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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि १६ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २५, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी  

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११९ 
------------------------------------- 

  
पुणे शहराला स्ििां्पणे स्मार्ा ससर्ीचा दर्ाा देण्याच्या मागणीबाबि 

  

(१) *  ११२१९   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने देशातील १०० शहरे स्मा ट् सस्ी योजनेत समावेश करण्याचा 
ननर्टय घेतला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या स्मा ट् सस्ी योजनेसाठी राज्य शासनाने मुींबई, 
नवी मुींबई, ठारे्, कल्यार्-डोंबबवली, नासशक, पुरे्-पप ींपरी-चचींचवड, अमरावती, 
नागपूर, सोलापूर आणर् औरींगाबाद या दहा शहराींची ननवड केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने परेु् व पपींपरी-चचींचवड शहराची एकबित सशफारस केली 
असून हा पुरे्कराींवर अन्याय आहे, त्यामुळे पुरे् शहराला स्वतींिपरे् स्मा ट् 
सस्ीचा दजाट द्यावा अशी मागर्ी एका राजकीय पक्षाने केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागर्ीनुसार शासनाने पणु्याला स्मा ट् सस्ीचा दजाट 
देण्याबाबत कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) राज्य शासनाकडून घोपित करण्यात आलेल्या राज्यातील १० 
सींभाव्य स्मा ट् शहराींच्या यादीमध्ये पुरे् शहराचा समावेश आहे. 
     त्यानुसार, पुरे् महानगरपासलकेचा स्मा ट् सस्ी प्रस्ताव कें द्र शासनास सादर 
करण्याबाबत कायटवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
 मुांबई शहराच्या पनुविािास तनयमािलीबाबि 

(२) *  १२४७८   श्री.किरण पािसिर, श्री.राहुल नािेिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सुतनल िर्िरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात पनुपवटकास ननयमावलीच्या ३३/७ व ३३/९ अींतगटत पुनबाटधर्ीची 
कामे पवकासकाींकडून होत असताना इमारतीचे काम पूर्ट झाल्याचे रहहवासी 
प्रमार्पि (ओ.सी.) समळाल्याचे साींगून घराींची पवक्री केली जारे्, माि इमारत 
पुर्ट झाल्याचे स्ीफफके् (बी.सी.सी.) न घेता काही विाांनी वाढीव च्ई क्षेि 
समळाल्याचे दाखवनू त्याच इमारतीवर अचधक मजल्याींचे बाींधकाम अथवा इतर 
वाढीव बाींधकाम केले जात असल्याचे हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवकासक महानगरपासलकेकड े सादर केलेल्या इमारतीच्या 
आराखड्यातील नमुद मजल्याींपेक्षा अचधक मजले उभे करत असल्याचेही 
ननदशटनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे करत असताना ज्या लोकाींनी घरे खरेदी केली त्याींच्या 
जजपवतास व सदर इमारतीस धोका ननमाटर् होऊ शकतो, महानगरपासलकेच्या 
अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने हा कारभार सराटस सुरु असल्याने पररर्ामी रहहवाशी 
प्रमार्पि (ओ.सी.) बरोबरच बबल्डीींग पुर्टत्वाचा दाखला (बी.सी.सी.) घेण्याचा 
कायदा करण्यापवियी शासनाकडून कायटवाही केली जार्ार आहे काय, 
(४) असल्यास, बी.सी.सी. घेण्यास जार्ीवपूवटक पवलींब करुन वाढीव बाींधकाम 
करर्ाऱया पवकासकाींच्या बाबतीत ननयमावली केली जार्ार आहे काय अशा 
पवकासकाींवर कायटवाही  करण्यात येर्ार आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची सवटसाधारर् काररे् काय ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) असे ननदशटनास आलेले नाही. 
(२) नाही. 
(३) ते (५) पवकास ननयींिर् ननयमावलीचे तरतूदीनुसार अचधक च्ई क्षेि 
ननदेशाींक उपलब्ध होत असल्यास त्याप्रमारे् च्ई क्षेि ननदेशाींक अनुजे्ञय कररे् 
क्रमप्राप्त रहाते. तथापप अशा च्ई क्षेि ननदेशाींकाचा भार पेलण्यास इमारत 
सक्षम असल्याबाबत सींरचनात्मक स्थयैाटबाबत (structuaral stability) प्रमार्पि 
प्राप्त करुनच पढुील कायटवाही कररे्त येते. 

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

नांदनिन (नागपूर) येथील पोलीस स्रे्शनच्या  
इमारिीचे बाांधिाम पूणा िरण्याबाबि 

(३) *  ११०४९   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.समिेश भाांगडिया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नींदनवन (नागपूर) येथे पोलीस स््ेशन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ह्या पोलीस स््ेशन कररता इमारत नसल्याने स््ेशन पररसरात 
पपण्याचे पार्ी, स्वच्छता गहृ ह्या प्राथसमक सोयी देखील उपलब्ध नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मुख्यमींिी महोदयाींनी सदरील इमारत बाींधकामाकररता ननधी 
उपलब्ध करुन हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पोलीस स््ेशनचे बाींधकाम ननधी उपलब्ध केल्यानींतरही सुरु 
न होण्याची काररे् काय आहेत, 
(५) तसेच, सदरील इमारतीचे बाींधकाम पूर्ट होवनू यातून कामकाजास सुरुवात 
कें व्हा होईल ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) एकूर् रुपये १,०२,४६,०००/- एवढा ननधी सावटजननक बाींधकाम पवभाग, 
नागपूर याींच्याकड े बाींधकामाकरीता जमा करण्यात आलेला आहे. सावटजननक 
बाींधकाम पवभागाकड ेयाबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्याच्या सागरी सुरक्षेबाबि 
 

(४) *  ११२८१   श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दहशतवाद्याींकडून घातपाती कारवायाींची शक्यता गुप्तचर यींिरे्कडून 
व्यक्ती केली जात असल्याने मुींबईसह राज्याच्या पजचचम फकनारपट्टीवरील 
सुरक्षेबाबत फारशी दक्षता बाळगली जात नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सागरी सुरक्षसेाठी पोलीसाींना त्रक्षक दलामाफट त प्रसशक्षर् हदले 
जात असून वेगवान बो्ी चालपवण्यासाठी एक हजार चार पदे मींजूर असली तरी 
प्रत्यक्षात ४०९ पदेच भरण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी असलेल्या गस्तीसाठीच्या अनेक 
बो्ी नादरुुस्त असून वापरापवना फकनाऱयावर पडून असल्याचे ननदशटनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, मुींबईच्या अनतमहत्वाच्या फकनारपट्टीची सुरक्षचेी जबाबदारी असलेल्या 
त्रक्षक दलाच्या ५० % पोलीसाींना पोहता येत नसल्याचा प्रकार माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार 
सागरी सुरक्षा पोल ज साींची ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच गस्तीसाठीच्या बो्ी 
दरुुस्त करण्यासींदभाटत व सागरी सुरक्षा पोलीसाींना योग्य ते प्रसशक्षर् देऊन 
राज्याची सागरी सुरक्षा मजबतू करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्रीय गुप्तचर यींिरे्कडून वेळोवेळी समळालेल्या सतकट  सींदेशाच्या 
अनिुींगाने सवट सागरी जजल्हयाींना सतकट  राहण्याच्या सूचना हदल्या जातात. 
सागरी जजल्हयाकडून सागरी सुरक्षा सींदभाटत वेळोवेळी आवचयक त्या उपाययोजना 
करुन सुरक्षा यींिर्ा अचधक कायटक्षम करण्यात येत असते. 
(२) होय, हे खरे आहे. वेगवान बो्ी चालपवण्यासाठी १००४ ताींबिक पदे मींजूर 
करण्यात आलेली असून त्यापैकी ४०९ पदे सद्य:जस्थतीत कायटरत आहेत. उवटररत 
पदाींच्या सेवाप्रवेश ननयमात दरुुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर कायटवाही सुरु आहे. 
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(३) हे खरे नाही. सागरी गस्तीकररता पुरपवण्यात आलेल्या बो्ीींची देखभाल व 
दरुुस्ती वेळोवेळी करुन त्या बो्ी गस्तीकररता वापरल्या जातात. 
(४) हे खरे नाही. 
   मुींबईच्या सागरी पोलीस ठाण्यात कायटरत असलेल्या पोलीस अचधकारी व 
कमटचारी याींना त्रक्षक दलाकडून पोहण्याचे प्रसशक्षर् देण्यात येत असून 
आतापयांत ८४% पोलीसाींना पोहता येत असून उवटररताींना प्रसशक्षर् देण्यात येत आहे. 
(५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरािील मेरो प्रिल्पाबाबि 

  

(५) *  १२३५८   श्री.अतनल भोसले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.राहुल नािेिर :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ७०३७ ला ददनाांि १५ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् येथील बहुचचचटत रामवाडी ते वनाझ आणर् पपींपरी ते स्वारगे् 
मागाटवरील मेट्रो प्रकल्प राबपवण्याचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेमान्यतेसाठी माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठपवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुिींगाने शासनाने पाठपुराव्या दाखल कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकल्पाची सुसाध्यता कायम ठेवनू 
मा. पालकमींिी पुरे् जजल्हा याींच्या ससमतीने केलेल्या सशफारशीींच्या अनिुींगाने 
वनाज ते रामवाडी माचगटकेत फकीं चचत बदल   करून माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या 
सुधाररत दराचा सपवस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) कें द्र शासनाकड े हदनाींक ७ 
डडसेंबर, २०१५ च्या पिान्वये पाठपवण्यात आला आहे. 

