
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०९ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १८, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी  

 
याांच ेप्रभारी विभाग (२) गहृतनमााण, खतनिमा, िामगार मां्ी  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १२९ 
------------------------------- 

  
शीना बोरा या िरुणीच्या हत्येबाबि 

  

(१) *  ११९५७   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२ मध्ये हत्या झालेल्या शीना बोरा या तरुणीचा मतृदेह तीन वर्ाानींतर 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान पनवेल (जि.रायगड) येथे सापडल्यामुळे 
सदर घ्ना ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हत्येबाबत पोलीस तपास करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासात काय आढळून आले व त्यानुसार हत्या करणा-याींववरुध्द 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) सदर घ्नेबाबत ददनाींक २५.८.२०१५ रोिी खार पोलीस ठाणे, मुींबई येथे 
गु.र.क्र.४०६/१५, भाीं.द.वव.कलम १२० (ब) सह ३६४, ३०२,२०१ अन्वये नदद करण्यात 
आला आहे. 
(३) सदर गुन््याचा तपास शासन अधिसूचना क्र. एमआयएस २०१५/प्र.क्र. १४/पोल-
११ ददनाींक १८.९.२०१५ अन्वये सी.बी.आय.कड ेवगा करण्यात आला आहे. 

----------------- 
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खामगाांि (जि.बुलढाणा) शहरािील गणेशमुिी विटांबना प्रिरणी  
मुख् याधधिारी याांचिेर िारिाई िरणेबाबि 

  

(२) *  १२५९१   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव नगर पररर्देच् यावतीने गणेश रमरवणुकद दरम् यान रतरत् या िलकुीं डाची 
व् यव् था करण् यात आली, त् यात गणेशमुतव ववसजिात करण् याच े आवाहन करण् यात 
आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पयाावरण पुरक उपक्रमाच् या नावाखाली पारलकेने रतरत् या 
िलकुीं डात नागररकाींनी ववसजिात केलेल्या मुत् याा पारलकेच् या वाहनाींनी च क डींपीींग 
ग्राऊीं डवर (कच-याची ववल् हेवा् लावण् याची िागेवर) ्ाकून ददल् या, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकार हा िारमाक भावना भडकवणारा असून या प्रकरणी 
नगराध् यक्ष  व मु् याधिकारी याींचवेर कारवाई करण् याबाबत तक्रार सींबींधित पोलीस 
ठाण् यात दाखल झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणाची िबाबदारी मु् याधिकारी, नगर पररर्द खामगाींव 
याींचवेर ननजचचत करुन त् याींचवेर ननलींबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत ् थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मु् यमीं्ी महोदयाींकडे 
ददनाींक ५ ऑ ्ोबर, २०१५ रोिीच् या प्ानुसार कारवाई करण् याची मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन भाग १ व २ येथील व्तुज्थती खरी नसली तरीही ्थाननक नागररकाींनी 
दद.३०/९/२०१५ रोिी गणेश मूतव नगरपररर्देच्या नवीन प्र्ताववत डींवप ींग ग्राऊीं डवर 
्ाकल्याबाबत केलेल्या लेखी तक्रारीवरुन पोलीसाींनी अध्यक्ष  व मु्याधिकारी 
न.प.खामगाींव याींचवेर गुन्हा क्रमाींक ८०/२०१५, भा.दीं.वव. कलम २९५, ३४ अन्वये 
गुन् हा दाखल केला आहे. प्रकरण सयसयज्थतीत न्यायप्रववष् आहे. 
(४) व (५) या प्रकरणी प्राप्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने जिल्हाधिकारी बुलढाणा याींना 
चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. सदर अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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नागपूर शहराि विना परिाना सुरु असलेले हुक्िा पालार बांद िरण्याबाबि 
(३) *  ११०२४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममिशे भाांगडिया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) युवकाींना नशा करण्याकररता नागपूर शहरात ववना परवाना हुका पालार सुरु 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर महानगरपारलका रकीं वा नागपूर शहर पोलीस याींची कोणतीही 
परवानगी न घेता हे हुका पालार सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर महानगरपारलकेने हे हुका पालार त्वररत बींद करण्याकररता 
सदरचा प्र्ताव शासनाकड ेपाठवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नागपूर शहर पोलीस आयुतालयाींतगात सवा पोलीस ््ेशन आणण गुन्हे शाखेच्या 
पथकाींना हुका पालार सुरु असल्याची बातमी रमळाल्यास अगर प्रत्यक्ष  ददसल्यास 
तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सुचना ददलेल्या आहेत. त्यानुसार एकूण ३१ 
हुका चालववणारे चालक/ववनापरवाना रे््ॉरीं् हुका ववक्रद करताींना आढळून 
आल्याने त्याींचवेवरुध्द महाराषर पोलीस अधिननयम, १९५१ च े कलम ३३ सहकलम 
१३१ अन्वये कारवाई करण्यात आलेली असून सदर प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

पुणे महापामलिेमाफा ि राबविण्याि येणाऱ्या प्रिलपाांची िामे  
महापामलिेच्या अधधिाऱ्याांििून िरुन घेण्याबाबि 

(४) *  १२३५२   श्री.अतनल भोसले, श्री.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ियिांिराि िाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, अॅि.ियदेि गायििाि :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) पुणे महापारलकेच्या ्थापत्य, ववयसयुत, पाणीपुरवठा यासह ववववि ववभागाींकडे 
अनेक उच्चरशक्षक्ष त अधिकारी असताींना शहरात राबववण्याच्या महत्वाच्या प्रकल्पाींसाठी 
मा् सल्लागार कीं पन्या नेमून त्यावर कोट्यविी रुपये खचा करीत असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार महापारलकेतील कामे 
सल्लागार कीं पन्या नेमून करण्याऐविी महापारलकेच्या अधिकाऱयाींकडून करुन 
घेणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पणेु महानगरपारलकेअींतगात उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, 
भुयारी मागा, नदी सुिारणा प्रकल्प इ. महत्वाच ेप्रकल्प राबववले िात असून, यातील 
काही प्रकल्पाींना कें द्र व राज्य सरकारच्या ववववि योिनेतून अथासहाय्य पुणे 
महानगरपारलकेस प्राप्त होत असत.े सदरच्या योिना वेळेत पूणा करणे आवचयक 
असत.े 
     सदर कामे ववरशष् ्वरुपाची असून, त्यासाठी पुणे महानगरपारलकेकडे 
सींकल्पधच् (Design) तयार करण्यासाठी ववशेर् प्राववण्य असणारा अधिकारी / 
कमाचारी वगा (Expertise Group) नाही. त्यामुळे पुणे  महानगरपारलकेकडील नवीन 
र्ता बाींिणी प्रकल्प, नवीन पूल, उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, भुयारी मागा, नदी 
सुिारणा प्रकल्प इ. ववरशष् प्रकारच्या कामासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात 
येते, अशी व्तुज्थती आहे. 
     उपरोत ववरशष् प्रकल्पाची कामे वगळता इतर सवासािारणपणे ननयरमत 
्वरुपाची कामे िसे, पुना:डाींबरीकरण, तु्पाथ बाींिणे, र्ता दरुु्ती, ड्रेनेिची 
दरुु्ती, चौक सुिारणा, ईलेजरक इ. कामे पुणे महानगरपारलकेमिील 
अरभयींताींकडूनच केली िात आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे ि िळिा शहराला िोिणाऱ्या खािीिर नव्या पुलाच ेबाांधिाम िरणाऱ्या 
िां ्ाटदाराला ठाणे महापामलिेने तनयमबाह्यररत्या रिमा अदा िेलयाबाबि 

(५) *  ११८९४   अॅि.तनरांिन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व कळवा शहराला िोडणाऱया खाडीवर सध्या अज्तत्वात असलेल्या दोन्ही 
पुलावर वाहतुक कदडी होत असल्याने नवा पुल बाींिण्याच्या प्र्तावास ठाणे 
महापारलकेने माहे तेब्रुवारी, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान मींिूरी ददली असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाच ेएकूण अींदािप्क रुपये १८३ को्ी असताना सींबींधित 
कीं ्ा्दारास काम सरुु होण्यापूववच रुपये १४ को्ीची वाढीव रकम ददली असल्याचे 
ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) तसेच, सदर कामासाठी राज्य वा कें द्र शासनाच्या पयाावरण तसेच वन ववभागाची 
मींिूरी रमळालेली नसतानाही सींबींधित कीं ्ा्दारास रकम रुपये ५ को्ी आगाऊ 
देण्याची अ् ननववदेत नमूद करण्यात आल्याच े व सदर रकम कीं ्ा्दारास अदा 
केल्याचेही ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधित कीं ्ा्दार कोण आहे व त्यास १४ को्ीची वाढीव रकम व 
५ को्ीची आगाऊ रकम देण्यामागची ववशेर् कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच, प्रत्यक्ष ात काम सुरु होण्यापूववच सींबींधित कीं ्ा्दारास वाढीव व आगाऊ 
रकम ननयमानुसार देता येतात काय, असल्यास, कोणत्या ननयमान्वये, 
(६) नसल्यास, ननयमबा्य कृती करण्यास कोणकोण िबाबदार आहेत व 
त्याींचवेवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर कामाची 
सयसय:ज्थती काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
    रुपये ५ को्ी आगाऊ देण्याची कोणतीही अ् ननववदेमध्ये अींतभुात नाही. तसेच 
कीं ्ा्दारास केलेल्या कामाच ेकीं ्ा्दारास रुपये ५.२६ को्ीच े देयक नोव्हेंबर, २०१५ 
मध्ये अदा केले आहे. 
(४) सदर कामाच े ठेकेदार मे. सुवप्रम- िे.कुमार (िे.व्ही.) हे असून मींिूर ननववदा 
रकम रुपये १८३.६६ को्ी व्यनतररत कोणतीही वाढीव रकम मींिूर केलेली नाही. 
तसेच ननववदा अ्ीनुसार केलेल्या कामाच ेरुपये ५.२६ को्ीचे देयक अदा केलेले आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याच ेमािी गहृमां्ी ददिांगि आर.आर.पाटील याांच ेमुांबईिील मररनलाईन्स  

येथील पोलीस जिमखाना येथे स्मारि उभारण्याबाबि 

(६) *  १२३०२   श्री.प्रिाश गिमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच े मािी गहृमीं्ी ददवींगत आर.आर.पा्ील याींच े ्मारक मुींबईतील 
मररनलाईन्स येथील पोलीस जिमखाना येथे उभारण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर ननणाय घेण्यात आला आहे काय, 
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(३) असल्यास, ननणायाच े्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व ्मारक उभारण्याबाबत ननणाय 
केव्हापयतं घेण्यात येणार आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
 

----------------- 
िॉ.गोवि ांदराि पानसरे ि ददिांगि नरेंद्र दाभोळिर याांच्या हत्येच्या िपासाबाबि 

(७) *  १११६२   श्री.धनांिय मुांिे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांिन िािखरे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.िवपल 
पाटील, श्री.अमरनाथ रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िेषठ पुरोगामी ववचारवींत कॉ.गोवव ींदराव पानसरे व अींिश्रध्दा ननमुालन सरमतीचे 
अिव्युा ददवींगत नरेंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येचा तपास पूणा झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, कॉ.गोवव ींदराव पानसरे याींच्या हत्येप्रकरणी पोरलसाींनी समीर ववषणू 
गायकवाड (वय ३२) या सनातन सीं्थेच्या कायाकत्याास व तीन सींशनयत व्यतीींना 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केल्याच े ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॉ.गोवव ींदराव पानसरे याींच्या हत्ये मागे सनातन सीं्थेचा हात 
असल्याने या सीं्थेवर बींदी आणण्याची मागणी सवा्तरातून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणात अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींची चौकशी 
करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली तसेच सनातन सीं्थेवर बींदी आणण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) कॉ. गोवव ींदराव पानसरे याींच्या हत्येप्रकरणी समीर ववषणू गायकवाड यास अ्क 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) सदर बाबत सखोल तपास सुरु आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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



7 

रािापूर िोंििि े(जि.रत्नाधगरी) येथील अिुाना नदीिर पुल बाांधण्याबाबि 

(८) *  ११२७२   श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, प्रा.िोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) या शहराच्या मध्यभागातून अिुाना नदी वाहत असून 
नदीच्या दसुऱया बािूस कदडवडे हे गाव असून त्यादठकाणी वॉडा क्रमाींक ५ असल्यामुळे 
दरवर्व िानेवारी त े िून या कालाविीत नागरीकाींना, वयोवधृ्द ववयसयार्थयांना व 
मदहलाींना कदडवड े येथे िाण्यासाठी होडीने वाहतूक करावी लागत असून होडीची 
वाहतूक अनतशय िोकादायक असल्यामुळे ्थाननक लोकप्रनतननिी व ग्राम्थाींनी 
कदडवड े येथे पुल बाींिण्यासाठी सींबींधिताींकड े वारींवार मागणी करण्यात येवुनही पुल 
बाींिण्याबाबत अयसयापी कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर-
ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कदडवड े येथे पुल बाींिण्याकररता त्वरीत ननिी मींिूर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) सदर पुलाच ेनाव कदडवड ेनसून कदडतेड असे 
आहे. 
     याबाबत रािापूर नगरपररर्देने ददलेल्या प्रशासकदय मींिूरीनुसार दद.२८/२/२०१४ 
रोिी कायाारींभ आदेश देण्यात आले  होत.े 
     प्रत्यक्ष  पुलाच्या बाींिकामास सुरुवात झाल्यानींतर ्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी ददलेल्या ्थधगतीमुळे 
सदरहू पुलाच े बाींिकाम दद.१३/६/२०१४ त े दद.३०/४/२०१५ या कालाविीपयतं बींद 
ठेवण्यात आले होत.े 
     जिल्हाधिकाऱयाींच्या ्थधगती आदेशाववरुध्द नगरपररर्देने ववभागीय आयुत, 
कोकण ववभाग याींचकेड े दाखल केलेल्या अवपलात ववभागीय आयुत याींनी 
नगरपररर्देने यासाठीचा ननिी ्वत: उभारण्याच्या अ्ीवर ्थधगती उठववली आहे. 
     सदरहू पुलाच्या बाींिकामाकरीता ननिी उभारण्याची कायावाही नगरपररर्देमाता त 
करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्याि धमाादाय सांस्थामाफंि चालविण्याि येणाऱ्या रुग्णालयाांि गरीब ि दबुाल 
घटिाांिील रुग्णाांना योग्य आरोग्य सेिा ि उपचार ममळि नसलयाबाबि 

(९) *  ११२४९   श्री.सांिय दत्ि, श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.ममिशे भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, 
श्री.नागो गाणार, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अनांि गािगीळ, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेर्तः मुींबई उपनगर व पुणे येथील िमाादाय सीं्थाच्या नावाखाली 
सुरु असलेल्या रुग्णालयात गरीब व दाररद्रय रेर्ेखालील व्यतीींकरीता एकूण 
खा्ाींच्या दहा ्के खा्ा राखून ठेवून त्याींना मोतत उपचार देणे तसेच ननम्म्या 
दरात वैयसयकदय सेवा देण्याचे ननदेश न्यासाने ददलेले आहेत, तरीही या खािगी 
िमाादाय रुग्णालयामध्ये या प्रवगाातील रुग्णाींना त्याचा लाभ ददला िात नसल्याचे 
माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील िमाादाय सीं्थाींमातंत चालववण्यात येणाऱया रुग्णालयामिील 
आधथाकदृषट्या गरीब वगाातील लोकाींसाठी असलेल्या अत्यावचयक वैयसयकदय सुवविाींची 
मादहती देणे बींिनकारक केले असून िी रुग्णालये अशी मादहती देणार नाहीत 
त्याींच्यावर कायावाही करण्याच े आदेश मा.मु्यमीं्ी याींनी ददल्याच े माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िमाादाय सीं्थेमातंत चालववण्यात येणा-या रुग्णालयाींमध्ये दशानी 
भागावर १० % आरक्षक्ष त खा्ाींबाबतच ेसींपूणा वववरण लावणे बींिनकारक आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, दादरच्या शुशु्रर्ा रुग्णालयात खा् ररकामी नसल्यामुळे एका रुग्णाचा 
मतृ्यू झाल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले असून 
याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) उपरोत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात गरीब रुग्णाींवर उपचार 
करण्यास नाकारणा-या व ननयमाींच ेपालन न करणा-या िमाादाय रुग्णालयाींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात  येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     काही िमाादाय रुग्णालयाींनी महाराषर सावािननक ववचव्त व्यव्था अधिननयम 
१९५० च्या कलम ४१ क क व त्याअींतगात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी मींिूर 
केलेल्या योिनेच ेपालन न केल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) होय. मु्यमीं्ी महोदयाींनी िमाादाय आयुत, महाराषर राज्य, मुींबई याींना 
मौणखक आदेश ददलेले आहेत. 
(३) होय. 
(४) दादरच े शुशु्रर्ा रुग्णालय हे िमाादाय रुग्णालय नाही तथावप सदर रुग्णालय 
रािीव गाींिी िीवनदायी आरोग्य योिनेमध्ये अींगीकृत करण्यात आले होत.े परींतु 
सदर रुग्णालयाने योिनेतींगात केलेली कामधगरी ववचारात घेऊन दद. ३०.०५.२०१४ 
रोिी झालेल्या बैठकदत सदर रुग्णालयाच ेअींगीकरण रद्द करण्याचा ननणाय सावािननक 
आरोग्य ववभागाने घेतला आहे. 
(५) महाराषर सावािननक ववचव्त व्यव्था अधिननयम १९५० च्या कलम ४१ क क 
व त्याअींतगात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी मींिूर केलेल्या योिनेच े पालन न 
केलेल्या मुींबईतील ९ व पुणे येथील ३ िमाादाय रुग्णालयाींना शासनाच्या ववववि 
ववभागाींनी / कायाालयाींनी व कें द्र शासनाने ददलेल्या ववववि सोयी सवलती काढून 
घेणेबाबत शासनाच्या ववववि ववभागाींना / कायाालयाींना व कें द्र शासनास कळववण्यात 
आले आहे. तसेच, मुींबईतील ५ िमाादाय रुग्णालयाींना ताकदद देण्यात आली आहे. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
गिधचरोली जिलह्यािील नक्षलग्रस्ि पोलीस मदि िें द्राच्या बाांधिाम सादहत्य 

पुरविण्याची बनािट बबले सादर िरून शासनाची िेलेली फसिणूि 

(१०) *  ११०९७   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यातील नक्ष लग्र्त पोलीस मदत कें द्राच्या बाींिकाम सादहत्य 
पुरववण्याची बनाव् बबले सादर करुन शासनाच ेकोट्यविी रुपयाींची उचल केली 
असल्याच ेददनाींक २९ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली करून सींबींिीत कीं ्ा्दारावर 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी गडधचरोली पोलीस ््ेशन येथे गुन्हा नदद करण्यात आला असून 
५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

गिधचरोली जिलह्यािील िाढत्या नक्षलिादी िारिाया रोखण्याबाबि 
(११) *  ११५८९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) गडधचरोली जिल््यात सश्् नक्ष लवायसयाींनी अहेरी तालुयातील परेरमली येथील 
वनपररक्ष े् अधिकारी कायाालय तसेच िानोरा तालुयातील पेंढरी उपपोलीस 
ठाण्याींतगात येणारी दगुाापूर ग्रामपींचायत येथे ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िाळून 
्ाकली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गडधचरोली जिल््यातील “ऑपरेशन ग्रीन हीं्” ला ववरोि करा, पोलीस 
आणण वन खात्यात भरती होऊ नका असे आवाहन नक्ष लवादी सींघ्नेने तरूणाींना 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या प्रकरणी  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) तयसनुसार, गडधचरोली जिल््यातील वाढत्या नक्ष लवादी कारवाया रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. परींतु दोन्ही घ्ना ददनाींक १०.०९.२०१५ रोिी घडल्या 
आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. अहेरी तालुयातील पेररमली येथील घ्नेबाबत उपपोलीस ््ेशन पेररमली 
येथे अप क्र. ७/२०१५ कलम ४५७, ३८०, ४३५, १४३, १४७, १४८, १४९, १२० (ब) 
भा.दीं.वव., ३/२५ भा.ह.का. अन्वये गुन््याची नदद करण्यात आली आहे. 
     गडधचरोली जिल््यातील िानोरा तालुयातील मौिे दगुाापूर येथील घ्नेबाबत 
उप पोलीस ््ेशन पेंढरी अप क्र. ७/२०१५ कलम ४३६, १४३, १४७, १४८, १४९, १२० 
(ब) भा.दीं.वव., ३/२५ भा.ह.का. अन्वये गुन््याची नदद करण्यात आली आहे. 
(४) नक्ष लवायसयाींच्या कारवाया रोखण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे उपाययोिना केल्या 
आहेत :- 
(१) शासनाने नक्ष लवायसयाींचा मुकाबला करण्यासाठी आवचयक ती श््े व दारुगोळा 
याबरोबर आिुननक सींपका  व्यव्था, वाहन व्यव्था, भसुूरुीं ग प्रनतबींिक वाहन व 
हेरलकॉप््र उपलब्ि करुन ददले आहेत. 



11 

(२) जिल््यातील नक्ष लवायसयाींच्या कारवायाींवर अींकुश लावण्यासाठी जिल्हा पोलीस 
तसेच कें द्रीय राखीव पोलीस बल याींच्या माध्यमातून नक्ष लववरोिी अरभयान 
राबववण्यात येत.े तसेच एररया डॉरमनेशन कायावाही करुन नागरीकाींना सुरक्ष ा प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
(३) जिल््यात नक्ष लववरोिी कृतीकररता कें द्रीय राखीव पोलीस बलाच्या ब्ारलयन, 
कोब्रा ब्ारलयन, राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कीं पन्या व जिल्हा पोलीस दल तसेच 
सी-६० च्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. िवानाींना युध्दप्ररशक्ष ण 
देण्यासाठी व्यव्था करण्यात आली आहे. नक्ष लववरोिी शोि अरभयान, ग्त, नाई् 
ॲम्बुश, नाकाबींदी यामुळे नक्ष लवायसयाींच्या हालचालीींवर प्रनतबींि आणण्यात येत आहे. 
(४) िनिागरण मेळावा, ग्राम भे् योिना, महाराषर दशान योिना, ्वावलींबन 
योिना या माध्यमातून ्थाननक लोकाींना नक्ष ल चळवळीपासून वेगळे करण्याच्या 
दृष्ीने कायावाही होत आहे. नक्ष लवायसयाींववरुध्द गावबींदी योिना प्रभावीपणे गावकरी 
राबववत आहेत. त्यामुळे नक्ष लवायसयाींच्या दहींसक कारवायाींना पायबींद घालण्यास यश 
रमळत आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील ५० खाटापयिं क्षमिा असलेलया नमसगं होम्सना  

अजग्नशमन ना-हरिि मधुन िगळण्याबाबि 

(१२) *  ११८०४   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.धनांिय मुांिे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५० खा्ापयतं क्ष मता असलेल्या नरसाग होम्सना अजग्नशमन ना 
हरकत मिुन वगळण्याची घोर्णा तत्कालीन नगरववकास राज्यमीं्ी याींनी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर घोर्णाची अींमलबिावणी करण्याची कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सन २०१५ च्या पदहल्या (अथासींकल्पीय) अधिवेशनात 
चचेच्यावेळी याबाबत ननजचचतपणे ववचार करण्यात येईल, असे नगरववकास राज्यमीं्ी 
याींनी नमूद केले आहे. 
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(२) महाराषर आग प्रनतबींिक व िीवसींरक्ष क उपाययोिना अधिननयम, २००६ व 
अजग्नसुरक्ष ेबाबत शासनाने वेळोवेळी पररप्कान्वये सूचना ननगारमत केल्या आहेत. 
रुग्णाींच्या अजग्नसुरक्ष ेचा ववचार करता अजग्नशमन ना-हरकत मिून वगळणे उधचत 
होणार नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
 स्थातनि स्िराज्य सांस्था िराची (एलबीटी) भरपाई  

म्हणून महापामलिाांना तनधी देण्याबाबि 

(१३) *  ११४५८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह 
पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, अॅि.तनरांिन िािखरे :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ७०४४ ला ददनाांि २२ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक १ ऑग््, २०१५ पासून ५० को्ी रुपयाींपेक्ष ा कमी उलाढाल 
असणाऱया व्यापाऱयाींना ्थाननक ्वराज्य सीं्था (एलबी्ी) करात सवलत देण्याचा 
ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे महापारलकाींच्या महसुलात तु् ननमााण होत असल्याच ेतसेच 
त्यामुळे महापारलकेच्या अधिकारी व कमाचा-याींच े वेतन देण्यासही अडचणी येत 
असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील महापारलकाींना एलबी्ी कराची भरपाई म्हणून रुपये ८००० 
को्ीचा ननिी देण्याची घोर्णा करण्यात येवूनही अयसयाप उत ननिी देण्यात आला 
नसल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्थाननक सीं्था कर रद्द झाल्याने ठाणे महापारलकेस यींदाच्या आधथाक 
वर्ाात ददडशे को्ी रुपयाींची तू् सोसावी लागली असल्याच े ददनाींक २७ ऑग््, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महापारलकाींना भरपाई ्वरूपात देण्यात येणाऱया अनुदानापैकद रकती 
रकम ठाणे महापारलकेस अदा करण्यात आली व कें व्हा देण् यात येणार आहे, 
(६) राज्यातील महापारलकाींना ववकासकामाींकररता पुरेशा प्रमाणात ननिी देणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही., 

 महानगरपारलकाींना प्रनत माह देय होणारे सहाय्यक अनुदान हे प्रत्येक 
मदहन्याच्या सुरुवातीस पदहल्या आठवडयातच सींबींधित महानगरपारलकेच्या 
बँक खात्यामध्ये शासनाकडून िमा केले िात असल्याने महानगरपारलकेच्या 
अधिकारी व कमाचाऱयाींना वेळच्या वेळी प्रत्येक मदहन्याला वेतन रमळत 
आहे. 

(३) हे खरे नाही. 
 शासनाने ददनाींक १ ऑग््, २०१५ पासून ५० को्ीपेक्ष ा कमी उलाढाल 

असलेल्या व्यापाऱयाींना ्थाननक सीं्था करातून सु् देण्याचा ननणाय घेतला 
आहे.     

 यामुळे ्थाननक सीं्था कर भरणाऱया ९९.५% व्यापाऱयाींना त्याचा तायदा 
झाला आहे. 

 महानगरपारलकाींच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तु् भरुन काढण्यासाठी 
शासनाकडून सहायक अनुदान देण्यात येत आहे. 

 सहायक अनुदानाची पररगणना करताना महानगरपारलकेच े मागील ५ 
वर्ाातील िकातीच े अथवा ्थाननक सीं्था करापासूनच े सवोच्च उत्पन्न 
आिारभूत मानून त्यावरती ८% वाढ ववचारात घेऊन सन २०१५-१६ साठी 
प्रत्येक महानगरपारलकेस देय्य होणारे अनुदान ननजचचत केले आहे. त्यामुळे 
महानगरपारलकाींना िकातीचा व ्थाननक सीं्था कराच्या तुलनेत आता 
िा्त उत्पन्न प्राप्त होत आहे. 

 महानगरपारलकाींच्या उत्पन्नामध्ये येणारी तू् भरुन काढण्यासाठी ऑग्् 
त े डडसेंबर २०१५ या ५ मदहन्याच्या कालाविीसाठी रु.२०९८.४० को्ीची 
तरतूद करण्यात आली आहे. तर उवारीत ३ मदहन्याच्या कालाविीसाठी 
सुध्दा पूरक मागणीव्दारे तरतुद करण्याच ेप्र्ताववत आहे. 

 सन २०१५-१६ मध्ये २५ महानगरपारलकाींच े्थाननक सीं्था कराच ेअपेक्षक्ष त 
उत्पन्न हे रु. ७६४८.८२ को्ी गहृीत िरुन महानगरपारलकाींना देय होणारे 
सहाय्यक अनुदान प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या आठवडयातच ववतरीत 
करण्यात येत आहे. 

(४) हे खरे नाही. 
 ठाणे महानगरपारलकेच ेसन २०१५-१६ साठीच े्थाननक सीं्था करापासूनच े

उत्पन्न रु. ६०८.६६ को्ी ववचारात घेतले आहे. ऑग््, २०१५ पासून 
्थाननक सीं्था कराबाबतच ेनवीन िोरण शासनाने लागू केले असल्याने 
ऑग्् २०१५ त ेमाचा २०१६ या ८ मदहन्याच्या कालाविीसाठी ठाणे 
महानगरपारलकेस देय असणारे अनुदान रु. ४०५.७७ को्ी महानगरपारलकेस 
प्राप्त होणार आहे. 
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(५), (६) व (७) महानगरपारलकाींना भरपाईच्या ्वरुपात यसयावयाच ेअनुदान त्याींच्या 
एकूण सींभाव्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात दर मदहन्याच्या सुरुवातीस पदहल्या आठवडयात 
ववतरीत करण्यात येत आहे. ठाणे महानगरपारलकेस आत्ता पयतं खालील प्रमाणे 
अनुदान ववतरीत केले आहे. 

५ मदहन्यासाठी ववतरीत केलेले अनुदान 
मदहना 
 

ऑग्् 
२०१५ 

सप् े्ं. २०१५ 
 

ऑ्ो. 
२०१५ 

 

नोव्हें. २०१५ 
 

डडसें. 
२०१५ 

 

रकम 
 

३५.७४ ३५.७४ ३५.७४ ३५.७४ ३५.७२ 
 

मनपाच्या खात्यात 
रकम िमा 
केल्याचा ददनाींक 

२६.८.१५ 
 

४.९.१५ 
 

१.१०.१५ 
 

३.११.१५ 
 

०१.१२.१५ 
 

 िानेवारी त ेमाचा २०१६ या कालाविीसाठी ठाणे महानगरपारलकेस रु. ९०.६९ 
को्ी अनुदान देय ठरत.े 

 सन २०१६-१७ साठी ठाणे महानगरपारलकेस रु. ६५७.३५ को्ीची तरतूद 
करण्यात येणार आहे. 

