत िासन स्तरावर काय कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
अकोला महापार्लकेकडील प्रस्तावानुसार, िासनामार्ि त भरावयाची ग्-अ ची 

एकूण १४ पिे व महापार्लकेतरे् भरावयाची अिी ग्-अ ची २ पिे व ग्-ब ची १२ 
पिे अिी एकूण २८ पिे ररक्त आहेत. 
(२) होय. 
(३) उपलब्ध अचधकारी/ कमिचारी याींचमेार्ि त महापार्लकेचा कारभार ननयमीतपणे व 
सक्षमपणे पार पाडला जात असून, याचा िहराच्या ववकासावर पररणाम होत 
असल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. 
(४) व (५) िासनाकडून तसेच महापार्लकेकडून अिा पिाींवर अचधकाऱयाींच्या 
उपलब्धतनुेसार वेळोवेळी नेमणुका करण्यात आल्हया आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(७) आयुक्त, महानगरपार्लका अकोला याींनी पाठववलेल्हया प्रस्तावाच्या अनुषींगाने, 
िासनस्तरावरुन भरावयाच्या ररक्त पिाींवर अचधकारी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत, 
सींबींधीत ववभागाींना ववनींती करण्यात आलेली असून, यापैकी दिनाींक ७/७/२००५ च्या 
आिेिान्वये नगर रचनाकार हे पि भरण्याबाबत आिेि ननगिर्मत केले आहेत. 
(८) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील खाजगी, महापासलिेच्या ि म्हाडाच्या उपिर प्राप् त  

मोडिळीस आलेल्हया इमारतीबाबत 

(९४) *  ७७८९   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जनाादन चाांदरूिर, अॅड.अननल परब, श्री.अनांत गाडगीळ, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.अननल तटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खाजगी, महापार्लकेच्या व म्हाडाच्या उपकर प्राप् त मोडकळीस 
आलेल्ह या अनेक इमारती या अनतधोकािायक असल्ह याने आगामी पावसायायात त् या 
केव् हाींही कोसयाण्याची िक् यता असल्ह याच ेमहापार्लकेने केलेल्ह या सव् हेक्षणात नुकतेच 
माहे मे २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले आहे, 
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(३) मुींबईतील हजारो उपकरप्राप्त धोकािायक इमारतीबाबत धोरण आखण्यासींिभाित 
िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) मुींबईतील धोकािायक व मोडकळीस आलेल्ह या इमारतीमधील रदहवािाींची पयाियी 
व् यवस् था करण् याच े दृष ्ीने िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) राज्य सरकारच्या गहृननमािण धोरणात उपकरप्राप्त इमारती, जुन्या इमारती 
मधील भाड ेननयींत्रण कायिा रद्द करण्याचा ननणिय राज्य िासन घेणार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(६) उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे केली 
नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त एवप्रल २०१५ मध् ये 
केलेल्ह या सव् हेक्षणामध् ये ७१२ इमारती अनतधोकािायक असल्ह याच ेआढळून आले आहे. 
      तसेच मुींबई िहर बे्ावरील उपकरप्राप् त इमारतीच् या मींडळाने केलेल्ह या सन 
२०१५ सालच् या मान् सनूपूवि सवेक्षणात १४ उपकर प्राप् त इमारती अनतधोकािायक 
आढळून आल्ह या आहेत. 
(२) अनतधोकािायक आढळून आलेल्ह या ७१२ इमारतीींना बहृन् मुींबई महानगरपार्लकेने 
मुींबई मनपा अचधननयम १८८८ च् या कलम ३५४(१) अन् वये नो्ीसा बजावण् यात 
आल्ह या आहेत. 
      त् यानुसार १५३ इमारती ननष कार्सत करण् यात आल्ह या आहेत. १८० इमारतीींची 
ववदयुत जोडणी व जलजोडणी खींडीत करण् यात आली आहे. तसेच ३७९ इमारती 
ररकाम् या करणे व ननष कासन कारवाई करणे याबाबत बहृन् मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त 
कायिेिीर कारवाई चालू आहे. 
(३) याबाबतच े गहृननमािण धोरण मसुिा स् वरुपात असून, या सींिभाित ववधी मींडळ 
सिस् य, राज् यातील सींसि सिस् य याींच् या र्िर्ारिी व सूचना मागववण् यात आल्ह या 
आहेत. 
      प्राप् त सूचना/र्िर्ारिीींच् या अनुषींगाने धोरणात् मक ननणिय घेण् याची पुढील 
कायिवाही करण् याच ेप्रस् ताववत आहे. 
(४) महापार्लकेच् या मालकीच् या इमारतीमधील रदहवािाींची सिर इमारत तोडण् यापूवी 
पयाियी व् यवस् था करण् यात येत.े अन् य इमारती खाजगी मालकीच् या असल्ह याने सिर 
इमारतीमधील रदहवािाींची पयाियी व् यवस् था इमारत मालकाने/रदहवािाींनी करावयाची 
आहे. 
     उपकरप्राप्त अनतधोकािायक भागातील रदहवािाींना सींक्रमण र्िबबरात 
हलववण्यात येत े व इमारतीच्या िरुुस्तीबाबत/ररकामी करण्याची कायिवाही तातडीने 
करण्यात येते, तसेच रदहवािाींना योनय ती खबरिारी घेण्याच्या दृष्ीने सूचना िेखील 
वतृ्तपत्राींतून प्रर्सध्ि करण्यात येतात. 
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       पावसाळयापूवी केलेल्हया सवके्षणात आढळून आलेल्हया १४ अनतधोकािायक 
उपकरप्राप्त इमारतीींमध्ये २७७ ननवासी व २६० अननवासी असे एकूण ५३७ 
रदहवािी/भाडकेरु आहेत. 
     २७७ ननवासी रदहवािी/भाडकेरु याींना स्थलाींतरीत करण्याबाबत म्हाडामार्ि त 
आवश्यक त ेप्रयत्न करण्यात येत असून, त्याींना स्थलाींतरीत करण्याची कायिवाही सुरु 
आहे. 
(५) व (६) याबाबतच ेगहृननमािण धोरण मसुिा स्वरुपात असून, या सींिभाित ववधी 
मींडळ सिस्य, राज्यातील सींसि सिस्य याींच्या र्िर्ारिी व सूचना मागववण्यात 
आल्हया आहेत. 
      प्राप्त सूचना/र्िर्ारिीींच्या अनुषींगाने धोरणात्मक ननणिय घेण्याची पुढील 
कायिवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
समरा-भाईंदर शहरातील िाहतुि पोसलसाांची सांख् या िाढविण् याबाबत 