----------------- 
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पाथरी (जर्.परभणी) येथील श्री साईबाबा र्न्द् मभूमीसाी  विशेष  
िृिी वििास आराखिा मांर्ूर िरणेबाबि 

(६) *  ११७७०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडिि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देश पवदेशातील भापवकाींचे श्रद्धास् थान असर्ा-या पाथरी (जज.परभर्ी) येथील 
श्री.साईबाबा याींच् या जन् मभूमीचा कृती पवकास आराखडा तयार करण् याबाबत 
तत् कालीन मुख् यमींिी याींनी जजल् हाचधकारी, परभर्ी याींना सन २०१४ दरम् यान 
आदेसशत केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् हाचधकारी परभर्ी याींनी सदरील पवकास आराखडा शासनाकड े
सादर केला आहे काय, 
(३) असल् यास, सादर केलेल् या आराखड्यास शासनाने मींजरुी हदली आहे काय, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही, 
     तथापप, श्री.दरुाटर्ी अब्दलु्लाखान लतीफखान उफट  बाबाजानी, पवधानपररिद 
सदस्य याींनी तत्कालीन मुख्यमींिी महोदय याींना याबाबत पवनींती केली होती. 
(२) व (३) नाही, 
     जजल्हाचधकारी, परभर्ी याींनी श्री.साईबाबा याींच्या जन्मभूमीचा आराखडा 
सादर करण्याबाबत मुख्याचधकारी, पाथरी नगरपररिद याींना सूचचत केले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

दापचरी नाक्यािर (जर्.पालघर) अिर्ि िाहने पाससांग िरणाऱ्या र्ोळीने  
पोलीस उपतनररक्षि मुल्ला याांच्यािर िेलेला खनुी हल्ला 

(७) *  १२०५९   श्री.आनांद ीािूर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ख्िार्ा 
बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापचरी नाक्यावर (जज.पालघर) अवजड वाहने पाससींग करर्ाऱया ्ोळीने 
पोलीस उपननररक्षक मुल्ला याींच्यावर हदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास खनुी हल्ला केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने या घ्नेतील फकती आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली वा त्याींच्यापवरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरर्ी तलासरी पोलीस ठारे् गुन्हा नोंद क्र.१५०/२०१५, भादपवसीं. 
कलम ३०७, १२० (ब), १०९, ३५३, ३३२, ३४१, १४३, १४७, १४८,१४९, ४२७, ५०४, 
५०६ प्रमारे् गुन्हा नोंद करण्यात आला असून ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जर्.बुलढाणा) येथील नगर पररषदे अांिगाि असलेल्या पाणी पुरिीा 
योर्नेच्या िामाि झालेल् या गैरव्यिहाराची चशिशी िरणेबाबि 

 

(८) *  १२५९३   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१४३ ला ददनाांि 
१५ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जज.बुलडार्ा) शहरातील कायमस् वरुपी पार्ी पुरवठा योजना २००८-
२००९ मध् ये मींजूर झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरची पार्ी पुरवठा योजना कायाटजन्वत न झाल् यामुळे नागररकाींना 
मोठ्या प्रमार्ात पाण् यासाठी िास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या पार्ीपुरवठा योजनेचे काम अत् यींत ननकृष ् दजाटचे झाले असून 
त्यात मोठ्या प्रमार्ात गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत सींपुर्ट योजनेची व त्यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची 
उच् चस् तरीय चौकशी कररे्बाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींिी 
महोद्याींना पिाव्दारे पवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उपरोक्त पिाव्दारे केलेल्या पवनींती नुसार मा.मुख्यमींिी महोद्याींनी 
सदरहू योजनेची व त्यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी 
करण्याबाबत आदेश हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले, तसेच चौकशीत दोिी आढळून आलेल्याींवर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सद्यजस्थतीत ज्ञानगींगा धरर्ावरुन ७० सल्र प्रनत मार्सी प्रनत हदवशी 
नुसार ५ ते ६ हदवसा आड पार्ी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी खामगाींव नगरपररिद अींतगटत 
असलेल्या पार्ी पुरवठा योजनेच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी 
कररे्बाबत पिाद्वारे पवनींती केली होती. 
(५) सदरहू पिाचे अनिुींगाने चौकशी करुन अहवाल सादर कररे्बाबत नगरपररिद 
प्रशासन सींचालनालयास आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(६) व (७) नगरपररिद प्रशासन सींचालनालयाकडून चौकशी अहवाल प्राप्त 
झालेला असून त्या अनुिींगाने आवचयक कायटवाही करण्यात येत आहे. 

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

पनिेल (जर्.रायगि) येथील पािाळगांगा औद्योधगि पररसरािील मोहोपािा येथील 
ररलायन्द्स इांिस्रीर् सलसमरे्ि या िां पनीिील िां ्ार्ी िामगाराांच्या सांपाबाबि 

(९) *  १२२४३   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, 
श्री.आनांद ीािूर, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसले :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील पाताळगींगा औद्योचगक पररसरातील मोहोपाडा 
येथील ररलायन्स इींडस्ट्रीज सलसम्ेड या कीं पनीतील कीं िा्ी कामगाराींच्या सींपाला 
दीड महहना उल्ूनही सींप सम्ण्याची कोर्तीही उपाययोजना केली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) मे. ररलायन्स इींडस्ट्रीज सलसम्ेड, पाताळगींगा या 
आस्थापनेतील कीं िा्ी कामगाराींच्या सींपामध्ये तडजोड घडवनू आर्ण्याच्या 
दृष्ीने कामगार पवभागाच्या सवट स्तरावर वेळोवेळी बैठका आयोजजत करण्यात 
आल्या होत्या तसेच मा.मींिी (कामगार) याींचेकड ेदेखील बैठकीचे आयोजन केले 
होते हे खरे आहे. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई शहराि झोपिपट्टी पनुिासन योर्नेअांिगाि (एसआरए) बाांधण्याि  
येणाऱ्या इमारिीच्या बाांधिामामध्ये आग प्रतिबांधि सुरक्षा  

अधधतनयमाांचेच उल्लघांन िेले र्ाि असल्याबाबि 

(१०) *  ११९४६   श्री.विर्य धगरिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सुतनल िर्िरे :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पनुवटसन प्रकल्पाींगटत (एसआरए) बाींधण्यात येर्ाऱया 
इमारतीींमध्ये आग प्रनतबींधक सुरक्षा अचधननयमाींचे सराटस उल्लघींन केले जात 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशटनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महापासलका तसेच अजग्नशमन दलाचे अचधकारी 
कोर्त्याही प्रकारची कायटवाही करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार मुींबईतील एसआरएच्या इमारतीींमध्ये अजग्नशमक 
यींिर्ा बसवण्याकररता शासन कोर्त्या उपाययोजना करर्ार आहे वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबनाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही. 
     झोपडपट्टी पनुवटसन योजनेत २४ मी्र पेक्षा अचधक उींचीच्या इमारतीसाठी 
बहृन्मुींबई पवकास ननयींिर् ननयमावली-१९९१ च्या तूरतूदीनुसार अजग्नशमन 
यींिर्ा बसपवण्यात येते आणर् त्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या 
अजग्नशमन दलाचे ना-हरकत प्रमार्पि घेण्यात येते. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) अजग्नशमन दलामाफट त इमारतीच्या अजग्नसुरक्ष े सींबींधीच्या प्रस् तावास 
महाराषट्र अजग्न प्रनतबींधक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचधननयम, इमारत 
बाींधकाम सींहहता आणर् पवकास ननयींिर् ननयमावलीनुसार अजग्न प्रनतबींधक उपाय 
योजनाींची सशफारस केली जाते. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरािील मेरोच्या तििीर् दरिाढीस होि असलेला विरोध 