----------------- 
मुांबई महापामलिेच्या विद्यार्थयांना देण्याि आलेलया टॅब खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(१४) *  १२१४१   श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िािा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.सांददप बािोररया, श्री.रािेंद्र िैन, श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांिय 
मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) मुींबई महापारलकेच्या ववयसयार्थयांना वा्प करण्यात आलेल्या ्ॅब खरेदीमध्ये 
रुपये २३९ को्ीींचा गैरव्यवहार झाल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार सदर खरेदीत गैरव्यवहार 
करणा-याींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) उत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली नाही. 
(३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महापामलिेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळाांची सांख्या िमी होि असलयाबाबि 

(१५) *  ११३९९   श्री.िनाादन चाांदरूिर, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबई महापारलकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळाींमिील प्सीं्या कमी असल्याने 
इींग्रिी माध्यमाच्या ८४ मुींबई पजब्लक ्कुल सुरु करण्याचा ननणाय महापारलकेने 
घेतला असल्याचे माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पारलकेच्या नव्हे तर सवा अनुदाननत मराठी शाळाींमध्ये पूवा प्राथरमक 
वगा अथाात बालवाडया सुरु करण्याची मागणी पारलकेच्या रशक्ष ण सरमती 
सद्याींकडून करण्यात येत आहे, मा् ननिी असतानाही यामागणीकड े दलुाक्ष  
करण्यात येत आहे व इींग्रिी शाळा पूवा प्राथरमक वगाासह सुरु करण्याबाबत पारलका 
प्रशासन प्राध्यान्य देत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महापारलकेच्या शाळाींमध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळाींची सीं्या 
कमी होत असल्याने मराठी शाळा सुरु करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, महापारलकेने मराठी माध्यमाच्या शाळाींची सीं्या व प्सीं्या 
वाढववण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पालकाींच्या मागणी व ननकडीनुसार मुींबई पजब्लक ्कूल 
इींग्रिी माध्यमाच्या ८४ शाळा सुरु करण्याचा ननणाय मुींबई महानगरपारलकेने घेतला 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मराठी माध्यमाची प्सीं्या वाढववण्यासाठी व गळती रोखण्यासाठी तसेच मराठी 
शाळा द्कववण्यासाठी प्नददणी पींिरवडा, गहृभे्ी आणण पालक सभा घेणे इत्यादी 
कायाक्रम बहृन्मुींबई महानगरपारलकेमाता त राबववण्यात येतात. तसेच बहृन्मुींबई 
महानगरपारलकेमाता त मराठी माध्यमाच्या बालवाड्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपामलिेच्या मशक्षण विभागाििून मदहला बचि गटाांना शालेय पोषण 
आहारासाठी वििरीि िेलेले धनादेश न िटलयाबाबि 

(१६) *  ११७२३   श्री.ियांि पाटील, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश 
गिमभये, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) मुींबई महानगरपारलकेच्या शाळाींना शालेय पोर्ण आहार योिनेतींगात मदहला 
बचत ग्ाींमाता त शालेय पोर्ण आहार पुरववला िातो, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये रशक्ष णाधिका-याींनी शालेय पोर्ण आहारासाठी 
एकूण ५५९ िनादेश ववतरीत केले असल्याच ेव त्यात एकाच क्रमाींकाच ेदोन िनादेश 
ददल्याने रशक्ष ण ववभागाच ेबँक खात ेगोठववण्यात आल्याने ३९ मदहला बचत ग्ाींच े
िनादेश व्ले नसल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तयसनुसार काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सन २०१५-१६ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने आहार 
ववतरीत करणाऱया सीं्थाींना २०८ िनादेश ववतरीत केले होत.े 
     बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या कायाालयातील नददीनुसार व भारतीय ््े् बँक 
याींच्याकडून प्राप्त करुन घेतलेल्या छायाींरकत प्रतीनुसार बँक खात्याच्या िमाखचााचा 
ताळमेळ ( Bank Statement ) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने पादहला असता, केशर 
मदहला मींडळ याींच े नावे ददलेला िनादेश क्रमाींक १२९८८१, ददनाींक ३१.०३.२०१५, 
रकम रुपये ८५,५०६/- ददनाींक १०.०६.२०१५ रोिी उपरोत खात्यामिून  मींिूर 
होऊन सदर रकम विा (Debit) झाल्याच ेददसून आले. 
     तसेच, रािेश ््ील एिन्सी याींनी सादर केलेला रु.१४,५८,७६२/- या रकमेचा 
क्रमाींक १२९८८१, ददनाींक ०७.०७.२०१५ रोिीचा बनाव् िनादेश मींिुरीकरीता मींिुरी 
ववभाग, भारतीय ््े् बँक, मु्य शाखा, तो ा्, मुींबई याींच्याकड ेप्राप्त झाला होता. 
     बनाव् िनादेश मींिुरीसाठी प्राप्त झाल्यामुळे परत अशाप्रकारची घ्ना घडू 
नये यासाठी खबरदारीची बाब म्हणून बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या शालेय पोर्ण 
आहार योिनेच्या भारतीय ््े् बँक, मु्य शाखेमध्ये असलेल्या “बहृन्मुींबई 
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महानगरपारलका शालेय पोर्ण आहार, चालू खात े क्रमाींक (Current account) 
३०६८२४९४८२८” आणण “बहृन्मुींबई महानगरपारलका राषरीय शालेय मध्यान्ह भोिन 
योिना कायाक्रम, चालू खाते क्रमाींक (Current account) ३०६८२४९४४९८” ्या 
दोन्ही खात्यामिून बहृन्मुींबई महानगरपारलकेकडून पुढील प्व्यवहार होईपयंत 
कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यात येऊ नये अशी ववनींती भारतीय ््े् बँकेला 
करण्यात आलेली होती. 
      त्यानुसार बँकेने ददनाींक १५.०७.२०१५ पासून उपरोत दोन्ही खात्यामिील 
व्यवहार थाींबववले. त्यामुळे ददनाींक १४.०७.२०१५ रोिी ववतरीत केलेले सींबींधित 
सीं्थातच े३९ िनादेश बँकेने नामींिूर केले. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या कायाालयातील नददीनुसार व भारतीय ््े् बँक 
याींच्याकडून प्राप्त करुन घेतलेल्या छायाींरकत प्रतीनुसार बँक खात्याच्या िमाखचााचा 
ताळमेळ (Bank Statement) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने पादहला असता, केशर 
मदहला मींडळ याींच े नावे पारीत केलेला रु. ८५,५०६/- रकमेचा िनादेश क्रमाींक 
१२९८८१ ददनाींक ३१.०३.२०१५ हा ददनाींक १०.०६.२०१५ रोिी उपरोत खात्यामिून 
मींिूर होऊन सदर रकम खात्यातून विा (Debit) झाल्याच ेददसून आले. 
      परींतु रािेश ््ील एिन्सी याींच े नावे प्राप्त झालेला रु. १४,५८,७६२/- 
रकमेचा िनादेश क्रमाींक १२९८८१, ददनाींक ०७.०७.२०१५ हा रशक्ष ण ववभागाकडून 
पारीत केला नसल् याच े ददसून आले त्यामुळे रािेश ््ील एिन्सी याींनी बनाव् 
िनादेश बनवून तो व्वण्याचा प्रयत्न करुन बहृन्मुींबई महानगरपारलकेची तसवणूक 
करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याींच्या ववरोिात बािारपेठ पोलीस ठाणे, कल् याण येथे 
गुन्हा नददववण्यात आला असून बािारपेठ पोलीस ठाणे याींच्यामाता त पुढील तपास 
चालू आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपामलिेच्या शहर वििास आराखड्याबाबि 

(१७) *  ११५१७   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ियिांिराि िाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, अॅि.ियदेि 
गायििाि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराचा सुिाररत ववकास आराखडा तयार करण्याची कायावाही पूणा झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुणे शहराचा प्रारुप आराखडा तयार करताना शासनाच्या ब्सद्य 
सरमतीने क्रदडागींणे, उयसयाने, दवाखाने, रतल्मरस्ी, कलाग्राम, ज्येषठाींसाठी कें द्र, 
आदीींची आरक्ष णे वगळली असल्याने शहराच्या भववषयाचा ववचार करुन ननयोिन 
केलेले नसल्याच े माहे ऑ्ोबर, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पुणे महानगरपारलकेने शहर ववकास आराखडा मींिूर करताना डीसी रुल्स 
चौकशी सरमतीने अींनतम केले नसून शासनाकड े मान्यतेसाठी पाठववण्यात आले 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोत प्रकरणी चौकशी करुन त्या अनुर्ींगाने शासनाने काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) शासन ननयुत सरमतीने पुणे शहराच्या भववषयातील ननयोिनाचा ववचार करुन 
अींनतम केलेला प्रारुप ववकास आराखडा शासनास मींिूरीसाठी दद. २६/०९/२०१५ रोिी 
महाराषर प्रादेरशक ननयोिन व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च ेकलम ३० अन्वये 
सादर केला असून त्यावर छाननी सुरु केला. 
(३) उत शासन ननयुत सरमतीने दद. १०/११/२०१५ रोिी प्रारुप ववकास ननयीं्ण 
ननयमावली शासनास मींिूरीसाठी उत अधिननयमाच्या कलम-३० अन्वये सादर केली 
आहे. 
(४) व (५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

निी मुांबई शहराि होि असलेली पाण्याची गळिी थाांबविण्याबाबि 
(१८) *  १२२१८   श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई शहरात रोि १८० दशलक्ष  रल्र पाण्याची गळती व पाण्याचा 
दरुुपयोग होत असल्याची तक्रार एका नगरसेवकाने मा.मु्यमीं्ी याींचकेड े माहे 
ऑग्् २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई महापारलकेने या प्रकरणाकड े दलुाक्ष  केल्यामुळे शासनाचे 
करोडो रुपयाच ेनुकसान होत असून शहरातील पाणी वापराचे ऑडी् करण्यात यावे व 
दरुुपयोग ्ाळण्यासाठी उपाययोिना करण्याची मागणी नवी मुींबईतील नागरीकाींकडून 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उत मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     तथावप, नवी मुींबई शहरामध्ये १८० द.ल.रल. पाण्याची गळती होत नसून 
ववतरणामिील अ-महसूली पाण्याच े (non revenue water) प्रमाण ८१ द.ल.रल. 
एवढे आहे. 
     या.अ-महसूली पाण्याच्या प्रमाणाची कारणे ही बाषपीभवन िलवादहनी व 
व्हॉल्वमिून होणारी गळती, िलवादहनी दरुु्तीच्या वेळी ररकामी कराव े लागणार 
पाणी, अनधिकृत नळ िोडण्याींमिून घेतले िाणारे पाणी इ. आहेत. 
(२) व (३) अशा ्वरुपाची ववननददाष् मागणी नागररकाींकडून झाली नसली तरी नवी 
मुींबई महानगरपारलका क्ष े्ातील अ-महसूली पाण्याच े प्रमाण कमी करण्यासाठी 
महनगरपारलकेकडून पुढीलप्रमाणे उपाययोिना ननयरमतररत्या करण्यात येतात. 

 िून्या गींिलेल्या िलवादहन्या बदलणे, िलकुीं भाची दरुु्ती करणे, िलमापके 
बसववणे, अनधिकृत नळ िोडण्याींवर कारवाई करणे, 

 पाणी पुरवठा ववतरण व्यव्थेसाठी गुणवत्तवेर आिारीत सवासमावेशक 
कीं ्ा्े देण्यात आली असून त्याींच्यायसवारे िलववतरण व्यव्थेची तातडीने 
दरुु्ती करण्यात येत.े तसेच ननयरमतपणे पाणी लेखा पररक्ष ण देखील केले 
िात.े 

 पाण्याचा गैरवापर होऊ नये याकरीता िनिागतृी. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपामलिेच्या िचऱ्याची विलहेिाट लािण् याबाबि 

(१९) *  १२२४६   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बािोररया, 
श्री.रािेंद्र िैन, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसले, श्रीमिी 
ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात कचऱयाची सम्या मोठी असून कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्यासाठी, 
कचऱयाच्या सींदभाात लॅन्ड रतलीींग करण्यासाठी महानगरपारलकेने ज्या कीं पनीला 
कीं ्ा् ददले होत ेत्या कीं पनीने कराराचा भींग केला असल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सदींभाात शासनाने चौकशी करून सींबींिीत कीं पनीवर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, मुींबईत गोळा होणाऱया कचऱयापैकद ७००० ्न कचऱयाची ववल्हेवा् 
ननयमबा्यपणे होत असल्याच े ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करून मुींबई महानगरपारलकेच्या कचऱयाच्या 
ववल्हेवा्ाची सम्या सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या कचऱयाच्या ववल्हेवा्ीची सम्या सोडववण्यासाठी 
महानगरपारलकेने शासनाकड े केलेल्या मागणीनुसार शासनाने, तळोिा येथील ३९.९० 
हे्र इतकद शासकदय िमीन व १२.२० हे्र इतकद खािगी िमीन अशी एकूण 
५२.१० हे्र िमीन महापारलकेस उपलब्ि करुन देण्यास तत्वत: मान्यता ददली 
आहे. यापैकद शासकदय िमीन महानगरपारलकेस ह्ताींतरीत करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
     सदर िमीन बहृन्मुींबई महानगरपारलकेस उपलब्ि झाल्यानींतर सुमारे ३५०० 
मे.्न क्ष मतचेा प्रकल्प महानगरपारलकेमाता त कायााजन्वत होणे अपेक्षक्ष त आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

मुांबईिील झोपिपट्टी पुनिासनास शासनास सहिाया न िरणाऱ्या  
सांस्थाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 

(२०) *  ११७३५   श्री.िगन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववयसयमान युतीच ेसरकार आल्यानींतर ददनाींक १ डडसेंबर, २०१४ रोिी झोपडपट्टी 
पुनवासनाबाबत पदहली बैठक झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाच्या मु्यालयात 
मा.मु्यमींत्र्याच्या अध्यक्ष तेखाली सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर बैठकदत उपनगरात २ हिार एकराींवर वसलेल्या झोपडपट्टय्ाच्या 
पुनववाकासाचा २ दशकात एकही प्र्ताव सादर न करणाऱया (अ) एत.ई.ददनशॉ इ््े् 
(गोरेगाव) (ब) ए.एच.वाडडया र्् (कुलाा) (क) मोहम्मद युसुत र्् (भाींडूप) (ड) 
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व्ही.के.लाल इन्व्हे््में् प्रा.रल. (ददहसर-बोररवली) (इ) वैरामिी िीिाभॉय प्रॉप्ी रल. 
(मालाड) या ५ र््ना नो्ीसा बिावण्याचा ननणाय घेण्यात आला. काययसयानुसार 
त्याींनी पुढाकार न घेतल्यास प्राधिकरण पुनववाकास योिना राबवू शकत े
त्याननणायानुसार ५ र््ना नो्ीसा बिावण्यात आल्या होत्या व ३ मदहन्यात 
पुनववाकास योिना सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरहू ननणायानींतर आता ९ मदहन्याींचा कालाविी लो्लेला असतानाही सदरहू ५ 
र््पैकद कुणीही नो्ीसीला अयसयाप उत्तर ददलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाच्या ददनाींक १ डडसेंबर, २०१४ रोिी सींपन्न 
झालेल्या बैठकदत घेण्यात आलेल्या ननणायानुसार शासनाने सदरहू ५ र््च्या 
ववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) बहृन्मुींबई व ठाणे महानगरपारलका क्ष े्ासाठी असलेल्या 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाची १३ वी बैठक दद. १.१२.२०१४ रोिी मा.मु्यमीं्ी 
महोदयाींच्या अध्यक्ष तखेाली सींपन्न झाली आहे. 
(२) वर नमूद बैठकदमध्ये मुींबई शहर ववशेर्त: उपनगरातील िमादाय सीं्था व इतर 
खािगी िमीन मालकाींना त्याींच्या मालकदच्या िरमनीवर असलेल्या झोपडपट्टयाींसाठी 
झोपडपट्टी पुनवासन योिना सादर करण्यासाठी तीन मदहन्याींची नो्ीस देण्यात यावी 
आणण या मुदतीत सींबींिीत िमीन मालकाींनी योिना सादर न केल् यास शासकदय 
िमीन म्हणून झोपडपट्टी पुनवासन योिना राबववण्यासाठी महाराषर झोपडपट्टी क्ष े् 
(सु.नन.व.पू.) अधिननयम १९७१ च्या तरतुदीनुसार भूसींपादनाची कारवाई सुरु करावी 
असा ठराव क्र.१३/१/१ अन्वये ननणाय घेतलेला आहे. 
     त्यानुर्ींगाने झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाने या ववर्यी सींकरलत केलेल्या 
मादहतीच्या आिारे चार र्् व तीन खािगी कीं पन्याींना ददनाींक १६.०६.२०१५ व 
अन्य एका  र््ला ददनाींक ०६.०७.२०१५ रोिी नो्ीसा बिावण्यात आल्या होत्या. 
(३) या ववर्यी चार र्् व एका खािगी कीं पनीने नो्ीसाींना अनुसरून लेखी म्हणणे 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणास सादर केले आहे. 
(४) या सींदभाात सींबींधिताींना सादर केलेल्या लेखी म्हणण्याची प्रकरण ननहाय तपासणी 
करण्याची कायावाही सयसय:ज्थतीत झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाच्या ्तरावर सुरु 
आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शहरी ि ग्रामीण भागाि होि असलेली पाणी गळिी रोखण्याबाबि 

(२१) *  १२०७०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िािा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िलवादहनी गळतीतून रोि ११८ को्ी रल्र पाणी वाया िात 
असल्याच ेशासनाने केलेल्या सवेक्ष णायसवारे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरासह प्रमुख १५ शहराींतील िुन्या िीणा झालेल्या 
िलवादहन्या तु्ण्याच े प्रकार ददवसेंददवस वाढत असून पाणी र्त्यावरुन ग्ारात 
िाण्याच ेप्रकारही अनेक शहराींमध्ये वारींवार घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील दषुकाळी ज्थती पाहता शहरातील िलवादहन्याींमिून आणण 
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा येािनेतून होणाऱया पाण्याची गळती रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) शासनाने याबाबत कोणतेही सवेक्ष ण केलेले नाही. 
(२) शहरात ववववि सेवा पुरववणाऱया उपक्रमाींच ेखोदकाम इत्यादी ताींब्क कारणामुळे 
िलवादहनी तू्णे व गळतीचे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात.  तथावप अशी 
पाणी गळती आढळल्यास सदर गळती बींद करणेबाबत आवचयक कायावाही नागरी 
्थाननक ्वराज्य सीं्थामाता त तात्काळ करण्यात येत.े 
(३) व (४) ्थाननक ्वराज्य सीं्थाींमाता त िुन्या िीणा झालेल्या िलवादहन्या 
बदलणे, िलगळती दरुु्तीची कामे करणे, ववतरण व्यव्था बळक्ीकरण, वॉ्र 
ऑडी् करुन  
घेणे, िलगळती रोखणेसाठी ववशेर् मोदहम राबववणे व दहशेब बा्य पाणीपुरवठयाचे 
प्रमाण कमी करणेबाबत उपाययोिना वेळोवेळी करण्यात येत असतात. 

----------------- 
ठाणे जिलह्यासाठी अनुसूधचि िमािीच ेआरक्षण २२ टक्िे ऐििी ७ टक्िे 

िरणेबाबि 
  

(२२) *  १२६११   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिा दहरे :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ८०७३ ला ददनाांि २२ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््याच ेववभािन झाल्याने व ठाणे जिल््यातील सवा आददवासी तालुके 
पालघर जिल््यात समाववष् असल्याने ठाणे जिल््यासाठी अनुसूधचत िमातीच्या 
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आरक्ष णाची ्केवारी ७ ्के करण्याबाबतचा ववर्य माहे िुल,ै २०१५ च्या 
अधिवेशनात ताराींरकत प्रचनाच्या रुपाने चचसे आला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठाणे जिल््यासाठी अनुसूधचत िमातीच े आरक्ष ण ७ ्के 
करण्याबाबतचा प्र्ताव अींनतम ्प्प्यात असून १५ ददवसात याबाबतचा ननणाय 
घेण्यात येईल असे आचवासन शासनाने सभागहृात ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ददलेल्या आचवासनाच्या अनुर्ींगाने व सदर ववर्याबाबत 
महाराषर राज्य रशक्ष ण पररर्देच ेकायााध्यक्ष  व कोकण ववभाग रशक्ष क मतदार सींघाचे 
लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी व ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
ददलेल्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ठाणे जिल््यातील अनुसूधचत िमातीच े आरक्ष ण ७ ्के करण्याबाबतच्या 
प्र्तावास मी्ं ीमींडळाने दद. २४.११.२०१५ रोिीच्या बैठकदत मान्यता ददली आहे. वविी 
व न्याय ववभागाने सूधचत केल्यानुसार आरक्ष ण अधिननयम-२००१ मिील कलम ४ 
(२) मिील नतसऱया परींतूकामध्ये सुिारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या प्रारुपास 
मींब्मींडळाने मान्यता ददलेली आहे. त्याअनुर्ींगाने पुढील वैिाननक कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
व्यिसाय मशक्षण सांस्था (आय.टी.आय.) मध्ये िायारि असलेलया अतिररक्ि 

तनदेशिाांना इिर सांस्थाांिर सामािून घेणेबाबि 

(२३) *  १२७२६   श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर 
िाांबे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे ववभागातील सातारा, साींगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे व इतर काही 
जिल््यातील व्यवसाय रशक्ष ण सीं्था (आय.्ी.आय.) मध्ये कायारत असलेल्या 
रशक्ष काींना (ननदेशकाींना) सन २००२ पासून अनतररत दशावनू त्याींच े इतर सीं्थावर 
समायोिन करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अशा ननदेशकाींच े समावेश न झाल्यामुळे त्याींच े वेतन ही अदा 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा ननदेशकाींच े समावेश करुन त्याींच्या वेतनाचा प्रचन 
सोडववण्यासाठी शासनाने काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
पुणे ववभागात सन २००२ पासून आय.्ी.आय मिील कायारत रशक्ष क (ननदेशक) 
अनतरीत ठरत नसल्याने त्याींच ेसमायोिनाचा प्रचन उयस् ावत नाही. 
(२) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगर प्रदेश क्षे्वििास प्राधधिरणािील िमाचाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(२४) *  १२६४३   अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.ियिांिराि िाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील पुणे महानगर प्रदेश क्ष े्ववकास प्राधिकरणाच े कामकाि गतीने 
करण्यासाठी पाचशे कमाचाऱयाींची आवचयकता असताना देखील ८१ पदाींनाच मींिुरी 
ददली असल्याची मादहती माहे ऑग््, २०१५ च्या चौर्थया सप्ताहात ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पुणे महानगर प्रदेश क्ष े्ववकास प्राधिकरणाची अिून ऑनलाईन 
नददणीसाठी अयसयाप अधिकृत सींकेत्थळ नाही, यामुळे िरमनीच े क्ष े् नकाशे, 
बाींिकाम परवाने, अिा नददणी, भोगव्ा प्रमाणप्, सातबारा उतारा ही 
रमळववण्याकररता शेकडो नागररकाींच ेप्र्ताव प्रलींबबत असल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१५ 
च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)1 असल्यास,  उपरोत  प्रकरणी  शासनाने  चौकशी  केली   आहे काय,                                                 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार पुणे महानगर प्रदेश 
क्ष े्ववकास प्राधिकरणातील कमाचाऱयाींची पदे पुणा क्ष मतेने भरण्यासाठी व नागररकाींचे 
प्रलींबबत प्र्ताव वेळेत रमळण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे महानगर प्रदेश क्ष े् ववकास प्राधिकरणाच्या प्र्ताववत 
कमाचारी आकृतीबींिातील ८८ पदाींच्या ननरमातीस शासनाने क्रमाींक पीएमआरडी-
३३१५/प्र.क्र.६८/नवव-७, दद. १३.८.२०१५ च्या प्ान्वये सहमती ददली आहे. 
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(२), (३) व (४) पुणे महानगर प्रदेश क्ष े् ववकास प्राधिकरणावर मु्य कायाकारी 
अधिकारी तथा महानगर आयुत तसेच ववशेर् कायाकारी अधिकारी/उप मु्य 
कायाकारी अधिकारी या पदाींवर शासनामाता त अधिकारी ननयुत करण्यात आले 
आहेत. तसेच इतर पदावर अधिकारी/कमाचारी ननयुत करण्याची कायावाही पुणे 
महानगर प्रदेश क्ष े् ववकास प्राधिकरणाच्या ्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
     पुणे महानगर क्ष े् ववकास प्राधिकरणाच े सींकेत ्थळ ववकरसत करण्याची 
कायावाही सुरु असून त्याची पदहली पायरी म्हणून त्या सींकेत्थळाच्या शासरकय 
नामारभिानास कें द्र शासनाच्या राषरीय सूचना ववञानान कें द्र (एनआयसी) कडून 
मान्यता प्राप्त झाली असून सदर सींकेत्थळ सवाकर्ररत्या नागररकाींना उपलब्ि 
व्हावे म्हणून त्याची ताींब्क कायावाही सुरु असून लवकर कायाजन्वत होणे अपेक्षक्ष त 
आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदा (िा.िोरपना, जि.चांद्रपूर) येथे िॉ.िोगी ि त्याांच्या पत्नीची हत्या िेलयाची घटना 

(२५) *  ११६८२   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचाींदरू िवळच असलेल्या नाींदा (ता.कोरपना, जि.चींद्रपूर) येथे राषरिमा प्रचार 
काया, अींिश्रध्दा व व्यसनमुतीवर प्रखरपणे भाषय करणारे डॉ.िोगी व त्याींच्या 
पत्नीची ददनाींक ३१ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास अञानात इसमाींनी हत्या 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील हत्या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयसनुसार आरोपीींना ताब्यात घेऊन त्याींचवेर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ३१/०८/२०१५ रोिी रा्ौ डॉ.िोगी याींच्या घरात 
अञानात चोरट्याींनी प्रवेश करुन त्याींच्या पत्नीचा खून करुन घरातील रुपये १,३९,०००/- 
चा माल चोरुन नेला. 
(२) व (३) या अनुर्ींगाने रतयाादीने ददलेल्या तक्रारीवरुन पोलीस ््ेशन गडचाींदरू येथे 
गु.र.क्र.६७/१५, भा.दीं.वव.कलम, ४६०, ३०२ अन्वये ददनाींक १.९.२०१५ रोिी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
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    सदर गुन््याचा चवान पथकायसवारे शोि घेण्यात आला असता कोणताही प्रनतसाद 
रमळाला नाही. सदर प्रकरणी मतृकाींच े नातवेाईक व घ्ना्थळी शेिारी राहणाऱया 
लोकाींकड े चौकशी केली असता कोणतीही उपयुत मादहती प्राप्त झाली नाही. या 
गुन््याींमध्ये चोरी झालेला मोबाईल ॲज्व्हे् झाल्यास त्याचा आयईएमआय 
नींबरच्या आिारे आरोपीचा शोि लागू शकतो. याकररता मोबाईल ऑपरे्र कीं पनीशी 
सींपका  सािण्यात आला आहे. तसेच से् ्ॉप बॉस ॲ्ीव्हे् झाल्यास याबाबत 
आरोपीचा शोि लागू शकतो. याअनुर्ींगाने ्ा्ा ्काय कीं पनीशी प्व्यवहार करण्यात 
आला आहे. गुन््यात चोरी झालेले दाधगने व द्.व्ही. याच ेवणान सवा सराताना देऊन 
त्याींच्याकडून ववचारपूस करण्यात येत आहे. सदर गुन््यात वडार समािाच्या 
गुन्हेगार पाचवाभूमी असलेल्या इसमाींचा सींबींि असल्याची शयता असल्याने वडार 
व्ती गुप्त बातमीदाराींच्या माता त मादहती प्राप्त करुन घेण्याच ेप्रयत्न चालू आहेत. 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील नानािटी रुग्णालयाि प्रशासन िमी मनुष्ट्यबळाि  

िमाचाऱ्याांना राबिून घेि असलयाबाबि 
(२६) *  ११९२०   श्री.वििय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि 
टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िािा बेग, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.महादेि िानिर :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील नानाव्ी रुग्णालयात कमाचारी कपात सुरु असून कमी मनुषयबळात 
कमाचाऱयाींना राबवून घेत असल्याचा तसेच ११ कामगाराींना शुल्लक कारण दाखवून 
तात्काळ कामावरुन कमी करण्यात आल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात नागररकाींना उपचारादरम्यान होणारा खचा अवाया 
बाहेर िात असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
 
(४) तयसनुसार, कमी मनुषय बळात कमाचाऱयाींना राबवनू घेणाऱया रुग्णालयावर 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, रुग्णालयाकडून घेतल्या िाणाऱया रुग्ण सेवेच्या दराींवर ननयीं्ण 
ठेवण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही, तथावप, ११ बदली कामगाराींना गैरहिेरीच्या 
कारणावरुन कामावरुन कमी केले आहे. ही बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ननदशानास 
आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(५) महाराषर जलननकल ए््ॅजब्लशमें् ॲ्, २०१४ मध्ये रुग्ण व नागरीकाींना 
वैयसयकदय आ्थापना माता त ददल्या िाणाऱया सोयी व सुवविाींचा अींतभााव करण्यात 
आलेला आहे. त्यामध्येच रुग्णालयातील सेवा त्याींच्या दराववर्यीची मादहती ठळकपणे 
तलकावर लावण्याबाबतची तरतूद ववदहत करण्यात आलेली आहे. सदर कायदा 
राज्यात लागु करण्याच्या अनुर्ींगाने मा.मीं्ीमींडळाच्या मान्यत्ेतव त्याववर्याची 
द्प्पणी व कायदाचा मसुदा सावािननक आरोग्य ववभागामाता त सादर करण्यात आला 
आहे. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
पारमशिनी (जि.नागपूर) िालुक्यािील वपांपरी (िन्हान) येथील पोलीस  

ठाण्यास स्ििां् िागा देण्याबाबि 
(२७) *  १११८४   श्री.रािेंद्र मुळि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाररशवनी (जि.नागपूर) तालुयातील वपींपरी (कन्हान) येथील पोलीस ठाणे 
भाड्याच्या िागेत कायााजन्वत असून कन्हान पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी व 
कमाचाऱयाींना गैरसोयीच ेहोत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कन्हान पोलीस ठाण्याला ्वतीं् िागा देण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीस ््ेशन, कन्हान, नागपूरच्या प्रशासकदय इमारत बाींिकामाकरीता कन्हान 
परीसरात पोलीस ववभागाची िागा उपलब्ि नसल्याने अन्य शासकदय िागा उपलब्ि 
होण्याकरीता पाठपुरावा सुरु आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विविध विभागाि लाचलुचपिीची प्रिरणे तनदशानास येि असलयाबाबि 

(२८) *  १२५२४   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलुलाखान 
दरुााणी, श्री.रािेंद्र िैन, श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुतनल 
िटिरे, िॉ.अपुिा दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७८४६ ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१५ 
रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज् यात सन २०१२ ते २०१५ या साडतेीन वर्ााच् या कालाविीमध् ये एकूण १३० 
लाचखोर पोलीस अधिकारी एसीबीने केलेल्या कारवाईत सापडले असून त् यात मुींबई 
पररक्ष े्ात १९, पुणे पररक्ष े्ात १९ आणण औरींगाबाद पररक्ष े्ात १७ प्रकरणे घडले 
असल् याची मादहती ऑग् ् , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात ववववि खात्यात लाचलुचपतीची प्रकरणे ननदशानास येत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उ त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार दोर्ीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) तसेच सदरील प्रकरणाींना प्रनतबींि करणेसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सन २०१२ त ेऑग््, २०१५ या कालाविीत लाचलुचपत 
प्रनतबींिक ववभागायसवारे १४६ पोलीस अधिकाऱयावर लाचचे्या सापळा प्रकरणी कारवाई 
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुींबई पररक्ष े्ामध्ये ४७ पोलीस अधिकारी, पुणे 
क्ष े्ामध्ये ३९ पोलीस अधिकारी आणण औरींगाबाद पररक्ष े्ामध्ये २५ पोलीस 
अधिकाऱयाींववरुध्द लाचचे्या सापळा प्रकरणी कायावाही करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ददनाींक ०१.०१.२०१५ त े३१.१०.२०१५ या कालाविीत ववववि खात्यातील शासकदय 
लोकसेवकाींववरुध्द एकूण १०५० लाचचेा सापळा प्रकरणी कायावाही करण्यात आली 
असून त्यामध्ये १३६२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. एकूण १०५० 
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प्रकरणापैकद ४५३ प्रकरणी मा.न्यायालयात दोर्ारोप प् दाखल करण्यात आले असून 
५६ प्रकरणामध्ये अरभयोग दाखल करण्यास सक्ष म प्राधिकारी याींची मींिूरी प्राप्त 
झाली असून त्यानुसार मा.न्यायालयात दोर्ारोपप् दाखल करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. तसेच १६६ प्रकरणामध्ये सींबींधित सक्ष म प्राधिकारी याींची 
अरभयोग दाखल करण्यास मींिूरी प्राप्त झालेली नाही. उवाररत ३७५ प्रकरणामध्ये 
गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(५) भ्रष्ाचाराच्या प्रकरणी आळा घालण्याकररता िनतमेध्ये िागतृी आणणेसाठी 
लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागायसवारे दरवर्वप्रमाणे दद.२६.१०.२०१५ त े३१.१०.२०१५ या 
कालाविीत दक्ष ता िनिागतृी सप्ताहाच ेआयोिन करण्यात आले होत.े नागररकाींना 
तक्रारी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सींपका  माध्यमे उपलब्ि करुन देण्यात आली आहे. 
१) ्ोल फ्रद क्र.१०६४ 
२) मोबाईल ॲप - www.acbmaharashtra.net 
३) सींकेत्थळ - www.acbmaharashtra.gov.in 
४) तेसबुक- www.facebook.com/maharashtraACB 
५) Twitter Account ACB_Maharashtra 
(६) लाचचे्या सापळा प्रकरणामध्ये ववनाववलींब कारवाई करण्यात आली आहे. 

----------------- 
इमारि बाांधिाम िामगाराांप्रमाणे इिर िामगाराांच्या प्रश्नाांबाबि  

तनमााण मिदरू सांघटनेने िेलेले आांदोलन 

(२९) *  १२३८३   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इमारत बाींिकाम कामगाराींप्रमाणे इतर कामगाराींच्या प्रचनाींबाबत ननमााण मिदरू 
सींघ्नेने ददनाींक २ आ्ोबर, २०१५ रोिी आझाद मैदानात आींदोलन केले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या मागण्याींच े्वरुप काय आहे, 
(३) या मागण्याींबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे ? 
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) इमारत व बाींिकाम कामगाराींप्रमाणे इतर कामगाराींच्या 
प्रचनाींबाबत ननमााण मिदरू सींघ्नेच े ददनाींक २ ऑ्ोबर, २०१५ रोिीच्या आझाद 
मैदानातील आींदोलनाबाबतच े ननवेदन या कायाालयात प्राप्त झाल्याच े ददसून येत 
नाही. 
(२) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी महानगरपामलिेििून मोबाईल टॉिरच्या िसुलीबाबि होि असलेले दलुाक्ष 

(३०) *  ११७६९   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी महानगरपारलकेतील हद्दीतील सुमारे ९२ मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याकडून 
कोट्यविी रुपयाींची थकदत वसूली तसेच भोगवा्ा प्रमाणप् न घेता करण्यात 
आलेली उभारणी याकड े िाणीवपुवाक दलुाक्ष  करणाऱया महानगरपारलका परभणी 
मिील अधिकारी व कमाचारी याींच्या सींशया्पद कारभाराची चौकशी करण्यात यावी 
अशी मागणी परभणी येथील प्काराींनी प्रिान सधचव नगरववकास, मुींबई याींच्याकडे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनायसवारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अनाधिकृतररत्या ्ॉवर उभारणी, भोगव्ा प्रमाणप् नसताींना उभारणी 
करणे, थकदत कोट्यविी रुपयाींची वसुली करण्यासाठी केवळ नो्ीसा देऊन वेळकाढू 
िोरण राबववणे व इतर मुद्दे ननहाय तक्रारीींची वररषठ ्तरावरुन चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदरील चौकशी व कारवाई सुरु न करण्याबाबत होत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील नगरपामलिेच्या अध्यक्षाांच ेसहयाांच ेअधधिार  

शासनाने िाढून घेिले असलयाबाबि 

(३१) *  १२४३६   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.सांिय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपारलकेच्या अध्यक्ष ाींच ेसहयाींच ेअधिकार शासनाने काढून घेतले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन या आदेशायसवारे लोकशाहीचा अवमान करून लोकप्रनतननिीींचे 
महत्व कमी करण्याचा हा ननणाय शासन मागे घेणार काय ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर नगरपररर्दा, नगर पींचायती व औयसयोधगक 
नगरी अधिननयम, १९६५ नुसार नगरपारलका अध्यक्ष ाींना असलेले कोणतहेी अधिकार 
शासनाने काढून घेतलेले नाहीत. 
     महाराषर नगरपररर्द लेखा सींदहता, २०१३ मिील ननयम १५९ नुसार प्रदान 
प्रमाणक मींिूर करण्याच े अींनतम अधिकार नगरपररर्द मु्याधिकारी याींना आहेत. 
मा् त्यासोबतच्या नमुना क्र. ६४ मध्ये या तदतुदीींशी ववसींगत अशी नगराध्यक्ष ाींच्या 
्वाक्ष रीची तरतूद होती. ही ववसींगती ददनाींक १४/०८/२०१५ च्या अधिसूचनेव्दारे 
सुिाररत केली आहे. 
(२) प्रचन उदभवत नाही. 