(९५) *  ६९९३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्मरा-भाईंिर िहरातील सुमारे १५ लाख वस् तीत वाहनाींची सींख् याही मोठी असून 
या वाहनाींवर ननयींत्रण ठेवण् याची जबाबिारी र्क् त िोन अचधका-याींवर असून र्क् त ३५ 
कमिचारी कायिरत असल्ह याची बाब माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान ननिििनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िहरातील वाहतुकीचा ववचार करता वाहतुक पोर्लसाींची सींख् या 
वाढववण् यासाठी कोणती कायिवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायिवाही करण् यात आली नसल्ह यास, सविसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्मरा-भाईंिर िहरातील सुमारे १५ लाख वस् तीत 
वाहतुकीवर ननयींत्रण ठेवण् यासाठी कार्िमीरा वाहतुक ववभागात मे, २०१५ मध् ये २ 
अचधकारी, ९ सहा.पोलीस उपननरीक्षक, ३६ पोलीस हवालिार, ३० पोलीस नाईक, १९ 
पोलीस र्िपाई असे एकुण ९६ पोलीस अचधकारी/कमिचारी कायिरत असुन मितीकरीता 
र्मरा-भाईंिर महानगरपालीकेने ४० वाडिन दिलेले आहेत. त् याींच् या मितीने िहरातील 
वाहतुकीवर ननयींत्रण केले जात आहे. 
(२) िासन ननणिय दिनाींक ०४/०३/२०१४ अन् वये पोलीस अचधक्षक, ठाणे ग्रामीण 
कररता एकूण ४५२ पिे ननमािण करण् यात आली आहे. सिर पिाींपैकी वाहतूक िाखेस 
३ पोलीस ननरीक्षक, ३ सहा. पोलीस ननरीक्षक, ४ पोलीस उपननरीक्षक, १३ सहा 
पोलीस उपननरीक्षक, २३ पोलीस हवालिार, २३ पोलीस नाईक, ३१ पोलीस र्िपाई 
अिी एकूण १०० पिे ननमािण करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंढेतड (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील अजुाना नदीिरील  
पुलाच ेबाांधिाम पुणा िरण्याबाबत 

(९६) *  ८९७९   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोंढेतड (ता.राजापूर, जज. रत्नाचगरी) येथील अजुिना निीवरील पुलाच्या 
बाींधकामासाठी रुपये ३ को्ी २० लाख खचािच्या प्रस्तावाला रस्त े अनुिानाींतगित २ 
वषािपुवी मींजूरी र्मळून सिर पलुाच्या बाींधकामाला सुरुवात झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पुलाच ेबाींधकाम अपुणािवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्याची सविसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
नगरपररषि ठराव क्र. १४५ दि. २२/२/२०१३ अन्वये या कामासाठी िेण्यात 

आलेल्हया प्रिासकीस मींजुरीनुसार दि. २८/२/२०१४ अन्वये रु. ३.३० को्ी इतक्या 
रकमेच ेकायािरींभ आिेि झाले असून, तदनूसार प्रत्यक्ष पुलाच्या बाींधकामास सुरवात 
झालेली आहे. 
(२) आतापयतं प्रस्तुत पुलाच े३० ्क्के इतके बाींधकाम पूणि झाले आहे. 
(३) प्रस्तुत पुलाच्या बाींधकामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्हयानींतर, स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी केलेल्हया तक्रारीच्या अनुषींगाने जजल्हहाचधकारी, रत्नाचगरी याींनी 
दिलेल्हया स्थचगतीमुळे दि. १३/६/२०१४ त े दि. ३०/४/२०१५ पयतं पुलाच े काम बींि 
रादहले होत.े 
      तसेच नगरपररषिेने ननधीच े ननयोजन न करता, या पुलाच े बाींधकाम सुरु 
केले असल्हयाच ेदिसून येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथे आपत् ती व् यिस् थापन आराखडयाची  

अांमलबजािणी िरणेबाबत 

(९७) *  ७९३५   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.राजेंद्र जैन, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे येणा-या वारक-यासाठी आपत् ती व् यवस् थापन आराखडा 
करण् याची बाब िासनाच् या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर आराखडयाची तातडीने अींमलबजावणी करणेबाबत िासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) पींढरपूर नगरपररषिेने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा यििा, पुणे या सींस्थेकडून 
तयार करुन घेतलेला आहे. याबाबत यििा पुणे याींनी आपत्ती व्यवस्थापन 
आराखडयामध्ये सुचववल्हयाप्रमाणे सिर आराखडयाींची अींमलबजावणी करण्याबाबत 
जजल्हहाचधकारी, सोलपूर याींनी मुख्याचधकारी, नगरपररषि पींढरपूर याींना सुचना 
दिलेल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथील जलिादहन् याांच् या दरुुस् ती िरण् याबाबत 

(९८) *  ७६२८   श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथे तानसा जलवादहनी रु््ल्ह याने लाखो र्ल्र पाणी वाया गेल्ह याची घ्ना 
ताजी असतानाच मुींबईतील घा्कोपर असल्ह र्ा येथे जलवादहनीचा व् हॉल्हव खराब 
झाल्ह याने लाखो र्ल्र पाणी वाया गेल्ह याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या जलवादहन् याींच् या िरुुस् तीबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दिनाींक १६ एवप्रल, २०१५ मध् ये जागतृीनगर घा्कोपर येथे 
६० इींच व् यासाच् या जलवादहनीवरील एअर व् हॉल्ह व खराब झाला होता. तथावप त् यामुळे 
या ववभागात मोयाया प्रमाणात गळती झालेली नसून लाखो र्ल्र पाणी वाया गेलेले 
नाही. 
(२) दिनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोजी सिर जलवादहनीची महानगरपार्लकेमार्ि त िआुहस् ती 
करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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चुनाभट्टी (मुांबई) येथील िॅडमॅक् स या इजन्स्टट्यूट चालिाने  
विद्यार्थयाांची िेलेली फसिणूि 