(११) *  १२१४३   श्री.हेमांि र्िले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील मेट्रोच्या नतकी् दरवाढीपवरुध्द एमएमआरडीएने केलेली 
याचचका फे्ाळून लावत मा.सवोच्च न्यायालयाने मेट्रोच्या दरवाढीला मान्यता 
हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर दरवाढीसींदभाटत पवपवध स्तरातनु पवरोध होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामाफट त कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. मा. सवोच्च न्यायालयाने सदर पवियावर भाड े
ननजचचती ससमती (FFC) गठीत करण्याचे आदेश हदले. 
(२) शासन आणर् मुीं.म.प्र.पव.प्राचधकरर्ाकडून सदर दरवाढीसींदभाटत तीव्र पवरोध 
दशटपवला आहे. 
(३) सदर ससमतीने आपला अहवाल सादर केला असून या अहवालास पवरोध 
दशटपवला असून शासनाने व मुींबई महानगर प्रदेश पवकास प्राचधकरर्ाने त्यास 
मा. न्यायालयात आव्हान हदले आहे. यासींदभाटत मा. न्यायालयाने मे. मुींबई मेट्रो 
वन प्रा.सल. याींनी केलेल्या भाडवेाढीस न्यायालयाने हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी पयांत स्थचगती हदली आहे. सदर बाब न्यायप्रपवषठ आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िायदा ि सुव्यिस्था मर्बिू िरण्याबाबि 
(१२) *  ११५९३   श्री.माणणिराि ीािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, 
श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.आनांद ीािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६९८० ला ददनाांि २२ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अचधक मजबतू करण्यासाठी पवपवध 
जजल्ह्याींमध्ये नवीन ५९ पोलीस ठारे् ननमाटर् करण्याचा प्रस्ताव पोलीस 
महासींचालकाींनी तयार केला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्याच्या पोलीस दलात १२ हजाराींपेक्षा अचधक ररक्त पदे 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे ठेवण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने नवीन पदननसमटतीवर घातलेली बींदी उठवून उक्त 
ररक्त पदे भरण्यासींदभाटत तसेच नवीन पोलीस स्थानके स्थापन कररे्बाबत 
शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. पोलीस महासींचालकाींनी शासनास 
हदनाींक २८.९.२०१५ अन्वये सादर केलेल्या नवननसमटत पदाींच्या दसुऱया ्प्प्यामध्ये 
एकुर् १२०४९ पदाींचा समावेश असून त्यानुसार एकूर् २९ नवीन पोलीस ठारे् 
ननमाटर् करण्याचे प्रस्तापवत आहे. 
(२) होय. 
(३) पदोन्नती, सेवाननवतृ्ती, स्वेच्छासेवाननवतृ्ती, बडतफट , मयत इत्यादी 
कारर्ाींमुळे पदे ररक्त आहेत. 
(४) व (५) ररक्त पदे पदोन्नतीने व सरळसेवेने भरण्याबाबत कायटवाही सुरु आहे. 
एकूर् २९ नवीन पोलीस ठारे् ननसमटतीसींदभाटत पवत्त पवभागाच्या हद.२ जून, 
२०१५ मधील तरतुदीींचा पवचार करुन प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील जर्मखान्द्याच्या र्ागेचा िापर व्यापारी िामासाी  होि असल्याबाबि 

(१३) *  ११२५५   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्रीमिी हुस्नबान ू खसलफे, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये पवपवध क्रीडा प्रकार पवकससत करण्याच्या प्रयोजनासाठी ८० 
विाटपुवी जुन्या खार जजमखान्यास शासनाकडून पवतरीत करण्यात आलेला भुखींड 
काही धननकाींना सोयी-सुपवधा ननमाटर् होण्याच्या दृष्ीने व्यापारासाठी वापर 
केल्यामुळे अ्ी व शतीचा भींग झाल्याचा ठपका ठेवत उपनगर जजल्हाचधकारी 
याींनी भाडपेट्टा रद्द केल्याचे हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई फक्रके् असोससएशनने काींहदवली व वाींदे्र कुलाट क्रीडा सींकुल 
एमआयजी क्लब वाींदे्र व जोगेचवरी येथील क्लब सरकारी भूखींड समळवून त्याचा 
सराटस व्यापारी वापर करत असल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार जे जजमखाने मुळ 
उद्देश दरु ठेवनू जागेचा वापर व्यापारी कामासाठी करीत आहेत त्याींचे भाडपेटे्ट रद्द 
करून त्याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मुींबई फक्रके् असोससएशनच्या काींहदवली येथील फक्रडा 
सींकुलामध्ये व्यापारी वापर होतो ही बाब खरी नाही. 
    मुींबई फक्रके् असोससएशनच्या वाींदे्र सींकुलातील फक्रडा सींकुल मुींबई महानगर 
प्रदेश पवकास प्राचधकरर्ाच्या अखत्यारीतील आहे. सदर फक्रडा सींकुलात व्यापारी 
वापर होत असल्याचे प्रथमदशटनी प्राचधकरर्ाच्या ननदशटनास आल्यामुळे 
प्राचधकरर्ाने मुींबई फक्रके् असोससएशनला काररे् दाखवा नो्ीस हदलेली आहे. 
सदर नो्ीसला उत्तर प्राप्त झाल्यानींतर मुींबई महानगर प्रदेश पवकास 
प्राचधकरर्ामाफट त पुढील कायटवाही करण्यात येईल. 
    एम.आय.जी. फक्रके् क्लब, वाींदे्र येथील १७४३७.५० चौ.मी. भूखींड म्हाडाने 
खेळाचे मदैान, पॅव्हेसलयन व क्लबसाठी ३० विाांकररता भाडपेट्टय्ाने हदलेला आहे. 
भाडपेट्टा करारनाम्यानुसार सदर फक्रडा सींकुलामधील ९५३.३० चौ.मी. वाणर्ज्य 
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वापरासाठी, ३०४९५.५० चौ.मी. ननवासी वापरासाठी व १३४३४.७० चौ.मी. खेळाचे 
मैदान या वापराकररता अनजेु्ञय आहे. एम.आय.जी. फक्रके् क्लबने काही भागावर 
पॅव्हेसलयनसह बहुमजली फक्रडा सींकुल (जलतरर् तलाव, अींतगटत खेळ, 
सदस्याींसाठी उपहारगहृ इ.) उभारले असून ते सध्या वापरात आहे व खेळाचे 
मैदान हहरवळ लावून पवकससत केले आहे. 
    मातोश्री आ ट्स आणर् स्पो ट्स क्लब, जोगेचवरी येथील भूखींडावर बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने फक्रडा सींकुल पवकससत करण्यास मींजुरी हदलेली आहे. त्यानुसार 
सदर ट्रस््सोबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने बाींधकाम करार केला आहे. 
    करारपिातील अ्ी व शतींचे उल्लींघन केल्यामुळे महानगरपासलकेमाफट त 
मातोश्री क्लब याींना हदनाींक २६.०६.२००२ रोजी नो्ीस बजावण् यात आली. 
तद्नींतर महापासलका अचधननयम १८८८ च् या कलम १०५ ब (१) मधील 
तरतुदीनुसार सदर सींस् थेवर चौकशी अचधकारी याींनी अनकु्रमे हद. ०१.०९.२००५ व 
२९.०९.२००५ रोजी एका महहन् याच् या आत ताबा सोडण् याचा आदेश बजावला. 
    सदर आदेशाच्या पवरोधात मातोश्री क् लब याींनी न्यायालयात याचचका दाखल 
केली. मा. न्यायालयाने, चौकशी अचधकाऱयाने कलम १०५ बी (१) अन्वये 
बजावलेल्या आदेशास स्थचगती हदली असून, मनोरींजन मदैान व खेळाच्या 
मैदानाचे धोरर् ननजचचत होईपयांत सदर स्थचगती आदेश कायम राहतील असे 
आदेश हदलेले आहेत. सद्य:जस्थतीत सदर आदेश कायम आहेत. 