----------------- 
पुणे शहराि सािाितनि दठिाणी लािण्याि येणारे अनधधिृि फ्लेक्स, प्िे  

आदीांिर िारिाई िरण्याबाबि 
(३२) *  ११२१८   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील अनधिकृत फ्लेस, सावािननक दठकाणी धचक्ववण्यात येणारी 
प्के आदीींवर कारवाई करण्याची महापौर याींनी घोर्णा केली असल्याच े माहे 
ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोर्णेनुसार अनधिकृत फ्लेस सावािननक दठकाणी धचक्वण्यात 
येणारी प्के काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
     महापौर, पुणे महानगरपारलका याींनी शहर हद्दीतील अनधिकृत बोडा, बॅनर इ. 
वर कारवाई करण्याबाबत ननदेश ददले आहेत. 
(२) पुणे शहर हद्दीत अनधिकृतपणे लावण्यात येणाऱया तलक, बोडा, बॅनर यावर पुणे 
महानगरपारलकेमाता त ननत्याने कारवाई करण्यात येत असून, मा. उच्च 
न्यायालयाच्या ददनाींक ६.८.२०१५ रोिीच्या आदेशानुसार महानगरपारलका हद्दीत 
अनधिकृतपणे लावण्यात येणाऱया तलक, बोडा, बॅनर यावर प्रभावीपणे कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
   त्यानुसार पुणे महानगरपारलकेने  माहे ऑग््, २०१५ मध्ये ११५३८ व माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये  ९११५ प्रकरणी कारवाई केलेली आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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राघिेंद्र एस.आर.ए.सोसायटी, नििीिन सह. गहृतनमााणच्या वििासिाने  
खोटे दस्िािेि िापरून शासनाची िेलेली फसिणूि 

(३३) *  ११९८४   प्रा.िोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राघवेंद्र एस.आर.ए.सोसाय्ी, नविीवन सह. गहृननमााणच ेववकासक सहयोग होम 
डवे् हलपसा, मौिे ओरशवरा, ता.अींिेरी, राघवेंद्र मींददर रोड, सी.्ी.एस.३९७/ १ त े१२, 
३९८, ४०० (पा ा्) याींनी म्हाडा व खािगी िागेवर एस.आर.ए.ची योिना आणून 
खोट्या कागदप्ायसवारे ४१६ झोपड्या पा् केल् या व १०९ झोपड्या अपा् केल् याने 
सदर झोपड्यामध् ये मागील ३० वर्ाापासून राहणा-या रदहवाशाींना र् त् यावर राहण् याची 
वेळ आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ववकासकाने खो्ी गुमा् ता लायसेन् स तयार करुन ७० पेक्ष ा 
िा् त दकुाने एने चर-II मध् ये पा् करुन ती करोडो रुपयाींना ववकून बबल् डर, भ्रष ् 
अधिकारी व धचत प्रमो्र याींनी शासनाची करोडो रुपयाींची तसवणूक केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गुमा् ता क्र.के.डब् ल् यू. आय २९२५ व के.डब् ल् यू.आय ९५९२ ही 
शाींतीराम गुडकेर व सतरानी याींच् या नावावर आहेत, परींतु धचत प्रमो्रने ही दकुाने 
आपल् या नावावर पा् केली आहेत व एने चर-II क्र.४०३, १०८, १४८, १५०, १७५, 
२००, २०४, २८५, ४१७, २२३, ५५४, ३ दकुाने बनाव् गुमा् ता लावून पा् केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करुन भ्रष ् अधिकारी, बबल् डर व धचत प्रमो्र 
याींच् यावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) म्हाडा, शासकदय व खािगी मालकदच्या िरमनीवर राघवेंद्र 
सहकार एस.आर.ए. सहकारी गहृननमााण व इतर चार सहकारी गहृननमााण सीं्थेची 
झोपडपट्टी पुनवासन योिना सुरु आहे. 
     या योिनेसींदभाात ४१६ पा् व १०९ झोपड्या अपा् असलेले परररशष्-२ अपर 
जिल्हाधिकारी (अनत/ननषका), पजचचम उपनगरे याींनी दद.०३.०३.२००६ रोिी पाररत केले 
होत.े त्यानींतर दद. ११.०६.२००७ अन्वये १०९ अपा् झोपडीिारकाींपैकद ५१ 
झोपडीिारकाींना पा् करण्यात आले व ४१६ पा् झोपडीिारकाींपैकद २ झोपडीिारकाींना 
अपा् ठरववण्यात आले होत.े या प्रमाणे एकूण ५२५ झोपडीिारकाींपैकद ४६५ 
झोपडीिारक पा् व ६० झोपडीिारकाींना अपा् करण्यात आले आहे. 
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(२) व (३) वर नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ४६५ झोपडीिारकाींपैकद ३४६ झोपडया 
ननवासी, ११४ अननवासी व ५ झोपडया सींयुत कारणाींसाठी पा् करण्यात आल्या 
आहेत. 
     या परररशष्-२ बाबत प्राप्त तक्रारीनुसार झोपडीिारकाींनी सादर केलेल्या 
पुराव्याची तेर तपासणी उपजिल्हाधिकारी (अनत/ननषका) तथा सक्ष म प्राधिकारी, अींिेरी 
याींचमेाता त करण्यात येत आहे. 
(४) पुराव्याचा पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर दोर्ी ववरूध्द उधचत कायावाही 
करण्याच ेप्र्ताववत आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
साांगोला शहरािील मसध्दाथा नगर येथील लोििस्िीि तनमााण झालेली  

गटारीची समस्या सोिविण्याबाबि 
(३४) *  ११३७४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) साींगोला शहरातील रसध्दाथा नगर लोकव्तीमध्ये पावसाचे पाणी रशरल्याने 
येथील रदहवाशाींना ्ास होत असून पोलीस वसाहत व महानगरमिील ग्ारीतून 
आलेल्या पाण्यामुळे येथील रदहवाशाींच्या आरोग्याचा प्रचन ननमााण झाला असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररर्देने रसध्दाथा नगर मिील ग्ारीच्या पाण्याचा प्रचन 
प्रािान्याने सोडवावा अशी मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनुसार येथील ग्ारीचा प्रचन सोडववण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     साींगोला शहरातील रसध्दाथा नगर हा भाग खोलग् असून माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
व त्यासुमारास िा्त पाऊस झाल्याने पावसाच े पाणी साचले होत.े तथावप, 
नगरपररर्देने तात्काळ उपाययोिना केल्याने आरोग्याचा प्रचन उयस् ावला नाही. 
(२) व (३) होय, नगरपररर्देने भूयारी ग्ार योिनेचा रु.५०.७५ को्ीचा प्र्ताव 
आयआय्ी, पवई याींचेकड ेतपासणीकरीता सादर केला आहे. 
 नगरपररर्देकडून तसा प्र्ताव प्राप्त झाल्यास ताींब्क बाबीींची छाननी करुन पुढील, 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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िणी (जि.यििमाळ) येथील मशरपूर पोलीस ठाण्याांिगाि िरोिा सुांदरनगर  
येथे दारु विके्रत्याने एिा युििाचा खून िेलयाबाबि 

(३५) *  ११४३८   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वणी येथील रशरपूर पोलीस ठाण्याींतगात तरोडा सुींदरनगर येथे दारु ववके्रत्याने 
एका युवकाचा खून केला असून एक िण गींभीर िखमी झाला असल्याच े माहे 
ऑग््, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दारु ववके्रत्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) या अनुर्ींगाने प्राप्त तक्रारीच्या आिारे पोलीस ््ेशन रशरपूर येथे गु.र.क्र.९०/१५, 
भा.दीं.वव. कलम ३०२, ३२४, ५०४, ५०६ अन्वये गुन्हा नदद करण्यात आला. 
तपासाअींती सदर गुन््यातील तीनही आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर 
आरोपीींववरुध्द दद. १९.११.२०१५ रोिी न्यायालयात दोर्ारोपप् दाखल करण्यात आले 
आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
बीि जिलहयािील मदहला अत्याचाराची प्रिरणे अतििलद गिी  

न्यायालयािि ेिगा िरणेबाबि 
(३६) *  ११८२८   श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) बीड जिल्हयातील मदहला अत्याचार आणण अल्पवयीन ववदयाथवनीवर झालेल्या 
बलात्काराची प्रकरणे अनतिलद गती न्यायालयाकड े(ता्् रॅक को ा्) वगा करण्याची 
मागणी लोकप्रनतननिी याींनी दद.२८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास व वारींवार 
्मरणप्ाव्दारे शासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बीड जिल्हयात मौिे चोरींबा, भा्ेपुरी, शहािानपूर आदी दठकाणी 
झालेल्या मदहलाींवरील अत्याचार प्रकरणात आरोपीींची नावे ननषपन्न होवून तपास 
प्ररक्रया पुणा झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गुन्हयातील आरोपीींवर कायावाही करुन जिल्हयात वाढत असलेल्या 
मदहला अत्याचार आणण बलात्काराच्या घ्ना थाींबववण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) बीड जिल्हयातील रकती मदहला अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलीस तपास पुणा 
झाला आहे, 
(५) तसेच, मदहला अत्याचाराची प्रकरणे अनतिलद गती न्यायालयाकड े वगा 
करण्यासाठी शासन्तरावरुन होत असलेला ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(६) आरोपीींवर कायावाही करण्यासाठी शासन ववशेर् अरभयोत्याची ननयुती करणार 
आहे काय ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या घ्ना उघडकदस आल्यानींतर तात्काळ गुन्हा दाखल करुन 
आरोपीींना अ्क केली िात े व तपास पुणा करुन दोर्ारोप प् मदुतीत 
मा.न्यायालयात दाखल करण्यात येतात. अशा प्रकारच्या घ्ना घडु नये म्हणून 
सामाजिक सींघ्ना, मदहला दक्ष ता सरमती याींच्यामाता त शाळा, कॉलेि यादठकाणी व 
जिल्हा/तालुका ्तरावर मेळावे/रॅली आयोजित करुन िनिागतृी केली िात े तसेच 
बीड जिल््यात सवा तालुयाच्या दठकाणी मदहला छेडछाड ववरोिी पथक ननमााण 
करण्यात आले असून मदहलाींची छेड काढणारे रोड रोरमओ व अशा प्रकारच े कृत्य 
करणारे इसमाींवर वेळीच कारवाई करुन त्याींच्यावर योग्य त्या कलमान्वये ख्ला 
दाखल करण्यात येत आहे. तसेच मदहला पोलीस अधिकारी/कमाचारी याींच े रतरत े
ग्तीपथक ननमााण करण्यात आले असून त्याींची ननयरमतपणे पेरोरलींग चालू आहे. 
तसेच मदहलाींना त्याींच्यावरील अत्याचाराबाबतची मादहती देण्यासाठी बीड जिल्हा 
पोलीस ॲप व ्ोल फ्रद दरुध्वनी क्रमाींक  १०९१ हे कायाान्वीत असून त्याबाबत 
गावोगावी, शाळा/कॉलेि तसेच सवा प्रनतषठाने याींना मादहती देऊन िनिागतृी 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) िानेवारी २०१५ त ेऑ्ोबर २०१५ या कालाविीत खुनासह बलात्काराच्या १ 
इतर बलात्कार ४३ व ववनयभींगाच्या १०२ प्रकरणात दोर्ारोप प् दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
(५) एखादे प्रकरण िलदगती न्यायालयाकड ेवगा करावयाच ेकद नाही याबाबतच ेसींपूणा 
अधिकार मा.उच्च न्यायालयास आहेत. त्यामुळे बीड जिल््यातील मदहला 
अत्याचाराची प्रकरणे िलदगती न्यायालयाकड े वगा करण्याबाबतची ववनींती 
शासनामाता त मा.उच्च न्यायालयास करण्यात आली आहे. 
(६) प्रकरणपरत्वे आवचयकतनुेसार ववशेर् अरभयोत्याची ननयुती करण्याची 
कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील धगरणी िामगाराांसाठी बाांधलेलया घराांच ेिाम वििासिाने  
तनिृष्ट्ट दिााच ेिेलयाबाबि 

(३७) *  ११३०६   श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बींद धगरण्याींच्या िरमनीवर उभारण्यात आलेल्या घराींची लॉ्री 
म्हाडामातंत सन २०१२ मध्ये काढण्यात आली या लॉ्रीत कामगाराींना ववतरीत 
करण्यात आलेल्या घराींना गळती लागली असल्याची तक्रार कामगाराींनी म्हाडाकड े
केली असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारणा्तव ननकृष् दिााच े बाींिकाम करणा-या बाींिकाम 
व्यावसानयकाला पुन्हा घराींच े बाींिकाम करण्यास परवानगी देऊ नये अशी मागणी 
धगरणी कामगाराींनी केली असनू याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) सुिाररत ववकास ननयीं्ण ननयमावलीतील ननयम ५८ (१) 
(ब) मिील तरतुदीनुसार मुींबईतील बींद / आिारी धगरण्याींपैकद १८ धगरण्याींमिील 
धगरणी कामगाराींसाठी ६९४८ सदननका बाींिण्यात आल्या असून दद.२८.०६.२०१२ 
रोिीच्या सोडतीयसवारे यश्वी ठरलेल्या पा् धगरणी कामगाराींना ५७६८ सदननकाींचा 
म्हाडामाता त ताबा देण्यात आलेला आहे. उवारीत यश्वी अिादाराींबाबत कायावाही 
चालू आहे. 
     उपाध्यक्ष , म्हाडा याींच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार म्हाडामाता त ववतरीत 
करण्यात आलेल्या धगरणी कामगाराींसाठीच्या सदननकाींपैकद ्वान रमल रशवडी, 
्डॅन्डडा रमल रशवडी, न्यू दहींद रमल माझगाव येथील काही रदहवाशाींकडून 
गळतीबाबतच्या तक्रारी म्हाडाकड ेप्राप्त झाल्या होत्या. सदरहू तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने 
म्हाडामाता त प्रत्यक्ष  पाहणी केली असता रदहवाचयाींनी केलेल्या अींतगात कामामुळे 
गळती झाल्याच े आढळून आले. सदर गळतीच्या अनुर्ींगाने मे.बी.िी.रशके 
कन््रशन ्े.प्रा.रल. याींच्याकडून दरुु्ती करुन घेण्यात आलेली आहे. 
(२) अशा प्रकारची मागणी धगरणी कामगाराींकडून शासनास थे् अथवा म्हाडामाता त 
प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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



37 

मुांबई मेरो -२ प्रिलप ममरा-भाईंदर पयिं िरण्याबाबि 

(३८) *  ११६४७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई मेरो-२ च्या कामाला सुरुवात होत असून मेरो तत ददहसर पयंत 
असल्याच े ननयोजित करण्यात आले आहे ही बाब ददनाींक ६ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या पुववच्या ननयोिनानुसार मेरो रेल्व े रमरा-भाईंदर पयतं प्र्ताववत 
होती, त्यात बदल करुन ददहसर पयतं करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापुववच्या प्र्तावात बदल करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच,रमरा-भाईंदर शहरातील लोकसीं्येचा व नागरी सुवविाींचा ववचार करता मेरो 
-२ प्रकल्प रमरा-भाईंदर पयतं करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) सवकंर् पररवहन अ्यासाच्या रशतारशीनुसार ददहसर-रमरारोड-माणणकपूर-ववरार 
२९.९ रक.मी. लाींबीचा मेरो मागा प्र्ताववत आहे. त्याअनुर्ींगाने प्रािान्यक्रमानुसार 
ननयोिनबध्द आणण ननिी उपलब्ितनुेसार पुढील कायावाही मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधिकरणामाता त करण्याच ेननयोजित आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
िलयाण िोंबबिली महानगरपामलिेिील हस्िाांिरणीय (टीिीआर) वििास हक्ि प्रदान 
िरण्याच्या प्रिरणाांमध्ये समाविष्ट्ट असलेल या अधधिा-याांची विभागीय चौिशीबाबि 

(३९) *  १११२१   अॅि.अतनल परब :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६७५७ ला ददनाांि १५ 
िुल,ै २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह्ताींतरणीय (्ीडीआर) ववकास हक प्रदान करण्याच्या प्रकरणाींमध्ये समाववष् 
असलेले तत्कारलन आयुत, कल्याण - डदबबवली महानगरपारलका श्री रामनाथ 
सोनवणे याींची तसेच सींचालक, नगररचना, पुणे याींना श्री.चीं.प्र.रसींह, तत्कालीन 
सहायक सींचालक, नगररचना, कल्याण डदबबवली महानगरपारलका याींची ववभागीय 
चौकशी करण्याबाबत प्रिान सधचव (१) याींनी सधचव (नवव-२) नगरववकास ववभाग 
याींना ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास आदेश ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आदेशानुसार श्री.सोनवणे, तत्कालीन आयुत, तसेच श्री.चीं.प्र. 
रसींह, तत्कालीन सहायक सींचालक, नगररचना, याींची ववभागीय चौकशी पूणा झाली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीनुसार दोर्ी व्यतीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) तत्कारलन आयुत, कल्याण-डदबबवली महानगरपारलका 
याींची ववभागीय चौकशी सुरु करण्यापूवव त्याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्याची 
कायावाही करावी असे सधचव (नवव-२) याींना व तत्कारलन सहाय्यक सींचालक, नगर 
रचना, कल्याण-डदबबवली महानगरपारलका श्री.च.प्र.रसींह याींची ववभागीय चौकशी सुरु 
करण्यापूवव त्याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्याची कायावाही करावी असे सींचालक 
नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींना दद. २२/९/२०१५ च्या प्ान्वये कळववण्यात 
आले आहे. 
(२) व (३) तत्कारलन आयुत, कल्याण-डदबबवली महानगरपारलकेच े श्री.रामनाथ 
सोनावणे याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्याची कायावाही करावी असे शासनाने 
दद.२९/१०/२०१५ च्या प्ान्वये आयुत, कल्याण डदबबवली महानगरपारलका याींना 
कळववले आहे तर सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींनी श्री.च.प्र.रसींह 
याींना दद.२४/११/२०१५ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावली आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
िराि (जि.सािारा) शहरािील भुयारी गटाराांची साफसफाई िरण्याबाबि 

(४०) *  ११४९८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.िोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (जि.सातारा) शहरातील मध्यवतव व वदाळीच्या दठकाणी असलेल्या कमावीर 
चौकात भुयारी ग्ार भरून वादहल्यामुळे त्यामिील दगुिंीयुत पाणी र्त्यावर 
आल्यानींतर त्याचा दत्त चौक व कमावीर चौकातील नागरीकाींना ्ास होत असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने लक्ष  घालून येथील भुयारी ग्ाराींची सातसताई 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) कराड शहरातील भुयारी ग्ार योिना दह सन १९७४ पासूनची असून ती 
आिअखेर पयतं सुज्थतीत कायााजन्वत आहे. परींतु शहराच्या लोकसीं्येत वाढ 
झाल्यामुळे अज्तत्वातील भुयारी ग्ार यीं्णेवरील ताण वाढत आहे. कराड 
नगरपररर्देकडून भुयारी ग्ार यीं्णा सुज्थतीत ठेवण्याच्या दृष्ीने ननयरमतपणे 
सात करण्याची कायावाही करण्यात येत.े 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

निीन पनिेल (जि.रायगि) पररसराि स्िप्नपूिी आणण सहारा या बाांधिाम 
व्यािसातयिाांनी स्िस्ि घराच ेआममष दाखिून ग्राहिाांची िेलेली फसिणूि 

(४१) *  १२११९   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.रािेंद्र िैन, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवीन पनवेल (जि.रायगड) पररसरात ्वप्नपूतव आणण सहारा या बाींिकाम 
व्यावसानयकाींनी दठकदठकाणी इमारतीींना होडडगं्ि आणण बॅनसायसवारे िादहरातबािी 
करुन ्व्तात घरे देतो म्हणून ग्राहकाींकडून लाखो रुपये घेऊन त्याींची तसवणूक 
केल्यामुळे ददनाींक २३ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास पनवेल पोलीस 
्थानकात ग्राहकाींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आहे, तयसनुसार उत ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय.   
(२) सहारा या बाींिकाम व्यावसानयक याींचे ववरुध्द खाींदेचवर पोलीस ््ेशन, ठाणे येथे 
गु.र.क्र. १२७/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४२० महाराषर मालकद हकाच्या फ्लॅट्सबाबत 
(त ेबाींिण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्रद, व्यव्थापन व ह्ताींतरण याींच ेननयम व 
करण्यासींबींिी) अधिननयम १९६३ च े४ (१)/१३(१) अन्वये गुन्हा नदद करण्यात आला 
आहे. गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
   तसेच ्वप्नपूतव या व्यावसानयकाच ेववरुध्द खाींदेचवर पोलीस ठाणे येथे दोन गुन्हे 
दाखल आहेत. 
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    १) गु.र.क्र. २०४/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकद हकाच्या 
फ्लॅट्सबाबत (त ेबाींिण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्रद, व्यव्थापन व ह्ताींतरण 
याींच ेननयम व करण्यासींबींिी) अधिननयम १९६३ च े४ (१)/१३(१) 
    २) गु.र.क्र. २०५/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२० महाराषर मालकद हकाच्या 
फ्लॅट्सबाबत (त ेबाींिण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याींची ववक्रद, व्यव्थापन व ह्ताींतरण 
याींच े ननयम व करण्यासींबींिी) अधिननयम १९६३ च े ४ (१)/१३(१) अन्वये गुन््याींची 
नदद करण्यात आली आहे. सदर गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रचन उयस भवत नाही. 

----------------- 
मसांधुदगुा जिलह्याची सागरी किनारपट्टी असुरक्षक्षि असलयाबाबि 

(४२) *  १२०३०   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िािा बेग, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रसींिुदगुा जिल््याची १२१ रक.मी. लाींबीची सागरी रकनारपट्टी अयसयापही असुरक्षक्ष त 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १५ ऑग््पासून समुद्रात ग्ती नौका सुरु होते, परींतू माहे 
सप् े्ंबर मदहनापूणा होऊनही अयसयापी समुद्रात ग्ती नौका सुरु न झाल्यामुळे 
जिल््याची सागर रकनारपट्टी असुरक्षक्ष त बनली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी वा पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने रसींिुदगुा जिल््याच्या सागरी रकनारपट्टीच्या 
सुरक्षक्ष ततचे्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
    पावसाळयात महाराषर मेरर्ाईम बोडा माता त दरवर्वप्रमाणे दद.२६.०५.२०१५ ते 
दद.३१.०८.२०१५ पयंत सवा बींदरे बो् वाहतुकदसाठी बींद करण्यात येतात, या 
कालाविीत समुद्र पूणात: खवळलेला असल्यामुळे त्या कालाविीत ्पीड बो्ीयसवारे 
सागर ग्त करणे िोकादायक राहत.े 
    सदरचा कालाविी सींपल्यानींतर दद.१.०९.२०१५ पासून सागर ग्त पूवावत सुरु 
करण्यात आली असून ती ननयरमतपणे सुरु करण्यात आलेली आहे. 
    सागरी रकनारपट्टीच्या सुरक्ष ेच्यादृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येतात. 
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   १) रसींिुदगुा जिल््याच्या सागरी रक्ष णासाठी ६ सागरी पोलीस ठाणी कायारत 
आहेत. 
   २) जिल््याच्या सागरी रकनाऱयावर ववववि दठकाणी १६ चकेपो्् कायारत असून 
प्रत्येक दठकाणी सश्् पोलीस अींमलदार नेमले िातात. त्याींचकेडून सींशनयत वाहने 
व व्यतीींची तपासणी केली िात.े 
   ३) जिल््यात एकूण ५४ सागर सुरक्ष ा दले कायारत असून त्याींच्या ननयरमत 
बैठका घेतल्या िातात. तसेच त्याींचकेडून सींशया्पद हालचालीींची मादहती घेतली 
िात.े त्यारशवाय पोलीस ववभागाकडून सागरी सुरक्ष ेच्या सींदभाात मादहती काढण्यासाठी 
बातमीदार नेमण्यात आलेले आहेत. 
   ४) सागरी सुरक्ष सेाठी को््ल हेल्पलाईन क्र.१०९३ व बल्क एसएमएस यीं्णा 
कायााजन्वत करण्यात आलेली आहे. 
   ५) सागरी रकनाऱयावर सुरक्ष ा यीं्णाची सतका ता तपासण्यासाठी तसेच कायाक्ष मता 
वाढववण्यासाठी सागर कवच मोदहमेच्या ितववर जिल््यामध्ये प्रत्येक मदहन्यातून 
एकदा रींगीत तालीमच े(मॉक डड्रलच े) आयोिन करण्यात येत.े 
   ६) ्थाननक मजच्छमार, मजच्छमार सीं्था, सागर रक्ष क दलाच े सद्य याींच्या 
समवेत प्रत्येक मदहन्यात बैठक आयोजित करण्यात येत.े 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
पाांढरिििा (जि.यििमाळ) येथील नगरपररषदेच ेगाळे मललाि  

न िरिा िाटप िेलयाबाबि 
(४३) *  १२२७७   श्री.सांददप बािोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) येथे लाखो रुपये खचा करुन नगरपररर्देने गाळे 
बाींिले मा् त्याचे रललाव न करताच मु्याधिकारी याींनी व्यापारी आणण रािकदय 
पक्ष ाींना वा्प केल्याचे माहे ऑग््, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार सदर मु्याधिकाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर गाळ्याच े वा्प योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०११ च ेमूल्याींकनाच्या आिारावर गाळ्याींचा रललाव मा् 
२०१५ मध्ये करण्यात आला. 
      तसेच, गाळ्याींचा रललाव जिल्हाधिकारी याींनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱयाच्या ननयीं्णाखाली घेणे आवचयक असताना तसे न केल्याच ेददसून येत.े 
     सबब जिल्हाधिकारी यवतमाळ, याींना चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

(४४) *  ११५५४   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.अमरनाथ रािूरिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्ि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील र्त्यावर सवा्  खड्डेच खड्ड ेझाले असून सदर खड्ड े हे 
महानगरपारलकेकडून माती ्ाकून बुिववले िात असल्याने र्त े सवा्  उखडले 
असल्यामुळे शहरात सवा्  िुळ पसरत असल्याने येथील नागररकाींना ्ास सहन 
करावा लागत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील र्त्यावरील खड्ड े मातीने बुिववण्यास महानगरपारलकेला 
मनाई करण्याच े आदेश देऊन या र्त्याच े डाींबरीकरण करण्याची मागणी येथील 
नागरीकाींनी जिल्हाधिकाऱयाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी र्त्याींच्या दरुु्तीकड े दलुाक्ष  करणाऱया सींबींधित 
अधिकारी व कमाचारी याींचवेर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उयस् ावत नाही.. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील नक्षलग्रस्ि भागाि िायारि असलेले पोलीस  
शासिीय तनिासस्थानापासून िांधचि असलयाबाबि 

(४५) *  १२०७६   श्री.ख्िािा बेग, श्री.रािेंद्र िैन, श्री.सांददप बािोररया, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील नक्ष लग्र्त भागात कायारत असलेले पोलीस शासकदय 
ननवास्थानापासून वींधचत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार नक्ष लग्र्त भागातील 
पोरलसाींना शासकदय ननवास्थाने देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) पोलीस अिीक्ष क, गददीया जिल्हा आ्थापनेवर 
मींिूर सीं्याबळाच्या तुलनेत ननवास्थाने अपूरी आहेत. 
     गडधचरोली मु्यालय व प्राणदहता उपमु्यालय येथे ८७६ ननवास्थाने उपलब्ि 
करुन ददलेली आहेत. 
     पोलीस अिीक्ष क, गदददया आ्थापनेवरील पोलीस अधिकारी व कमाचाऱयाींसाठी 
एकूण ३५६ ननवास्थाने बाींिण्यासाठी प्रशासकदय मान्यता देण्यात येत आहे. 
     पोलीस अि ज क्ष क, चींद्रपूर आ्थापनेवर पोलीस मु्यालय येथील नवीन १४९ 
ननवास्थाने व पोलीस ््ेशन भद्रावती येथे ६४ ननवास्थाने बाींिकामास प्रशासकदय 
मान्यता ददलेली आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील सेिातनितृ्ि पोलीस िमाचा-याांना त्याांच्या सेिा िाळाि घिलेलया गुन्हाांची 

साक्ष देण्यािरीिा मानधन ि येण्या िाण्याचा खचा देण्याबाबि 
(४६) *  ११००१   श्री.ममिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सेवाननवतृ्त पोलीस कमाचा-याींना त्याींच्या सेवा काळात घडलेल्या 
गुन््याींच्या तपास कामास गती प्राप्त होण्याकररता गुन््याींची साक्ष  देण्याकरीता 
्वखचााच े गुन््याचा तपास जिथे सुरु असेल नतथे िावे लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, साक्ष  नददववण्याच्या महत्वाच्या कामाकरीता येणा-या या सवा 
सेवाननवतृ्त कमाचा-याींच्या ननवासाची देखील व्यव्था करण्यात येत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवा सेवाननवतृ्त पोलीस कमाचा-याींना त्याींच्या काळात घडलेल्या 
गुन््याींची साक्ष  व प्रशासनाच ेतत्कालीक तपास सहकाया देण्याकरीता येण्या िाण्याचे 
मानिन तसेच ननवासाची व्यव्था करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही वा 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) होय, 
(३) प्रचरलत ननयमानुसार प्रवासभत्ता आणण दैननकभत्ता देण्यात येतो. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मौिे शतन मशांगणापूर (िा.नेिासा, जि.अहमदनगर) येथील  
शतन मशांगणापूर देिस्थान विश्िस्िाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(४७) *  ११८५८   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे शननरशींगणापूर (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील शननरशींगणापूर देव्थान 
ववचव्ताींच्या कारभारावर व त्याींनी केलेल्या आधथाक उिळपट्टी, तसेच नोकर भरती 
बद्दल ्थाननक नागररकाींनी तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयसनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) श्री. शनैचवर देव्थान, शनन रशींगणापूर येथील 
ववचव्थाींच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी व न्यानयक अिा प्राप्त आहेत. 
(२) तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने िमाादाय उप आयुत, अहमदनगर कायाालयामाता त चौकशी 
तसेच न्यानयक प्रकरण चालू आहे. 
(३) तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने िमाादाय उप आयुत, अहमदनगर कायाालयामाता त चौकशी 
तसेच न्यानयक प्रकरण चालू आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
 

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



45 

राज् यािील नश शहराि हिाई सेिा सुरू िरण् याचा राज्य शासनाने घेिलेला तनणाय 

(४८) *  १२५६२ श्री.रािेंद्र िैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील नऊ शहरात हवाई सेवा सुरू करण् याचा ननणाय राज् य शासनाने माहे 
ऑग् ्, २०१५ मध् ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोणकोणत् या शहरात हवाई सेवा सुरू करण् याचा ननणाय घेतला आहे, 
(३) असल् यास, राज् याच् या हवाई वाहतुकदबाबतच े राज् य शासनाने िोरण तयार केले 
आहे काय, 
(४) असल् यास, त् याच े् वरुप काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील ववववि शहरे ननयरमत 
हवाईसेवेयसवारे िोडण्याबाबत कें द्र शासनाच्या प्र्ताववत िोरणाशी सुसींगत राज्य 
शासनाच ेिोरण आखण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
नाांदेि शहरािील बीएसयुपी योिनचे्या लाभार्थयांििील  

थिीि रक्िम िसूल िरण्याबाबि 
(४९) *  ११३४७   श्री.अमरनाथ रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरात बीएसयुपी योिनेतींगात लाभार्थयांकड े ३६ को्ी रुपयाींची वसुली 
थकदत असल्याने पायाभूत सुवविाींची कामे रखडली असल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकवा्पाची ही वसूली करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) अींशत: खरे आहे, दद. ३०/११/२०१५ पयंत बीएसयुपी 
योिनेतील लाभार्थयांकडून रु. ३२ को्ी वसुल होणे बाकद आहे. 
(२) व (३) आयुत, नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपारलका याींच ेअहवालानुसार सदर 
लोकवा्ा नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपारलकेकडून झोन ननहाय सात वसुली 
रलवपकायसवारे वसुल करण्यात येत आहे. रशवाय दोन ववशेर् वसुली पथकाींची ्थापना 
करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील िाांददिली, मालाि आणण पोयसर येथील इमारिीांचा पुनविािास िरणेबाबि 

(५०) *  ११६२२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींददवली, मालाड आणण पोयसर येथे प्रत्येकद १७ एकरच्या दोन 
भुखींडावर असलेल्या सुमारे २०० इमारतीींमध्ये गेल्या ४० त े४५ वर्ाापासून रदहवाशी 
राहत असून प्रशासनाने ही रमली्री लॅन्ड असल्याच े साींगत पुनववाकासाला बींदी 
घातल्यामुळे या इमारतीींचा पुनववाकास रखडला असून अनेक इमारती मोडकळीस 
आल्या असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरमान्य ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील भखूींडावर असलेल्या शेकडो इमारतीींच्या पुनववाकास 
प्रशासनाच्या अयोग्य िोरणामुळे रखडल्याच्या ववरोिात सींतप्त रदहवाशाींनी मोचाा 
काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील नागररकाींच्या इमारतीच्या पुनववाकासाचा प्रचन सोडववण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र शासनाच्या पररप्कामुळे सी.ओ.डी.च्या ५०० मी. 
पररघातील इमारतीींचा पुनववाकास थाींबववण्यात आला असल्याच ेव यामिील काींददवली, 
मालाड पररसरातील शेकडो इमारती या सुमारे ३० त े४० वर्े िुन्या असल्याबाबतचे 
ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय, 
(३) व (४) मागादशाक तत्वे/ कायापध्दती कें द्रीय शासनाने ननजचचत केलेली असल्याने 
सींरक्ष ण ववभागाच्या पररप्कातील मागादशाक तत्वामध्ये ्पष्ता व सुिारणा 
करणेसाठी मा.सींरक्ष ण मीं्ी याींना ववनींती करण्यात आली आहे. दरम्यान कें द्र 
शासनाच्या सींरक्ष ण खात्याने ददनाींक १७/११/२०१५ रोिी सदर ववर्याबाबत नवीन 
पररप्क पाररत केले असून, त्या अनुर्ींगाने राज्य शासनामाता त नवीन परीप्क 
पाररत करणेची कायावाही सुरु आहे. 