(९९) *  ७८२७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, श्री.महादेि जानिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कॅडमॅक् स या इजन्स््ट्यू् मार्ि त मर्िन् स ररपेअररींग करण् याच् या कोसिच् या 
नावाखाली लाखो रुपये घेवून ववदयार्थयांची इजन्स््ट्यू् चालकाने र्सवणूक 
केल्हयाची घ्ना चुनाभट्टी, मुींबई येथे घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, इजन्स््ट्यू् चालकाने र्सवणूक केल्ह याप्रकरणी ववदयार्थ यांनी चुनाभट्टी 
पोलीस ठाण् यात माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यािरम् यान तक्रारी केल्ह या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची तक्रार करुनही सिर सींस्थेवर पोलीसाींनी गुन्हा 
िाखल केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकिी कआहन गुन्हा िाखल करण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱया पोलीसाींवर तसेच या इजन्स्््यु् चालकावर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(५) अदयाप, कोणतीच कारवाई केली नसल्ह यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) एवप्रल २०१५ मध्ये तक्रारिाराींचा प्रकार अजि चुनाभट्टी पोलीस ठाणेस प्राप्त 
झाला असता, अजििाराींनी नमुि केलेली घ्ना ही नवी मुींबईतील रबाळे पोलीस ठाणे 
हद्दीत घडल्हयाच ेतपासअींती आढळून आल्हयाने तक्रारिाराींचा अजि पुढील चौकिीकामी 
चुनाभट्टी पोलीस ठाणे मार्ि त रबाळे पोलीस ठाणे, नवी मुींबई याींचकेड े पाठववण्यात 
आला आहे. 
     सिरच्या तक्रार अजािच्या अनुषींगाने रबाळे पोलीस ठाणे, नवी मुींबई याींचे 
मार्ि त चौकिी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरुड (जज.रायगड) नगरपररषद हद्दीत अनधधिृत बाांधिाम िरुन शौचालयास 
जाण् याचा मागा बांद िेल्ह याने श्री.दोडिुलिर याांनी  

आत् मदहन िरण्याचा इशारा ददल्हयाबाबत 
(१००) *  ९६५३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुरुड (जज.रायगड) नगरपररषि हद्दीत अनचधकृत बाींधकाम करुन श्री.चचींतामण 
रामचींद्र िोडकुलकर याींच् या कु्ुींबीयाींना िौचालयास जाण् याचा मागि बींि केल्हयाने 
श्री.िोडकुलकर याींनी दिनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मुरुड तहर्सल 
कायािलयाच् या आवारात आत् मिहन करण्याच े लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, अनचधकृत बाींधकाम बींि करणेची कायिवाही न करता मुरुड 
नगरपररषिेच े मुख् याचधकारी अनचधकृतपणे बाींधकाम करणाऱ या व् यक् तीला सहकायि 
करीत असल्ह याने आश् वासन िेऊनही नगरपररषिेने कोणतीही कायिवाही केली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सींबींचधत अचधकाऱ याींववरुध् ि िासन कोणती कायिवाही करणार आहे वा 
करीत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. परींतु सिरची बाब खाजगी मालमत्तचेी 
असून तथेे मुरुड नगरपररषिेने पहाणी केली असता िौचालय अजस्तत्वात नाही. 
त्यामुळे िौचालयात जाण्याचा मागि बींि होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) हे खरे नाही. मुरुड नगरपररषिेने अनचधकृत पडवीबाबत कायिेर्िर प्रफक्रया पूणि 
करुन दि. २०/१२/२०१२ रोजी पडवीच े बाींधकाम पूणिपणे तोडले होत.े सदय:जस्थतीत 
सिर दठकाणी केवळ तात्पुरत ेबाींबूच ेमाींडव असून त ेकाढण्याबाबतची कायिवाही मुरुड 
नगरपररषिेमार्ि त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथे मा.उच्च न्यायालयाचे खांडपीठ स्थापन िरण्याबाबत 

(१०१) *  ७०४७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :  प्रश्न क्रमाांि ३६९७ ला 
ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.उच्च न्यायालयाच ेखींडपीठ पुणे येथे असावे अिी समुारे ३७ वषािपूवी पासूनची 
मागणी असून त्यासाठी वकीलाींनी, जनतनेे, पक्षकाराींनी अनेकवेळा आींिोलने केलेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच मा. उच्च न्यायालयाच े पुणे येथे खींडपीठ ननमािण करण्यात यावे असा 
ठराव सन १९७८ मध्ये महाराषर ववधीमींडळाने मींजूर केलेला असून सिर ठरावाची 
अींमलबजावणी अदयापही िासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा. उच्च न्यायालयाचे  खींडपीठ पुणे येथे स्थापन करण्याबाबतच्या 
कायिवाहीची सदयजस्थती काय आहे, 
(४) यासींिभाितील अींनतम कायिवाहीसाठी अजून फकती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मा.उच् च न् यायालयाच ेपुणे येथे खींडपीठ ननमािण करण् यात यावे असा 
ठराव सन १९८७ मध् ये महाराष र ववधीमींडळाने मींजूर केला आहे, हे खरे आहे. 
     मुींबई उच् च न् यायालयाच् या नवीन खींडपीठासाठी पुणे बरोबरच कोल्ह हापूर, 
सोलापूर, अमरावती, नार्िक इ.राज् याच् या ववववध भागातून होणा-या मागणीस 
अनुसरुन या प्रयोजनासाठी मुींबई उच् च न् यायालयाच् या मा.मुख् य न् यायमूतींनी तीन 
न् यायमुतीची सर्मती गठीत केली आहे. सिर मागणी या सर्मतीकड ेसािर करण् यात 
आली असून या सर्मतीचा अहवाल अदयाप अप्राप् त आहे. 
      राज् यात उच् च न् यायालयाचे नवीन खींडपीठ स् थापन करण् यास बराचसा 
कालावधी लाग ू िकतो. ही बाब ववचारात घेवून प्रलींबीत ख्ल्ह याींची सींख् या, मुींबई 
िहरापासूनच े अींतर व लोकसींख् या या ननकषाींवर कोल्ह हापूर येथे मुींबई उच् च 
न् यायालयाच ेर्ीरत ेखींडपीठ (सफकि ् बॅच) स् थापन करण् यास मान् यता िेण् यात यावी 
तसेच पुणे येथेही मुींबई उच् च न् यायालयाच े र्ीरत े खींडपीठ (सफकि ् बॅच) स् थापन 
करण् याबाबत सकारात् मक ववचार करण् यात यावा अिी र्िर्ारस मा.मुख् य न् यायमूती 
उच् च न् यायालय, मुींबई याींना करण् याचा ननणिय राज् य मींबत्रमींडळाने घेतला आहे. 