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

मुांबई महापासलिेच्या सफाई िमाचाऱ्याांना आरोग्य विषयि सुविधा देण्याबाबि 
 

(१४) *  ११४११   श्री.र्नाादन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७९२ ला ददनाांि १८ माचा, 
२०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दर महहन्याला महापासलकेच्या २५ सफाई कामगाराींचा ह्बीने मतृ्य ू
होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमटचाऱयाींना आरोग्य पवियक सुपवधा देण्याबाबत कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई महानगरपासलकेमाफट त कामगाराींची मोफत वैद्यकीय तपासर्ी करण्यात 
येते व पवपवध आजारपर्ासाठी लागर्ारा सींपूर्ट वदै्यकीय खचट 
महानगरपासलकेमाफट त करण्यात येतो. 
     कामगाराचे अकस्मात ननधन झाल्यास पवमा योजने अींतगटत रुपये एक 
लाखाचा पवमा त्याींच्या वारसदारास देण्यात येतो. 
     त्यासशवाय कौ्ुींबबक ग् आरोग्य पवमा योजना लागू करण्यात आली आहे. 
     तसेच महानगरपासलकेच्या सफाई कमटचाऱयाींच्या कु्ुींबासाठी दोन हदवसाींचे 
व कमटचाऱयासाठी तीन हदवसाींचे (ननवासी) प्रसशक्षर् आयोजजत केले जाते. या 
प्रसशक्षर्ात त्याींना कामाच्या हठकार्ी व्यसनमुक्ती, बचतीचे महत्व, 
सेवाननवतृ्तीनींतरचे फायदे, दैनींहदन आरोग्याचे महत्व, महापासलका कल्यार्कारी 
योजना, आपत्कासलन व्यवस्थापन इत्यादीबाबत प्रबोधन केले जाते. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बाांधिाम िामगाराांच्या िल्याणिारी योर्नाांबाबि 

(१५) *  १२२११   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांर्य मुांि,े 
श्री.सुतनल िर्िरे, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.हेमांि र्िले, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी, श्री.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ीािूर, 
श्री.माणणिराि ीािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय िामगार 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इमारत व इतर बाींधकाम कामगार तसेच त्याचे मुलाींचे कल्यार्ासाठी पवपवध 
कल्यार्कारी योजना राबपवण्यासाठी शासनाने बाींधकाम कामगार कल्यार् मींडळ 
स्थापन केले असून या मींडळाकड ेरुपये ४ हजार २३० को्ी जमा असताना केवळ 
रुपये ८७ को्ी कामगाराींच्या कल्यार्ासाठी खचट करण्यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) कामगार पवभागाच्या अनास्थेमुळे कामगाराींच्या कल्यार्ाची कोर्तीही योजना 
गेल्या ४-५ विाटत तयार करण्यात आलेली नसल्यामुळे बाींधकाम कामगाराींना 
नाहक त्याींच्या कल्यार्कारी योजनाींपासून वींचचत राहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) तसेच, बाींधकाम कामगार कल्यार् मींडळामाफट त कामगाराींसाठी राबपवण्यात 
येर्ाऱया समूह आरोग्य पवमा योजनेच्या पवम्याची मुदत हदनाींक २० ऑगस््, 
२०१५ रोजी सींपल्यानींतर शासनाने पवम्याचा हप्ताच न भरल्याने ही योजना बींद 
झाल्यामुळे राज्यातील साड े तीन लाख नोंदर्ीकृत कामगाराींवर वैद्यकीय 
उपचारापासून वींचचत राहण्याची वेळ आली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजनेचे नतुनीकरर् करुन योजना पूवटवत सुरु करण्यात 
यावी, अशा आशयाची ननवेदने मजूर व कामगार सींघ्नाींनी, महाराषट्र इमारत व 
इतर बाींधकाम कामगार कल्यार्कारी मींडळाकड े तसेच मा.कामगार मींिी व 
मा.कामगार राज्यमींिी याींची प्रत्यक्ष भे् घेऊन त्याींचेकड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
च्या पहहल्या आठवड्यात सादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच 
उक्त मींडळाकड े जमा असलेली रक्कम कामगाराींच्या मुलाींसाठी शैक्षणर्क 
सशषयवतृ्ती, आरोग्य पवमा योजना, अपघाती अपींगत्व, घरबाींधर्ी तसेच लग्नकायट 
इत्यादी कारर्ासाठी वापर व्हावा म्हर्नू शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही. 
   महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्यार्कारी मींडळाकड ेसद्या 
सुमारे रु.३८९६ को्ी इतका ननधी उपकरापो्ी जमा आहे. त्यापैकी रु. २१२ को्ी 
इतका ननधी नोंहदत बाींधकाम कामगाराींच्या कल्यार्ाकररता खचट करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   हदनाींक १ मे, २०११ च्या अचधसुचनेन्वये महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम 
कामगार कल्यार्कारी मींडळ या बिपक्षीय मींडळाची स्थापना झाल्यानींतर, 
मींडळामाफट त नोंहदत बाींधकाम कामगाराींसाठी पवपवध कल्यार्कारी योजना 
राबपवण्यात येत आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
   मींडळामाफट त कामगाराींसाठी राबपवण्यात येर्ाऱया समूह आरोग्य पवमा 
योजनेच्या पवम्याची मुदत हदनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोजी सींपुष्ात आलेली 
आहे. सदरची पवमा योजना या विीही लागू करण्यासाठी ई-ननपवदा प्रफक्रयेबाबतची 
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कायटवाही सुरु असून प्रफक्रया  पूर्ट झाल्यानींतर, पवमा योजने अींतगटत नोंहदत 
बाींधकाम कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) नोंदर्ीकृत बाींधकाम कामगाराींसाठी मींडळामाफट त पवपवध कल्यार्कारी योजना 
राबपवण्यात येतात. सदर योजने अींतगटत आजपावेतो मींडळामाफट त रु. २१२ को्ी 
इतक्या रकमेचे लाभ वा्प नोंदर्ीकृत बाींधकाम कामगाराींना  करण्यात आले 
आहेत. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
गिधचरोली जर्ल््यािील शासनाच्या विविध विभागाच्या  

आस्थापनेिरील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(१६) *  ११४४६   श्री.हररससांग राीोि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली या नक्षलग्रस्त जजल्ह्यात वगट १ ते ४ पयांत शासनाच्या पवपवध 
पवभागाच्या आस्थापनेत २ हजार ४१३ कमटचारी व अचधकारी याींची ररक्त पदे 
असल्याचे हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशटनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, गडचचरोली जजल्ह्यात शासनाच्या पवपवध 
कायाटलयात अचधक प्रमार्ात पदे ररक्त असल्याचे ननदशटनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) नागपूर व अमरावती पवभागातील जजल्ह्यात तसेच नींदरूबार, 
धुळे, परभर्ी, हहींगोली, बीड व उस्मानाबाद या जजल्ह्यात शासकीय अचधकारी 
रुज ूहोण्यास कमी प्रमार्ात इच्छूक असल्याने सदर पदे अचधक प्रमार्ात ररक्त 
राहत होती. 
     त्यानुिींगाने महाराषट्र शासकीय ग्-अ व ग्-ब (राजपबित व अराजपबित) 
पदाींवर सरळसेवेने व पदोन्न्तीने ननयुक्तीसाठी महसूली पवभाग वा्प ननयम, 
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२०१५ हदनाींक २८.४.२०१५ व सुधारर्ा करुन हदनाींक १६.०७.२०१५ अन्वये 
अचधसूचचत करण्यात आले आहेत. सदर सुधारीत ननयमानुसार नागपूर, 
अमरावती, औरींगाबाद व नासशक या महसूली पवभागातील ररक्त पदे प्राथम्याने 
भरावयाची आहेत. 
     तसेच शासन पररपिक हदनाींक १०.०३.२०१५ अन्वये पवदभाटतील तसेच धळेु, 
नींदरूबार, हहींगोली, परभर्ी, उस्मानाबाद व बीड जजल्ह्यात पदस्थापना झालेल्या 
अचधकाऱयाींना कायटमुक्त कररे्बाबत सवट पवभागाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
     सवट प्रशासकीय पवभाग, जजल्हा पररिद व नगरपासलका/महानगरपासलका 
मध्ये मींजूर, भरलेली व ररक्त पदाींचा सामान्य प्रशासन पवभागाकडून नतमाही 
आढावा घेण्यात येतो. या व्यनतररक्त ररक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी मुख्य 
सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन ननर्टय हदनाींक २३.१०.२०१५ अन्वये ससमती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर ससमतीची हदनाींक २६.१०.२०१५ रोजी झालेल्या 
बैठकीत, अत्यावचयक सींवगाटतील पदे तसेच सरळ सेवेच्या व पदोन्नतीच्या 
को्यातील पदावर पाि उमेदवाराींना पदोन्नती देण्याबरोबरच, अनकुीं पा तत्वावर 
ननयुक्ती देरे्बाबत सवट पवभागाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच अनकुीं पा ननयकु्ती सींदभाटत शासन ननर्टय हदनाींक ०१.०३.२०१४ 
अन्वये प्रनतविे ररक्त होर्ाऱया पदाींच्या ५% पदाींची मयाटदा वाढवून ती एक 
विाटसाठी १० % करण्याता आली होती. सदर मयाटदा ०१.०३.२०१५ पासून पढेु 
दोन विे चालू ठेवण्याचा शासन ननर्टय हदनाींक २८.१०.२०१५ अन्वये घेण्यात 
आलेला आहे. 