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



47 

मालेगाांि (जि.नामशि) महानगरपामलिेची िामे  
अांदािप्िाप्रमाणे होि नसलयाबाबि 

(५१) *  १२६७९   िॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नारशक) महानगरपारलका अींतगात होणारी कामे अींदािप्काप्रमाणे 
न होणे, रुपये ५० लक्ष  अथवा १ को्ी रकीं मतीची ववकास कामे ्पिाात्मक ननववदा 
प्ररक्रयेयसवारे न करता ती लहान-लहान ्वरुपात लेबर सोसाय्ीमाता त केली िाणे, 
्पिाा न झाल्याने कामाची गुणवत्ता राखली न िाणे, ववकास कामाींच्या ननिीत 
गैरव्यवहार होणे, इत्यादी तक्रारीींच्या पाचवाभुमीवर महापारलकेच्या आधथाक 
अरभलेखाींची सक्ष म यीं्णेमाता त तपासणी व्हावी, अशी मागणी लोकप्रनतननिी 
(नारशक) याींनी मा.मु्यमीं्ी याींचकेड े ददनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच े प्ान्वये 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींव महानगरपारलकेची कें द्र शासनाच्या ‘अमतृ’ या महत्वकाींक्ष ी 
योिनेत ननवड झालेली असली तरी, महानगरपारलकेतींगात यापुवव दरुदृष्ीच्या व 
मोठ्या ववकास कामाींऐविी र्त,े ग्ारी याकामाींवर भर देण्यात आल्याने उड्डाण 
पुले, मनोरींिन पाका , तरण तलाव, ना्यगहृ, भव्य उयसयान अशी कामे प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अथासींकल्पीय ननिीचा योग्य ववननयोग होत नसल्यामुळे कामाचा दिाा 
अत्यींत सुमार राहून आणण सवासामान्य िनतसे मुलभूत सवुविाींपासून वींधचत रहावे 
लागत असल्यामुळे सावािननक ननिीचा िनतेच्या सेवाथा तसेच कल्याणासाठी पुरेपुर 
वापर व्हावा, याउद्देशाने सदरील दहशेबी अरभलेखाींच्या तपासणी सींदभाात कोणता 
ननणाय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबतचा ननणाय केव्हापयतं घेण्यात येणार आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मालेगाव महानगरपारलकेच्या गत कालाविीत ले्याींची 
तपासणी करण्यासींदभाात ददनाींक ७ ऑ्ोबर, २०१५ च ेप् प्राप्त झाले आहे. 
(२) महाराषर सुवणा ियींती नगरोत्थान अरभयान अींतगात शहरात उड्डाण पुल 
उभारण्याबाबतचा प्र्ताव ताींब्क मान्यतसेाठी सावािननक बाींिकाम ववभाग, नारशक 
याींच्याकड ेसादर करण्यात आलेला आहे. 

 तरण तलाव व उयसयानासाठीचा प्र्ताव जिल्हा ननयोिन सरमतीकड ेसादर 
करण्यात आलेला आहे. 

 मुलभूत सोयी सुवविाींसाठी उपलब्ि होणाऱया अनुदानातून धगरणा नदी 
रकनारी हररत पट्टा ननमााण करणे या कामाींतगात उयसयान व भू भराव करणे 
या कामाींतगात उयसयान व खुले नाट्यगहृ उभारणेबाबतचा प्र्ताव 
जिल्हा्तरीय उभारणेबाबतचा प्र्ताव जिल्हा्तरीय सरमतीकड े प्रशासकदय 
मींिूरीसाठी सादर करणेत आलेला आहे. 
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(३) मालेगाव महानगरपारलकेच े लेखापररक्ष ण हे कॅगच्या अधिपत्याखालील प्रिान 
महालेखाकार कायाालय, मुींबई व ्थाननक ननिी लेखा पररक्ष ा, औरींगाबाद याींचे 
कायाालयामाता त करण्यात येत.े 

 महानगरपारलकेच ेसन २०१४-१५ च ेलेखापररक्ष ण प्रिान महालेखाकार, मुींबई 
याींचकेडून ददनाींक २१.५.२०१५ त े २९.५.२०१५ या कालाविीत पूणा झालेले 
आहे. 

 लेखापररक्ष णात उपज्थत झालेल्या आक्ष ेपाींची पूताता महानगरपारलकेकडून 
करण्यात येत.े तसेच अशा प्रकारच े आक्ष ेप पुन्हा येणार नाहीत याबाबत 
दक्ष ता घेतली िात.े 

 कामाचा दिाा उत्तम राखण्यासाठी महानगरपारलकेकडून घेण्यात येणाऱया 
कामाींची ्य्थ पक्ष  ताींब्क लेखापररक्ष ण करण्यात येत.े 

(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
----------------- 

नागोठणे (जि.रायगि) येथील बिटीशिालीन पोलीस ठाण् याच्या 
 इमारिीची झालेली दरुिस्था 

(५२) *  १३३८६   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठणे (जि.रायगड) येथील बब्र्ीशकालीन पोलीस ठाण् याची इमारत पूणापणे 
मोडकळीस आली असल् याने ती आकज्मकररत् या केव् हाही कोसळून जिववत व 
ववत् तहानी होण् याची श यता असल् याने अरलकडेच केलेल् या पाहणीत ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर इमारतीची पाहणी शासनाने केली आहे काय, असल् यास काय 
आढळून आले आहे, 
(३) सदर इमारतीच े नुतनीकरण अथवा दरुू् ती करण् याचदेृष ्ीने शासनाने काय 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, सदर इमारत िुनी व नादरुु्त असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(३) नागोठणे पोलीस ठाण्याच्या इमारतीच े बाींिकामास प्रशासकदय मान्यता ददनाींक 
१३.०२.२००९ रोिी देण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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सोलापूर महापामलिेच्या अजग्नशमन विभागाि अजग्नशामिाच्या  
भरिीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५३) *  १३३८७   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महापारलकेच्या अजग्नशमन ववभागात अजग्नशामकाच्या २२ िागेसाठी 
भरती प्ररक्रयेमध्ये सींशया्पद गैरव्यवहार झाल्याने ही प्रक्रदया रद्द करण्याची मागणी 
उमेदवाराींनी थे् जिल्हाधिकारी, सोलापूर याींच्याकड ेददनाींक ४ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्याींत आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधिताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत आयुत, सोलापूर महानगरपारलका याींचकेडून चौकशी 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
मराठिाड्याि गि पाच िषााि घिलेलया बेपत्िा ि अपहरणाच्या घटनाांबाबि  

(५४) *  १३४८३   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात गत पाच वर्ाात सातशे व्यती बेपत्ता झाल्या असून ६६ घ्ना 
अपहरणाच्या घडल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार सदर बेपत्ता व्यतीींचा 
शोि घेणेबाबत तसेच अपहरणातील व्यतीींचा शोि घेवून अपहरण घ्नेतील व्यती 
त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या ्वािीन करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मराठवाड्यात गत पाच वर्ाात १७,३९८ व्यती बेपत्ता 
नदद असून त्यापैकद १५,५२५ व्यती रमळून आले आहेत. बेपत्ता व्यतीच्या सींदभाात 
७६० घ्ना मध्ये अपहरणाच ेगुन्हे दाखल असून त्यापैकद ६१८ गुन्हे उघडकदस आले 
आहेत. 
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(२) व (३) होय, 
   बेपत्ता व्यतीींचा शोि घेण्यासाठी जिल्हा ्तरावर तो्ो प्रदशान व ऑपरेशन 
मु्कान तसेच ्वतीं् तपास पथकाची ्थापन करुन, समन्वय अधिकारी ननयुत 
करुन सवातोपरी प्रयत्न करण्यात आले आहे. बेपत्ता/ अपहरण झालेल्या व्यती 
रमळून आल्या नींतर त्याना त्याींच े िबाबदार नातवेाईकाींचे ्वािीन करण्यात आले 
आहे. 
(४) वरील प्रमाणे कायावाही करण्यात आली आहे. 

----------------- 
मुांबई ि उपनगरािील म्हािाच्या सांक्रमण मशबीरािील सदतनिा प्रतिज्ञाप् घेशन मुळ 

मालिाििून वििि घेणाऱ्या रदहिाश्याांच्या नािे िरण्याच्या धोरणाबाबि 
(५५) *  १३९५९   श्री.वििय सािांि :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरातील म्हाडाच्या सींक्रमण रशबीरात सुमारे २० हिार गाळे असून 
तत सहा त ेसात रदहवाचयाींनी सींक्रमण रशबबरातील मूळ रदहवाचयाींकडून प्रनतञानाप् 
घेऊन सदननका ववकत घेतल्या असून वर्ाानुवर्े त ेसींक्रमण रशबबरात वा्तव्य करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मूळ रदहवाचयाींकडून सींक्रमण रशबबरातील प्रनतञानाप् घेऊन सदननका 
ववकत घेणाऱया रदहवाचयाींच्या नावे सदननका करण्याच ेिोरण शासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्र्तावावर शासनाकडून रकती कालाविीत ननणाय होणे अपेक्षक्ष त 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) म्हाडाच्या सींक्रमण रशबीरात सुमारे ८४४८ अनधिकृत 
रहीवासी असल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(२) त े (४) अशी बाब महाराषर गहृननमााण व क्ष े्ववकास अधिननयम, १९७६ मिील 
सध्याच्या तरतुदीींशी सुसींगत नाही. 

----------------- 
मे.रविराि कक्रयेदटव्ह असोमसएशन, पुणे याांनी खोटी शपथप्े सादर िरुन 

महानगरपामलिेची िेलेली फसिणूि 

(५६) *  १३९८२   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.रववराि रक्रयेद्व्ह असोरसएशन, पुणे याींनी सव्हे नीं. २०१३/२ अ, लोहगाव, 
पुणे येथे खो्े शपथप्े व मादहती देवून महानगरपारलकेकडून साडेतीन एकरच्या 
िागेत अकरा मिल्याच्या नऊ इमारतीींची परवानगी घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या िागेत झोपडपट्टी पुनवासन योिनेअींतगात या नऊ इमारतीींना 
मान्यता ददल्यामुळे महानगरपारलकेने १५० को्ी रुपयाींचा ्ी.डी.आर ववकासाला ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १७ िानेवारी, २०१२ रोिीच्या प्ान्वये एअर हेडवा्सा, 
वायुभवन, नवी ददल्ली याींनी या बबल्डीींग बाींिण्याकररता एअरतोसाकडून ना-हरकत 
प्रमाणप् न घेतल्यामुळे हा प्रकल्प बींद करण्याच े कळववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, झोपडपट्टी पुनवासन योिनेअींतगात गरीबाींना घरे देण्याच्या योिनेत 
ववकासकाच ेव वैयजतक लाभासाठी महानगरपारलकेच्या अधिकाऱयाींनी खो्ी शपथप्े 
व मादहतीची कोणतीही तपासणी न करता इमारतीस परवानगी व १५० को्ी रुपयाींचा 
्ी.डी.आर. कोणत्या ननयमाच्या आिारावर मींिूर केला आहे, 
(५) तसेच, उपरोत प्रचनािीन घ्नाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले आहे, चौकशीत दोर्ी आढळुन आलेल्या ववकासकाींवर व 
अधिकाऱयाींवर शासनाने तौिदारी गुन्हे दाखल केले आहेत काय, 
(६) असल्यास, १५० को्ी रुपयाींचा ्ी.डी.आर. िो ददला गेला तो वसुल करण्यासाठी 
पुन्हा पुणे महानगरपारलका काय कायावाही करणार आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१)  म्ुय कायाकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण, 
पुणे व वपींपरी-धचींचवड क्ष े् याींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे. रववराि रक्रयेद्व्ह 
असोरसएशन, पुणे याींना सव्हे नीं.२०३/२अ, लोहगाव, पुणे येथे झोपडपट्टी पुनवासन 
राबववण्यासाठी ॲपेन्डीस-्ी ननयमावलीतील तरतुद क्रमाींक २(६) अन्वये 
दद.२८.०३.२००७ रोिी सादर केलेल्या प्र्तावास झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरण,पुणे व 
वपींपरी-धचींचवड क्ष े् कायाालयाने पारकंग+७ मिल्याच्या ४ इमारतीींना बाींिकाम 
परवानगी ददली आहे.  सदरची बाींिकाम परवानगी दद.११.१२.२००८ रोिीच्या 
ननयमावलीनुसार सुिाररत केलेली असून त्याप्रमाणे पारकंग + ११ याप्रमाणे ३५.९५ 
मी्रच्या ८ इमारती तसेच पारकंग + ८ मिल्याची एक इमारत याप्रमाणे ९ 
इमारतीींना दद.१४.१०.२००९ रोिी परवानगी ददलेली आहे.  सदर परवानगीच्या वेळी 
िरमनीच्या मालकद हकाबाबत काही वाद झाल्यास त्याबाबत ववकासक िबाबदार 
राहतील असे हमी प् ववकासकाकडून घेण्यात आलेले आहे.  तसेच पयाावरण 
ववर्यक दाखल्यातील अ्ीींचे पालन करणार याबाबत ववकासकाने हमीप् ददलेले 
आहे.   
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(२)  सदर योिना सुमारे १७००० चौ.मी. क्ष े्ावर दाखल आहे. यापैकद आधथाकदृषट्या 
दबुाल घ्कासाठी (EWS) राखीव क्ष े्, र्त्याखालील क्ष े् व खुली िागा हे क्ष े्  
वगळून ववकासकाने १४४५० चौ.मी. क्ष े् दद.२८.०१.२००८ रोिीच्या अरभह्ताींतरण 
प्ायसवारे झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण, पुणे व वपींपरी-धचींचवड क्ष े् कायाालयाच्या  
ताब्यात ददलेले आहे.  झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाच्या ताब्यात ददलेल्या िरमन 
क्ष े्ाच्या पो्ी ११८३३.१० चौ.मी. द्.डी.आर. प्राधिकरणाकडून मींिूर करण्यात आलेला 
आहे. मींिूर आराखड्यातील ९ पुनवासन इमारतीींपैकद आर.सी.सी. व वव् बाींिकाम 
पूणा झालेल्या कामाच्या ६०% व िोत्यापयतं बाींिकाम झालेल्या कामाचा २५% 
द्.डी.आर. असा एकूण ५२४३९.७५४ चौ.मी. द्.डी.आर. मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
याप्रमाणे सदर योिनेमध्ये एकूण ६४२७२.८५४ चौ.मी. द्.डी.आर. झोपडपट्टी पुनवासन 
प्राधिकरणाने ववकासकास मींिूर केलेला आहे.  
(३) या योिनेसींदभाात ववींग कमाींडर, एअर तोसा, पुणे याींनी घेतलेल्या आक्ष ेपाच्या 
अनुर्ींगाने योिनेच्या व्तूज्थतीसींबींिी एअरतोसाच्या पुणे कायाालयाला व नवी ददल्ली 
मु्यालयासोबत सन २०१० पासून झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण, पुणे व वपींपरी-
धचींचवड क्ष े् कायाालयायसवारे प्व्यवहार करण्यात आलेला आहे. एअर हेड वा्सा, 
वायु भवन, नवी ददल्ली याींच्या दद.१७.०१.२०१२ च ेप् ना-हरकत प्रमाणप् (NOC) 
देण्याबाबतच्या व बाींिकाम थाींबववण्याची कायावाही करण्याववर्यीच्या प्राधिकाराबाबत 
आहे.  एअर तोसा चे  प्रमाणप् प्राप्त होईपयंत  सदर योिनेच े बाींिकाम 
थाींबववण्याच े ्थधगती आदेश झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाने ववकासकास 
दद.१८.०९.२०१२ रोिी ददलेले आहेत.   
(४)  झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण, पुणे व वपींपरी-धचींचवड क्ष े् कायाालयायसवारे सदर 
योिनेस मींिूर करण्यात आलेला द्.डी.आर., ॲपेन्डीस-्ी मिील तरतूद क्रमाींक 
२(६) तसेच ददनाींक ११.१२.२००८ रोिीच्या झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण, पुणे व 
वपींपरी-धचींचवड क्ष े् कायाालयासाठीच्या ननयमावलीतील तरतूद एस.आर.२(५) अन्वये 
मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(५), (६) व (७) सदर योिनेला देण्यात आलेल्या ह्ताींतरणीय ववकास हक 
(T.D.R.) ची पडताळणी करण्याच े ननदेश ववभागीय आयुत, पुणे याींना देण्यात 
आलेले आहेत. 

----------------- 
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श्री. क्षे् िुळिापुर येथील १६ आणे भोपे पुिारी याांच ेरुढी परांपरे  
नुसारच ेहक्ि ि अधधिार देण्याबाबि 

(५७) *  ११९६०   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री. क्ष े् तुळिापुर येथील श्री. तुळिाभवानी देवीच ेमु्य पुिारी १६ आणे भोपे 
पुिारी पुवाापार, रुढी, परींपरा, काययसयान्वये देवीची दैनींददन सवा िारमाक सेवा करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुिारीींना सन १९४१ ला देवीच्या सेवेचा मोबदला म्हणून तत्कारलन 
ननिाम सरकारने मींददरातील चढावा व दक्षक्ष णामिून मावेिा म्हणून १/३ दह्सा 
शासन मींिुरीने देण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात जिल्हा न्यायालय, उ्मानाबाद याींनी सन १९५०-५१ ला 
प्रकरण क्र. ५९/१ अन्वये ननकालही ददलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पूवापार चालत आलेल्या रुढी परींपरानुसार १६ आणे भोपे पुिारी याींच े
हक व अधिकार देण्याबाबत शासन्तरावर काय ननणाय घेण्यात आला आहे वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) यासींदभाात जिल्हा न्यायालयाचा ननकाल उपलब्ि आहे. परींतु, प्र्तुत प्रकरणात 
पक्ष कार म्हणून श्री तुळिाभवानी मींददर सीं्थान रकीं वा राज्य शासन याींना पक्ष कार 
करण्यात आलेले नाही. 
(४) श्री तुळिाभवानी मींददरातील मु्य (भोपे) पुिाऱयाींना देवीसमोर येणारा चढावा व 
दक्षक्ष णेमिून प्रनतवर्व ददला िाणारा १/३ दह्सा (मावेिा) न्यायालयीन ननणायाच्या 
अिीन राहून सन २०१४ मध्ये देण्याकररता शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जि.बुलढाणा) येथील पोलीस स् टेशन िरीिा निीन प्रशासिीय इमारिीच े
बाांधिाम िरण् याच् या प्रस् िािास मांिूरी देण् याबाबि 

(५८) *  १२५७६   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस ् ्ेशन, पोलीस अिीक्ष क, उपववभागीय पोलीस याींच् या करीता नवीन 
प्रशासकदय इमारतीच े बाींिकाम करण् याचा प्र् ताव सावािननक बाींिकाम ववभाग, 
खामगाींव याींचकेडून शासनास प्राप् त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्र् तावाला मींिूरी न देण् याची कारणे काय, 
(३) असल् यास, पोलीस ् ्ेशनची इमारत तार िुनी झाली असून नवीन पोलीस 
प्रशासकदय इमारतीच े बाींिकाम करण् याची आवच यकता असल् यामुळे सदर प्र् तावास 
मींिूरी देण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्र्ताव िुन्या दरसूचीवर आिारीत असल्याने बाींिकामाच्या 
अींदािप्कदय खचााच्या रकीं मतीमध्ये होणारी वाढ ववचारात घेता सन २०१४-१५ च्या 
दरसूचीवर आिारीत अींदािप्काचा सुिारीत प्र्ताव तयार करुन प्रशासकदय मींिूरीची 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील लोखांिी पुल ि अिनी पुलाची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(५९) *  ११०२५   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममिशे भाांगडिया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर या उपराििानीत वाहतूकदकरीता इग्रिाींच्या काळात बाींिलेले लोखींडी पूल 
व अिनी पूलाचा दररोि लाखो लोक वापर करत असून सदर पूल िीणा झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच ेबाींिकाम रकती वर्ाापूवव झाले आहे, 
(३) असल्यास, या पुलाींवर अपघात होवून जिवीतहानी होण्याची शयता ननमााण 
झाल्याने या पुलाींच ेनुतनीकरण अथवा त्याबािूला नवीन पुल बाींिण्याबाबत शासनाने 
काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर शहरातील लोह पूल आणण अिनी पूल या बब्र्ीश 
कालीन पुलाींचा वापर िरी मोठ्या सीं्येने होत असला, तरी रेल्वे ववभागाकडून 
अलीकडच्या कालाविीत केलेल्या तपासणीअींती सादर केलेल्या अहवालानुसार हे पूल 
सुज्थतीत असल्याच ेववभागीय अरभयींता, मध्य रेल्वे नागपूर याींनी कळववले आहे. 
(२) लोह पुलाच ेबाींिकाम सन १९२१ साली करण्यात आले आहे. तर अिनी पूलाचे 
बाींिकाम सन १९२७ या साली करण्यात आले आहे. 
(३) या दोन्ही पुलाींना पयाायी व्यव्था म्हणून नागपूर महानगरपारलकेमाता त पुढील 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत:- 
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अ) लोह पुलापासून सुमारे १५० मी्र अींतरावर आनींद ्ॉकदिवळ ४ पदरी 
रेल्वे भूयारी पुलाच े काम पणूा करण्यात आले असून, हा पूल वाहतुकदस 
खुला करण्यात आला आहे. पररणामी, लोह पुलावरुन होणारी वाहतुकदची 
वदाळ कमी झाली आहे. 
ब) अिनी रेल्व ेपुलाच्या दठकाणी िुन्या पुलाऐविी दोन पदरी नवीन पुल 
बाींिण्याबाबत नागपूर महानगरपारलकेकडून रेल्वे प्रशासनाशी प्व्यवहार 
करण्यात आला आहे. याकरीता नागपूर महानगरपारलकेकडून ताींब्क 
सल्लागार नेमण्यात आला असून रु.१३८ को्ी एवढ्या रकमेचा ढोबळ 
प्र्ताव तयार करण्यात आला आहे. 

----------------- 
राज्याि महानगरपामलिा क्षे्ािील बाांधिाम व्यिसायासाठी लागणाऱ्या परिानग्या 

ममळविणे सुलभ होण्यासाठी िराियाची िायािाही 

(६०) *  ११९०८   अॅि.तनरांिन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्याच्या महानगरपारलका क्ष े्ातील बाींिकाम व्यवसायासाठी असलेल्या ववववि 
परवानग्या रमळवताना सींबींधित व्यावसानयकाींना अनतशय ्ास सहन करावा लागत 
असून त्याकररता एक णखडकद योिना व तयसनुर्ींधगक अन्य मागण्याींच े ननवेदन माहे 
ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास देण्यात आले असल्याच ेननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठाण्यातील बाींिकाम व्यावसानयक व कॉसमॉस ग्रुपच े मालक 
श्री.परमार याींच्या आत्महत्येस शासनाच ेअज्तत्वात असलेले प्रचरलत कायदे, ननयम, 
अ्ी व शतव कारणीभूत असल्याच े त्याींच्या नातवेाईकाींनी अरलकडचे घेतलेल्या 
प्कार पररर्देत घोवर्त केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाींिकाम व्यवसायासाठी लागणाऱया परवानग्या रमळववण्यासाठी 
सयसयज्थतीत अज्तत्वात असलेले कायदे, ननयम, अ्ी व शतव यामध्ये सुिारणा वा 
बदल करण्याच ेशासनाच ेिोरण आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाच े नेमके िोरण काय व रकती कालाविीत शासन 
ननणाय घेणार आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) प्कार पररर्देबाबत अधिकृत मादहती उपलब्ि नाही. 
(३) व (४) ववकास सुसाध्य करण्याच्या दृष्ीकोनातून अज्तत्वातील काययसयामध्ये 
रकीं वा ववकास ननयीं्ण ननयमावली मध्ये रकीं वा प्ररक्रयेमध्ये काही बदल करणे 
आवचयक आहे रकीं वा कसे, याचा अ्यास करुन रशतारस करण्यासाठी शासनाने 
ददनाींक १९/११/२०१५ रोिी सरमतीची ्थापना केली असून, सदर सरमतीच्या दोन 
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बैठका झालेल्या आहेत. सदर सरमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यावर उधचत तो 
ननणाय घेण्याची शासनाची भूरमका आहे. 

----------------- 
मुांबईिील म्हािाच्या सांक्रमण मशबीरािील सदतनिाांच ेभाि ेथिविणा-या  

वििासिाांिर िायािाही िरण् याबाबि 

(६१) *  १२५०४   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िुन्या उपकर प्राप्त इमारतीींचा पुनववाकास आणण एसआरए योिना 
राबववणाऱया ववकासकाींना सींक्रमण रशबीरातील घरे भाडे तत्वावर देण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार ववकासकाींनी सुमारे १ हिार १२४ घरे म्हाडाकडून घेतली आहेत. या 
घराींच े तब्बल रुपये ५०/- को्ी भाड े अनेक वर्ाापासून ववकासकाींनी थकववले असून 
पुनवासन प्रकल्प पूणा केल्यानींतरही म्हाडाला सींक्रमण रशबीराचा ताबा ददलेला 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या ववकासकाकडून भाड े वसूली करण्याबरोबरच सींक्रमण रशबीराींचा 
ताबा घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
      ववकासकाींना ववतरीत केलेल्या सींक्रमण रशबीराींतील ३४४४ गाळ्याींपैकद 
थकववलेल्या भाड े व त्यावरील व्यािापो्ी माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर रुपये ६६.६० 
को्ी इतकद थकबाकद असल्याच ेननदशानास आले आहे. 

(२) व (३) ववकासकाींना ववतरीत करण्यात आलेल्या सींक्रमण गाळ्याींच े भाडे 
थकववणाऱया ववकासकाींकडून भाडवेसुली करण्यासाठी महाराषर गहृननमााण व 
क्ष े्ववकास प्राधिकरणातते प्/नो्ीस, सुनावणीव्दारे सतत पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे. भाड े थकववणाऱया २० ववकासकाींना भाड े अदा करण्यासींबींिी तसेच ववदहत 
मुदतीत भाड ेअदा न केल्यास महाराषर गहृननमााण व क्ष े्ववकास अधिननयम, १९७६ 
मिील कलम १८० व ९५अ(३) अन्वये कायावाही करण्यात येईल, असे प्ाव्दारे 
कळववण्यात आले आहे. ववदहत मुदतीत भाड ेअदा न करणाऱया ववकासकावर उपरोत 
कलमाींन्वये सतीच्या उपाययोिनाींव्दारे वसुली व गाळा ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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नागपूर येथील दीक्षाभूमी ि िािबाग तिथाक्षे्ाला “अ” शे्रणी  
पयाटनस्थळाचा दिाा देण्याबाबि 

(६२) *  १२२९२   श्री.प्रिाश गिमभये, श्री.ख्िािा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, अॅि.ियदेि गायििाि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रािेंद्र िैन, श्री.हररमसांग राठोि, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ९३४८ ला ददनाांि २९ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर येथील पवव् दीक्ष ाभूमी व तािबाग या नतथाक्ष े्ाला “अ” शे्रणी 
पया् न्थळाचा दिाा देण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असून नागपूर महानगरपारलकेने 
सुध्दा याबाबतचा ठराव मींिूर करुन शासनाकड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाकड ेपाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, यासींदभाातील प्र्ताव नागपूर जिल्हा ननयोिन सरमतीच्या सद्याींनी माहे 
ऑग््, २०१५ मध्ये बैठकदच्या वेळी प्र्ताव माींडला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) त्यानुसार दीक्ष ाभूमी व तािबाग नतथाक्ष े्ाला “अ” शे्रणी पया् न्थळाचा दिाा 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर येथील पवव् दीक्ष ाभमूीला “ब” वगा पया् न 
्थळाचा दिाा देण्याचा ननणाय ऑग््, २०१५ मध्ये घेतला आहे. तािबाग 
तीथाक्ष े्ाबाबत अयसयाप ननणाय घेतलेला नाही. पया्न ववभागास नागपूर 
महानगरपारलकेचा ठराव प्राप्त नाही. मा् नागपूरच्या जिल्हाधिकारी व ववभागीय 
आयुत याींचा प्र्ताव प्राप्त आहे. 
(२) नागपूर जिल्हा ननयोिन सरमतीच्या दद. ३१ ऑग््, २०१५ मध्ये झालेल्या 
बैठकदतील प्र्तावात ददक्ष ाभूमी ्थळास “अ” वगा पया् न ्थळाचा दिाा देण्याबाबत 
ठराव केलेला आहे. 
(३) व (४) पया् न ववभागाकड े “अ” वगा पया् न ्थळ देण्याची योिना / तरतूद 
नसल्याने दीक्ष ाभूमीस दद.१४.८.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये “ब” वगा पया् न 
्थळाचा दिाा देण्यात आलेला आहे. तािबाग ्थळाबाबत ववभागीय आयुत व 
जिल्हाधिकारी, नागपूर याींच्याकडून अधिक मादहती मागववण्यात आलेली आहे. “अ” 
वगा पया् न ्थळ देण्याची तरतुद / योिना नसल्याने दद. ०७.१०.२०१५ च्या शासन 
ननणायान्वये राज्यातील “अ” वगा पया् न ्थळे घोवर्त करण्यासाठी ननकर् ननजचचत 
करण्यासाठी सरमती ्थापन करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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राज् य शासनािील अ, ब, ि ि ि सांिगाािील अधधिारी ि  
िमाचा-याांच् या ररक् ि िागाांबाबि 