----------------- 
नासशि विमानतळािरुन ननयसमत नागरीसेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०२) *  ९३३८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नार्िक ववमानतळावरील अत् याधुननक प्रवासी ्र्मिनलचे काम पुणि होवूनही येथून 
हवाई सेवा सुरु झाली नसल्ह याच े माहे मे, २०१५ मध् ये वा त्यािरम्यान ननिििनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या ववमानतळावरुन ननयर्मत नागरी ववमानसेवा सुरु करण् यासाठी 
िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीही कायिवाही केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) दहींिसु्तान एअरोनॉद्क्स र्लर्म्ेड व राज्य 
िासन सींयुक्तपणे नार्िक जजल्ह्यातील ओझर येथे नागरी ववमानतळ ववकसीत 
कररत असून त्याअींतगित ववमानतळ प्रवासी इमारतीची उभारणी राज्य िासनाने केली 
आहे. सिर इमारतीचा ताबा माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये दहींिसु्तान एअरोनॉद्क्स 
र्लर्म्ेडला प्रिान करण्यात आला आहे. 
       नागरी ववमानतळाची उभारणी व ननयर्मत हवाई सेवा सुरु करण्याबाबत सवि 
आवश्यक कायिवाही दहींिसु्तान एअरोनॉद्क्स र्लर्म्ेड दवारे करण्यात येत आहे. 

----------------- 
पुणे जजल्ह्यातील नगर रस्त्यािरील भुयारी मागााच ेिाम पणूा िरण्याबाबत 

(१०३) *  ९१०३   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे जजल्ह्यातील नगर रस्त्यावर वडगाविेरी, रामवाडी चौकात मागील सात 
वषािपासून भुयारी मागािच ेकाम सुरु होत,े सियजस्थतीत सिरील काम पूणि न करता 
कायम बींि केले असल्हयाच ेदिनाींक १८ मे, २०१५ रोजी ननिििनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सिर काम अपणुि असल्हयामुळे पररसरात वाहतूक कोंडी होत असल्हयाच े
ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरील भुयारी मागािच े काम पूणित्वास नेण्याबाबत िासनाने काय 
कायिवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर भुयारी मागािच ेकाम सुमारे ८० % पूणि झालेले आहे. 
कल्हयाणी नगर त े ववमानतळाकड े जाणारी एकेरी माचगिका वाहतूकीकररता दिनाींक 
१३.१०.२०१४ पासून रहिारीकररता खुली करणेत आलेली आहे. 
      तथावप, वडगाव िेरी सीं.नीं. ३० पैकी श्री.हररकीसन रामचींद्र आगरवाल व 
अन्य याींची र्मळकत असून, श्रीमती हरपाईिेवी रामचींद्र आगरवाल व अन्य याींनी 
र्सव्हील जज, र्सननसर डडव्हीजन, पुणे याींच ेन्यायालयात िाखल केलेल्हया िावा क्र. 
१६९६/२००८ मध्ये मा. न्यायालयाने “जैसे थे” पररजस्थती ठेवण्याच े आिेि दिले 
आहेत. 
      तसेच या प्रकरणी श्री. हररकीसन रामचींद्र आगरवाल याींनी मुींबई उच्च 
न्यायालयात रर् वप्ीिन क्र. ३९८९/२०१५ िावा िाखल केलेला आहे. 
      सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्हयाने, ववमानतळाकडून येणाऱया रस्त्याचे 
काम सदय:जस्थतीत थाींबववण्यात आले आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
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 (२) सिर भुयारी मागािच े काम पूणि होऊन दिनाींक १३.१०.२०१४ पासून भूयारी 
मागाितून एकेरी वाहतुक सुरु करण्यात आली असल्हयाने, वाहतूकीची कोंडी 
सोडववण्यास मित झाली आहे. 
(३) प्रश्नाधीन जागेच्या सींिभाितील न्यायालयीन िाव्यामध्ये महानगरपार्लकेची बाजू 
माींडण्यात येत असून मा. न्यायालयाच्या ननणियानुसार सिरच ेकाम पूणि करण्याचे 
पुणे महानगरपार्लकेच ेननयोजन आहे. 
      त्याकरीता पुणे महानगरपार्लकेच्या सन २०१५-१६ च्या अींिाजपत्रकाींमध्ये 
आवश्यक ती आचथिक तरतूि उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

सभिांडी (जज. ठाणे) येथील भादिड,टेमघर पररसरात चार बोगस डॉक्टराांच्या 
दिाखान्याांिर महापासलिेच्या आरोनय अधधिाऱयाांनी टािलेला छापा 

(१०४) *  ७०९९   श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्भवींडी (जज. ठाणे) येथील भािवड, ्ेमघर पररसरात वैदयकीय प्रमाणपत्र 
नसताींनाही गरीब रुनणाींच्या असहाय्यतचेा र्ायिा घेऊन औषध उपचार करण्यासाठी 
िवाखाने सुरु केलेल्हया चार बोगस डॉक््राींच्या िवाखान्याींवर महापार्लकेच्या आरोनय 
अचधकाऱयाींनी छापा ्ाकला असल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत चार बोगस डॉक््राींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्भवींडी (जज.ठाणे) येथील भािवड, े्ंमधर या पररसरातील ४ बोगस डॉक््राींववरुध्ि 
िाींतीनगर पोर्लस स््ेिनमध्ये महाराषर मेडीकल पॅ्रक््ीिनर ॲक्् १९६१ च ेकलम 
३३ व ३६ मधील तरतुिीनुसार गु.र.क्र. ६१, ६२, ६३, व ६४ दिनाींक २५.०४.२०१५ 
अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे शहरातील पाच वििासिाांिडून मालमत्ता िराची  
थिबािी िसूल िरणेबाबत 