----------------- 
’धचल्रन्द्स एि सोसायर्ी’ या गतिमांद मुलाांच्या वििासाची र्बाबदारी असणाऱ्या 

सांस्थेच्या भूखांिािर झोपिपट्टी पुनिासन योर्ना राबविण्यास सांमिी देणाऱ्या 
अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरणेबाबि 

(१७) *  १२७०९   श्री.महादेि र्ानिर, श्री.विर्य धगरिर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िर्िरे :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील देवनार जवळील बोरला गावातील  ‘चचल्रन्स एड सोसाय्ी’ या 
गनतमींद मुलाींच्या पवकासाची जबाबदारी असर्ाऱया सींस्थेच्या सहा एकर भूखींडावर 
खाजगी पवकासकाींच्या झोपडपट्टी पनुवटसन योजनेला प्राचधकरर्ातील 
आचधकाऱयाींनी परस्पर सींमती हदल्याची बाब माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हा भूखींड शासकीय असल्याचे ठरवनू झोपू प्राचधकरर्ातील 
अचधकाऱयाींनी थे् इरादा पिच हदले असल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सोसाय्ीकडून कुठल्याही प्रकारचे ना हरकत प्रमार्पि हदले 
नसताना प्राचधकरर्ाने या योजनेस परवानगी हदली असल्याचे ननदशटनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार दोिीींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई पवकास ननयींिर् ननयमावली, 
१९९१ पवननयम ३३ (१०) पररसशष्-IV कलम २.८ मध्ये झोपडपट्टी पनुवटसन 
योजनेस मींजूरी हदल्यानींतर लगेचच जसमनीची मालकी असर्ाऱया शासकीय 
सींस्थेचे ना-हरकत प्रमार्पि घेण्याची तरतूद आहे. चचल्रन्स एड सोसाय्ीची 
जमीनीवरील झोपडपट्टी पनुवटसन योजनेस हद. २४.०९.२०१३ रोजी आशय पि हदले 
आहे. त्यास अनुसरुन झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर्ाने हदनाींक ०४.१०.२०१३ च्या 
पिान्वये जजल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर जजल्हा याींना ना-हरकत प्रमार्पि देण्या 
पवियी पवनींती केली होती.    
(४) या योजनेसींदभाटत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात जनहहत याचचका क्र.१२०/२०१४ 
दाखल करण्यात आली असून त्यामध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने 
हद.०३.०७.२०१४ अन्वये मुख्य कायटकारी अचधकारी, झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर् 
याींना काम थाींबपवण्याचे अींतरीम आदेश हदलेले आहेत. त्यास अनुसरुन झोपडपट्टी 
पुनवटसन प्राचधकरर्ाने हद.१७.०७.२०१४ अन्वये पवकासक मे.अ्लाींह्क 
कन्स्ट्रक्शन्स कीं पनी याींना काम थाींबपवण्याचे आदेश हदलेले आहेत. सद्य:जस्थतीत 
प्रकरर् न्यायप्रपवषठ आहे. मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या अींतीम आदेशानुसार 
योग्य ती कायटवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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दादर येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर याांच् या ‘रार्गहृ’ या तनिासस् थानार्िळील 
पररसर अतिक्रमण मुक्ि िरणेबाबि 

(१८) *  ११९८२   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर, मुींबई येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच् या ‘राजगहृ’ या 
ननवासस् थानाच् या आसपास महापासलका आणर् पोसलसाींच् या दलुटक्षामुळे 
फेरीवाल् याींनी ठार् माींडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ऐनतहाससक वास् तूच् या आसपास अनतक्रमर् व फेरीवाल् याींची 
सींख् या वाढू नये याकररता पवशेि काळजी घेरे् आवच यक असतानाही पासलकेने 
राजगहृाच् या आसपासचा पररसर फेरीवाला क्षेिात समापवष ् केला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, माहे एपप्रल, २०१५ मध् ये अथटसींकजल्पय अचधवेशनात मा.राज् यमींिी 
नगरपवकास याींनी ‘राजगहृ’ भोवतालचा अधाट फकलोमी्र पररसर ‘ना फेरीवाला 
क्षेि’ करण् यात येईल असे आच वाससत केले होते तसेच स् थाननक लोकपप्र नतननधी 
(वडाळा) याींनीही उपरोक् त बाब पासलका उपायुक् ताींच् या ननदशटनास आर्नू 
हदल् यानींतरही सदर फेरीवाल् याींना ह्पवण् याबाबत पासलकेकडून कोर्तीही कायटवाही 
करण् यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करुन उपरोक् त पररसर फेरीवाला मुक् त 
करण् यासाठी कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, सदर पररसरात फेरीवाल्याींचे अनतक्रमर् वाढपवण्यास जबाबदार 
असर्ा-या व त् याींना ह्पवण् यास दलुटक्ष करर्ा-या पासलका अचधकारी/कमटचा-याींचे 
ननलींबन करण् याबाबत कोर्ती कायटवाही केली  ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. सदर हठकार्ी एकही अनचधकृत 
फेरीवाला जस्थत नाही. सदर पररसरात असलेले चार अनुज्ञापि धारक स््ॉल 
दसुऱया हठकार्ी स्थलाींतरीत करण्याची कायटवाही महानगरपासलकेमाफट त करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. राजगहृाचा पररसर “ना फेरीवाला क्षेि” म्हर्नू प्रस्तापवले आहे. 
(३) राजगहृाच्या पररसरात महानगरपासलकेने ना फेरीवाला क्षेि म्हर्नू प्रस्तापवले आहे. 
     राजगहृाच्या पररसरात अनचधकृत फेरीवाल्याींवर प्रनतबींध करण्यासाठी 
महानगरपासलकेच्या अनतक्रमर् ननमूलटन पवभागाद्वारे ननयसमत कारवाई केली 
जाते.    
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     सद्यजस्थतीत सदर हठकार्ी कोर्ताही अनचधकृत फेरीवाला बसत नाही. 
(४) सदर पररसरातील अचधकृत चार स््ॉल अन्य हठकार्ी स्थलाींतरीत करण्यात 
आलेले आहेत. राजगहृ पररसर महानगरपासलकेच्या एफ/उत्तर पवभागातील वररषठ 
ननररक्षक (अनतक्रमर् ननमुटलन) याींच्या कडून पवशेि वाहन तनैात करुन 
ननररक्षर्ाखाली ठेवण्यात आलेला आहे. सद्य:जस्थतीत सदर पररसरात अनचधकृत 
फेरीवाले बसत नाहीत. 
(५) राजगहृ पररसरात सध्या अनचधकृत फेरीवाले नसल्याने अचधकाऱयाींवर 
कायटवाहीचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ीािुली (जर्.ीाणे) ि निपािा येथील बी िेबीन  

पररसरािील झालेल्या इमारि दघुार्नाबाबि 
(१९) *  ११७४३   श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाकूली (जज.ठारे्) येथील मातकृृपा इमारत कोसळून ९ जर्ाींचा बळी गेल्याची 
दघुट् ना ताजी असतानाच हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजी पहा्ेच्या सुमारास 
नवपाडा येथील बी केबीन पररसरातील “श्रीकृषर् ननवास” ही ३ मजली इमारत 
कोसळून घडलेल्या या दघुट् नेत १२ जर् मतृ्यूमुखी पडले व ७ जर् जखमी 
झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दघुट् नेबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोर्ती कायटवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर दघुट् नेबाबत ठारे् महानगरपासलका स्तरावर अनतररक्त आयकु्त 
(२), ठारे् महानगरपासलका याींचे अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती गठीत करण्यात 
आली असून सदर ससमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
   सदर दघुट् नाग्रस्त इमारत कोसळण्यासाठीच्या कारर्ाींचा ताींबिक अहवाल 
VJTI (व्ही.जे.्ी.आय.) कडून अद्यापपयांत अप्राप्त आहे. 
   तसेच सदर दघुट् नाग्रस्त इमारती प्रकरर्ी पोलीस पवभागाकडून नौपाडा 
पोलीस स््ेशन येथे आकजस्मत मतृ्य ूरजज.नीं.४४/१५, सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमारे् 
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
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   सदर दघुट् नेत मतृ्यू पावलेल्या व जखमी व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना ठारे् 
महानगरपासलकेकडून आचथटक मदत देण्यात आलेली नाही. 
   मुींबई महानगर प्रदेशातील सवट स्थाननक स्वराज्य सींस्थाना ३० विाट पवूीच्या 
इमारतीींना दरविी पावसाळ्याअगोदर सरींचनात्मक लेखा पररक्षर् करण्याच्या 
सूचना ननगटसमत करण्यात आलेल्या आहेत. 
   ठारे् महानगरपासलका क्षेिातील धोकादायक इमारतीींची पनुबाांधर्ी समुह 
पवकास योजनेद्वारे कररे्बाबत पवकास ननयींिर् ननयमावलीमध्ये करावयाच्या 
फेरबदलाकररता महाराषट्र प्रादेसशक व नगर रचना अचधननयम, १९६६ चे कलम 
३७ (१ अेअे) अन्वये शासनामाफट त हदनाींक ४.३.२०१४ रोजी प्राथसमक उद्घघोिर्ा 
महाराषट्र शासन असाधारर् राजपिात प्रससध्द् केलेली आहे. 
   त्यानुसार नागररकाींच्या हरकती/सूचना मागपवण्यात येऊन त्यावर ठारे् 
महानगरपासलकेने हदनाींक २७.६.२०१४ अन्वये ठारे् महानगरपासलकेचे असभप्राय 
शासनाकड ेसादर केलेले आहेत. सदर बाबत शासन स्तरावर ननयमावली अींनतम 
कररे्बाबतची कायटवाही सुरु आहे. 