(६३) *  १११४६   श्री.धनांिय मुांि,े श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरमसांह पांडिि, अॅि.तनरांिन िािखरे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िािा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकदय कामे व सेवा ववरशष् मुदतीत देण्याबाबतचा कायदा केला 
असला तरी राज् य शासनाची ववववि शासकदय कायाालये, महामींडळे व ् थाननक 
् वराज् य सीं् थामध् ये अ, ब, क व ड सींवगाातील मींिूर पदाींपैकद रर त पदाींची सीं् या 
मोठी असल् याने त् याचा पररणाम शासकदय कामकािावर, िनतेच् या ववकास कामावर 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् य शासनातील अ, ब, क व ड सींवगाातील अधिकारी व कमाचा-
याींच् या रर त िागाींबाबत मागील रकत् येक वर्ाात आढावाही घेण् यात आलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ववववि सींवगाातील रर त पदे भरण् याच् या दृष ्ीने कालबध क कायाक्रम 
आखणे, त् याचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करुन याबाबत ठोस िोरण आखण् याची 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी माहे ऑग् ् , २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान मा.मु् यमीं्ी 
याींचकेड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शासकदय कमाचारी भरतीवरील 
बींदी उठवून नोकर भरती करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अयसयाप, कोणतीही कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) सवा प्रशासकदय ववभाग, जिल्हा 
पररर्दा व नगरपारलका/महानगरपारलका मध्ये मींिूर, भरलेली व ररत पदाींचा 
सामान्य प्रशासन ववभागाकडून नतमाही आढावा घेण्यात येतो. 
     वेतना वरील खचा ननयींब्त करण्याकरीता ववत्त ववभागाने शासन ननणाय, 
ददनाींक ०२.०६.२०१५ अन्वये शासकदय कायाालयातील ग्-अ त े ग्-ड या 
सींवगाामिील पदे भरण्यावर अींशत: ननबिं आणले आहेत. रशक्ष क, पोलीस कॉन्स्ेबल, 
ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य पररचारीका, पशुिन पररवेक्ष क, मत््यव्यवसाय ववभागाचे 
तालुका ्तरावरील अधिकारी, वनरक्ष क, कृवर् सहायक, पा्बींिारे ववभागाच ेकननषठ 
अरभयींता या सींवगाात एकूण ररत पदाींपैकद ७५% पयतं पदे भरण्यास तसेच या 
सींवगााव्यनतररत इतर सींवगाातील सरळसेवेच्या कोट्यातील ररत असणाऱया पदाींपैकद 
५० % रकीं वा एकूण सींवगााच्या ४ % या पैकद िे कमी असेल इतकद पदे भरण्यास 
मुभा देण्यात आली आहे. 
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     तसेच शासन ननणाय, ददनाींक २३.०९.२०१५ अन्वये ग्-अ व ग्-ब, ववक्रदकर, 
राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्राींक नददणी, महसुल व पररवहन या ववभागामध्ये नववन 
पदननरमाती/पदभरती करणे आवचयक असल्यास व त्यामुळे राज्याच ेमहसुली उत्पन्न् ा 
वाढणार असल्यास या ववभागातील तसेच अत्यावचयक सेवा म्हणून शासकदय 
रुगणालयातील डॉ्सा शासकदय/वैयसयकदय महाववयसयालयामिील अध्यापक वगा याींना 
पदननरमाती / पदभरतीच्या सवलत देण्यात आली आहे. 
     तसेच ववत्त ववभाग, शासन ननणाय ददनाींक १७.११.२०१५नुसार अत्यावचयक 
सेवा म्हणून शासकदय रुगणालयातील डॉ्सा, शासकदय वैयसयकदय 
महाववयसयालयामिील अध्यापक वगा व रुग्णसेवेशी सींबींधित कमाचारी (पॅरामेडीकल 
््ात) याींना पदननरमातीच्या ननबिंामिून वगळण्यात आले आहे. 
     ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ०२.०६.२०१५ व ददनाींक २३.०९.२०१५ च्या शासन 
ननणायातील तरतूदीपेक्ष ा ज्या ववभागाींना त्यापेक्ष ा िा्त पदे भरावयाची असल्यास 
त्याींनी अप्पर मु्य सधचव (सेवा) याींच्या अध्यक्ष तेखाली सरमतीसमोर प्र्ताव सादर 
करणेबाबत ददनाींक १६.०७.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये सवा ववभागाींना सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार काही प्रशासकदय ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या 
प्र्तावाींपैकद ७,४३९ एवढी पदे भरण्यास मींिूरी देण्यात आली  आहे. 
     या व्यनतररत ररत पदे तातडीने भरण्यासाठी मु्य सधचव याींच्या 
अध्यक्ष तखेाली शासन ननणाय ददनाींक २३.१०.२०१५ अन्वये सरमती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर सरमतीची ददनाींक २६.१०.२०१५ रोिी झालेल्या बैठकदत, 
अत्यावचयक सींवगाातील पदे तसेच सरळसेवेच्या व पदेान्न्तीच्या को्यातील पदावर 
पा् उमेदवाराींना पदोन्नती देण्याबरोबरच, अनुकीं पा तत्वावर ननयुती देणेबाबत सवा 
ववभागाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच अनुकीं पा ननयुती सींदभाात शासन ननणाय ददनाींक ०१.०३.२०१४ अन्वये 
प्रनतवर्े ररत होणाऱया पदाींच्या ५% पदाींची मयाादा वाढवून ती एक वर्ाासाठी 
१० % करण्याींत आली होती. सदर मयाादा ०१.०३.२०१५ पासून पुढे दोन वर् ेचाल ू 
ठेवण्याचा शासन ननणाय ददनाींक २८.१०.२०१५ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 
     शासन सेवेत सेवा ननवतृ्ती-रािीनामा-मतृ्यु अन्यकारणामुळे पद ररत होणे व 
त्या पदाींवर ननयुती देणे दह ननरींतर प्ररक्रया आहे. त्यानुसार ररत िागा 
भरण्याबाबत क्ष ेब्य/शासन ्तरावरुन वेळोवेळी कायावाही सुरु आहे. ररत पदाींमुळे 
शासनाच्या ववकास कामावर पररणाम होणार नाही या अनुर्ींगाने सवा आवचयक त्या 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 

----------------- 
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या मुख्य पररक्षेि बदल िरुन िी  
िस्िुतनष्ट्ठ ि बहुपयाायी िरण्याि येणार असलयाबाबि 

(६४) *  ११२७१   श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, अॅि.तनरांिन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या मु्य पररक्ष ेत बदल करुन ती व्तुननषठ व 
बहुपयाायी करण्यात येणार असल्याच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे ननबींिविा, खुलासा करा, उपाय 
सूचवा इ. प्रमाणे उपरोत परीक्ष ा पध्दतीचा अवलींब करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     राज्य सेवा (मु्य) परीक्ष ेकरीता मराठी व इींग्रिी ववर्याींच े पेपर पारींपाररक 
ऐविी बहुपयाायी, व्तुननषठ ्वरुपाच ेकरण्याचा ननणाय आयोगाने ददनाींक ६.६.२०१५ 
च्या बैठकदत घेतला, सदर ननणाय अींमलात आणण्यापूवव आयोगाच्या सींकेत्थळावर 
ददनाींक २०.६.२०१५ रोिी घोर्णा प्ररसध्द करुन सदर ननणायाबाबत उमेदवाराींच्या 
सूचना मागववण्यात आल्या आहेत. यासींदभाात ददनाींक ९.७.२०१५ रोिी लोकप्रनतननिी 
याींच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) आयोगाच्या सदर घोर्णेच्या अनुर्ींगाने प्राप्त सूचना ववचारात घेऊन याबाबत 
महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेववचार ववननमय सुरु आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
िेस्टना िोल मलममटेि(िा.रािुरा, जि.चांद्रपूर) या िां पनीने िोळसा उत्खनानांिर 
तनघालेले मािीच ेदढगारे नालयाच्या किनाऱ्याांिर टािलयाने सदर पररसरािील  

शेििऱ्याांच ेझालेले नुिसान 
(६५) *  ११०८९   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय खतनिमा मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वे््ना कोल रलरम्ेड (ता.रािुरा, जि.चींद्रपूर) या कीं पनीने नैसधगाक नाल्याचा 
प्रवाह बदलवून कोळसा उत्खनानींतर ननघालेले मातीच ेदढगारे नाल्याच्या रकनाऱयाींवर 
्ाकल्याने सदर पररसरातील शेतकऱयाींच ेमोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याच े ददनाींक 
१० ऑ्ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीवर शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) प्र्तुत प्रकरणी माहे िुन-िुलै, २०१५ दरम्यान वे््ना कोल 
रलरम्ेड (ता.रािुरा, जि.चींद्रपूर) या कीं पनीने कोळसा उत्खनानींतर ननघालेले मातीचे 
दढगारे गोवरी नाल्याच्या रकनाऱयाींवर ्ाकल्याने नैसधगाक नाल्याचा प्रवाह बदलले 
असल्याची बाब ननदशानास आली आहे. 
(२) प्र्तुत ववर्यी वे््ना कोल रलरम्ेड (ता.रािुरा, जि.चींद्रपूर) या कीं पनीने ददलेल्या 
अहवालात कोळसा उत्खनानींतर ननघालेले मातीच े दढगारे गोवरी नाल्याच्या 
रकनाऱयाींवर ्ाकल्याने वपकाींचे कोणतहेी नुकसान झालेले नसल्याच ेनमूद केले आहे. 
     तथावप, सदर प्रकरणी कृर्ी अधिकारी रािूरा याींनी िुलै, २०१५ दरम्यान 
सींयुत मौका पहाणी केली असता पुराच्या पाण्यामुळे वपकाींच े नुकसान झाले 
असल्याच े ननदशानास आल्याचा अहवाल उपववभागीय अधिकारी याींना सादर केला 
होता त्यास अनुसरुन उपववभागीय अधिकारी, रािूरा याींनी ददनाींक ०२.११.२०१५ चे 
प्ान्वये महाप्रबींिक वेकोरल बल्लारपूर क्ष े् याींना ज्या शतेकऱयाींच े नुकसान झालेले 
आहे अशा सवा शेतकऱयाींना वेकोरल प्रबींिकाींनी वपकाींच्या नुकसानीपो्ी भरपाई यसयावी 
व नाल् याची देखभाल व दरुु्ती ननयरमतपणे करुन भववषयात अशा प्रकारची घ्ना 
घडणार नाही, अशी दक्ष ता घेणेबाबत सूचना ददलेल्या आहेत. 
   प्र्तुत ववर्यी दोन्ही अहवालात ततावत असल्याने जिल्हाधिकारी चींद्रपूर याींना 
पुनचच: तपासणी करुन अहवाल देवून त ेवे््ना कोल रलरम्ेड याींच्याकड ेपाठपुरावा 
करणेबाबत ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईसह मराठिािा, विदभा, िोिण िसेच साांगली, सािारा, िोलहापूर, पुणे येथे 

सिासामान्याांना परििणाऱ्या १५ लाख घराांची तनममािी िरण्याबाबि 

(६६) *  ११५९०   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह मराठवाडा, ववदभा, कोकण तसेच साींगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे येथे 
सवासामान्याींना परवडणाऱया १५ लाख घराींची ननरमाती करण्यात येईल अशी घोर्णा 
मा.गहृननमााण राज्यमीं्ी महोदयाींनी माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही घरे उभारण्याबाबत शासनाने कोणता कालबध्द कायाक्रम आखला 
आहे वा आखण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     राज्य शासनामाता त पुढील पाच वर्ााच्या कालाविीसाठी म्हाडा/SRA 
मुींबई/पुणे/नागपूर/रसडको महापारलका इ. शासकदय/ननमशासकदय सीं्थाींच्या 
माध्यमातून ्वत: व खािगी सहभागातून आणण या व्यनतररत वाढीव च्ईक्ष े् 
ननदेशाींक, कें द्र शासनाकडील िरमनी राज्य शासनास ह्ताींतररत होणे, SRA च ेक्ष े् 
वाढववणे अशाप्रकारच े काही िोरणात्मक ननणाय पुढील कालाविीत घेऊन ही 
गहृननरमाती िा्तीत िा्त वाढववण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महापामलिेच्या पथददव्याांच्या देखभाल  

दरुुस्िीच्या िामाि झालेला गरैव्यिहार 
(६७) *  ११८००   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.धनांिय मुांिे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महापारलकेच्या पथददव्याींच्या देखभाल दरुु्तीच्या कामासाठी ५ को्ी 
५० लक्ष  रुपयाच े कामाच े ई-ननववदा न करता २२ भाग करुन सवाकाम एकाच 
ठेकेदाराला ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका कामासाठी ३ पेक्ष ा िा् त ननववदा आले तरच त ेओपन केले 
िात,े परींतु येथे तत दोनच ठेकेदाराने ननववदा भरले आणण त ेमनपाने ओपन करुन 
दहतसींबि असणा-या ठेकेदाराला ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हया सवा व्यवहारामध्ये अननयरमतता असुन आधथाक गैरव्यवहार 
झाला असल्याची शींका नाकारता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) पथददव्याींच्या देखभाल व दरुु्तीच्या कामाींच्या ननववदाींमध्ये कामाचे 
२२ तुकड े पाडण्याची अननयरमतता सकृतदशानी ददसून येत.े याबाबत ववभागीय 
आयुत औरींगाबाद याींचमेाता त चौकशी करण्याच े प्र्ताववत करण्यात आले आहे. 
चौकशीमध्ये अननयरमतता झाल्याच े आढळल्यास दोर्ी अधिकारी/कमाचारी याींचवेर 
कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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मशििी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयािील िमाचाऱ्याांच ेक्षयरोगापासून  
सांरक्षण होण्यासाठी सादहत्य पुरविण्याबाबि 

(६८) *  १२१३६   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
 
 
 
 
 
 

 (१) रशवडी (मुींबई) येथील क्ष यरोग रुग्णालयातील कमाचाऱयाींना क्ष यरोगाींपासून 
सींरक्ष णसाठी सुरक्ष ा कवच पुरववण्यात येत नसल्याने कमाचाऱयाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात कायारत असणाऱया कमाचाऱयाींना क्ष यरोगाींपासून 
सींरक्ष ण व्हावे यासाठी लागणाऱया सादहत्याचा पुरवठा करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) रशवडी येथील क्ष यरोग रुग्णालयात कायारत असणाऱया कमाचाऱयाींच्या 
सुरक्षक्ष ततसेाठी बहृन्मुींबई महानगरपारलकेमाता त N९५ मा्कचा ननयरमतपणे पुरवठा 
करण्यात येतो. तसेच सयसय:ज्थतीत N९५ मा्कचा पुरेसा साठा रशल्लक आहे. 
     सदर रुग्णालयातील नतन्ही पाळ्याींमिील कमाचाऱयाींना ननयरमतपणे सकस 
आहार देण्यात येत आहे. 
     तसेच येथील सवा कमाचाऱयाींची दर तीन मदहन्याींनी वैयसयकदय तपासणी केली 
िात असून त्याींना ववनामूल्य और्िे पुरववण्यात येत आहेत. 
     यारशवाय रुग्णालयातील कायारत कमाचाऱयाींना क्ष यरोगाचा सींसगा होऊ नये 
म्हणून सवा उपाययोिनाही महानगरपारलकेमाता त करण्यात येतात. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
 मुांबई शहरािील िोस्टल रोिबाबि 
(६९) *  ११४१२   श्री.िनाादन चाांदरूिर, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्री.महादेिराि महाडिि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई शहराची वाहतूक वेगवान व्हावी यासाठी शासनाने को््ल रोड वसई-ववरार 
पयतं तयार करण्यासाठी आींतरराषरीय सल्लागाराींची मदत घेणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या रोडबाबत शासनाने सुचना व हरकती मागववल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील सुचना व हरकतीची शासनाने दखल घेऊन उत रोडच्या 
प्र्तावाबाबत शासनाने भूरमका ्पष् करून त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, या को््ल रोड प्रकल्पाला रकती खचा अपेक्षक्ष त आहे व तो रकती वर्ाात 
पूणा होणार आहे, 
(५) तसेच, या को््ल रोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱया कोळी समािाकररता 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबईतील दररोिच्या वाहतूक कदडीवरील उपाय म्हणून 
को््ल रोडचा नरीमन पाँई्-बोरीवली पयााय आहे. यासींदभाात शासन पयाावरण 
ववभागाकडील ददनाींक ३०.६.२०११ च्या ननणायान्वये आयुत, बहृन्मुींबई 
महानगरपारलका याींच े अध्यक्ष तखेाली ननयुत करणेत आलेल्या ताींब्क सरमतीने 
शासनास अहवाल सादर केलेला होता. सदर प्रकल्पाचा अहवाल तयार करणे व इतर 
बाबीींसाठी बहृन्मुींबई महानगरपारलकेकडून मे.्तुप आणण ई. व आय. या आींतरराषरीय 
सल्लागाराची ननयुती करण्यात आलेली आहे. 
(२) त े (६) सदर प्र्ताववत रोडबाबत बहृन्मुींबई महानगरपारलकेकडून 
महानगरपारलकेच्या सींकेत्थळावरुन नागरीकाींच्या सूचना मागववण्यात आलेल्या 
होत्या. नागरीकाींच्या सूचना ववचारात घेवून प्रकल्पाच े तपशीलवार 
आराखड/ेअींदािप्क याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने कायावाही करणे अरभपे्रत 
आहे. 

----------------- 
नाांदेि शहरािील महापामलिेच्या विसािा उद्यानाच्या वििास आराखियाबाबि 

(७०) *  ११७१८   श्री.ियांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८९४८ ला ददनाांि २२ 
िुल,ै २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहराच्या मध्यवतव दठकाणी असलेल्या महापारलकेच्या ववसावा उयसयानाचे 
सौंदयवकरण व वव्तारीकरण यासाठी रकम रुपये १० को्ी २ लाखाचा ववकास 
आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शासनाच्या पया् न ववभागाने प्रादेरशक पया् न ववकास कायाक्रमाींतगात रु. ३ को्ी 
५२ लाख रुपयाींच्या कामाला प्रशासकदय व आधथाक मान्यता ददल्यावर महापारलकेने 
ददनाींक ६ मे, २०१४ रोिी कायाादेश देऊन कामे हाती घेतली असून आतापयंत रकती 
कामे पूणा झाली आहेत, 
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(३) हाती घेण्यात आलेल्या कामाींपैकद अयसयापपयतं रकती कामे अपूणा अव्थेत 
आहेत, त्यासाठी रकती ननिीची आवचयकता आहे, 
(४) ननिी उपलब्ितसेाठी शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्या पया् न ववभागाने प्रादेरशक पया् न ववकास कायाक्रमाींतगात रु.३.५२ 
को्ीच्या कामाींना प्रशासकदय व आधथाक मान्यता ददनाींक ३१/१२/२०११ रोिी प्रदान 
केली आहे. 

 यापैकद महानगरपारलकेला र.२.७० को्ी प्राप्त झालेले आहेत. 
 महानगरपारलकेने दद.०६/०५/२०१४ रोिी कायाारींभादेश काढले आहेत. 
 प्राप्त ननिीमिून उयसयानामध्ये तूड प्लाझा ्वतीं् शौचालय, वाहनतळ, 

िॉगीींग रॅक, परगोला, पाथवेि व लॅन्ड ्केपीींगची कामे अींनतम ्प्यात 
आहेत. 

 एकूण प्राप्त ननिीपैकद रु.२.४० को्ी आतापयतं सदरहू कामाींवर खचा झाले 
आहेत. 

(३) हाती घेण्यात आलेल्या कामाींपैकद खालील कामे अपूणा अव्थेत आहेत- 
i) मुलाींसाठी खेळाच ेमैदान 
ii) लॅन्ड ्केपीींग ववयसयुतीकरण, भूमीगत, ग्ारे व पाणी पुरवठा व्यव्था 
iii) म्युझीकल ताऊीं ्न व ओपन ॲम्पीथीए्न 

सदरहू कामासाठी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार अींदािे रु.१०.५२ को्ी इतका खचा 
अपेक्षक्ष त आहे. 
(४) प्रशासकदय व आधथाक मान्यता प्राप्त रु.३.५२ को्ीची कामे पूणा झाल्यावर 
उवाररत कामाींसाठी ननिी उपलब्ितेनुसार महानगर पारलकेकडून प्र्ताव प्राप्त 
झाल्यावर कायावाही करण्यात येईल. 

----------------- 
मुांबई महापामलिेि मदहलाांिररिा राखीि असलेली ३० टक्िे पदे भरण्यास  

पामलिा प्रशासनाने दलुाक्ष िेलयाबाबि 

(७१) * १२२०१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांिय 
मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, अॅि.तनरांिन िािखरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िािा 
बेग, श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) मुींबई महापारलकेत मदहलाींकररता राखीव असलेली ३० ्के पदे भरण्यास 
पारलका प्रशासनाने दलुाक्ष  केले असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, महापारलकेने मदहलाींच्या ्वच्छतागहृाींच्या सम्येकडेही दलुाक्ष  करीत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदहलाींकररता राखीव असलेली ३० ्के पदे भरण्याबाबत तसेच 
मदहलाींच्या ववववि सम्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील मदहलाांिरील होणारे अत्याचार रोखण्याबाबि 

(७२) *  १२२५०   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बािोररया, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रािेंद्र िैन, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसले, श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात अल्पवयीन मुलीींवर बलात्काराची ववकृती वाढीला लागली असल्याच ेव 
नातवेाईकाींनीच अत्याचार केल्याच े प्रमाण इतर राज्याींपेक्ष ा महाराषरात अधिक 
असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच, राज्यात २०१४ साली सवाच गुन््याींच्या नददीमध्ये वाढ झाली असताना 
ववनयभींगाच्या गुन््याींचा पोरलसाींनी केलेल्या नददीमध्ये बहृन्मुींबईमध्ये १८ ्के तर 
राज्यामध्ये ४० ्के घ् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) राज्यातील मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) क्राईम इन इींडडया-२०१४ च्या अहवालानुसार अल्पवयीन 
मुलीींवरील दाखल बलात्काराच्या घ्नासींदभाात देशभरात एकूण १३७६६ गुन्हे दाखल 
असून मध्यप्रदेश राज्यात सवााधिक २३५२ गुन्हे दाखल आहेत. त्याखालोखाल 
यसववतीय क्रमाींकावर महाराषर सून राज्यात १७१४ गुन्हे दाखल आहेत. 
   नातवेाईकाींनीच अत्याचार केल्याबाबत इतर राज्याींची तुलनात्मक मादहती उपलब्ि 
नाही. 
(२) नाही. 
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(३) मदहलाींवर होणाऱया अत्याचारास प्रनतबींि करण्यासाठी राज्य्तरावर पुणे येथे 
मदहला अत्याचार प्रनतबींि कक्ष  ्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हा ्तरावर मदहला 
सहाय कक्ष  व मदहला सुरक्ष ा सरमत्या ्थापन करण्यात आल्या आहेत. मदहला 
अत्याचाराची प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी राज्यात २७ ववशेर् व िलदगती 
न्यायालये ्थापन करण्यात आली आहेत. छेडछाड व ववनयभींगाच्या घ्ना 
रोखण्यासाठी शाळा कॉलेिच्या पररसरात करावयाच्या प्रनतबींिात्मक उपाययोिना, 
नाकाबींदी, शाळा कॉलेिमिील ववयसयार्थयांना काययसयातील तरतुदीबाबतच े मागादशान, 
सींवेदनशील भागात ग्त यासार्या अनेक उपाययोिना करण्यात येतात. वपडीत 
मदहलाींच्या सहाय्यासाठी मदहला व बालववकास ववभागामाता त जिल्हा् तरावर ३९ व 
तालुका ्तरावर १११ समुपदेशन कें द्र ्थापन करण्यात आली आहे. सींक्ात 
सापडलेल्या मदहलाींच्या मदतीकरीता ्ोल फ्रद हेल्पलाईन क्रमाींक १०३, मुींबई, ठाणे व 
नवी मुींबई करीता व उवाररत महाराषर राज्याकररता १०९१ ही ्ोल फ्रद हेल्पलाईन 
क्रमाींक सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
िव् हार (जि.पालघर) िालुक् यािील यशिांिनगर ि ेगोरिािी  

रस् त् याची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
(७३) *  १२०६३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव् हार (जि.पालघर) तालु यात यशवींतनगर त े गोरवाडी र् त् याची दरुु् ती व 
डाींबरीकरण न झाल् यामुळे दरुव्था झाली असून ददनाींक २३ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी या 
र् त् यावर मो्रसायकल अपघातात एका तरुणाचा मतृ् यू झाल् याची घ्ना घडली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या र् त् यास ह बस् थानक, गाींिी चौक, सींभािी पथ, आझाद चौक या 
र् त् याींचीही दरुव्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने या र् त् याींची पाहणी वा चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, उ त पररसरातील र् त े रकती कालाविीत दरुु् त करण् यात येणार 
आहेत, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) यशवींतनगर त ेगोरवाडी र्त्याची दरुु्ती व डाींबरीकरण न 
झाल्यामुळे काही अींशी दरुाव्था झाली आहे. तथावप सदर अपघात या र्त्यावर 
झालेला नसून वविय्तींभ त ेसाकद हॉ्ेल या र्त्यावर झाला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) उत पररसरातील र्त्याींची नगरपररर्देने पाहणी व चौकशी 
केली असून या र्त्याींची डागडुिी व खड्ड े बुिववण्याच े काम सप् े्ंबर, २०१५ 
अखेरपयंत पूणा केले आहे. 
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      या र्त्याींच्या डाींबरीकरणाची कामे ननववदा तसेच अनुर्ींधगक प्ररक्रया पूणा 
करुन माचा, २०१६ अखेर पूणा करणेच ेनगरपररर्देच ेननयोिन आहे. 

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

 
ठाणे महानगरपामलिा मशक्षण मांिळाच् या प्राथममि शाळाांमधील  

मशक्षिाांच् या प्रलांबबि प्रश् नाांबाबि 

(७४) *  १२६२३   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपारलका रशक्ष ण मींडळाच् या प्राथरमक शाळाींमिील रशक्ष काींच् या 
प्रलींबबत प्रच नाींबाबत उपायु त (रशक्ष ण) याींच ेबरोबर ददनाींक ५ ऑ ्ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास कोकण ववभाग रशक्ष ण मतदार सींघाच े लोकप्रनतननिी याींच े बरोबर 
बैठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराष र राज् य रशक्ष क पररर्देच ेकायााध् यक्ष  व कोकण ववभाग रशक्ष क 
मतदार सींघाच े लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ६ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास महानगरपारलका प्रशासनाला ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ननवेदनाच् या अनुर्ींगाने महानगरपारलका प्रशासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उत बैठकदत एकूण १० मागण्याबाबत चचाा करण्यात आली असून या 
मागण्यापैकद ६ वा वेतन आयोगाचा अींनतम हप्त्याचा तरक नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये 
देण्यात आला आहे. उवाररत मागण्याींपैकद, ५ मागण्याींबाबत ठाणे महानगरपारलका 
्तरावर कायावाही चालू आहे. तसेच इतर ४ मागण्याींबाबत शासन ्तरावर कायावाही 
सुरु असून सदर कायावाही पूणा झाल्यानींतर योग्य तो ननणाय घेण्यात येईल. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य राखीि दलािील ९२ पोलीस उपतनररक्षिाांची पदोन्निी रखिलयाबाबि 

(७५) *  १२६३२   अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.ममिशे भाांगडिया, श्री.रामनाथ मोि,े िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य राखीव दलातील ९२ पोलीस उपननररक्ष काींची पदोन्नती अनेक वर्ाापासून 
रखडली असून त्याींच्या कायापध्दतीबाबत गोपनीय अहवालाच्या (सीआर) मूळ ताईल्स 
गहाळ झाल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत ९२ पोलीस उपननररक्ष क मुींबई, नागपूर शहर, अकोला, 
बाभूळगाव व मरोळ प्ररशक्ष ण कें द्र, तसेच नानवीि व सोलापूर पी्ीएसमध्ये कायारत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच याींस िबाबदार 
असणाऱया अधिकाऱयाींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) तसेच सदर पोलीस उपननररक्ष काींची पदोन्नतीच े प्रकरणे ननकाली काढणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. उत पदोन्नत झालेले सवा सश्् पोलीस ननरीक्ष क हे राज्य राखीव 
पोलीस दलामध्ये कायारत आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रचन उयस् ावत नाही. राज्य राखीव दलातील पोलीस उपननरीक्ष काींच े
वावर्ाक गोपनीय अहवाल न्ती गहाळ झालेल्या नसून सन २०१३-१४ च्या 
ननवडसूचीकरीता ररत पदाींचा ववचार करुन २४ सश्् पोलीस उपननरीक्ष काींना 
सश्् पोलीस ननरीक्ष क पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
मुांबई महापामलिेच्या िाही शाळाांमधील अजग्नशमन  

यां्ाची मुदि सांपुष्ट्टाि आलयाबाबि 

(७६) *  ११६८४   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महापारलकेच्या काही शाळाींमिील अजग्नशमन यीं्ाची मुदत सींपुष्ात आली 
असूनही पारलकेचा रशक्ष ण ववभाग आणण मु्याध्यापकाींच े त्याकड े दलुाक्ष  होत 
असल्याच ेमाहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ववयसयार्थयांच्या सुरक्ष ेचा प्रचन लक्ष ात घेऊन सींबींधित प्रशासनाने 
पारलका शाळाींमध्ये अजग्नशमन यीं्े बसववण्याचा ननणाय घेतला त्या अनुर्ींगाने 
कायावाही ही केली, परींतु तयसनींतर या यीं्ाची मुदत सींपल्यानींतर माहे िानेवारी, २०१४ 
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मध्ये पुनभारण करण्यात आले, परींतु काही मनपा शाळाींमिील यीं्ाची मुदत माहे 
िानेवारी व िून, २०१५ मध्ये सींपुष्ात आली असूनही त्याींच े पुनभारण व बदलणे 
आवचयक असुनही त े करण्यात आले नसल्याने ववयसयार्थयांच े िीवन िोयात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुर्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या शाळाींमिील अजग्नशमन यीं्ाींची पुनभारणी सन 

२०१३-१४ मध्ये आवचयकतेनुसार करण्यात आली. 
 सन २०१४-१५ मध्ये ३५० नवीन अजग्नशमन यीं्े खरेदी करुन कायााजन्वत 

करण्यात आली. 
 सन २०१५-१६ मध्ये २००० नवीन अजग्नशमन यीं्े खरेदी करण्याची तसेच 

अजग्नशमन यीं्ाची पुनभारणीबाबतची प्ररक्रया महानगरपारलकेमाता त सुरु 
आहे. 

 ववयसयार्थयांच े िीवन िोयात न येण्याबाबत सींपुणात: दक्ष ता 
महानगरपारलकेमाता त घेण्यात येत.े 

(३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
----------------- 

मुांबईिील विविध भागािील प्रिलप बाधधिाांचा प्रश्न प्रलांबबि असलयाबाबि 
(७७) *  ११९२६   श्री.वििय धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 
 
 
 
 
 

 (१) मुींबईतील ववववि भागातील मध्य रेल्वे, हाबार रेल्वे, मेरो १ व ३ या प्रकल्पाींच्या 
मागाातील सुमारे साड े आठ हिार प्रकल्प बाधिताींचा प्रचन गेली अनेक वर्े 
एमएमआरडीए कडून घरे न रमळाल्याने प्रलींबबत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रदहवाचयाींना एमएमआरडीए कडून घराचा ताबाप् देण्यात आले 
असूनही अयसयाप पयतं घराचा ताबा ददलेला नसल्याच े ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रदहवाचयाींना ज्या सींक्रमण रशबबरात तात्पुरता ननवारा देण्यात 
आला आहे तथेे गेल्या ३ वर्ांपासून रदहवाशाींना मुलभूत सुवविा रमळत नसल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईतील ववववि प्रकल्प बाधिताींच े पुनवासन करण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) एमयु्ीपीच्या सुरुवातीच्या कालाविीत बाधित पा् प्रकल्पग्र्ताींच े
सींक्रमण रशबबरात तात्पुरत्या ्वरुपात पुनवासन करण्यात आले होत.े त्याींच्यासाठी 
नवीन इमारत / सदननकाींच ेबाींिकाम पूणा झाल्यावर त्याींचे २००५-०६ च्या दरम्यान 
प्राधिकरणाच्या ववववि वसाहतीमध्ये कायम्वरुपी पुनवासन करण्यात आले आहे. 
     सींक्रमण रशबबरामध्ये सयसयज्थतीत वा्तव्य करणाऱया व्यती प्राधिकरणाचे 
पा् प्रकल्पग्र्त नसल् याने त्याींना प्राधिकरणायसवारे मुलभूत सुवविा पुरववण्याचा प्रचन 
उयस् ावत नाही. तसेच सदर सींक्रमण रशबबरे पोलीस बींदोब्त प्राप्त होईल त्यानुसार 
्प्या्प्याने ननषकारसत करण्याच ेननयोजित आहे. 
(५) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाच्या ववववि प्रकल्पाींनी बाधित पा् 
प्रकल्पग्र्ताींच ेवेळोवेळी शासनाच्या पुनवासन िोरणानुसार पुनवासन करण्यात आलेले 
आहे. 
     मेरो ३ प्रकल्पग्र्ताींच्या पुनवासनाबाबत मुींबई मेरो रेल्वे कॉपोरेशन रल.ही 
यीं्णा कायारत असून, याबाबत अयसयाप प्रकल्पग्र्ताींच े वव्थापन झालेले नसल्याने 
पुनवासनाची कायावाही सुरु झाली नाही. सदर प्रकल्पात बािीत प्रकल्पग्र्ताींचे 
पुनवासन मुींबई नागरी पररवहन प्रकल्पाींच्या (MUTP) िोरणानुसार करण्याचे 
प्र्ताववत आहे. 