(१०५) *  ६९४८   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे िहरातील पाच ववकासकाींकडून मालमत्ता करापो्ी महापार्लकेला ३० लाख 
रुपयाींच े येणे बाकी असून यात सवािचधक १८ लाखाींची थकबाकी लोढा बबल्हडर याींची 
असल्हयाच ेमाहे २५ माचि, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त ववकासक याींचकेडून मालमत्ता कराची वसूली करण्यासींिभाित 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, ठाणे महानगरपार्लकेच्या कर ववभागाकडून स्थाननक वतृ्तपत्रात 
दिनाींक २५/३/२०१५ रोजी ४२ व्यक्ती/ सींस्था याींची यािी मोठे थकबाकीिार म्हणुन 
प्रर्सध्ि करण्यात आली. 
      सिर यािीमध्ये श्री.मींगलप्रभात लोढा याींच ेनावे रुपये १६,८३,६२३ व लोढा 
पॅराडाईज याींच ेनावे रुपये १,३७,५१६ अिी एकूण १८,२१,१३९ इतकी रक्कम थकबाकी 
म्हणुन ववननिदिजष्त करण्यात आली. 
      श्री.लोढा याींचकेडून सविसमावेिक आरक्षणे ववकास (ॲकोमोडिेन ररझके्िन) 
योजनेखाली दिनाींक ३१.१२.२००९ व दिनाींक २१.०८.२०१४ रोजी महानगरपार्लकेकडे 
सिर िकुाने, हस्ताींतररत झाली आहेत. त्यामुळे सिर रक्कम सींबींचधताकडून येणे 
नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील जलिुां भाांची झालेली दरुिस्था 

(१०६) *  ७२३२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाि िहरातील १४ लाख नागररकाींची तहान भागववण्यासाठी उभारण्यात 
आलेले ५२ पैकी बहुताींि जलकुीं भ जुने झाल्हयामुळे त ेधोकािायक बनले आहेत अनेक 
जलकुीं भाच्या पायऱयाींना तड े गेले आहेत तर काही दठकाणी सुरक्षेचा अभाव आहे 
पींम्पीींग हाऊसच े िरवाजे मोडकळीस आले असून काचा, णखडक्याींच े नुकसान झाले 
असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, येथील जलकुीं भाची िरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप, कायिवाही केली नसल्हयास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ही बाब अींितः खरी आहे. 
(२) िहराींतगित सदया अजस्त्वात असलेले जलकुीं भ हे सन १९७५-१०७६ व सन १९८४-
१९८५ या कालावधीमध् ये बाींधलेले आहेत. आवश् यकतेनुसार या जलकुीं भाची िेखभाल व 
िआुहस् ती समाींतर जलवादहनी या पी.पी.पी.प्रकल्ह पाींतगित औरींगाबाि महानगरपार्लकेतरे् 
नेमण् यात आलेल्ह या कन् सेिनर मार्ि त केली जात आहे. त् याचप्रमाणे िहरात समाींतर 
जलवादहनीच् या पी.पी.पी. प्रकल्ह पाींतगित एकूण  ३६ नवे जलकुीं भ बाींधण् यात येणार 
असून त् याअींतगित जुने आणण पडावयास आलेले जलकुीं भ तोडून त् या दठकाणी नववन 
जलकुीं भ बाींधण् याच ेप्रयोजन करण् यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

----------------- 
सांगमेश् िर (जज.रत् नाधगरी) तालुक्यातील धमािीर छ्पती सांभाजी राजे  

याांच् या स् मारिाच् या दरुािस् थेबाबत 

(१०७) *  ७५४०   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा राष रीय महामागािवरील प्रर्स्धत जाखमाता मींदिराजवळ (ता.सींगमेश् वर, 
जज.रत् नाचगरी) येथे दिनाींक ११ माचि, १९८९ रोजी वा त्यासुमारास धमिवीर छत्रपती 
सींभाजी राजे याींच् या स् मारकाच ेभूमीपुजन राज् याच ेतत् कालीन मुख् यमींत्री तसेच गोवा 
राज् याच े तत् कार्लन मुख् यमींत्री या मान् यवराींच् या हस् त े करण् यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर स् मारकाच् या उभारणीसाठी आतापयंत एकूण ८० लक्ष रुपयाींचा 
ननधी उपलब् ध करुनही या स् मारकाच ेकाम ननकृष ् िजािच ेझाल्ह याच ेदिनाींक २ एवप्रल, 
२०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सिर स् मारकाींच् या िरुावस् थेमुळे या स् थळाचा वापर 
गैरप्रकार करण्यासाठी केला जात असल्हयाचे दिनाींक २ एवप्रल, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, याप्रकरणी गेल्ह या २० वषांपासून त ेआजतागायत तथेील नागररकाींनी 
व प्रर्स्धती माध् यमाींनी वेळोवळेी मा.जजल्ह हाचधकारी, रत् नाचगरी, मा.मुख् य कायिकारी 
अचधकारी, जजल्ह हापररषि रत् नाचगरी तसेच मा.मुख् यमींत्री, महाराष र राज् य, प्रधान 
सचचव, सामान् य प्रिासन ववभाग, प्रधान सचचव, ग्रामववकास ववभाग, मींत्रालय 
याींचकेड ेननवेिन सािर करुनही अदयाप कोणतीही कायिवाही करण् यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, सिर स् मारकाच ेननकृष ् िजािच ेबाींधकाम करण् यास जबाबिार कोण व 
त् याींच ेववरु्धत कोणती कारवाई करण् यात आली अथवा येत आहे, 
(६) तसेच सिर स् मारकाच् या सुिोर्भकरण, सींरक्षक र्भींत, चौकीिार ननवासस् थान, 
स् वच् छतागहृ व त्बींिी आिी कामाींबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश् नाचधन स् मारकाच ेभूमीपूजन झालेले आहे. 
(२) सिर स् मारकासाठी रुपये ५५.५७ लक्ष एवढा ननधी उपलब् ध झाला होता. त् यामधून 
कामे पूणि कआहन छत्रपती सींभाजी महाराज स् मारक सर्मतीकड ेहस् ताींतरीत करण् यात 
आली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् नाधीन ननवेिन प्राप् त झाल्ह याच ेआढळून येत नाही. 
(५) सिर कामे समाधानकारक झालेली आहेत. यामुळे कारवाईचा प्रश् न उद् ावत 
नाही. 
(६) सिर स् मारकाच् या इमारतीचा ताबा छत्रपती सींभाजी राजे स् मारक सर्मतीला 
दिलेला असून सिर इमारत त् याींच् या ताब् यात आहे. ती बींि अवस् थेत आहे. तथेे 
सींरक्षक र्भींत आहे. दिनाींक १८.३.२०१५ रोजी अज्ात व् यक् तीने या इमारतीच् या काचा 
र्ोडून व चौकीिाराच् या खालीच् या िरवाजाच् या कडया तोडून णखडकीला लावलेल्ह या 
लादया उचक्ून नुकसान केलेले आहे. 