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

ििगेाांि (िा.िरमाळा, जर्.सोलापूर) येथील एिा महाविद्यालयीन विद्याथींनीशी 
एिा प्राध्यापिाने मोबाईलिर िेलेले अश्लील सांभाषण सोशल मीिीयािर 

र्ािल्यामुळे वपिीि मुलीच्या िडिलाांनी आत्महत्या िेल्याची घर्ना 
(२०) *  ११९५९   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कडगेाींव (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) येथील एका महापवद्यालयीन 
पवद्याथींनीशी प्राध्यापक श्री.व्ही.्ी सशींदे याींनी मोबाईवर अचलील सींभािर् करुन 
त्याची ध्वनीफफत सोशल मीडीयावर हदनाींक २२ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
्ाकल्यामुळे पपडीत मुलीच्या वडडलाींनी सदर घ्नेचा धसका घेऊन आत्महत्या 
केल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी स्िी आधार कें द्राच्या अध्यक्षा याींनी हदनाींक २४ 
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.गहृ राज्यमींिी (ग्रामीर्) याींना 
पिव्यवहार करुन हया प्रकरर्ी हलगजीपर्ा करर्ाऱया पोलीस अचधकाऱयाींवर 
आणर् आरोपीींवर कारवाई करण्याची मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार दोिी व्यक्तीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) तसेच पपडीत मुलीला शासनाच्या मनोधयैट योजनेतनू सहाय्य देण्यात आले 
आहे काय, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) होय. सदर प्रकरर्ी फफयाटदीवरुन करमाळा पोलीस ठारे् येथे गु.र.नीं. 
१९५/२०१५ भा.दीं.पव.का.क.३०६, ३५४(ड)(१), ५०६, १९०, २०१, २०२, २१३, १२०(ब), 
१०९,११३ यासह बाल लैंचगक अत्याचार अचधननयम कलम १२, माहहती तींिज्ञान 
अचधननयम कलम ६७(ब) अन्वये गुन्हा नोंदपवण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा 
तपास उप पवभागीय अचधकारी, अकलुज हे करीत असून या प्रकरर्ी एकुर् चार 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली. सदर चार आरोपीींपवरुध्द न्यायालयात 
दोिारोपपि दाखल करण्यात आले आहे. सदर प्रकरर्ी पोलीसाींमाफट त पवशेि 
सरकारी असभयोक्ता याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(५) पपडीतेस मनोधयैट योजनेतनू सहाय्य देण्याबाबत जजल्हा महहला व बाल 
पवकास अचधकारी सोलापूर याींचेकड ेअहवाल पाठपवण्यात आला आहे. 
(६) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िां्सशक्षण विभागािील एमसीव्हीसीच्या सशक्षि तनदेशिाांची  

विनाअनदुान िाळािील सेिा ग्राहय धरण्याबाबि 

(२१) *  १२४५९   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५१४ ला ददनाांि ३१ र्ुलै, २०१५ 
रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय सशक्षर् पवभागाप्रमारे् तींिसशक्षर् पवभागातील एमसीव्हीसीच्या सशक्षक 
ननदेशकाींची पवनाअनदुान काळातील सेवा ग्राहय धरण्याबाबत शासनाचा पवचार 
पूर्ट झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननर्टयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), व (३) सदर प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन 
आहे. 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील २८ गािाांच्या वििासाबाबि 
 

(२२) *  ११८२१   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.धनांर्य मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४६२ ला ददनाांि 
१५ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील (ससडको) २८ गावाींचा पवकास करण्यासाठी महानगर 
ननयोजन ससमती की झालर (पवशिे ननयोजन प्राचधकरर्) माफट त पवकास 
करण्याचे शासनाने ठरपवले आहे काय, 
(२) असल्यास, ससडकोने पवपवध धोरर्ासाठी आरक्षक्षत केलेल्या जागाींवर 
अनतक्रमरे् होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतक्रमर्ामुळे झालर क्षेिातील पवकास करण्याचे दृष्ीने 
अडचर्ी ननमाटर् होऊ शकतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने त्वरीत ननर्टय घेऊन २८ गावाींचा पवकास 
ससडको वा महानगर ननयोजन ससमती करर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) औरगाींबाद महानगरपासलका क्षेिालगतच्या झालर 
क्षेिातील २८ गावाींकरीता शासनाने ससडकोची पवशेि ननयोजन प्राचधकरर् म्हर्नू 
महाराषट्र प्रादेसशक ननयोजन व नगररचना अचधननयम, १९६६ चे कलम ४० 
अन्वये नेमर्कू केली आहे. ससडकोने या झालर क्षेिाच्या बाबतीत त्याींची नेमर्कू 
रद्द करुन अन्य प्राचधकरर्ास हस्ताींतरर् कररे्बाबत शासनास पवनींती केली आहे. 
(२) औरींगाबाद झालर क्षिे प्रारुप पवकास आराखडयातील काही जागाींवर 
अनचधकृत रेखाींकन व बाींधकाम होत असल्याचे हदसून आले. 
(३) हे खरे नाही. 
     अशा प्रकरर्ात अनचधकृत बाींधकाम ननयींिक पथकाद्वारे सदर अनचधकृत 
कामे नो्ीस देण्यात येऊन थाींबपवण्याची व तोडण्याची कायटवाही करण्यात येत 
आहे. तसेच सींबींधीताींवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. 
(४) व (५) ससडकोने सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
औरींगाबाद महानगरपासलकेचे असभप्राय प्राप्त करुन शासनाचा अींनतम ननर्टय 
घेण्यात येईल. 

----------------- 
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राज् याि सादहजत्यि, विचारिांि, लोिप्रतितनधी, प्िार याांना 
 धमक् या ददल् या र्ाि असल्याबाबि 

 

(२३) *  १११५८   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िर्िरे, 
श्री.हेमांि र्िले, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.अमरससांह पांडिि :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मागील काही महहन् यात साहहजत्यक, पवचारवींत, लोकप्रनतननधी, 
पिकार याींना जीवे मारण् याच् या धमक् या हदल् या जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ज्ञानपीठ पुरस् कार पवजेते श्री.भालचींद्र नेमाड,े पिकार श्री.शामसुींदर 
सोन् नर याींच् यासह अनेकाींना धमक् या हदल् या गेल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध् ये 
वा त्या सुमारास ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, साहहजत्यक, पवचारवींत, लोकप्रनतननधी, पिकार याींना धमक् या येऊ 
लागल् याने राज् यात साींस् कृनतक दहशतवादाचे वातावरर् ननमाटर् झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या साहहजत्यक, पवचारवींत, लोकप्रनतननधी, पिकार याींना पोलीस 
सींरक्षर् देरे्बाबत तसेच धमक् या देर्ा-याींवर व त् याींना पाठीशी घालर्ा-या 
सींघ्नाींवर बींदी घालरे् इत् यादीबाबत काय कायटवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सन २०१५ मध्ये राज्यात सींघ्ीतपरे् ठरापवक उद्देश 
ठेवून साहहजत्यक, पवचारवींत, लोकप्रनतननधी, पिकार याींना जीवे मारण्याच्या 
धमक्या हदल्या जात नाहीत. राज्यातील वेगवेगळ्या शहरात स्थाननक पातळीवर 
काम करर्ाऱया पिकाराींवर, वेगवेगळ्या कारर्ाींवरुन दमदा्ी, सशवीगाळ, मारहार् 
झाल्याबाबत ९ दखलपाि व २ अदखलपाि गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ९ 
दखलपाि गुन्ह्यापैकी ७ गुन्ह्यामध्ये आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेपवरुध्द 
न्यायालयात दोिारोपपि दाखल करण्यात आले आहे. लोकप्रनतननधीींनी धमक्या 
हदल्याच्या कारर्ाींवरुन ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परींतु साहहत्यक व 
पवचारवींत याींना धमक्या हदल्याचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. 
(२) श्री.भालचींद्र नेमाड े याींच्या एका पवधानावर काही सींघ्ना व राजकीय 
पक्षाींकडून सींहत प्रनतफक्रया आल्या होत्या. हदनाींक ०४/०९/२०१५ पासून त्याींना 
मुींबई पोलीसाींकडून सींरक्षर् परुपवण्यात आले आहे. 
     वररषठ पिकार श्री.चयामसुींदर सोन्नर याींना सींरक्षर् देण्याबाबत मुींबई 
पोलीसाींकडून आढावा घेण्यात येत आहे. 
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(३) व (४) महाराषट्रात सावटबिकपरे् साहहजत्यक, पवचारवींत, लोकप्रनतननधी, 
पिकार याींना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत नाहीत. फकवा असे गुन्हे कोठेही 
दाखल नाहीत. त्यामुळे राज्यात साींस्कृनतक दहशतवादाचे वातावरर् ननमाटर् झाले 
असे म्हर्ता येर्ार नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ीाणे येथे र्ार्ा मेमोररयल सांस्थेच्या सहिायााने ीाणे महानगरपासलिेिफे  