----------------- 
मुतिािापूर (जि.अिोला) ग्रामीण क्षे्ाि पोलीस स्टेशन स्थापन िरण् याबाबि 

(७८) *  १११८५   श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि 
उफा  भाई िगिाप, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुनतािापूर (जि.अकोला) पोलीस ््ेशनच्या हद्दीत १६२ ग्रामीण क्ष े् येत असून 
एक लक्ष  साठ हिार इतकद लोकसीं्या असणाऱया येथील पोलीस ््ेशनला १२० 
कमाचाऱयाींची सीं्या मींिूर असून केवळ ७० कमाचाऱयाींवर सुरक्ष ेची िबाबदारी आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुनतािापूर ग्रामीण क्ष े्ात पोलीस ््ेशन ्थापन करण्याचा प्र्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन असल्याची मादहती ददनाींक १२ ऑग््, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ग्रामीण पोलीस ््ेशन ्थापन झाल्यास अिे अधिक पोल ज साींची 
भरती शहर पोलीस ठाण्यातून करावी लागणार आहे. याकररता शासनाने पोलीस 
कमाचाऱयाींची सीं्या वाढवावी, अशी मागणी येथील ग्राम्थाींकडून होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पोलीस कमाचा-याींची सीं्या वाढववण्याबाबत शासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुनतािापूर (जि.अकोला) पोलीस ््ेशनची एकूण मींिूर 
पदसीं्या ११२ असून त्यापैकद ७९ पदे कायारत असून, ३३ पदे ररत आहेत. 
(२), (३) व (४) महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या नवननरमाती ६१४९४ पदननरमातीच्या 
पदहल्या ्प्प्यामध्ये पोलीस अि ज क्ष क, अकोला याींच्या आ्थापनेवर मूनतािापूर 
पोलीस ठाण्याच े ववभािन करुन नवीन मूनतािापूर ग्रामीण पोलीस ठाणे ननमााण 
करणेबाबत शासनाची मान्यता झाली असून त्याकरीता ववववि शाखा व ववववि 
सींवींगााकरीता एकूण ८२ पदे देण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार लवकरच सदर पोलीस 
््ेशन कायााजन्वत होणार आहेत. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
तनयोजिि िाढिण बांदराला स्थातनिाांचा असलेला विरोध 

(७९) *  १२४१२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननयोजित वाढवण बींदराच्या ववरोिात डहाणू तालुयातील १९ गावाींमिील 
ग्राम्थ, शेतकरी, मजच्छमार, डायमेकर आणण आददवासी याींनी ददनाींक २ ऑ्ोबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास शींखोदरावर प्रचींड ननर्ेि सभा घेतली, हे खरे आहे काय, 
(२) डहाणूच ेपयाावरण सुरक्षक्ष त करणारे नो्ीरतकेशन कायम ठेवून बींदर प्रकल्प रद्द 
करावा या मागणीबाबत शासनाने कें द्राकड ेपाठपुरावा करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याच े्वरुप काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक २ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
शींखोदरावर ननर्ेि सभा घेतली गेल्याबाबत ननदशानास आले नाही. 
(२) व (३) प्रचन उदभवत नाही. 
     वाढवण िेथे िवाहरलाल नेहरू बींदर ववचव्त याींचे सॅ्ेलाई् पो ा् ननमााण 
करण्याकररता शासनाच्या मान्यतेअींती महाराषर मेरी्ाईम बोडा आणण िवाहरलाल 
नेहरु बींदर ववचव्त याींचमेध्ये ददनाींक ५.६.२०१५ रोिी पर्पर सामींि्य करार 
्वाक्ष ाींकदत करण्यात आला आहे. 
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     सदर प्रकल्पाचा सवव्तर अहवाल तयार करण्याची कायावाही िवाहरलाल नेहरु 
बींदर ववचव्त याींचमेाता त करण्यात येत आहे. 

----------------- 
परभणी नगरपामलिा प्रशासनाच ेजिलहा प्रिलप अधधिारी याांच्या गैरप्रिाराांची 

उच्चस्िरीय चौिशी िरण्याबाबि 
(८०) *  १४००१   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) जिल्हाधिकारी कायाालय, परभणी येथील नगरपारलका प्रशासनाच ेजिल्हा प्रकल्प 
अधिकारी श्री.गुहे याींच्या मनमानी कारभाराबाबत आधथाक लु्ीची व अकोला 
महानगरपारलकेतील गैरप्रकाराींची उच्च्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी 
लोकप्रनतननिी याींनी सींचालक, नगरपारलका प्रशासन, वरळी व ववभागीय आयुत, 
औरींगाबाद याींच्याकड ेमाहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनायसवारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्री गुहे याींच्या मनमानी तथा अडवणूकदच्या कारभाराबाबत तसेच 
आधथाक ्ु्ी सोबतच अकोला म.न.पा मिील गैरप्रकाराींची सींचालक ्तरावरुन 
उच्च्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी काय ननषपन्न झाले, तसेच त्याींना ननलींबीत करण्यात 
आले आहे काय व त्याींच्या ननयमबाहय मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) श्री. गुटे्ट, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, परभणी याींच्या कधथत 
गैरप्रकाराींची नगर पररर्द प्रशासन सींचालनालयामाता त चौकशी सुरु आहे. 
     तसेच श्री. गुटे्ट, तत्कालीन उप आयुत याींच्याकड े आयुत अकोला 
महानगरपारलका या पदाचा कायाभार असलेल्या कालाविीतील अननयरमततेची 
जिल्हाधिकारी, अकोला याींच्या माता त चौकशी सुरु आहे. 

----------------- 
मेरो-३ प्रिलपासाठी नररमन पॉईट पररसरािील राििीय पक्षाांबरोबरच शासिीय 

िायाालयाांच ेस्थलाांिर होणार असलयाबाबि 

(८१) *  ११९९३   प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.प्रिाश गिमभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
८४२५ ला ददनाांि २९ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सींपूणा भूरमगत असलेल्या मेरो-३ प्रकल्पासाठी नररमन पॉई् पररसरातील 
रािकदय पक्ष ाबरोबरच शासकदय कायाालयाींना ननवाारसत व्हावे लागणार असून 
रािकदय पक्ष ाींसाठी बॅलॉडा वपअर येथील बीपी्ीच्या िागेत सोय करण्यात येणार 
असून सवाच रािकदय पक्ष ाींनी या िागेला पसींती दशावली असून तथेे त्याींच े्थलाींतर 
करण्यात येणार आहे व त्याबाबतचा अींनतम ननणाय मा.मु्यमीं्ी घेणार आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबतची सयसय:ज्थती काय आहे ? 
 

 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबई मेरो रेल्व-े३ प्रकल्पासाठी फ्रद पे्रस िनाल मागाावरील 
कु्ीराींमध्ये (बॅरेसमध्ये) कायारत असणाऱया रािकदय पक्ष  व शासकदय 
कायाालयाींकरीता तात्पुरत्या ्थलाींतराबाबत शासनाने ददनाींक २१ ऑ्ोबर, २०१५ 
रोिी ननणाय घेतला आहे. 
(२) व (३) सदर कायाालयाींच्या तात्पुरत्या ्थलाींतरासाठी मुींबई पो ा् र््ने उपलब्ि 
केलेल्या ठाकरसी हाऊस या इमारतीमिील िागा ननदेरशत करण्यात आली असून 
सींबींिीताींशी भाड ेकराराची प्ररक्रया मुींबई मेरो रेल कॉपोरेशन रलरम्ेड याींच्या ्तरावर 
सुरु आहे. 

----------------- 
पांढरपूर शहरािील पोलीस िसाहिीमधील समस्या दरू िरण्याबाबि 

(८२) *  ११३७५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर शहर पोलीस वसाहतीत अनेक ददवसाींपासून अ्वच्छता असून 
पररसरातील ग्ारी सात केल्या िात नसल्याने घाण, दगुिंी वाढल्याने आरोग्याचा 
प्रचन ननमााण झाला आहे, तसेच येथे ननयरमत पाणी पुरवठाही होत नाही, यारशवाय 
घराींच्या दरुु्तीची ही गरि असल्याच े ननवेदन येथील मदहलाींनी जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर याींना ददले असल्याच े माहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीतील सम्या दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) पींढरपूर नगरपररर्देमाता त पोलीस वसाहतीमध्ये पुढीलप्रमाणे सुवविा उपलब्ि 
करुन ददल्या िातात:- 
    १) ननयरमतपणे ग्ारे सात केली िातात. 
    २) मोतत घ्ागाडीयसवारे दररोि कचरा गोळा करण्यात येतो. 
    ३) शहराप्रमाणे पोलीस वसाहतीमध्ये पाणीपुरवठा केला िातो. 
     पोलीस वसाहतीतीच्या पररसरातील इमारतीींच्या दरुु्तीबाबत सावािननक 
बाींिकाम ववभागाचा रु.११५.५० लक्ष  इतया रकमेचा प्र्ताव असून ननिीच्या 
उपलब्ितनुेसार कामे पूणा करण्याच ेत्या ववभागाच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील लालबाग पोलीस चौिी बहुिाांशिेळी बांद असलयाबाबि 

(८३) *११४३९ श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील लालबाग पररसरातील दहरामण हॉ्ेलच्या प्रवेशयसवारािवळ काळा चौकद 
पोलीस ठाण्याींतगात येणारी लालबाग पोलीस चौकद बहुताींशवेळी बींद असल्यामुळे 
कायदा व सुरक्ष ेचा प्रचन ननमााण होत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस चौकद चोवीस तास कायारत ठेवून तथेे पोलीस तैनात 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मुींबई लालबाग पररसरातील दहरामाणी हॉ्ेलच्या 
प्रवेशव्दारािवळ काळाचौकद पोलीस ठाण्या अींतगात येणारी लालबाग पोलीस चौकद ही 
नेहमी उघडी असत.े कायदा व सुव्यव्थेचा प्रचन ननमााण झालेला नाही. सदर 
चौकदमध्ये वर्ाभर ददवसा व रा्ौ पोलीस अधिकारी व अींमलदार याींची नेमणूक 
करण्यात येत.े 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील िरळी, प्रभादेिी, लोअरपरेल ि एलकफस्टन या िी-दक्षक्षण  

प्रभागाि साथीच्या रोगाि िाढ झालयाबाबि 
(८४) *  ११२९९   श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील वरळी, प्रभादेवी, लोअर परेल, एलरत््नचा सींपूणा पररसर असलेला 
िी- दक्षक्ष ण प्रभागाला सध्या साथीच्या आिाराने वेढले असून डासाींची पैदास मोठ्या 
प्रमाणावर असलेल्या या ववभागात डेंग्यू, मलेररया या आिाराींच े प्र्थ वाढले 
असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववभागातील मोठ्या प्लॉ्वर सुरु असलेल्या एका इमारतीच्या 
बाींिकामाच्या साई्वर १८ दठकाणी डासाींची पैदास ननदशानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे पारलकेच्या वॉडा कायाालयाने ववकासकाला ््ॉप वका ची नो्ीस 
बिावली व ती दोनच ददवसात मागे घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, डासाींची मोठ्या प्रमाणात पैदास असलेल्या ववकासकाला सू् देणाऱया 
अधिका-याींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेच्या िी/दक्षक्ष ण ववभागातील एका इमारतीच्या 
बाींिकामाच्या साई्वर १४ दठकाणी डासाींची पैदास आढळली होती. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपारलकेमाता त ददनाींक १०.०७.२०१५ रोिी ववकासकास ््ॉप 
वका  नो्ीस बिावली होती. तथावप ््ॉप वका  नो्ीसमध्ये नमूद केलेल्या बाबीींची 
पूताता ववकासकाने केल्यानींतर महानगरपारलकेने सदर नो्ीस ददनाींक १५.०७.२०१५ 
रोिी मागे घेतली. 
(४) ववकासकास अधिकाऱयाींनी कोणतीही सू् ददलेली नसल्याने अधिकऱयाींवर 
कायावाही करण्याचा प्रचन उयस् ावत नाही. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
ममरा-भाईंदर शहराि अनेि िषाापासून अजस्ित्िाि असलेलया पामलिेच्या अजग्नशमन 

विभागाच ेमुख्यालय अन्य दठिाणी हलविण्याि येि असलयाबाबि 

(८५) *  ११६४९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रमरा-भाईंदर शहरात अनेक वर्ाापासून अज्तत्वात असलेल्या पारलकेच्या 
अजग्नशमन ववभागाच ेमु्यालय बािार ्थावपत करावयाच्या नावाखाली ह्ववण्यात 
येणार असल्याच ेमाहे ऑ्ोबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननयोजित बािारासाठी मु्यालय पररसरात अिाव् अव्थेतील 
पाण्याची ्ाकद पाडण्यात येणार असल्याने त्यावर झालेल्या लाखो रुपयाींचा खचा वाया 
िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रमरा-भाईंदर महानगरपारलकेकडून भाईंदर (पजचचम) 
आरक्ष ण क्र. १३२ या दठकाणी अयसयावत अजग्नशमन कें द्राची नवीन इमारत बाींिण्यात 
आली असल्याने त्या िागेत अजग्नशमन कें द्र हलववण्यात येणार आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
      
      सदर अजग्नशमन कें द्र इमारत पररसरात अिाव् अव्थेत असलेली पाण्याची 
्ाकद रमरा-भाईंदर महानगरपारलकेकडून बाींिून कायााजन्वत करण्यात येणार असल्याने 
खचा वाया िाण्याचा प्रचन उयस् ावत नाही. 

(३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 
----------------- 

एमएमआरिीए मधील अधधिारी श्री.आर.रमन्ना याांची मुळ तनयुक्िी  
ही चुिीच् या पध् दिीने झालयाबाबि 

(८६) *  ११११४   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एमएमआरडीएमिील अधिकारी श्री.आर.रमन्ना याींची मुळ ननयुती ही चुकदची 
झाली असल्यामुळे शासनाने ददनाींक ११ ऑ्ोबर, २००४ च्या आदेशानुसार कायावाही 
करण्याच ेआदेश देऊनही कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीए प्रशासनाने श्री.रमन्ना याींना ववशेर् मदत करुन सेवेतून 
मुत न करता त्याींची नव्याने नेमणूक सेवेने खुल्या प्रवगाातील पररवहन ननयोिक 
या पदावर करणे, याआिी मागासवगवयाींसाठी (अनूसूधचत िाती) याचा लाभ घेणा-या 
श्री.रमन्ना यास त्यानींतर सरळ सेवेत समाववष् करुन घेण्यात येणे, सदर अमराठी 
अधिकारी श्री.रमन्ना याींची मुळ ननयुती चुकदची असल्यामुळेच शासनाने कायावाहीचे  
आदेश ददलेले असतानाही एमएमआरडीएने िाणीवपुवाक दलुाक्ष  केल्यामुळे 
सवासामान्यामध्ये सींभ्रमाव्था ननमााण झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन दोर्ी व्यतीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणातील अधिकारी 
श्री.आर. रमण्णा याींच्या ननयुतीबाबात अननयरमतता झाल्याने याबाबत मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणास आवचयक कायावाही करण्याबाबत ददनाींक 
११.१०.२००४ च्या प्ान्वये कळववण्यात आले होत.े 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने या अधिकाऱयाची १० वर्ाापेक्ष ा िा्त 
काळ सेवा झालेली असल्याने त्याींना सेवेतून कमी करणे योग्य होणार नाही, असे 
मत दशावून या अधिकाऱयाींना खुल्या प्रवगाात दाखववण्यास मान्यता देण्याची ववनींती 
ददनाींक २५.०८.२०१४ च्या प्ान्वये केलेली होती. या कमाचाऱयाींच्या सेवेस सींरक्ष ण 
देण्याच्या अनुर्ींगाने शासनाच े कोणतहेी शासन ननणाय नसल्याच े मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधिकरणास ददनाींक १८.०४.२०१५ रोिीच्या प्ान्वये कळववण्यात आले 
आहे. 
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणातील मागासवगवयाींसाठीच्या 
पदावरील अननयरमत ननयुत्या/पदोन्न्त्या याबाबत पडताळणीकरुन या अननयरमततसे 
िबाबदार असलेल्या दोन सहायकाींना ठपका ठेवण्याची रशक्ष ा देण्यात आली आहे. 
दरम्यान प्राधिकरणाने श्री. रमण्णा याींना त्याींच्या ददनाींक २२/१२/२०१४ च्या ्वेच्छा 
ननवतृ्ती च्या अिाानुसार ददनाींक २१ िानेवारी, २०१५ पासून मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधिकरणामिुन कायामुत करण्यात आले आहे. 

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

िोलहापूर जिलह्याि बालमिूरीच्या तनमुालनासाठी व्यापि धाि स्े राबविण्याबाबि 

(८७) * ११४९३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर,      
प्रा. िोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय िामगार मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथे बालमिूरी या अननष् प्रथेच्या उच्चा्नासाठी जिल््यातील 
िोकादायक उयसयोगाींमध्ये पॉके्स ् ननजचचत करुन व्यापक प्रमाणात िाडस्े 
राबवावीत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींनी केली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींच्या सूचनेनुसार शासनाने जिल््यात 
बालमिूरीच्या ननमुालनासाठी व्यापक िाडस्े राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) जिल्हा कृतीदलाच्या ददनाींक ०७.०९.२०१५ रोिी झालेल्या 
बैठकदत जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींनी बालकामगार या अननष् प्रथेच े उच्चा्न 
करण्यासाठी जिल््यात िाडस्े आयोजित करण्याच्या सूचना ददल्या, ही व्तुज्थती 
आहे. 
(२) व (३) जिल्हा कृतीदलामाता त कोल्हापूर जिल््यात ननयरमतपणे िाडस्ाचे 
आयोिन करण्यात येते, तसेच बालकामगार प्रथेववरुध्द िनिागतृी मोठ्या प्रमाणात 
करण्यात येत.े 
      कोल्हापूर जिल््यात माहे सप् े्ंबर, २०१५ पासून दोन िाडस्े आयोजित करुन 
२२ आ्थापनाींमध्ये बालकामगाराींच ेउच्चा्न होण्यासाठी पडताळणी करण्यात आली 
आहे. 

----------------- 
मुांबईि धगरणी िामगाराांना मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणामाफा ि  

१० हिार घरे देण्याची मा.मुख्यमां्ी याांनी िेलेली घोषणा 

(८८) *  १२११०   श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत येत्या वर्ााअखेर धगरणी कामगाराींना मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणामाता त १० हिार घरे देण्याची घोर्णा मा.मु्यमीं्ी याींनी माहे ऑग््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मु्यमीं्ी याींच्या घोर्णेनुसार धगरणी कामगाराींना घराच े वा्प 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     एम.एम.आर.डी.ए. माता त प्राप्त होणाऱया ४८०० सदननका व म्हाडामाता त 
दसुऱया ्प्प्याींअींतगात प्राप्त होणाऱया सदननकाींपैकद डडसेंबर, २०१५ पयान्त एकूण 
५२०० सदननका अशा एकूण १०,००० सदननका उपलब्ि करुन देणेची घोर्णा करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) एम.एम.आर.डी.ए. च्या पनवेल येथील प्रकल्पामध्ये १६० चौ.तु्ाच्या ४८०० 
सदननका तयार झालेल्या आहेत. सदर सदननकाींच्या रकीं मती व ववतरणासींदभाात  
प्रिान सधचव, गहृननमााण ववभाग याींचकेड ेसवा सींबींधिताची बैठक पार पडलेली असून 
यासींदभाात शासनाकडून अींनतम ननणाय सींकजल्पत आहे. 
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     म्हाडामाता त प्रगतीपथावर असलेल्या ५२०० सदननकाींपैकद २६३४ सदननकाींची 
लॉ्री िानेवारी, २०१६ पयंत काढण्याच ेप्र्ताववत आहे. 
(३) प्रचन उदभवत नाही. 

----------------- 
मुांबईि पदपथाांिर िसेच इिर सािाितनि दठिाणािरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबि 

(८९) *  १२०२६   श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत रेल्वे्थानकािवळ, पदपथाींवर वडापाव, भािीपाव, भेळपुरी आदी 
खायसयपदाथांच्या गाड्या व र्त्यालगत असलेल्या उपहारगहृाींनी पदपथावर केलेले 
अनतक्रमण ह्ववण्याबाबतच े आदेश मा.पारलका आयुताींनी सवा सहाय्यक पारलका 
आयुताींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने रकती कालाविीत पदपथाींवरील खायसयपदाथा 
ववके्रत्याींवर कारवाई करण्यात येणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) र्त्यालगत / पदपथावरील अनतक्रमणाबाबत बहृन्मुींबई महानगरपारलकेमाता त 
दैनींददन कारवाई करण्यात येत.े 
    ददनाींक ०८ ऑ्ोबर, २०१५ त े३० नोव्हेंबर, २०१५ या कालाविीत र्त्यालगत 
/ पदपथावर अनतक्रमण करणाऱया ३७२८ आ्थापनाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील िुलाा (प) येथील मसटी किनारा या हॉटेलमध्ये एलपीिी  

गॅस मसलेंिरचा स्फोट झालयाबाबि 

(९०) *  १४०१०   श्री.सांददप बािोररया, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गिमभये, 
श्री.धनांिय मुांिे, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅि.तनरांिन िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  कुलाा (प) मुींबई येथील कोदहनूर मॉल िवळच्या होली क्रॉस चचा समोर 
असलेल्या रस्ी रकनारा या हॉ्ेल मध्ये एलपीिी गॅस रसलेंडरचा ्तो् होऊन ८ 
व्यतीींचा िळून मतृ्यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १६ ऑ्ोबर, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाचा तपास पूणा झाला आहे काय, तपासाच े ननषकर्ा काय 
आहेत, 
(३) या रस्ी रकनारा हॉ्ेलने केलेले पो्माळयाच े बाींिकाम अनधिकृत असल्याचे 
तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, तसेच सदर अपघात प्रकरणी या 
हॉ्ेल मालकाववरोिात काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) मतृाींच्या नातवेाईकाींना वा िखमीींना काय आधथाक मदत देण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) तसेच, उपरोत प्रकरण लक्ष ात घेता मुींबईतील गे्रड १, गे्रड २ व गे्रड ३ च्या सवा 
हॉ्ेल्सची तपासणी करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) मुींबई सह राज्यातील उपहारगहृामध्ये अजग्नशमन व्यव्था नसल्याने होणाऱ या 
दघुा् ना ्ाळण्यासाठी काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी ववनोबा भावे नगर, पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २८०/१५ 
भा.द.वव.स. कलम ३०४, ३०४(२), २८५, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
     सदर गुन््यामध्ये एका व्यतीस अ्क करण्यात आली असून, गुन्हा 
तपासािीन आहे. 
(५) होय. 
(६) महाराषर आग प्रनतबींिक व िीव सींरक्ष क उपाययोिना अधिननयम, २००६ व 
अजग्न सुरक्ष ेबाबत शासनाने वेळोवेळी पररप्कान्वये सूचना ननगारमत केल्या आहेत. 
(७) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील पयाटन स्थळाांची वििास िामे प्रलांबबि असलयाबाबि 

(९१) *  ११५५९   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांिय दत्ि, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषरात पया् नाला वाव रमळावा म्हणून कें द्र शासनाने दोन वर्ाापूवव मेगा 
सरका ् योिनेत औरींगाबाद शहराला २३ को्ी ४३ लाख रुपयाींचा ननिी मींिूर केला, 
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या योिनेंतगात मिनू दहल येथील ्ेकडीवर रोझ गाडान उभारणे, हॉ्ेल कानताकद ते 
भडकलगे् पयतं दभुािक ्ाकणे आदी कोट्यविी रुपयाींची कामे सुरु करण्यात 
आली, परींतु आता कें द्र शासनाने ही योिनाच रद्द केली असल्यामुळे एम्ीडीसी आणण 
महापारलका सींक्ात सापडली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी शासनाने काय कायावाही वा उपाययोिना केली 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र शासनाच्या पया् न मीं्ालयाने प्रचनािीन कामाींसाठी 
रु. २३४३.२० लक्ष च्या कामाींना मींिूरी देऊन रु. ४६८.६४ लक्ष  ननिी ववतरीत केला 
होता. उवाररत ननिीसाठी मागणी करण्यात आलेली आहे. मा् कें द्र शासनाने ववत्तीय 
वर्ा २०१५-२०१६ वर्ाात या योिनेसाठी तरतूद न केल्यामळेु ननिी ववतरीत करता 
येणार नाही, असे कळववलेले आहे. 
(२) व (३) कें द्रीय पया् न मी्ं ालयाकड े उवाररत ननिीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
आणी (जि.यििमाळ) येथील न्यायालयाच्या निीन इमारिीच ेउद्घाटन िरण्याबाबि 
(९२) *  १३४१९   श्री.ख्िािा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ्यातील आणव तहरसल सरमतीिवळ ददवाणी व तौिदारी 
न् यायालयाच्या इमारतीच े बाींिकाम माहे सप् ्ेंबर, २०१३ मध् ये वा त्यादरम्यान पूणा 
होऊनही उयसघा्न न केल् याने सुरू करण् यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उ त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार न् यायालयाच् या इमारतीचे 
उयसघा्न करून कामकाि सुरू करणेबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     आणव, जिल्हा यवतमाळ येथे न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच ेउयसघा्न ददनाींक 
२९ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि ितृ्िप्ाांच्या माध्यमािून देण्याि येणा-या िादहरािी  
सांदभाािील पररप्ि रद्द िरण्याबाबि 

(९३) *  ११००४   श्री.ममिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वतृ्तप्ाींच्या माध्यमातून देण्यात येणा-या ववववि कामाींच्या ननववदाींबाबत 
असणारी सवव्तर मादहतीची िादहरात ददनाींक २३ मे २०१३ रोिीच्या क्रमाींक- 
िाहीरात/ई- े्ं डर/२०१३/का-५/४१३ शासन पररप्कानुसार रद्द करण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन पररप्कानुसार िादहरातीची वव्ततृ मादहती 
वतामानप्ाींयसवारे देण्याच ेबींद करुन ज्या सींकेत्थळावर सदर ववकास कामाींच्या ई-
े्ं डरीींगबाबत वव्ततृ मादहती उपलब्ि असूनही त्याबाबतची केवळ सींक्षक्ष प्त, ्ो्क 
्वरुपातील मादहती वतामानप्ायसवारे प्ररसध्द करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववकास कामाींमध्ये बहुताींश कामे ही ग्रामीण भागातील असल्यामुळे व 
ग्रामीण भागात इीं्रने्च्या सुवविेकरीता पादहिे ती गती (speed) सतत उपलब्ि 
होत नसल्यामुळे सदर पररप्कात बदल वा सदर पररप्क रद्द करण्यात येणार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, न करण्याची कारणे व पयाायी व्यव्था कोणती आहे ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) खरे आहे, 
     सामान्य प्रशासन (मादहती व तीं्ञानान) ववभागाच्या ददनाींक १९ िानेवारी, २०१३ 
च्या, शासन ननणायानुसार रु. १० लाखापेक्ष ा अधिक खचााच्या कामाबाबत ई-ननववदा 
कायाप्रणाली बींिनकारक करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ननववदेची सवव्तर मादहती 
ही सींकेत् थळाींवर उपलब्ि असल्यामुळे, पुन्हा वतामानप्ामध्ये सवव्तर िादहरात न 
देता, सींक्षक्ष प्त िादहरात देण्याबाबत मादहती व िनसींपका  महासींचालनालयाच्या ददनाींक 
२३ मे, २०१३ च्या पररप्कान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) व (४) नाही. 
     ई-ननववदेची सवव्तर मादहती सींकेत्थळावर उपलब्ि असल्यामुळे, पुन्हा 
वतामानप्ामध्ये सवव्तर िादहरात देण्याची आवचयकता नाही. 

----------------- 
राज्य शासनाच्या िमाचाऱ्याांसाठी िें द्र शासनाच्या धिीिर पाच ददिसाांचा आठििा ि 

साठ िषााच ेतनितृ्िी िय िरण्याबाबि 

(९४) *  ११८६६   श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



84 

(१) राज्य शासनाच्या कमाचाऱयाींसाठी कें द्र शासनाच्या ितववर पाच ददवसाींचा आठवडा 
व साठ वर्ााच ेननवतृ्ती वय करण्याचा शासनाचा ववचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननजचचत योिना तयार केली आहे काय, 
(३) नसल्यास, याबाबत शासन ववचार करणार आहे काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) राज्य शासनाच्या कमाचाऱयाींसाठी कें द्र 
शासनाच्या ितववर पाच ददवसाींचा आठवडा करण्याचा ननणाय शासनाच े ववचारािीन 
आहे. 
     कें द्रीय कमाचाऱयाींना देण्यात येणारे लाभ िसेच्या तसे राज्यातील कमाचाऱयाींना 
लागू करण्याच ेशासनाच ेिोरण नाही. 
     तथावप राज्य शासकदय कमाचाऱयाींच े ननवतृ्तीच े वय ६० वर्े करण्यासींदभाात 
आधथाक व प्रशासकदय बाबीींचा ववचार करुन प्र्ताव तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
उलहासनगर (जि.ठाणे) महापामलिा आयुक्िाांच्या आदेशाच ेपालन न िरिा  

रस्त्यािर पेव्हर ब्लॉिची िामे िेलयाबाबि 

(९५) *  ११६२३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) महापारलका आयुताींनी माहे माचा, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान र्त्यावर पेव्हर ब्लॉकची कामे करण्यास मनाई केली असतानाही शहर 
अरभयींत्यापासून कननषठ अरभयींत्यापयतं सगळ्याींनीच आयुताींच्या आदेशाच े पालन 
न करता सपना गाडान समोरील काँक्रद् र्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसववले असल्याच े
ददनाींक १२ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ माचा, २०१४ ला पारलकेच्या सावािननक बाींिकाम खात्याला 
पेव्हर ब्लॉकच्या कामाचा दिाा चाींगला नसल्याने सदरची कामे िा्त काळ द्कत 
नसल्याने पेव्हर ब्लॉकची कामे न करण्याच ेआदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रशासनाच ेआदेशाच ेपालन न करणाऱया सींबींधितावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) आयुत, उल्हासनगर महानगरपारलका याींनी माहे २०१४ 
मध्ये र्त्यावर पेव्हर ब्लॉकची कामे करण्यास मनाई केली असताींनाही सपना गाडान 
समोरील काँक्रद् र्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसववले असल्याचे माहे ऑग्् २०१५ रोिी 
ननदशानास आले. 
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       तथावप सपना गाडान समोरील काँक्रद् र्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसववण्याचे 
काम हे महानगरपारलकेमाता त करण्यात आलेले नसून या कामाच े प्राकलन रकीं वा 
ननववदा कारवाई सुध्दा महानगरपारलकेमाता त करण्यात आलेली नाही.     
       त्यामुळे शहर अरभयींत्यापासून कननषठ अरभयींत्यापयात सवांनीच आयुताींच्या 
ददनाींक ०१ माचा, २०१४ रोिीच्या आदेशाच ेपालन न करता सपना गाडान समोरील 
काँक्रद् र्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसववले हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जि.नामशि) महानगरपामलिा हद्दीिील नागररिाांना  

स्िच्छ पाणी पुरिठा िरण्याबाबि 
(९६) *  १२६८२   िॉ.अपूिा दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८५४ ला ददनाांि २२ 
िुल,ै २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मालेगाींव (जि.नारशक) महानगरपारलका हदद्दतील दवुर्त पाणीमुळे हिारो आबाल-
वधृ्द नागररकाींना माहे सप् े्ंबर-ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान गॅ्रो, 
डायररया तसेच ॲमोबबयासीस आिाराचा प्रादभुााव झाल्याच ेननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मालेगाींव महानगरपारलकेला धगरणा िरणातून रमळणारे पाणी दवुर्त 
असणे, बेकायदेशीर नळ िोडणी केलेल्याींनी मु्य पाईपलाईनला नछदे्र करणे, 
पाईपलाईन गळती तसेच मोसम नदीच्या पा्ायसवारे अत्यींत दवुर्त पाणी, ववर्ारी 
केरमकल, रसायन रमश्रीत तसेच िनावराींच े माींस-रत आणण ड्रनेेिच े साींडपाणी 
धगरणा िरणात िावून रमळत असल्याने मालेगाींव येथे वपण्याचा दवुर्त पाणीपुरवठा 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहराच्या मध्य भागातून वाहणारी मोसम ही उत्तर महाराषरातील 
सवााधित प्रदवुर्त नदी झाली असून प्लॅज््क कचरा, नाले, घाण, िनावराींच ेमाींस-
रत, उघड्यावरील शौच यामळेु नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदवुर्त झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रचन भाग (२) व (३) च्या अनुर्ींगाने येथील नागररकाींना ्वच्छ 
पाणी पुरवठा व्हावा, या्तव ववववि मागााने होणारे पाण्याच ेप्रदरु्ण रोखण्याकररता 
भुयारी ग्ारी योिना राबववणे आणण ग्ारीयसवारे नदीपा्ात येणारे सवाप्रकारच ेदवुर्त 
पाणी रोखणे, त्यावर प्ररक्रया करणेसींबींिी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
      मालेगाव शहरात उन्हाच्या प्रकोपामुळे व अननजचचत हवामानामुळे माहे 
सप् े्ंबर-ऑ्ोबर २०१५ मध्ये महानगरपारलकेच्या दवाखान्यामध्ये गॅ्रो आिाराचे 
१६४ रुग्ण, डायरीया आिाराच े ८८३ रुग्ण व ॲमोबबयासीस आिाराच े ८७ रुग्ण 
दाखल झाले होत.े 
     मालेगाव महानगरपारलकेमाता त होणारा पाणीपुरवठा शुध्द असून, सदर 
पाण्याची ननयरमतपणे रासायननक व िैववक चाचणी जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, 
नारशक याींचमेाता त करण्यात येत.े 
(२), (३) व (४) 

 मालेगाव महानगरपारलकेला धगरणा िरणापासून रमळणाऱया रॉ वॉ्र व 
शहराला पुरवठा केल्या िाणाऱया पाण्याची ननयरमतपणे जिल्हा आरोग्य 
प्रयोगशाळा, नारशक याींचकेडून तपासणी करण्यात येत असून पाण्यात दवुर्त 
तत्वाची रसायने आढळून आली नाहीत. 

 तसेच बेकायदेशीरररत्या नळ िोडण्या, मु्य पाईपला नछद्र करणे, 
पाईपलाईन गळती होऊ नये, याबाबत महानगरपारलकेच्या भरारी 
पथकामाता त सींबींधिताींववरुध्द तात्काळ कारवाई करण्यात येत.े 

 शहराच्या मध्य भागातून वाहणारी मोसम नदी ही अननयरमत नदी असून 
शहरात भुयारी ग्ार योिना कायााजन्वत नसल्याने उघड्या नाल्यातील 
साींडपाणी काही प्रमाणात मोसम नदीत येत.े 

 मा् महानगरपारलकेमाता त नदीतील प्ला््ीक, घाण, कचरा प्रत्येक १५ 
ददवसाींत सताई मोहीम हाती घेऊन नदी ्वच्छ करण्याबाबत कायावाही 
करण्यात येत.े 

 महानगरपारलका क्ष े्ात उघड्यावर शौचास िाणाऱया नागरीकाींसाठी ्वच्छ 
महाराषर अरभयानाींतगात १०६४१ लाभाथींसाठी शौचालय बाींिण्यात येणार 
असून अनुदानाचा पदहला हप्ता सींबींधिताींना ववतरीत करण्यात आला आहे. 