----------------- 
तुळजापूर येथील तुळजाभिानी देिीच्या तीथा िुां डाची साफ-सफाई िरणेबाबत 

(१०८) *  ७०७९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप :   सन्माननीय 
मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  तुळजापूर येथील तुळजाभवानी िेवीच्या मींगळवारी या स्थापत्य कलेचा आििि 
नमुना असलेल्हया तीथि कुीं डाची पररसरातील रदहवािी कचराकुीं डी म्हणून उपयोग करीत 
असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ वा मध्ये त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सर नतथिकुीं डात कचरा ्ाकण्यास प्रनतबींध व या कुीं डाची सार् सर्ाई 
करणेबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. सिर पररसरातील काही नागररक 
घरातील िेवासमोरील ननमािल्हय मींकावती तीथि कुडामध्ये ्ाकत असल्हयाच ेननिििनास 
आले आहे. 
(२) व (३) र्भितीपत्रके लावून मींकावती तीथि कुीं डात कचरा न ्ाकणेबाबत 
नगरपररषिेने वारींवार त्या पररसरातील नागरीकाींना सुचना दिलेल्हया आहेत. तसेच या 
तीथि कुडाींची नगरपररषिे मार्ि त ननयर्मत स्वच्छता करण्यात येत.े 

----------------- 
राज्यात समुद्रकिनारी राहणाऱया सुसशक्षक्षत मजच्छमार तरुणाांची सागरी सुरक्षारक्षि 

म्हणून नेमणूि िरुन त्याांना सेिेत घेण्याबाबत 
(१०९) *  ७१७७   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफा  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात समुद्रमागािने होणारे हल्हले रोखण्यासाठी समुद्रफकनारी राहणाऱया पालघर, 
ठाणे, मुींबई, रायगड, रत्नाचगरी, र्सींधुिगुि जजल्ह्यातील सुर्िक्षक्षत मजच्छमार तरुणाींची 
सागरी सुरक्षारक्षक म्हणून नेमणूक करुन त्याींना सेवेत घेण्याबाबत िासन 
ववचाराधीन असल्हयाच े दिनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने मत्सव्यवसाय ववभाग, गहृ ववभाग, त्रक्षल िल 
याींच्यामार्ि त गस्ती नौका तैनात ठेवल्हया आहेत. परींतु या गस्ती नौकेवरील काही 
कमिचाऱयाींना पोहता येत नाही, तसेच समुद्राचा अनुभवही नाही, समुद्राच े व 
फकनारपट्टीच ेहवामान मानवत नाही, त्यामुळे सिरील कमिचारी हे सागरी सुरक्षा करु 
िकत नसल्हयाने मजच्छमार सींघ्नेने याबाबत िासनाकडे वारींवार मागणी करुनही 
याकड ेिलुिक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने प्रर्िक्षक्षत सुरक्षारक्षकाची नेमणूक 
करण्याबाबत काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची कारणे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सागरी पोलीस ठाण् याच् या हद्दीमध् ये पोलीसाींना मित 
करण् याकरीता सागरी फकना-यावरील गावाींमध् ये नागररकाींची सागरी सुरक्षा िले ननमािण 
करण् यात आलेली आहेत. 
      सिर सिस् याींना िासकीय सेवेत घेण् याबाबत िासनाकड े कोणताही प्रस् ताव 
ववचाराधीन नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     पोलीस बो्ीवर कायिरत कायमस् वरुपी व कीं त्रा्ी प्धततीने भरण् यात आलेल्ह या 
सवि कमिचा-याींना पोहता येत.े त् याींना वेळोवेळी बो्ी बनववणा-या कीं पनीकडून तसेच 
भारतीय नौिलाकडून प्रर्िक्षण िेण् यात येत.े या व् यनतररक् त ९८ ताींबत्रक पिे कीं त्रा्ी 
प्धततीने भरण् यात आलेली आहेत. सिर कमिचाऱ याींकडून दिवसरात्र गस् त घालण् यात 
येत.े 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मळेिाडा (जज.ससांधुदगुा) भागातील एिा दाांमपत् याने आपल्ह या चार मदहन् याच् या 

मुलाला वििल्ह याची घडलेली घटना 

(११०) *  ८३३२   श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्सींधुिगुि जजल्ह ्यातील मळेवाड कोंडुरा भागात राहणा-या एका िाींम् प् त् याने आपल्ह या 
चार मदहन् याच् या मुलाला अव या ५ हजार रुपयास ववकल्ह याची घ्ना माहे एवप्रल 
२०१५ मध् ये ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्ह यास, त् यात 
काय आढळून आले आहे व त् यानुसार या प्रकरणी पुढे कोणती कायिवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप चौकिी केली नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) सिर प्रकरणी मळेवाड कोंडूरा भागात राहणा-या सावींत िाम् पत् याकड ेचौकिी केली 
असता या िाम् पत् याने आींतरजातीय वववाह केला असल्ह याने त े मोलमजुरीच े काम 
करुन उिरननवािह करत होत.े त् याींच् याकडून मुलाच् या पालनपोषणाची व् यवस् था होत 
नसल्ह यामुळे त् याींनी बाींिा िेले येथे राहणाऱ या मेस् त्री कु्ुींबाकड े त् या मुलाला 
पालनपोषणाकररता ठेवलेला असून त ेत् याींच ेपालनपोषण करत आहे. 
      सिर मुलाला ववकलेला नसल्ह याच ेचौकिीत ननष पन् न झाले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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घाटिोपर पूिेिडील (मुांबई) मानखुदा-चेंबूर सलांि रोडिरील पीडब् ल्ह यू मैदानासमोरील 
सीटीसी नां.८२३ येथील झोपडया पाडल्ह याबाबत 