ििा रोग रुग्णालय उभारणेबाबि 
(२४) *  ११८८९   अॅि.तनरांर्न िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५६६ ला 
ददनाांि १५ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठारे् येथे ्ा्ा मेमोररयल सींस्थेच्या सहकायाटने ठारे् महानगरपासलकेतफे 
कॅन्सर रूग्र्ाींसाठी ककट रोग रुग्र्ालय उभारण्यात येत असल्याचे हदनाींक १५ मे, 
२०१५ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ककट रोग रूग्र्ालयाचे उभारर्ीसाठी भूखींड उपलब्ध करून 
देण्याच्या प्रस्तावास ठारे् महानगरपासलकेने हदनाींक १४ मे, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास मींजुरी हदली असताना भूखींड उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, मा.मुख्यमींिी महोदयाींनी सदर ककट रोग रुग्र्ालय उभारर्ीसींदभाटत एक 
महहन्यात कायटवाही पुर्ट करण्याच्या सभागहृास हदलेल्या आचवासनानुसार सदर 
रूग्र्ालयासाठी आवचयक तेवढी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे 
आचवासन देऊनही उपलब्ध न होण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) तसेच दरम्यानच्या काळात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्यास 
कोठे व त्याबाबत ्ा्ा मेमोररयल सेन््र प्रशासनाची याबाबतची भुसमका काय 
आहे तसेच सदर ककट रोग रूग्र्ालय उभारर्ीबाबत शासनस्तरावर सद्यजस्थती 
काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ्ा्ा मेमोररयल से्ं र यास जागा पाहर्ी करून जागा ननजचचती 
करण्याकररता हदनाींक ९.११.२०१५ रोजीच्या पिान्वये कळपवले आहे. ्ा्ा 
मेमोररयल से्ं र याींचेकडून उपलब्ध पयाटयानुसार जागेबाबत ननजचचती 
कळपवल्यानींतर सदर जागेचे हस्ताींतरर् ठारे् महानगरपासलकेच्या ठरावानुसार 
करण्यात येईल. 
   या प्रकरर्ी कायटवाही ्ा्ा कॅन्सर हॉजस्प्लच्या स्तरावर प्रलींबबत आहे. 
 ----------------- 
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पांढरपूर शहरामध्ये पािसामुळे रेल्िे पुलाखाली पािसाचे  
पाणी साचून िाहििू सेिा बांद पिल् याबाबि 

(२५) *  १२७२७   श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर शहरामध्ये हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी पडलेल्या पावसामुळे 
रेल्वे पुलाखाली पावसाचे पार्ी साचनू वाहतूक सेवा बींद पडली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पावसाळयात सुध्दा या पुलाखाली पार्ी साचनू कायम अशा 
प्रकारची जस्थती ननमाटर् होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावरती कायमची उपाययोजना करण्यासाठी शासन काय 
उपाययोजना करर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) हे अींशत: खरे आहे. नगरपररिदेकडून वेळोवेळी पार्ी उपसा करुन वाहतकु 
सुरळीत केली जाते. 
(३) याबाबत नगरपररिद स्तरावर भुयारी रेल्वे मागाटनजजक सुमारे ५० हजार 
सल्र क्षमतेची RCC पाण्याची ्ाकी बाींधनु त्यात येर्ारे पावसाची पार्ी 
साठपवण्याची व ते पार्ी पींप करुन नजीकच्या नाल्यात सोडपवण्याची व्यवस्था 
करण्याचे काम चालू केलेले आहे. ३१ डडसेंबर, २०१५ पयांत काम पूर्ट होईल. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यािील बीिीपीचे आरक्षण िायम ीेिण्याच्या शासनाच्या तनणायामुळे 

 हर्ारो सिासामान्द्याची घरे उध्िस्ि होणार असल्याबाबि 

(२६) *  १२६४२   अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील बीडीपीचे आरक्षर् कायम ठेवण्याच्या शासनाच्या ननर्टयामुळे 
हजारो सवटसामान्याींची घरे उध्वस्त होर्ार असल्याने एका राजकीय पक्षामाफट त 
सदर ननर्टयाला पवरोध दशटपवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननर्टयात बदल करुन सवटसामान्याींची घरे उध्वस्त होव ूनये 
म्हर्नू शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुरे् पवकास आराखड्यामधील बीडीपीच्या 
आरक्षर्ाबाबत ननर्टय शासनाने हदनाींक ५/८/२०१५ च्या अचधसूचनेव्दारे अींनतमत: 
जाहीर केला आहे. त्यानुसार बीडीपी हे आरक्षर् कायम ठेवण्यात आले असून या 
आरक्षर्ामध्ये हदनाींक २१/०३/२००५ पूवटबाींचधलकी असलेले अचधकृत पवकास 
झालेले बाींधकामे / असभन्यासाखालील भूखींडके वगळण्यात आलेली आहेत. 
(२), (३) अचधकृत / पूवटबाींचधलकी असलेल्या प्रकरर्ाींमध्ये वरीलप्रमारे् हदलासा 
हदलेला असल्यामुळे फेरपवचार करण्याची आवचयकता वा्त नाही. 

----------------- 
श्रीरामपूर (जर्.अहमदनगर) येथे मािेर् िसमर्ीि िाांदा उत्पादि  

शेििऱ्याांना बनािर् नोर्ा ददल्याबाबि 

(२७) *  ११६८७   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथे माके् कसम्ीत काींदा पवकल्यावर 
शेतकऱयाींना रोख स्वरुपात हदल्या जार्ाऱया रकमेत हजार, पाचशे रुपयाींच्या नो्ा 
बनाव् ननघाले असल्याचे हदनाींक ३० ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अींती बनाव् नो्ा देर्ाऱया सींबींचधत गुन्हेगाराला 
पकडण्यात आले आहे काय, तसेच फसगत झालेल्या शेतकऱयाींना शासनाने 
कोर्ती आचथटक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अहमदनगर जजल्हा घ्कातील पोलीस स््ेशनला अशा 
प्रकारची तक्रार/ गुन्हा दाखल नाही. तसेच अशी घ्ना ननदशटनास आलेली नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहराि ररलायन्द्स िां पनीने अनेि दीिाणी िेबल र्ािण्यासाी  
अनधधिृिपणे रस्िे खोदल्याबाबि 