 नदी प्रदरु्ण रोखण्यासाठी नदी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून 
याबाबतचा प्र्ताव कें द्र शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 

 शहरातील नागरीकाींना ्वच्छ पाणीपुरवठा होण्याकरीता तसेच ववववि 
मागांनी होणाऱया पाण्याच ेप्रदरु्ण रोखण्याकरीता कें द्र शासन पुर्कृत अमतृ 
योिनेअींतगात भुयारी ग्ार योिना राबववण्याच ेप्र्ताववत आहे. 

 सदर भुयारी ग्ार योिना कायााजन्वत झाल्यानींतर महानगरपारलका 
कायाक्ष े्ामध्ये नदीपा्ात सोडण्यात येणाऱया दवुर्त पाणी, घरगुती साींडपाणी 
गोळा करुन त्यावर योग्य ती प्ररक्रया करुन त्याची शा््ोत ववल्हेवा् 
लावणे शय होईल. 

(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 
----------------- 
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रायगि जिलह्यािील िुां िमलिा नदीिरील रेिदांिा ि ेरोहे या िलमागााबाबि 
(९७) *  १३३८८   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यातील कुीं डरलका नदीवरील रेवदींडा त ेरोहे या िलमागाावर इतर २ 
िलमागााचा समावेश ववकास आराखडयात केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकरसत करावयाच्या उवाररत २ िलमागााची नावे काय आहेत तसेच 
त्याींच े्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर िलमागााच्या ववकास आराखड्यात कोणकोणती कामे प्र्ताववत 
करण्याींत आली आहेत, 
(४) असल्यास, सदर िलमागााची कामे केव्हा सुरु होतील अशी अपेक्ष ा आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रेवदींडा खाडीचा िलमागााचा राज्य्तरावर कोणताही 
ववकास आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. तथावप रायगड जिल््यातील 
सावव्ी/बाणको् खाडीतील िलमागा हा राषरीय िलमागा म्हणून घोवर्त केलेला आहे. 
तसेच रािपूरी खाडी िलमागा राषरीय िलमागा म्हणून घोवर्त करण्याबाबत सादर 
करण्यात आलेल्या पुनाप्र्तावास अनुसरुन Ministry of Shipping ने त्यास तत्वत: 
मान्यता ददली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य शासनाििून पद भरिीसाठी मागणीप् सादर न झालयाने महाराष्ट्र लोिसेिा 
आयोगाच्या (एमपीएससी) पररक्षाांच ेसांभाव्य िेळाप्ि िोलमिले असलयाबाबि 

(९८) *  १३५२५   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्य शासनाकडून पद भरतीसाठी मागणीप् सादर न झाल्याने महाराषर 
लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पररक्ष ाच ेसींभाव्य वेळाप्क कोलमडले असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने पदाच्या सीं्येबाबत लोकसेवा आयोगास कळववणेबाबत 
ववलींब करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, राज्यात ररत असलेल्या पदाींचा तपशील तातडीने लोकसेवा आयोगास 
कळववणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) आयोगाच्या काही ्पिाा परीक्ष ा मागणीप् न आल्याने 
झाल्या नाहीत हे खरे आहे. 
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(२), (३) व (४) शासन सेवेतील महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष ेतील सरळसेवेची 
पदे दीघाकाळ ररत राहू नयेत यासाठी ववदहत कालाविीत महाराषर लोकसेवा 
आयोगाकडे मागणीप् पाठववण्याबाबतच्या मागादशाक सूचना व भरती प्ररक्रयेचे 
वेळाप्क शासन ननणाय, सामान्य प्रशासन ववभाग, ददनाींक ८.४.२०११ अन्वये 
ननगारमत केले आहे. तसेच शासन पररप्क ददनाींक १२.९.२०१४ व अिा शासकदय प् 
ददनाींक ६.५.२०१५ अन्वये सदर सूचनाींच ेका्ेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना ददल्या 
आहेत. 
     ददनाींक १ डडसेंबर, २०१५ च्या प्ान्वये सींबींधित ववभागाींकडून महाराषर 
लोकसेवा आयोगाला मागणीप् पाठववण्यात आले नाही, त्याबाबतची कारणे 
मागववण्यात आली आहेत. तसेच लोकसेवा आयोगास मागणीप् त्वरीत 
पाठववण्याच्या सूचना पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
मुांबईिील सानेगुरुिी मागाािरील १४५ एफ मशांदे चाळीच्या  

सांक्रमण मशबीरािील इमारिीच्या पुनबांधणीबाबि 

(९९) *  १३९६७   श्री.वििय सािांि :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींक्रमण रशबीरात गत २२ वर्ाापासून प्रलींबबत असलेल्या १४५ एत रशींदे चाळ, 
साने गरूिी मागा, मुींबई-१३ या इमारतीच्या पुनबांिणी योिनेअींतगात भुसींपादनाचा 
प्र्ताव मुींबई महानगरपारलकेकडून मींिूर होऊन मुींबई इमारत दरुु्ती व पुनराचना 
मींडळामाता त शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू प्र्तावावर शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू प्र् तावावर रकती कालाविीत कायावाही होणे अपेक्षक्ष त आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) इमारत क्रमाींक १४५ एत, रशींदे चाळ, साने गुरुिी मागा व 
त्यालगतच्या इमारतीींच्या भूसींपादनाच्या प्र्तावास म्हाडाकडून ददनाींक २७.९.१९९३ 
रोिी मान्यता  देण्यात आली होती. िमीन मालकाने पुनववाकासाचा प्र्ताव सादर 
केल्याने भूसींपादन ्थधगत ठेवण्यात आले होत.े सदर योिना ही रेल्वेलगत 
असल्याने व त्यामुळे ववकास कामास असलेली मयाादा तसेच ना.म.िोशी र्ता 
रुीं दीकरणामुळे बाधित झाल्यामुळे, योिना व्यवहाया होण्याच्यादृष्ीने लगतच्या 
करमणुकदच्या मैदानाच े आरक्ष ण बदल करणे आवचयक झाले. बहृन्मुींबई 
महानगरपारलकेव्दारे सदर आरक्ष ण बदलास मागववण्यात आलेल्या हरकती व सूचना 
ववचारात घेवून अयसयापही याबाबतच ेअींनतम आदेश न झाल्याने भूसींपादनाचा प्र्ताव 
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प्रलींबबत रादहला आहे. आरक्ष ण बदलाच्या आदेशानींतर भूसींपादनाचा प्र्ताव म्हाडाव्दारे 
शासनाकड ेसादर होणे प्र्ताववत आहे. 
(२) सयसय:ज्थतीत प्रचन उदभवत नाही. 
(३) ननयमोधचत प्रशासकदय कायावाही करुन गुणवत्तवेर ननणाय घेणे अपेक्षक्ष त आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या परीक्षाथची ची ियोमयाादा िाढविणेबाबि 

(१००) *  १४०२२   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्ष ाींचा अ्यासक्रम मोठा असल्याने ववयसयाथव 
परीक्ष ा पास होत नाहीत व त्याच बरोबर त्याींच े वेळाप्कही ननजचचत नसत ेतसेच 
ग्रामीण भागातील ववयसयाथव ्पिाा परीक्ष ाींची तयारी उरशरा सुरु करतात, यामुळे इतर 
राज्याींप्रमाणेच खुल्या ग्ाची वयोमयाादा ४० वर्ा करावी व मागासवगवय ग्ाची 
वयोमयाादा ४२ वर्े करावी अशी ववयसयार्थयांची मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पोरलस उपननरीक्ष क पदाची वयोमयाादा २८ वर्ांवरून ३३ वर्े करावी 
अशीही मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत महाराषर लोकसेवा आयोगाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) राज्यात लोकसेवा आयोगाच्या पररक्ष ेसाठी खुल्या 
प्रवगाातील उमेदवाराींकररता कमाल वयोमयाादा ३३ इतकद असून इतर राज्याप्रमाणेच 
खुल्या ग्ाची वयोमयाादा ४० वर्ा करणेबाबत मागणी प्राप्त झाली आहे. 
(२) पोलीस उपननरीक्ष क पदाची वयोमयाादा २८ वर्ाावरुन ३१ वर्े करावी अशीही 
मागणी प्राप्त झाली आहे. 
(३) व (४) प्राप्त मागणीच्या अनुर्ींगाने कमाल वयोमयाादा वाढववण्याची बाब शासन 
्तरावरुन तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
िोंिाखैरीिील बीपीटी फामा हाशसमध्ये (जि.नागपूर)  

एिा विद्याथीनीचा झालेला मतृ्यू 

(१०१) *  ११९६२   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तदडाखैरीतील बी्ीपी तामा हाऊसमध्ये (जि. नागपूर) ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिीच्या सुमारास पूवाा सींिय हेडाऊ या ववयसयाथवनीचा सींशया्पद मतृ्यू झाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, याच तामा हाऊसमध्ये काही ददवसाींपूववच अशाच प्रकारे एका तरुणाचा 
मतृ्यू झाला आणण कळमेचवर पोलीसाींकड ेनननावी व्यतीने त्याबाबत मादहती देऊनही 
त्याची दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  कामठी खैरी, कळमेचवर या दठकाणच्या तामाहाऊस, ररसॉ ा् आणण बार रे््ॉरीं् 
मध्ये १६ त े२२ वर्ा वयोग्ातील ववयसयाथवच्या रेव्ह पाट्ायाच ेआयोजित केल्या िात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, 
(५) तयसनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
     तदडाखैरीतील बी्ीपी तामा हाऊसमध्ये (जि.नागपूर) ददनाींक १०/०९/२०१५ रोिी 
पूवाा हेडाऊ ही आपल्या रम्-मैब्णीींसह वाढददवसाकररता आली असता सदर तामा 
हाऊसमिील ज्वरमींग ्ँकच्या पाण्यात बुडून नतचा मतृ्यू झाला. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पोलीस ््ेशन हुडकेचवर येथून मागा क्र.००/१५, तौिदारी दींड प्ररक्रया सींदहता 
कलम १७४ च्या अनुर्ींगाने कागदप् कळमेचवर पोलीस ््ेशन येथे दद. १४/०९/२०१५ 
रोिी प्राप्त झाली. त्या अनुर्ींगाने गु.र.क्र.२३५/१५, भा.दीं.वव. कलम ३०४ (अ), मुींबई 
दारुबींदी कायदा सहकलम ६८, ८६, मुींबई पोलीस कायदा सहकलम ३३,१३१,१३४ 
अन्वये बी्ीपी तामा हाऊसच्या मालकाववरुध्द दद.१४/०९/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) तामा हाऊसमध्ये मुलाींना वाढददवसाच्या कायाक्रमाकररता तामा हाऊस उपलब्ि 
करुन ददल्याच े ननदशानास आले आहे. परींतु रेव्ह पा्ीकररता तामा हाऊस उपलब्ि 
करुन ददल्याची तक्रार प्राप्त नाही. 
(४) या प्रकरणी चौकशीअींती तामा हाऊसच्या मालकाने तामा हाऊसचा सावािननक 
मनोरींिनासाठी वापर व खायसयगहृाबाबत परवाना नसताना तामा हाऊस भाड्याने 
देऊन खायसयपदाथा व दारु वपण्याकररता िागा उपलब्ि करुन ददली व डी.िे. वायसय 
उपलब्ि करुन ददले. तसेच ज्वरमींग ्ँकचा वापर करताींना जिवीत हानी होऊ नये 
म्हणून जिवनरक्ष क उपाययोिना करण्यात हयगय केली व बचाव करण्याकररता 
प्ररशक्षक्ष त व्यती न ठेवता ननषकाळिीपणे ज्वरमींग ्ँक उपलब्ि करुन ददल्यामुळे 
वेगवेगळे २ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
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(५) बी्ीपी तामा हाऊसच्या मालकाववरुध्द गु.र.क्र.२३४/१५, भा.दीं.वव. कलम ३०४ 
(अ), मुींबई दारुबींदी कायदा सहकलम ६८, ८६, मुींबई पोलीस कायदा सहकलम ३३, 
१३१, १३४ अन्वये दद. ०८/०९/२०१५ रोिी आणण गु.र.क्र.२३५/१५, भा.दीं.वव. कलम 
३०४(अ), मुींबई दारुबींदी कायदा सहकलम ६८, ८६, मुींबई पोलीस कायदा सहकलम 
३३,१३१,१३४ अन्वये दद. १०/०९/२०१५ रोिी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
     आरोपीस अ्क करण्यात आली असून दोर्ारोपप् न्यायालयात सादर करण्यात 
आले आहे. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे मेरो प्रिलपाबाबि 

(१०२) *  ११८८८   अॅि.तनरांिन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५३८ ला ददनाांि 
२२ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मेरो प्रकल्पाची भूरमपूिन याच वर्ाात म्हणिे डडसेंबर, २०१५ पयंत 
करण्यात येईल, अशी घोर्णा मा.मु्यमीं्ी महोदयाींनी ददनाींक ८ एवप्रल,२०१५ रोिी 
वा त्या दरम्यान लक्ष वेिी सूचनेवरील चचेच्या वेळी उत्तरादाखल भार्णात केली 
तसेच ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ठाणे येथील शासकदय 
कायाक्रमाच ेवेळी देखील पुन्हा तीच घोर्णा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००९ पासून त े आितागायत ठाणे येथील लोकप्रनतननिीींनी 
आग्रही मागणी करीत असताना देखील या प्रकल्पासींदभाात कायावाही न होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच या प्रकल्पाच ेकामास प्रत्यक्ष ात केव्हापासून सुरूवात करण्यात येणार आहे 
व त्याबाबतची सयसयज्थती काय आहे ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) वडाळा-घा्कोपर-तीन हात नाका (ठाणे) - कासारवडवली या बहुताींश 
भुयारी मेरो रेल्व ेमागााच्या माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणाने मान्यता ददलेल्या सवव्तर प्रकल्प अहवालानुसार या प्रकल्पास मींिूरी 
देण्याची बाब तपासण्यात येत होती. 
     तथावप, दरम्यानच्या काळात मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने पुढील 
३-४ वर्ाात मेरो रेल्वे प्रकल्पाींची त्वरीत अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीकोनातून 
मुींबई मेरो बहृत आराखड्याचे पुनरावलोकन, अयसयावतीकरण आणण सींभाव्य उन्नत 
मेरो मागांच े सवव्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम ददल्ली मेरो रेल 
महामींडळ याींच्यामाता त हाती घेण्यात आले असून त्यामध्ये वडाळा-घा्कोपर-ठाणे 
(तीन हात नाका) - कासारवडवली मेरो मागा अींतभूात आहे. 
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     या मागााचा सुिाररत सुसाध्यता अ्यास अहवाल ददल्ली मेरो रेल 
महामींडळाकडून िानेवारी, २०१६ पयंत पूणा होणे अपेक्ष ीत असून अहवाल प्राप्त 
झाल्यावर आवचयक त्या मींिूरीसह सदर प्रकल्पाची लवकरात लवकर अींमलबिावणी 
करण्याच ेननयोजित आहे. 

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

मुांबई येथील इांद ूममलच्या िागेिर उभारण्याि येणाऱ्या भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब 
आांबेििराांच्या प्रस्िाविि स्मारिाबाबि िसेच त्याांच्या १२५ व्या ियांिी िषााबाबि 

(१०३) *  १२२९५   श्री.प्रिाश गिमभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.शरद रणवपसे, अॅि.अतनल परब, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.सांिय दत्ि :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३८५८ ला ददनाांि ११ माचा, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील इींद ू रमलच्या िागेवर उभारण्यात येणाऱया भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींच्या प्र्ताववत ्मारकासाठी शासनाकड े रकती ववकास आराखड े प्राप्त 
झाले आहेत व त्यापैकद शासनाने कोणत्या ववकास आराखड्यास मींिूरी ददलेली आहे, 
(२) इतर ववकास आराखड ेव मींिूर केलेल्या आराखड्याींचे ्वरुप काय आहे व या 
्मारकाच्या कामास केव्हा सुरुवात करण्यात येईल, 
(३) तसेच, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या ियींती वर्ााननरमत्त 
ददनाींक १४ एवप्रल, २०१५ त े१४ एवप्रल, २०१६ हे वर्ा राज्य शासनाच्या वतीने समता 
आणण सामाजिक न्याय वर्ा म्हणून सािरे करण्यात येत असून त्याननरमत्त ववववि 
उपक्रमाींसाठी रुपये १२५ को्ी मींिूर करण्याचा ननणाय ददनाींक २५ ऑग््, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाच्यावतीने सािरे करण्यात येणाऱया उत समता आणण 
सामाजिक न्याय वर्ाात उत ननिीतून कोणत े उपक्रम राबववण्यात येणार असून 
त्याींच्या अींमलबिावणीसाठी कोणती यीं्णा ननमााण करण्यात आली आहे, 
(५) उत उपक्रम राबववण्याची सध्यज्थती काय आहे व ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१५ 
पयात उत ननिीपैकद रकती ननिी खचा करण्यात आला आहे, 
(६) अयसयापही, कोणतेच उपक्रम वा कायाक्रम राबववले नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण त्याींचकेड ेप्राप्त 
एकूण १० सींकल्पना प्र्तावाींपैकद त्याींच्या १३५ व्या बैठकदतील ठरावानुसार मे.शशी 
प्रभू ॲण्ड असोरसएट्स व M/s. Jakob Macfarlance, Paris या दोन्ही 
सल्लागाराींच्या प्र्तावाींच े मी्ं ीमींडळ बैठकदसमोर सादरीकरण केले असून त्यापैकद 
मे.शशी प्रभ ूॲण्ड असोरसएट्स याींचा प्र्ताव मान्य केला आहे. 
(२) ्वार्य अरभव्यतीींमिील ननयोिनासाठी ववचाराथा बाबीींचा सल्लागाराने 
्मारकाच्या उदद्दष्ासाठी ॲसेम्बली हॉल, सभागहृ, सींग्रहालय, वाचनालय, मेन््न्स 
््ात वा्सा, उपहारगहृ, ्वच्छतागहृ, सुशोरभत बगीच े सावािननक चौक, 
्मरणणका दकुाने, पारकंग इ. चा समावेश असावा असे नमूद केले आहे. मे.शशी प्रभ ू
ॲण्ड असोरसएट्स याींच्या प्र्तावामध्ये बहुताींश बाबीींचा समावेश करण्यात आला 
आहे. सदर प्र्ताव हा सींकजल्पत ्वरुपाचा असून सदर प्रकल्पाच ेवव्ततृ नकाशे व 
अींदािप्क तयार करण्याचे काम वा्तुववशारद याींच्याशी करार प्ररक्रया पूणा 
झाल्यानींतर मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाच्यामाता त करण्याच े ननयोजित 
आहे. 
(३) अींशत: होय, याबाबतचा ननणाय सामाजिक न्याय व ववशेर् सहाय्य ववभागाच्या 
ददनाींक ०९ ऑ्ोबर, २०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्वये घेण्यात आला आहे. 
(४) व (५) आयुत, समाि कल्याण, पुणे व महासींचालक, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
सींशोिन व प्ररशक्ष ण सीं्था (बा्ी), पुणे याींच्यामाता त ववववि उपक्रम राबववण्यात 
येत आहेत. सदर कायाक्रमाचा ननिी आयुताींच्या अधिन्त ठेवण्यात आला असून 
कायाक्रमाच्या समारोपानींतर खचााची उपयोधगता प्रमाणप्े आयुताींकडून शासनास 
सादर केली िातील. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या मरीन ड्राईव् ह पोलीस ठाण् यािील लॉिरमध् ये १२ किलो  

एम.िी.ड्रगचा साठा तनदशानास आल याबाबि 

(१०४) *  १११५२   श्री.धनांिय मुांिे, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच् या मरीन ड्राईव् ह पोलीस ठाण् यातील लॉकरमध् ये १२ रकलो एम.डी.ड्रगचा 
साठा आढळून आल् याची बाब माहे माचा २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशानास 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर प्रकरणी सुरुवातीपासूनच पोलीस तपासाबाबत प्रच नधचन् ह ननमााण 
झालेले असताना आरोपीींकडून ह् तगत केलेला मुद्देमाल हा एम.डी.नसून अजिनामो्ो 
असल् याचा ि कादायक अहवाल शासकदय प्रयोगशाळेंनी ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) पोलीस प्रशासन, ड्रग् ि मातदया व प्रयोगशाळा याींनी सींगनमताने आरोपीींना 
तायदा व् हावा या हेतूने अहवाल बदलववण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) सदर अहवालामुळे व पोलीस तपासात िाणीवपूवाक ठेवण् यात आलेल् या ्ु्ीींमुळे 
सवा आरोपीींची िारमनावर सु्का होऊन या प्रकरणी शासनाची बािु कमकुवत झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, या प्रकरणी माहे सप् ्ेंबर-ऑ ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
लोकप्रनतननिीींनी ददलेल् या प्ाच् या अनुर्ींगाने शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
       सदर बाबत िप्त मदुदेमालाची कें द्रीय न्यायसहाय्यक वैञानाननक प्रयोगशाळा 
येथे पुनातपासणी करुन घेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात अवपल करण्यात आलेले 
असून न्यायालयीन प्ररक्रया चालू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) लोकप्रनतननिीींकडून प् प्राप्त झाले असून त्यानुर्ींगाने कायावाही सुरु आहे. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मूल नगरपररषद (जि.चांद्रपूर) क्षे्ाि ५८ खािगी ले-आशट धारिाांना  

अनधधिृि मांिूरी ददलयाबाबि 

(१०५) *  १३८७९   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गिमभये, अॅि.तनरांिन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
७४१५ ला ददनाांि १५ िुलै, २०१५ रोिी ददलेलया उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मूल नगरपररर्द (जि.चींद्रपूर) क्ष े्ातील सन २००५ त े२०१५ या कालाविीत ५८ 
खािगी ले-आऊ् िारकाींना अनधिकृत बेकायदेशीर मींिूरी देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बेकायदेशीर ले-आऊ्ची चौकशी करण्याबाबत सधचव, नगर 
ववकास याींना ददनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोिी व जिल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींना ददनाींक 
१ िुल,ै २०१५ रोिी वा त्या सुमारास लेखी प् देवूनही कोणतीही कायावाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी करुन कायावाही करण्यासाठी 
काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी 
चींद्रपूर याींनी यसववसद्यीय सरमती ननयुत केली होती. 
(३) चौकशी सरमतीच्या अहवालाबाबत जिल्हाधिकारी याींच े सु्पष् अरभप्राय 
मागववण्यात आले आहेत. सदर अरभप्राय प्राप्त झाल्यावर त्या आिारे योग्य ती 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जिलह्यािील शहराि रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 

  

(१०६) *  ११५९२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यातील शहरात र्त्यावर सवा्  खड्डचे खड्ड ेझाले असून सदर 
खड्ड े हे नगरपारलकेकडून माती ्ाकून बुिववले िात असल्याने र्त्याींची 
मोठ्याप्रमाणात दरुव्था झाली असल्यामुळे शहरात सवा्  िुळीच े साम्राज्य पसरले 
असल्याने येथील रदहवाशाींना चवसनाच े रोग होत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, 2015 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील र्त्याच े खड्ड े मातीने बुिववण्यास नगर पररर्देला मनाई 
करण्याच े आदेश देऊनही या र्त्याच े डाींबरीकरण करण्याची मागणी येथील 
नागरीकाींनी जिल्हाधिकाऱयाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (1) हे खरे नाही. 
(2) हे खरे नाही. 
(3) प्रचन उयस् ावत नाही. 
(4) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील धगरणी िामगाराांच्या घराबाबि 

 (१०७) *  १२१६५   श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी, अॅि.अतनल परब, 
िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.धनांिय मुांिे, अॅि.तनरांिन िािखरे, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरामध्ये महापारलकेच्या ववकास आराखड्यातील चुकदच्या िोरणामुळे 
धगरणी कामगाराींसाठी म्हाडाने ननयोजित केलेल्या ८ हिार घराींचा प्रकल्प रखडला 
असल्याची बाब ददनाींक १८ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी वाडडया समुहाने वडाळ्यात ४ एकर 
िमीन ददली, परींतु पारलकेच्या ववकास आराखड्यात या िरमनीवर ववववि आरक्ष णे 
्ाकण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धगरणी कामगाराींनी ददनाींक २१ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
मोतत घराींसह १,४२,००० धगरणी कामगाराींच्या घराींच े िोरण िादहर करावे यासाठी 
एकिु्ीने मोचाा काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, त्यानुसार धगरणी 
कामगाराींच्या घरासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,         
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) धगरणी कामगार प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगात आठ 
धगरण्याींच्या िरमनीचा ताबा सािारणत: २०१० त े २०१४ पयतं म्हाडाकड े प्राप्त 
झालेला आहे. यामध्ये श्रीननवास रमल व बॉम्बे डाईंग या दोन धगरण्याींच्या 
िरमनीवरील ताबा देखील प्राप्त झाला आहे. सदरहू िरमनीवरील योिनाींच े नकाशे 
मुींबई महानगर पारलकेस अनुक्रमे ७ िानेवारी व ९ तेब्रुवारी, २०१५ मध्ये म्हाडाने 
सादर केले आहेत. मा् मुींबई महापारलकेने सादर केलेल्या मुींबई शहराचा ववकास 
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आराखडा सन २०१४-१५ मध्ये वडाळा येथील बॉम्बे डाईंग रमलच्या ७० ्के 
िरमनीवर पुनवासनासाठी व र्त्यासाठी आरक्ष ण दशाववण्यात आले आहे. तसेच 
श्रीननवास रमलच्या िरमनीवर वाहनतळासाठी आरक्ष ण दशाववण्यात आले आहे. 
(३) याबाबत पोलीस उप आयुत पररमींडळ २ याींचे कायाालयाकडून उपलब्ि 
मादहतीनुसार दद. १५.७.२०१५ रोिी रमल कामगाराींनी राणीबाग भायखळा त ेआझाद 
मैदान असा मोचाा काढला होता. 
(४) बॉम्बे डाईंग वडाळा येथील ववना आरक्षक्ष त क्ष े्ावर २८८ सदननकेच्या नकाशाींना 
महानगर पारलकेमाता त दद.२४.०८.२०१५ नुसार मींिुरी प्रदान करण्यात आली असून 
आरक्ष ण असलेल्या उवाररत क्ष े्ाच्या नकाशाींना मींिुरीकरीता महानगर पारलकेकडे 
पाठपुरावा चालू आहे. 
     मा.मु्यमीं्ी महोदयाींनी महाराषर वविानपररर्द ४६/४७ अन्वये अनुक्रमे 
वविानपररर्द/वविानसभेमध्ये पावसाळी अधिवेशन २०१५ मध्ये केलेल्या 
ननवेदनाप्रमाणे म्हाडाकडून बाींिकाम केलेल्या २६३४ सदननकाींची लॉ्री िानेवारी, 
२०१५ मध्ये काढण्याची कायावाही चालू आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरािील धारािी झोपिपट्टी पुनविािास प्रिलपाबाबि 
(१०८) *  ११४२२   श्री.िनाादन चाांदरूिर, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरशया खींडातील सवाात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या मुींबई 
शहरातील िारावीचा पुनववाकास करण्यासाठी शासनाने िारावी पुनववाकास 
प्राधिकरणाची ्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबईतील िारावी पुनववाकासाचा प्रकल्प मागव लावण्यात येणार असल्याचे 
आचवासन मा.मु्यमीं्ी महोयसयाींनी ददले असल्याच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िारावीचा पुनववाकास करण्यासाठी सदरहू प्राधिकरणामाता त 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत व यासींदभाातील काम सुरु करण्यात आले 
आहे काय, 
(४) अयसयापही या सींदभाातील कोणतेच काम सुरु करण्यात आले नसल्यास होणा-या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत व रकती कालाविीत पुनववाकासाच ेकाम सुरु करण्यात 
येणार आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, गहृननमााण ववभाग शासन ननणाय दद. ०४.०२.२००४ 
अन्वये झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाींतगात िारावी पुनववाकास प्रकल्पाची ्थापना 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) दद. १२.०८.२०१५ रोिी िारावी अधिसूधचत क्ष े्ाच्या ननयोिन 
प्र्तावाबाबत मा.मु्यमीं्ी महोदय याींच्या अध्यक्ष ेतेखाली बैठक आयोजित करण्यात 
आली होती. सदर बैठकदत मा.मु्यमीं्ी महोदय याींनी िारावी पुनववाकास प्रकल्पाच्या 
से्र क्र.१ त े ४ साठी ननववदा पध्दतीने ववकासक नेमून ववकास करण्यात यावा 
अशा सुचना ददल्या. 
        दद.१२.०८.२०१५ रोिी मा.मु्यमीं्ी याींच्या अध्यक्ष तखेाली सींपन्न झालेल्या 
बैठकदत अधिक च्ईक्ष े्ाच्या पुनवासन सदननकेच्या झोपडपट्टीवारसयाींच्या मागणीच्या 
अनुर्ींगाने मा.मीं्ी (गहृननमााण) याींच्या अध्यक्ष तखेाली दद.२४.०९.२०१५ रोिी िारावी 
क्ष े्ातील ्थाननक लोकप्रनतननिीींसोबत बैठक सींपन्न झाली. सदर बैठकदत तन्िीबल 
च्ई क्ष े् (Fungible FSI) मिून Niche, Flower Bed च्या ्वरुपात अनतररत 
च्ईक्ष े् देवून योिना पुढे न्यावी असे ठरले. 
     तसेच प्रकल्पाच्या अींमलबिावणीकररता ननववदा द्ताऐवि (Bid Document) 
अींनतम करण्याची कायावाही मु्य सधचवाींच्या अध्यक्ष तेखालील सधचव सरमतीकडून 
करण्यात येत आहे. 
     िारावी पुनवासन प्रकल्पातील से्र-५ चा पुनववाकास म्हाडा मुींबई मींडळाकडे 
सोपववण्यात आला असून “ि”े ल््र मध्ये त्याींच्यायसवारे बाींिण्यात आलेल्या एका 
इमारतीमध्ये सींबींधित ल््र मिील झोपडीिारकाींच े पुनवासन करण्यासाठी पा्ता 
तपासण्याची कायावाही सुरु असून सोडतीयसवारे पा् झोपडीिारकाींच ेपुनवासन लवकरच 
अपेक्षक्ष त आहे. 