(१११) *  ७६५८   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर पूवेकडील (मुींबई) मानखुिि-चेंबूर र्लींक रोडवरील पीडब् ल्ह यू 
मैिानासमोरील सी्ीसी नीं.८२३ येथील खाडीवर भराव ्ाकून बाींधण् यात आलेल्ह या व 
अनेक वषािपासुन राहणा-या पारधी, वडार आिी भ्क् या ववमुक् त समाजातील 
मोजक् याच झोपडया बुलडोझारच् या साहाय्याने पाडण् यात आल्ह याने झोपडीधारक बेघर 
होवून रस् त् यावर यावे लागल्ह याच े दिनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिरील झोपडीधारकाींकड े रेिनकाडि, मतिानकाडि व इतर सवि पुरावे 
उपलब् ध असताींनाही मदहलाींना, मुलाींना, गरोिर मदहलाींना तसेच पुरुषाींना मारहाण व 
र्िवीगाळ करीत बळाच् या जोरावर झोपडीतून बाहेर काढले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, काही ठराववक झोपडीधारकाींच् याच झोपडया पाडण् याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िोषी असणाऱ या सींबींचधत अचधका-याींवर िासनाने 
कोणती कायिवाही केली तसेच उक् त झोपडीधारकाींच े त् वररत पुनविसन करण् याबाबत 
िासनाने पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
      न.भू.क्र. ८२३ अ या सरकारी जर्मनीवर अनतक्रमण झालेल्हया एकूण १५५ 
झोपडीधारकाींना उपजजल्हहाचधकारी (अींनत/ननषका), चेंबूर या कायािलयाकडून         
दि. १२.०२.२०१५ रोजी नो्ीस काढून पुराव्याच े कागिपत्र सािर करण्याची ७ 
दिवसाची मुित िेण्यात आली होती. त्यापैकी ३० झोपडीधारकाींनी िासनाच्या प्रचर्लत 
ननयमाप्रमाणे पुराव्याच े कागिपत्र सािर केल्हयाने उविररत १२५ झोपडीधारकाींना 
ननषकासनाबाबतच ेआिेि दि. १७.०३.२०१५ रोजी पाररत करण्यात आले होत.े सिर 
आिेिात नमुि केलेली मिुत सींपल्हयानींतर प्रस्तुत दठकाणावरील झोपडयाींचे       
दि. २७.०४.२०१५ रोजी ननषकासन करण्याच े आयोजजत करण्यात आले होत े व 
त्याप्रमाणे एकूण ४ झोपडयाींचे ननषकासन केलेले आहे. 
(२) ज्या झोपडीधारकाींनी सािर केलेल्हया पुराव्याच े कागिपत्र िासनाच्या प्रचर्लत 
ननयमाप्रमाणे २००० पूवीच ेआहेत, अिा झोपडीधारकाींना ननषकासनाच ेआिेि पाररत 
केलेले नाहीत. तसेच कोणत्याही मदहलाींना, मुलाींना, गरोिर मदहलाींना तसेच पुरुषाींना 
मारहाण व र्िवीगाळ करीत बळाच्या जोरावर झोपडीतून बाहेर काढले, हे खरे नाही. 
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(३) न.भू.क्र. ८२३ अ वरील ४ झोपडयाींच े ननषकासन करण्यात आले. उविररत 
झोपडयाींच्या नगर भूमापन क्रमाींकाच्या हद्दीबाबत ननषकासनाच्या वेळी ननमािण 
झालेल्हया सािींकतमेुळे सिर हद्दीबाबत िींकेच ेननरसन होईपयंत उविररत झोपडीधारकाींचे 
ननषकासन करण्याच ेथाींबववण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील खार, मालाड, मढ, मालिणी, अांधेरी, मरोळ, गोरेगाि  

उपनगरात पुरेसा पाणीपुरिठा िरणेबाबत 
(११२) *  ८२१६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खार, मालाड, मढ, मालवणी, अींधेरी, मरोळ, गोरेगाव आणण जवळचा 
पररसर तसेच ्ेकडयावरील वस्त्याींमध्ये माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
कमी िाबाने पाणीपुरवठा होत असल्हयाच ेननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ि त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर मुींबईतील उपनगरात 
पुरेसा पाणीपुरवठा करणेबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मुींबई उपनगरामध् ये पाणी पुरवयायात सुधारणा करण् यासाठी 
महानगरपार्लकेमार्ि त खालीलप्रमाणे कायिवाही करण् यात आली आहेः- 
      महानगरपार्लकेने खार (पजश्चम) ववभागात दिनाींक २७.४.२०१५ पासून पाणी 
पुरवयायाच् या वेळेत सकाळी ६.०० त े ९.०० असा बिल केला आहे. सिर बिल 
केल्ह यानींतर पाणी पुरवयायात सुधारणा झाली आहे. 
      अींधेरी मधील के/पूवि ववभागातील मरोळ मरोिी, एम.आय.डी.सी.झोनच् या 
पाणीपुरवयायात सुधारणा करण् यासाठी दिनाींक ६.४.२०१५ पासून एम.आय.डी.सी.झोनला 
पवई उच् च जलाियातून स् थलाींतरीत करुन, काही झडपा ननयींबत्रत करुन पाणी 
पुरवयायात सुधारणा करण् यात आली आहे. 
     महानगरपार्लकेच् या के/पजश्चम ववभागातील जे.व् ही.पी.डी., बेहरामबाग, प्रथमेि 
कॉम् पलेक् स व ववकासनगर या ववभागाींच् या जलववतरण वेळा या के/पूवि ववभागातील 
काही जलववतरण ववभागाींना समाींतर असल्ह याने दिनाींक ०६.०४.२०१५ पासून त् या 
वेगयाया करण् यात आल्ह या आहेत. त् यानींतर सिर दठकाणी पाणी पुरवयायामध् ये 
सुधारणा झाली आहे. 
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ववलेपाले (प.) व अींधेरी (पजश्चम) येथील पाणीपुरवठा पूवीच् या िपुारी ४ त े७ 
या वेळेजवजी िपुारी ३ त े५.३० वेळेत करण् यात आलेला आहे. त् यानींतर सिर दठकाणी 
पाणी पुरवयायामध् ये सुधारणा झाली आहे. 
     मालाड पूवि ववभागातील अप् पापाडा व कुरार व् हीलेज येथील पाणी पुरवठा 
सुधारण् याकररता ७५० मी.मी. व् यासाची जलवादहनी ्ाकण् याच े काम 
महानगरपार्लकेमार्ि त कायिपथावर आहे. सिर काम पूणि झाल्ह यानींतर सिर भागातील 
पाणी पुरवयायात सुधारणा होईल. 
     मढ, मालवणी भागाला पाणी पुरवठा सुधारण् यासाठी काींदिवली पजश्चम हा 
झोन, मढ झोन व मालवणी झोन मधून वेगळा करण् यात आला आहे. त् यामुळे या 
भागातील पाणी पुरवयायात सुधारणा झाली आहे. तसेच ९०० मी.मी. व् यासाची नवीन 
जलवादहनी र्लब्ी गाडिन ्नेल त े लगून रोडपयतं ्ाकण् याच े महानगरपार्लकेने 
प्रस् ताववले आहे. यासाठी ननवविा मागववण् याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात गांभीर आणण महत् िपूणा गुन् ्याच् या तपासासाठी प्रत् येि पोलीस ठाण् यात 

स् ितां् विशेष पथि तयार िरण् याचा शासनाने घेतलेला ननणाय 

(११३) *  ९२५८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात गींभीर आणण महत् वपूणि गुन् ्याच् या तपासासाठी प्रत् येक पोलीस ठाण् यात 
स् वतींत्र वविेष तपास पथक तयार करण् याचा ननणिय िासनाने नुकताच घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त् यानुसार आतापयंत राज् यात फकती वविेष पथकाची स्थापना 
करण् यात आलेली आहे व कोणकोणत् या पोलीस स् ्ेिनमध् ये केली आहे, 
(३) अदयाप, या ननणियाची अींमलबजावणी करण् यात आली नसल्ह यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत, 
(४) या वविेष पोलीस पथकासाठी फकती पोलीस अचधकारी/कमिचा-याींची आवश् यकता 
भासणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील सवि पोलीस स््ेिनमधील सत्र न्यायालयीन 
गुन््याच्या तपासाकरीता गुन्हे तपास पथक हे दिनाींक ०१.०७.२०१५ पासून कायिा व 
सुव्यवस्था ववभाग मधून वेगळे करण्याबाबतच ेआिेि पोलीस महासींचालक याींनी दि. 
२४.०५.२०१५ अन्वये राज्यातील सवि पोलीस घ्काींना दिलेले आहेत व त्यानुसार 
पोलीस घ्काींतील सवि पोलीस ठाण्याींमध्ये अिा प्रकारे सत्र न्यायालयीन गुन््याच्या 
तपासाकरीता गुन्हे तपास पथक स्थापन करण्याची कायिवाही सुरु आहे. 
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(२) आतापयित राज्यात १३४९ गुन्हे तपास पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(३) सिर ननणियाची अींमलबजावणी करण्याकररता राज्यातील सवि पोलीस घ्काींना 
दिनाींक २४.०५.२०१५ अन्वये कळववण्यात आले असून कायिवाही केल्हयाचा अहवाल 
दिनाींक ०१.०८.२०१५ रोजी सािर करण्याच्या सूचना पोलीस महासींचालक 
कायािलयाकडून िेण्यात आल्हया आहेत. 
(४) सिर गुन्हे तपास पथकासाठी लागणारे मनुषयबळ सध्या सींबींचधत पोलीस 
स््ेिनच्या मींजुर सींख्याबळातुन पुरववण्यात येणार आहे. पोलीस घ्काकडून याबाबत 
कायिवाही केल्हयाचा अहवाल दिनाींक ०१.०८..२०१५ पयित पोलीस महासींचालक 
कायािलयास प्राप्त झाल्हयानींतर याबाबतची अींनतम जस्थती अचधक सुस्पष् होईल. 

----------------- 
भद्रािती (जज.चांद्रपूर) येथील डागा िोल माईन्स पररसरातून िेबल ि  

लोखांड पोल ज साांनी जप्त िेल्हयाची घडलेली घटना 

(११४) *  ९७७२   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भद्रावती (जज.चींद्रपूर) येथील डागा कोल माईन्स पररसरातून केबल व लोखींड असे 
एकूण ३ लाख ९३ हजार रुपयाींचा माल पोलीसाींनी जप्त केल्हयाची घ्ना दिनाींक १ 
जून २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली काय व त्यावर काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे. 
      (अ) दिनाींक १४ एवप्रल, २०१५ रोजी रु. ५३ हजार फकीं मतीचा माल चोरीस 
गेल्हयाबाबत तक्रार करण्यात आली होती. सिर प्रकरणी पोलीस स््ेिन भद्रावती येथे 
गु.र.क्र. ७९/२०१५, भा.िीं.वव. कलम ३७९, ३४ अन्वये दिनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोजी 
गुन्हा नोंिववण्यात आला. 
      (ब) दिनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोजी रु. २ लाख फकीं मतीचा माल चोरीस 
गेल्हयाबाबत श्री.सींजय ित्तात्रय अजननहोत्री याींनी पोलीस स््ेिन भद्रावती येथे तक्रार 
केली आहे. सिर प्रकरणी पोलीस स््ेिन भद्रावती येथे गु.र.क्र. ८०/२०१५, भा.िीं.वव. 
कलम ३७९, ४११, ३४ अन्वये दिनाींक १६ एवप्रल, २०१५ रोजी गुन्हा नोंिववण्यात 
आला. 
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(२) (अ) सिर प्रकरणी चौकिीअींती तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
त्याींच्याकडून चोरीस गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे व त्याींनी वापरलेले 
वाहन जप्त करण्यात आले आहे व त्याींच्याववरुध्ि िोषारोपपत्र तयार करण्यात आले 
असून त ेमा.न्यायिींडाचधकारी, प्रथम शे्रणी भद्रावती तथेे न्यायालयात िाखल करण्यात 
आले ओहे. 
      (ब) या प्रकरणी चौकिीअींती ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
त्याींच्याकडून रु. २ लाख फकीं मतीचा माल व इतर सादहत्य तसच े१ इींडडका कार व १ 
मे्याडोर जप्त करण्यात आली आहेत. त्याींच्याववरुध्ि िोषारोपपत्र तयार करण्यात 
आले असून त े मा.न्यायिींडाचधकारी, प्रथम शे्रणी भद्रावती तथेे न्यायालयात िाखल 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 
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