----------------- 
मौिे िलिािा (िा.गेिराई, जि.बीि) या गािािील बीि जिलहा मध्यििी सहिारी 

बँिेच्या शाखेि एिा शेि ि-यास दोन पोमलसाांनी िेलेली मारहाण 

(१०९) *  १२२०३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सांददप बािोररया, श्री.किरण पािसिर, अॅि.तनरांिन 
िािखरे, श्री.ख्िािा बेग, श्री.ियांि पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौिे तलवाडा (ता.गेवराई, जि.बीड) या गावामध् ये बीड जिल्हा मध्यवतव सहकारी 
बँकेच्या शाखेत ददनाींक ३१ िुलै, २०१५ रोिी पीक ववमा भरताना एका शेत क-यास 
राींगेत उभा नसल् याच् या रकरकोळ कारणामुळे त्यादठकाणी बींदोब्तासाठी असलेल्या 
दोन पोलीसाींनी बेदम मारहाण केल् याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, मारहाणीनींतर दोन्ही पोरलसाींनी त्या शेतकऱयास पोलीस ठाण्यात नेवून 
रा्ी ९.०० वािेपयंत डाींबून ठेवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उ त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार सदर शेतक-याींस मारहाण 
करणा-या पोलीसाींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नमूद घ्ना ददनाींक ३०/०७/२०१५ रोिीची असून नमूद 
इसम दारु पीवून आरडाओरड करुन गदिळ घालत असल्याने त्यास बाहेर 
काढण्याबाबत सींबींधित बँक मॅनेिर याींनी बींदोब्तास असलेल्या पोलीस कमाचाऱयाींना 
साींधगतल्यावरुन त्यास बाहेर काढण्यासाठी पोलीस कमाचाऱयाींनी प्रयत्न केला असता 
तो पोलीस कमाचाऱयास िुमानत नव्हता म्हणून बळाचा वापर करुन त्यास बाहेर 
काढून हाकलून लावले. 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) व (४) प्राथरमक चौकशी अहवालावरुन बींदोब्तावर असलेले २ पोलीस कमाचारी 
याींनी वपडीतावर कायदेशीर कायावाही करणे आवचयक असताींना त्यानी तशी कायावाही 
न केल्यामुळे सदर पोलीस कमाचाऱयाींना ददनाींक ०१/०८/२०१५ च्या आदेशान्वये सेवेतून 
ननलींबबत करण्यात आले होत.े तथावप प्रकरणाच्या चौकशी मध्ये उत प्रचन १ मध्ये 
नमूद व्तुज्थती ननषपन्न झाली असून चौकशी अहवालानुसार सदर इसम नामे 
मनोहर आशु्रबा गाींिले हा दारु वपण्याच ेसवईचा तसेच लोकाींना ्ास देवून शाींतता 
भींग करणाऱया सवयीचा असल्याच ेआढळून आले. तसेच सदर पोलीस कमाचाऱयाच्या 
कारवाई बाबत २५ साक्ष ीदार शतेकऱयाींनी समथान केले आहे. 
     त्यामुळे सदर दोनही पोलीस कमाचाऱयाींना ददनाींक १२/१०/२०१५ च्या 
आदेशानुसार ननलींबनातुन मुत करण्यात आले आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबई िाळबादेिी येथील आग लागुन िोसळलेलया इमारिी मध्ये  

ज्िलनशील िस्िुांचा साठा ठेिण्याि आलयाबाबि 
(११०) *  १२२३२   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सांददप बािोररया, श्री.रािेंद्र िैन :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई काळबादेवी येथील आग लागुन कोसळलेल्या इमारती मध्ये ज्वलनशील 
व्तुींचा साठा ठेवण्यात येतो यासाठी मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २ तेब्रुवारी, २०१३ 
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रोिी बहृन्मुींबई महापारलका आयुताींना कारवाई करावी असे ननदेश ददले होत,े सदर 
इमारतीची तपासणी केल्यानींतर सदर इमारतीमध्ये ननवासी िागाींचा वापर अननवासी 
कामाकररता करण्यासाठी बाींिकामामध्ये अींतगात बदल करण्यात आल्याचा अहवाल 
२०१२ ला ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासींबींिी महानगरपारलका आयुताींनी कोणती कारवाई केली होती, 
(३) तसेच, महानगरपारलकेतील या गींभीर बाबी  सींदभाात कारवाई न करणाऱया 
अधिकाऱयाींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) येथे नगरपररषद अांिगाि मोठ्या प्रमाणािर  

अनधधिृि बाांधिाम होि असलयाबाबि 

(१११) *  ११६८५   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) येथे नगरपररर्द अींतगात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत 
बाींिकाम होत असल्याबाबत सन २०१४ व २०१५ मध्ये मु्याधिकारी, धचपळूण 
नगरपररर्द याींच्याकड ेअनेक तक्रारी ्थाननक नागररकाींनी केल्या असून शहरातील 
गोवळको् पररसरात सी्ी सव ेनीं. १७६ व अन्य दठकाणी अनधिकृत बाींिकामे झाली 
असल्याबाबत नगरपररर्देच्या अधिकाऱयाींना तपासणीमध्ये ददसून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत माहे माचा, २०१५ मध्ये नगरववकास ववभाग, मीं्ालय 
याींचकेडून केलेल्या कारवाईचा अहवाल मु्याधिकारी, नगरपररर्द धचपळूण याींच्याकडे 
मागववला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सन २०१४-१५ या वर्ाात धचपळूण नगरपररर्देस 
नगरपररर्द हद्दीतील अनधिकृत बाींिकामाींबाबत काही तक्रारी प्राप् त झाल्या होत्या, या 
तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने नगरपररर्देकडून वेळोवेळी कायावाही करण्यात आली आहे. 
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     धचपळूण शहरातील नगर भूमापन क्र.१७६ या दठकाणी सींबींिीत िमीन 
मालकाने नगरपररर्देच्या परवानगीरशवाय ्वत:च्या घराच ेबाींिकाम सुरु केले होत.े 
याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर सींबींिीत िमीन मालकाने बाींिकाम परवानगी 
रमळण्यासाठी अिा केला. या अनुर्ींगाने नगरपररर्देने कळववलेल्या ्ु्ीच े पुताता 
केल्यावर सदर प्रकरण नगर रचनाकार, रत्नाधगरी याींच्याकड ेताींब्क पडताळणीसाठी 
पाठववण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) नगररचनाकार, रत्नाधगरी याींचकेडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
नगरपररर्देकडून पुढील कायावाही प्र्ताववत आहे. 

----------------- 
मुांबईिील महानगरपामलिेच्या माध्यममि शाळाांबाबि 

(११२) *  ११९२७   श्री.वििय धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई महानगरपारलकेच्या शाळाींमिील ववयसयार्थयांना दहावी पयतं रशक्ष ण रमळावे 
याकररता सात वर्ांपूवव सुरु केलेल्या माध्यरमक शाळा सुवविा अभावी ववयसयार्थयांववना 
ओस पडू लागल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या शाळाींना सात वर्े पूणा झाले असून या शाळाींमध्ये मु्याध्यापकच 
नेमण्यात आले नसल्याच े तसेच रशपाई, रलवपक, ग्रींथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक 
आदी कमाचाऱयाींची पदे भरण्यात आली नसल्याच े ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, गरीब मुलाींसाठी सुरु करण्यात आलेल्या या शाळाींचा दिाा 
वाढववण्यासाठी शासन काही उपाययोिना करणार आहे काय ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर शाळा ववनाअनुदाननत तत्वावर सुरु आहेत. या शाळेतील सेवाज्येषठ 
रशक्ष कास मु्याध्यापक पदाचा कायाभार सोपववण्यात आला आहे. 
   या माध्यरमक शाळाींमिून मु्याध्यापक सींवगाातील पदे माध्यमननहाय 
सेवाज्येषठता यादीनुसार भरणेबाबतच्या प्र्तावाबाबत महानगरपारलकेमाता त कायावाही 
सुरु आहे. 
   सदर शाळा प्राथरमक शाळाींमिील रशपाई वगा आणण रक्र््ल सीं्थेमाता त 
नेमण्यात आलेल्या प्रनतननिीींमाता त ्वच्छ करण्यात येतात. 
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    खािगी अनुदाननत प्राथरमक शाळाींमिून अनतररत झालेल् या रलवपक 
कमाचाऱयाींना महानगरपारलकेच्या ववनाअनुदाननत माध्यरमक शाळाींमध्ये प्रशासकदय 
कामकािाच्या सोयीकरीता तात्पुरत्या ्वरुपात नेमणुका देण्यात आलेल्या आहेत. 
   ववनाअनुदाननत माध्यरमक शाळाींमिून ववञानान प्रयोगशाळा सादहत्य खरेदी 
करण्यात आले आहे. ग्रींथालयाकरीता सींदभा पु्तकाींची खरेदी करण्यात येणार असून 
आवचयकतनुेसार ग्रींथपाल व प्रयोगशाळा सहायक ही पदे महानगरपारलकेमाता त 
भरण्यात येतील. 
(४) शाळाींचा दिाा वाढववण्यासाठी महानगरपारलकेमाता त २७ शैक्ष णणक व्तु पुरवठा, 
पूरक आहार, व्हच्युाअल लास रुम प्रकल्प (इ. ५ वी ते १० वी), ्ॅब ववतरण, 
मागादशाक रशबीर, आींतरशालेय ्पिाा, तीन ववञानान कननषठ महाववयसयालये 
(महानगरपारलकेच्या ववयसयार्थयांकरीता ववनाशुल्क प्रवेश) आणण माध्यरमक शालाींत 
परीक्ष ा अधिकतम ननकाल देणाऱया शाळाींना व ववयसयार्थयांना रोख ्वरुपात बक्षक्ष स 
योिना याींसार्या उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
िोरािी (जि.नागपूर) येथील राष्ट्रसांि िुििोिी महाराि याांच्या पूणाािृिी  

पुिळयाची अज्ञाि समाििां टिाांनी विटबांना िेलयाबाबि 
 (११३) *  १११८६   श्री.रािेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.िोगेन्द्र ििाि े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोराडी (जि.नागपूर) येथील प्रभाग क्र.१ मध्ये असलेल्या देशालाच नव्हेतर सींपूणा 
िगाला मानवतचेा उपदेश देणारे वींदनीय राषरसींत तुकडोिी महाराि याींच्या पूणााकृती 
पुतळयाची ददनाींक १६ ऑग््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास अञानात समािकीं ्काींनी 
वव्बींना केली असल्याची गींभीर घ्ना ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची सवा्  ननींदा होत असून सवाच ्तरातून ननर्ेि व्यत 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सदर प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार पोलीस ््ेशन कोराडी नागपूर शहर 
येथे गु.र.क्र.३१३७/२०१५ भा.दीं.वव. कलम २९५ अन्वये गुन्हा नदद करण्यात आला आहे 
सदर प्रकरणी गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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सेलू (जि.परभणी) येथील मुख्याधधिाऱ् याांनी नागरीिाांििून िरापोटी  
िसूली िेलेलया रिमेि झालेला गैरव्यिहार 

(११४) *  १४०२३   श्री.अब्दलुलाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागरीकाींकडून करापो्ी वसूली केलेली १७ लक्ष  रुपयाींची रकम कमाचारी व 
अधिकाऱयाींनी खात्यात िमा न करता ्वत: वापर करुन गैरप्रकार केल्याबाबत 
मु्याधिकारी, सेलू (जि.परभणी) याींनी त्याींच्याववरुध्द माहे ऑग््-सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननलींबनाच ेआदेश काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींधित कमाचाऱयाींनी केलेली अपहाराची रकम वसुल करण्यात आली 
आहे काय तसेच कमाचाऱयाींवर सननयीं्ण करण्यास अपयशी ठरलेल्या मु्याधिकारी, 
सेलू याींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदरहू प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत दोर्ीींवर शासनाने 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदरहू प्रकरणाची मु्याधिकारी, नगरपररर्द, सेलू याींच े माता त 
चौकशी करण्यात आली असून चौकशीअींती दोर्ी आढळून आलेल्या सींबींधित 
कमाचाऱयाींकडून अपहाराच्या रकमेची वसूली करण्यात येत आहे. 
     तसेच तत्कालीन मु्याधिकारी, नगरपररर्द सेलू याींच े ववरुध्द रश्तभींग 
ववर्यक कारवाई जिल्हाधिकारी, परभणी याींच ेकडून प्र्ताववत आहे. 

----------------- 
मुांबई पोलीस दलािील अधधिारी ि िमाचाऱ्याांची मोफि  

िैद्यिीय िपासणी िरण्याबाबि 
(११५) *  ११३७६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पोलीस दलातील अधिकारी व कमाचाऱयाींची मोतत वैयसयकदय तपासणी 
करण्यात येणार असून ववशेर्त: चाळीस वर्ांपेक्ष ा अधिक वयोमान असलेल्या  २५ 
हिाराींवर पोलीसाींची तपासणी करण्यात येणार असल्याच ेमाहे ऑग््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान  ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील नागपाडा पोलीस रुग्णालयात सािने व सुवविा 
पुरववण्याबरोबरच या रुग्णालयाच्या अधिपत्याखालील १२ पोलीस रुग्णालयातील ररत 
पदे भरण्यात येणार असल्याचे मा.सावािननक आरोग्य मीं्ी याींनी िादहर केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उत प्रचन क्र. १ बाबत शासनाने मुींबई पोलीस दलातील अधिकारी व 
कमाचारी याींची वैयसयकदय तपासणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) तसेच, उत रुग्णालयाींमिील ररत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबई पोलीस कल् याण ववभाग 
कायाालयामाता त मुींबई पोलीस दलातील अधिकारी व कमाचाऱयाींची मोतत वैयसयकदय 
तपासणी करण्याची कायावाही चालू आहे. 
     एकूण १२ पोलीस हॉज्प्लमिील मींिूर १२ पदाींपैकद ११ पदे भरण्यात आली 
असून, १ ररत पद आहे. 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई, निी मुांबई, ठाणे येथे पोलीस मशपाई म्हणून भरिी िरुन देण्याच े 

आश्िासन देिून िेलेली फसिणूि 
(११६) *  ११४४०   श्री.हररमसांग राठोि, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई, नवी मुींबई, ठाणे येथे पोलीस रशपाई म्हणून भरती करून देण्याचे 
आचवासन देत १४ िणाींची ५६ लाख रुपयाींची तसवणूक करणाऱया चार भामट्याींना 
नेरुळ पोलीसाींनी अ्क केल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन या भामट्याींवर तौिदारी गुन्हे दाखल 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नेरुळ पोलीस ््ेशन येथे रतयाादी व त्याच े तीन रम् 
याींच्याकडून एकूण रु. १५,१०,०००/- घेऊन तसवणूक केल्याबाबत तक्रार दाखल 
करण्यात आली होती. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने नेरुळ पोलीस ््ेशन, नवी मुींबई येथे 
गु.र.क्र.१६४/२०१५, भा.दीं.वव.कलम ४२०, १७०, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपासाअींती ५ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
    सदर गुन््याचा तपास पूणा झालेला असून लवकरच मा.न्यायालयात दोर्ारोपप् 
पाठववण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई आणण ठाणे येथील िुन्या इमारिीांची पुनिापासणी िरण्याबाबि 

(११७) *  ११३०२   श्री.अशोि उफा  भाई िगिाप, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आणण ठाणे येथील ३० वर्ाापुढील इमारतीींची पुनतापासणी करण्याच ेआदेश 
प्रशासनास ददले असल्याच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुन्या इमारतीींच्या पुनतापासणी अींती शासनाने काय कायावाही वा 
उपाययोिना केली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर गहृननमााण व क्ष े्ववकास प्राधिकरणाच्या 
अखत्यारीतील इमारतीींबाबत तसेच मुींबई इमारत दरुु्ती व पुनराचना मींडळाच्या 
अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीींबाबत खरे आहे.         
   मुींबई महानगरपारलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५३ (बी) अन्वये मुींबई 
महानगरपारलका क्ष े्ातील ३० वर्ांपुढील इमारतीींचे सींरचनात्मक लेखापरीक्ष ण 
करण्याबाबत दरवर्व पावसाळयापूवव सींबींधिताींना महानगरपारलकेकडून नो्ीस 
बिावण्यात येत.े  
   ठाणे महानगरपारलकेकडून ठाणे येथील ३० वर्ांपुढील इमारतीींची पुनतापासणी 
करण्यासाठी नददणीकृत ्रचरल इींजिननअर याींची यादी ददनाींक ६ ऑग््, २०१५ 
रोिीच्या ्थाननक वतामानप्ात प्ररसध्द करण्यात आली असून, त्याींचमेाता त ३० 
वर्ांपुढील इमारतीींच ेसींरचनात्मक पररक्ष ण करण्यात येत आहे.           
(२) सींरचनात्मक लेखापरीक्ष णाच्या अहवालानुसार बहृन्मुींबई महानगरपारलका व ठाणे 
महानगरपारलकेमाता त प्रचरलत िोरणानुसार पुढील कायावाही करण्यात येत.े     
   महाराषर गहृननमााण व क्ष े्ववकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील इमारतीींच्या 
पुनतापासणीची कायावाही प्रगतीपथावर आहे.   
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
ममरा-भाईंदर महापामलिा प्रशासनाने िलिादहनी टािण्याच्या िामाबाबि विविध 

प्राधधिरणाच्या परिानग्या घेिलया नसलयाबाबि 

(११८) *  ११६५५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
िगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रमरा-भाईंदर महापारलका प्रशासनाने शहरवारसयाींना १०० एमएलडी पाणी 
देण्यासाठी ववववि पाच ्प्प्यात काढलेल्या िलवादहनी ्ाकण्याच्या सुमारे २०० ते 
२७० को्ीच्या कीं ्ा्ासाठी वनववभाग, महामागा प्राधिकरण, सीआरझडे या कोणत्याही 
प्राधिकरणाच्या परवानग्या घेतल्या नसल्याच ेमाहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेसींदभाात भववषयात येणाऱया अडचणी लक्ष ात घेता सदर 
परवानग्या रमळववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) रमरा-भाईंदर शहराकरीता मींिूर करण्यात आलेल्या 
७५ द.ल.रल. क्ष मतचे्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी वन ववभाग वगळता उवाररत 
आवचयक त्या सवा प्राधिकरणाींच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. 
     या प्रकल्पाींतगात वन ववभागात येत असलेल्या िलवादहन्याींसाठी काही 
भागाकरीता वन ववभागाची अींशत: परवानगी रमळाली असून उवाररत भागाकरीता 
परवानगी रमळववण्याबाबत महानगरपारलका प्रयत्नशील आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहर, उपनगर ि ठाणे पररसरािील सिा झोपिपट्टी समुहाांची बाहेरील हद्द 

(सीमाांिन) िरण्याच ेि झोपड्याांच ेपा् ि अपा् याबाबिच ेसिेक्षण िरण्याबाबि 

(११९) *  ११११५   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूणा मुींबई शहर, उपनगर, व ठाणे पररसरातील सवा झोपडपट्टी समुहाींची बाहेरील 
हद्द (सीमाींकन) करण्याच े व झोपड्याींच े पा् व अपा् याबाबतच ेसवेक्ष ण करण्याचे 
ठरववण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची प्रगती वा सयसय:ज्थती काय आहे, 
(३) हे सवेक्ष णाच ेकाम रकती कालाविीत पूणा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई व ठाणे महानगरपारलका क्ष े्ातील झोपडपट्टी समुहाींची बाहेरील 
हद्द/रसमाींकन करण्याच ेकाम दद. १ सप् े्ंबर, २०१५ पासून सुरु केलेले आहे. त्यास 
अनुसरून सवेक्ष ण करावयाच्या एकूण १३८०० एकर क्ष े्ापैकद ४५०० एकर क्ष े्ाच्या 
रसमाींकनाच े काम पूणा झाले असून उवाररत काम सहा मदहन्यात पूणा करण्याचे 
ननयोि ज त आहे. 
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     वर नमूद क्ष े्ावरील झोपडवासीयाींच्या पा्ता तपासण्याच्या दृष्ीने झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधिकरणाने ननववदा मागवून तीन खािगी सीं्थाची ननवड केली असून 
त्याींना दद. ३०.१०.२०१५ रोिी इरादा प् ददले आहे. हे काम एक त ेददड वर्ाात पूणा 
करण्याच ेननयोजित आहे. 

----------------- 
महागाांि (िा.जि.सािारा) येथे दरोियाच्या घटनेच्या िपासाबाबि 

(१२०) *  ११४९५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.िोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव (ता.जि.सातारा) येथे दरोडा ्ाकून दरोडेखोराींनी सुमारे १४ हिार 
रुपयाींचा ऐवि लु्ला तसेच एका मदहलेवर सामुदहक बलात्कार केला असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेचा तपास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     प्रकरणी सातारा शहर पोलीस ठाणे येथे दद.११/०९/२०१५ रोिी गु.र.नीं. 
४४५/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ३७६ (डी), ३९५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
(२) दाखल गुन््यात एकूण ६ आरोपी ननषपन्न झाले असून त्या सवा आरोपीींना 
ददनाींक १९/०९/२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली आहे. चोरी गेलेल्या एकूण रुपये 
१५५५०/- च्या मुद्देमालापैकद रु.१४०५०/- रुपयाचा मुद्देमाल ह्तगत करण्यात आला. 
सयसयज्थतीत आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून गुन््याचा पुढील तपास चालू 
आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

मौिे खेिी (िा.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथे विनापरिाना हत्यार दरुुस्िी  
व्यिसाय आणण बांदिुीचा िापर सुरु असलयाबाबि 

(१२१) *  १२१११   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िािा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रािेंद्र िैन : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे खेडव (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथे ववनापरवाना हत्यार दरुु्ती व्यवसाय 
आणण बींदकुदचा वापर सुरु असल्याच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयसनुसार सदर गावात सरुु असलेला 
ववनापरवाना हत्यार दरुु्ती व्यवसाय व बींदकूदचा वापर बींद करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय.     
(२) व (३) सदर प्रकरणी खेडव देऊळवाडी येथे आरोपी श्् बनववण्याचा, दरुु्त 
करण्याचा रकीं वा ताब्यात बाळगण्याचा कोणताही परवाना नसताना बेकायदेशीरररत्या 
बींदकुाच े सादहत्य व बींदकुा बनववण्यासाठी लागणारी अविारे आपल्या िवळ ठेऊन 
बेकायदेशीरररत्या बींदकुा दरुु्त करताना सापडल्यामुळे दापोली पोलीस ््ेशन येथे 
गु.र.क्र. १६/२०१५ भारतीय हत्यार ॲ्, २५ (१) (क), २/५(३) अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.   
   आरोपीच्या ताब्यातील बींदकुा व इतर सादहत्य िप्त करण्यात आली असून ती 
तपासणीकररता करलना, मुींबई येथे ददनाींक २.१०.२०१५ रोिी पाठववण्यात आले आहे. 
   सदरचा गुन्हा हा हत्यार तपासणीचा अहवाल येण्यावर प्रलींबबत आहे. 
(४)  प्रचन उयस भवत नाही. 

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

मुांबईिील अजग्नशमन विभागाच्या तनयमाांच ेउललांघन  
िरणाऱ् या हॉटेलिर िारिाई िरण्याबाबि 

(१२२) *  १४०२५   श्री.सांददप बािोररया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरोळ, मुींबई अजग्नशमन दलाला मादहती अधिकारात सामाजिक कायाकत े
ननकोलस अलमेडा याींनी बेसमें् मध्ये ्पा, सलून, जिम, बबझनेस सें्र इत्यादीला 
परवानगी देण्यात आली आहे काय असे मादहतीच्या अधिकारात ववचारले असता, 
अजग्नशमन दलाने ववकास ननयीं्ण ननयम ३८ (९) अधिननयमाअींतगात सदर 
परवानगी नसल्याच ेउत्तर माहे ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननकोलस अलमेडा याींनी ववमानतळा शेिारील हॉ्ेल द रलला सहार, 
अली्, गँ्रड मराठा, हयात, हॉ्ेल ली मेरेडडयन या हॉ्ेलच्या बसेमें्मध्ये ्पा, 
सलनू, जिम, बबझनेस सें्र, लग्नाच े हॉल, कॉन्तरन्स रूम सुरू असून त्याला 
परवानगी ददली आहे काय, अशा ्वरुपाच्या केलेल्या तक्रारी ववरोिात काय कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) या तक्रारीनुसार तपास पूणा झाला आहे काय, तसेच तपासाच े ननषकर्ा काय 
आहेत, 
(४) तपासामध्ये ननयमाींचा भींग करणाऱया सींबींिीत कीं पन्या व हॉ्ेल चालकाींववरोिात 
काय कायदेशीर कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हॉ्ेल द रलला, सहार, लरलत, गॅ्रन्ड मराठा, हयात, हॉ्ेल ली मरेडडयन 
या पींचताराींरकत हॉ्ेल्सच्या आ्थापनाींच्या बेसमें्मध्ये ्पा सलून, िीम, बबिनेस 
सें्र कायारत असल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने, बहृन्मुींबई 
महानगरपारलकेमाता त मुींबई मनपा अधिननयमाच्या कलम ४८८ अन्वये कायावाही 
करण्यात आली. सदर कायावाहीत उपरोत ६ हॉ्ेल्सपैकद हॉ्ेल रल. मेरेडडयनच्या 
(दहल्न) बेसमें्मध्ये हॉ्ेलने, बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने मींिूर केलेल्या 
आराखडयातील ननदेरशत वापरात बदल करुन सलून, ््ात कॅन््ीन आणण कायाालय 
सुरु केले असल्याच ेननदशानास आले. 
(४) व (५) हॉ्ेल रल. मेरेडडयनने (दहल्न), बहृन्मुींबई महानगरपारलकेने मींिूर 
केलेल्या आराखडयातील ननदेरशत वापरात बदल करुन तेथे सलून, ््ात कॅन््ीन 
आणण कायाालय सुरु केले असल्याच े ननदशानास आल्यामुळे, बहृन्मुींबई 
महानगरपारलकेमाता त त्याींच्यावर एम.आर.्ी.पी. काययसयाींतगात कलम ५३ (१) ची 
कायावाही करण्यात आली असून पुढील कायावाही ननयमानुसार करण्यात येत आहे. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील दवुषि पाण्यािर प्रकक्रया िरुन िापरण्यायोग्य  

िरण्यासाठी बिोदा पॅटना राबविण्याबाबि 
(१२३) *  ११५४८   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.िोगेन्द्र ििािे, श्री.सांिय दत्ि, 
श्री.मझुफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाणीप्रचन सोडववण्यासाठी दवूर्त पाण्यावर प्ररक्रया करुन पाणी 
वापरण्यायोग्य करण्याकरीता बडोदा पॅ्ना औरींगाबाद शहरात राबववण्याचा ववचार 
शासनाच्या ववचारािीन असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी शासनाने पुढे काय कायावाही वा उपाययोिना केली 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) औरींगाबाद शहरात बडोदा पॅ्ना राबववण्याची 
कोणतीही बाब शासनाच्या ववचारािीन नाही. 
तथावप, औरींगाबाद शहरासह इतर ज्या शहराींच्या दठकाणी दवूर्त पाण्यावर प्ररक्रया 
केलेले प्ररक्रयायुत पाणी उपलब्ि आहे त्या दठकाणच्या प्ररक्रयायुत पाण्याचा 
पुनावापर करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे 

----------------- 
राज्यािील सिा शासिीय,तनमशासिीय ि महामांिळाांच्या िायाालयाि  

सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे लािण्याबाबि 
(१२४) *  ११०१७   श्री.ममिशे भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  राज्यातील सवा शासकदय, ननमशासकदय तसेच महामींडळाींच्या कायाालयात 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे शासनामाता त लावण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिुनही अनेक ननमसरकारी, महामींडळातील अनतमहत्वाच्या ्थानी 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनतमहत्वाच्या दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे न लावण्यात 
आल्यामुळे महत्वाची कागदप्े असुरक्षक्ष त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत सवा अनतमहत्वाच्या दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्यात 
येणार आहेत  काय, 
(५) नसल्यास, सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे न लावण्याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) ददनाींक ७ एवप्रल २०१२ रोिी मीं्ीमींडळाच्या 
बैठकदत घेण्यात आलेल्या ननणायानुसार राज्यातील काही शासकदय कायाालयात 
सीसी्ीव्ही कॅमेरा लावण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता. तसेच याबाबत सवा अपर 
मु्य सधचव, प्रिान सधचव व सधचव याींच्यासोबत मा.मु्य सधचवाींच्या बैठकदत 
झालेल्या ननणायानुसार सींबींधित ववभागाने सीसी्ीव्ही लावण्याबाबत कायावाही करावी 
व त्याबाबतच ेमागादशाक तत्व मादहती तीं्ञानान (साप्रवव) ने ननगारमत करण्याबाबत 
ननणाय घेण्यात आला. त्यानुसार मादहती तीं्ञानान सींचालनायाच्या ददनाींक ४/३/२०१३ 
च्या शासन प्ान्वये मागादशाक तत्व ननगारमत करण्यात आले आहेत. ववभागाकडून 
प्राप्त मादहती नुसार गहृ ववभागाींतगात २०३६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे, गहृननमााण ववभाग 
८७ सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. इतर ववभागाींकडून मादहती सींकलन 
करण्यात येत आहे. 
(४) होय, 
(५) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
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अमराििी जिलह्यािील बिनेरा पररसराि पाच लाखाचा गाांिा िप्ि िेलयाबाबि 

(१२५) *  ११६२५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील बडनेरा पररसरात पाच लाखाचा गाींिा िप्त केल्याच ेमाहे 
ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील प्रकरणातील 
आरोपीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली असून सदर प्रकरणी ४ आरोपी 
ताब्यात घेण्यात आले असून त्याींच्याकडून रु. ५,१४,००० चा ५१ रकलो ४०० गॅ्रम 
विनाचा गाींिा पींचासमक्ष  िप्त करण्यात आला आहे. आरोपीववरोिात पुरावा प्राप्त 
झाल्याने N.D.P.S. Act अन्वये गुन्हा नददववण्यात आलेला असून सदर प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

महाि (जि.रायगि) येथील औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्थेच्या  
ििा शॉपच ेछप्परची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(१२६) *  १३४९२   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) येथील औयसयोधगक प्ररशक्ष ण सीं्थेच्या वका शॉपच े छप्पर 
तु्ल्याने ऐन पावसाळ्यात वका शॉपला गळती लागल्याच े माहे ऑग्् २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनामाता त पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच ेननषकर्ा काय आहेत व त्यानुसार सदर औयसयोधगक प्ररशक्ष ण 
सीं्थेच्या तु्लेल्या छप्पराची दरुु्ती तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अयसयाप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) उपअरभयींता, सावािननक बाींिकाम ववभाग, महाड याींनी ददनाींक ०५ ऑग््, 
२०१५ व ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी पाहणी केलेली आहे. 
(३) सावािननक बाींिकाम ववभागामाता त आवचयक ती दरुु्ती करण्याबाबत पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील आयटीआयमध्ये मशिणाऱ्या विद्यार्थयांच्या  

विद्यािेिनामध्ये िाढ िरण्याबाबि 

(१२७) *  १३५३५   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आय्ीआयमध्ये रशकणाऱया ववयसयार्थयांना गत ४० वर्ाापासून केवळ 
चाळीस रुपये ववयसयावेतन देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सदर ववयसयावेतन अनतअल्प असल्याने 
ववयसयार्थयांकडून ववयसयावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) औयसयोधगक प्ररशक्ष ण सीं्थामध्ये रशकणाऱया ववयसयार्थयांच े ववयसयावेतनात वाढ 
करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधिन आहे. 
(४) प्रचन उयस् ावत नाही. 

----------------- 
िोंबबिली (जि.ठाणे) येथील महाविद्यालयीन विद्याथची नीच्या खूनाच्या िपासाबाबि 

(१२८) *  १३९९७   श्री.वििय सािांि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डदबबवली (जि.ठाणे) येथील पाींडूरींग वाडी पररसरात नननाद सोसाय्ीत नतसऱया 
मिल्यावर राहणा-या कुमारी ्नेहल दहींदरूाव गवारे या महाववयसयालयीन 
ववयसयाथींनीचा खून ददनाींक २० िुलै, २००७ रोिी व त्यासुमारास झाला असून सदर 
खूनास ७ वर्े होऊनही अयसयाप पोलीस आरोपीस पकडू शकले नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर गुन्हयाचा तपास पूणा झाला आहे काय, तपासात काय आढळून 
आले व त्याअनुर्ींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणी डदबबवली पो.््े.येथे 
गु.र.क्र.१६७/२००७, भा.द.वव.स.कलम ३०२ व २०१ प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे. सदरचा 
गुन्हा तपासािीन आहे. 
(३) प्रचन उयस् ावत नाही. 

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

लोिनेि ेगोपीनाथ मुांि ेशसिोि िामगार ि ित्सम श्रमजििी  
िलयाण मांिळाची स्थापना िरणेबाबि 

(१२९) *  १४०३५   श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गिमभये :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोकनेत ेगोपीनाथ मुींड ेऊसतोड कामगार व तत्सम श्रमजिवी कल्याण मींडळाची 
्थापना करण्याची मा. मु्यमीं्ी याींनी दहवाळी अधिवेशन २०१४ मध्ये ननवेदनायसवारे 
घोर्णा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये ऊसतोड मिूराींना भववषय ननवााह ननिी, कामगार राज्य ववमा 
योिना, उपदान, नुकसान भरपाई, सानुग्रह अनुदान व सामाजिक सुरक्षक्ष तता योिनेचे 
लाभ रमळणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ऊसतोड मिूराींच्या मुलाींना रशक्ष ण, वसत ज गहेृ याींचा मोतत लाभ 
रमळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मींडळाच े कायाक्ष े् सींपूणा महाराषरात असून मींडळाच े मु्यालय 
परळी (जि.बीड) येथे ठेवण्याचे प्र्ताववत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हे मींडळ केव्हा सुरू करण्यात येणार आहे त्यासाठी कालबध क कायाक्रम 
ठरववण्यात आला आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
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(५) माथाडी अधिननयम, १९६९ अींतगात ऊसतोड कामगाराींसाठी मींडळ ्थापन 
करण्यानुर्ींगाने उत अधिननयमातील कलम २६, कलम १(४), कलम ६(१) व कलम 
४(१) मिील तरतूदी ववचारात घेऊन वविी व न्याय ववभागाच्या सल्ल्याने प्रथम 
ऊसतोड कामगाराींच्या नोकरीचा समावेश अधिननयमासोबतच्या अनुसूधचत करण्यासाठी 
कलम २६ मिील तरतूदीनुसार मसुदा अधिसूचना ९० ददवसाींच्या कालाविीची आगाऊ 
सूचना देऊन ददनाींक २६/०२/२०१५ रोिी ननगारमत करुन त्यानींतर ददनाींक १७/१०/२०१५ 
रोिी अींनतम अधिसूचना ननगारमत करण्यात आली आहे. 
     तसेच कलम १ (४) नुसार उत नोकरीस अधिननयमाच्या तरतुदी लागू 
केल्याचा ननयत ददनाींक २६/०२/२०१५ रोिीच्या अधिसूचनेन्वये ननजचचत केला आहे. 
     दरम्यान ऊसतोड कामगाराींसाठी ्थापन करावयाच्या मींडळासाठी तयार 
करण्यात आलेल्या योिनेचा मसुदा अधिननयमाच्या कलम ४ (१) मिील तरतुदीनुसार 
माथाडी सल्लागार सरमतीच्या बैठकदत ववचारववननमयाथा ठेवणे आवचयक असल्याने, 
तशी कायावाही शासन्तरावरुन सुरु आहे. माथाडी सल्लागार सरमतीच्या 
रशतारशीनींतर मींडळाची ्थापना करुन योिना कायााजन्वत करण्यात येईल. 
(६) प्रचन उयस् ावत नाही. 
 

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

विधान भिन :   उत्िममसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्ररकया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यीं्णेवर 
मुद्रण: शासकदय मध्यवतव मुद्रणालय, नागपूर. 