(२८) *  ११५२१   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहरात ररलायन्स कीं पनीने अनेक हठकार्ी केबल ्ाकण्यासाठी 
अनचधकृतपरे् रस्ते खोदले असल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररलायन्स कीं पनीने अनचधकृत रस्त्याचे खोदकाम केल्याने 
महानगरपासलकेने या कीं पनीकडून दींड वसुलीची कायटवाही केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच अनचधकृत केबल ्ाकरे् हे बेकायदा काम करर्ाऱया ररलायन्स 
कीं पनीचा काळ्या यादीत समावेश करुन पुरे् शहरात केबल ्ाकण्याची परवानगी 
देऊ नये यासाठी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुरे् शहरात ररलायन्स कीं पनीने एका हठकार्ी 
(कोथरुड) १०० मी. लाींबीची अनचधकृतपरे् खोदाई केल्याची बाब ननदशटनास 
आलेली आहे. 
     या व्यनतररक्त अन्य हठकार्ी सदर कीं पनीकडून कोर्त्याही प्रकारची 
अनचधकृतपरे् खोदाई करण्यात आल्याचे ननदशटनास आलेले नाही. 
(२) होय. 
     सदर कीं पनीने १०० मी. लाींबीची अनचधकृतपरे् खोदाई केल्याने त्याींचेवर 
दींडात्मक कारवाई करुन रुपये १६,६४,१००/- इतकी रक्कम वसुल करण्यात आली 
आहे. 
(३) मे. ररलायन्स जजओ इन्फोकॉम कीं पनीने अनचधकृतपरे् खोदाई केल्याने 
त्याींचेवर पुरे् महानगरपासलकेमाफट त दींडात्मक कारवाई केलेली आहे. 
    सदर कीं पनीने माहहती व तींिज्ञान सींचालनालयाबरोबर करारनामा केलेला 
असल्याने सदर कीं पनीवर करारनाम्यातील अ्ीनुसार कारवाई करण्याबाबत पुरे् 
महानगरपासलकेने माहहती व तींिज्ञान सींचालनालयास कळपवले आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या मोर्ार पररिहन विभागािील गैरव्यिहाराबाबि 
(२९) *  ११०९४   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्नै, 
श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल 
िर्िरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषट्र पोलीस दलाच्या पुरे्, नागपूर, औरगाींबाद येथील मो्ार पररवहन 
पवभागात सन २००८-०९ ते २०१०-११ या तीन विाटत १० को्ी ४४ लाख ६४ 
हजार ७२४ रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याचे अप्पर अचधक्षकाींच्या चौकशी वरुन 
हदसून आल्याचे हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) राज्यातील पोलीस मो्र पररवहन पवभागात अनेक पोलीस वाहनाींना चक्क 
बनाव् हदल्लीमेड स्पेअरपा ट् लावत असल्याची माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान पुण्यातील एम.्ी.चे पवशेि पोलीस महाननररक्षक याींच्या ही बाब 
ननदशटनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेकवेळा शासनाने ननधाटररत करुन हदलेल्या मान्यता प्राप्त 
ब्रँन्डडे कीं पन् याींऐवजी हदल्ली मेड कीं पन्याींचे पा ट् लावल्याचे दाखवून तो नवीन 
खरेदी केल्याचे दाखपवले जाते ही बाब शासनाच्या ननदशटनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार 
दोिीींवर कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत  ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी सदर 
प्रकरर् पोलीस महासींचालक कायाटलयाकडून लाचलुचपत प्रनतबींधक पवभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली नाही अथवा सदरची बाब 
ननदशटनास आलेली नसल्याचे पवशेि पोलीस महाननरीक्षक मो्ार पररवहन पवभाग 
पुरे् याींनी शासनास कळपवले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर शहरािील मदहलाांच् या सुरक्षबेाबि 
 

(३०) *  १११८३   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ीािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरात महहलाींच् या सुरक्षेचा प्रच न ऐरर्ीवर असून मागील ७ 
महहन् याींत महहलाींवरील बलात् कार व छेडछाडीचे एकूर् ३१२ प्रकररे् नोंदवली गेली 
असल् याचे माहे ऑगस् ्, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरर्ातील दोिीींवर कोर्त् या स् वरुपाची कारवाई करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) तसेच, नागपूर शहरातील हे वाढते प्रकार रोखण् यासाठी कोर्ती पवशेि मोहहम 
राबपवण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) जानेवारी ते जुलै, २०१५ या कालावधीत बलात्काराचे 
१०० व पवनयभींगाचे २१३ असे एकूर् ३१३ गुन्हे घडलेले आहेत. 
(२) सदर गुन्ह्याींपकैी ३०२ गुन्हे उघडकीस आले असून दोिी व्यक्तीींपवरुध्द 
तात्काळ गुन्हे नोंदवनू व अ्क करुन त्याींच्यापवरुध्द कायदेशीर कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) नागपूर शहराींतगटत गुन्ह्याींना आळा घालण्यासाठी पेट्रोलीींगमध्ये जास्तीत-
जास्त वाढ करण्यात आलेली आहे. चेन स्नॅचीींग, घरफोडी, महहलाींवरील अत्याचार 
रोखरे् व ज्येषठ नागरीकाींकरीता पवपवध पथके स्थापन करण्यात आलेली आहेत. 
याबाबतचा आढावा पोलीस आयुक्त आणर् सह पोलीस आयुक्त दजाटचे अचधकारी 
दररोज घेत आहेत. 
     वॉकीींग टॅ्रक, ननजटनस्थळे, सभागहृ, मींगल कायाटलये तसेच ज्या ज्या 
हठकार्ी महहलाींची वदटळ असून सोनसाखळी पळपवण्याचे प्रकार घडू शकतात 
अशा हठकार्ी महहला पोलीसाींसह पेट्रोलीींगमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. 
तसेच महत्त्वाच्या हठकार्ी पोलीस वाहने नागरीकाींना हदसतील अशा हठकार्ी 
नेमण्यात आलेली आहे. नागपूर शहरातील सींक्ात सापडलेल्या नागररकाींना 
तात्काळ मदत उपलब्ध करण्याकरीता “आय वॉच पोलीस” हे मोबाईल 
ॲजप्लकेशन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. सदर ॲजप्लकेशनचे ब्र् 
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दाबताच पोलीस ननयींिर् कक्ष व सींपकाटतील आठ व्यजक्तींना फोन जाऊन 
सींक्ातील व्यक्तीला मदत होऊ शकते, तसेच ऑपरेशन मुस्कान, छेडखानी 
पवरोधी पथक, महहला हेल्प लाईन, सायबर अवेरनेस, शाळा महापवद्यालये 
जनजागतृी, ऑपरेशन रक्षक त्यामध्ये महहला मुलीींना ज्युडो करा्े प्रसशक्षर्, 
पवरळक्षेि, खींडहरे, पडीक इमारती भागात पेट्रोसलींग, सेफ गाडट अवेरनेस कॅम्पेन 
अशा पवपवध योजना कायाटजन्वत असून सतत सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
रामेर्ािळी (िा.मानिि, जर्.परभणी) येथील पसायदान गोरक्षण  

सांस्थेिील गाईंची बार्ाराि विक्री होि असल्याबि 

(३१) *  १२५१६   श्री.रामराि िििुिे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पार्ील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रामे्ाकळी (ता.मानवत, जज.परभर्ी) येथील पसायदान गोरक्षर् सींस्थेतील 
गाई बीड जजल्ह्यातील श्रीनाथ गोशाळेत घेवनू जाण्याचा बहाना करुन त्या गाई 
बाजारात पवक्री करण्यासाठी घेवून जात असल्याचा प्रकार हदनाींक १६ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशटनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे व त्यानसुार या प्रकरर्ी कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरर्ी ३ आरोपीींवर पोलीस स््ेशन मानवत येथे गु.र.नीं. १४१/२०१५ 
कलम ४०६, ४६७, ४७१, ५११, ३४ भा.दीं.पव. व महाराषट्र प्रार्ी सींरक्षर् अचधननयम 
१९७६ कलम ११ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर आरोपीींना 
अ्क करुन पोलीस कस््डी ररमाींड घेण्यात आली आहे. गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मांगरुळपीर (जर्.िासशम) येथील सावि्ीबाई शकै्षणणि सांस्थेची बनािर् िागदप् े
आणण खोरे् सशक्िे बनिून फसिणिू िरणा-याांिर िराियाची िारिाई 

(३२) *  ११०७८   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोिे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर (जज.वासशम) येथील सापविीबाई शैक्षणर्क सींस्थेची बनाव् 
कागदपि े आणर् खो्े सशक्के बनवनू वासशम जजल्हा पररिदेचे माजी 
सशक्षर्ाचधकारी (माध्य.) श्री.सींजय तेलगो्े व अमरावती पवभागाचे माजी सशक्षर् 
उपसींचालक श्री.राम पवार याींनी इतराींशी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यवहार करुन शासनाची फसवर्कू केल्याबद्दल पोलीस पवभागाने १४ जर्ाींवर 
गुन्हे दाखल केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ात कोर्कोर्ते पदाचधकारी, अचधकारी सासमल आहेत, 
(३) तसेच, या प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय फकीं वा तसे आदेश 
देण्यात आले आहेत काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     मींगरुळपीर, (जज.वासशम) येथील सापविीबाई शकै्षणर्क सींस्थेची बनाव् 
कागदपि े आणर् खो्े सशक्के बनवनू वासशम जजल्हा पररिदेचे माजी 
सशक्षर्ाचधकारी (माध्य.) श्री.सींजय तेलगो्े व अमरावती पवभागाचे माजी सशक्षर् 
उपसींचालक श्री.राम पवार याींनी इतराींशी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यवहार करुन शासनाची फसवर्कू केल्याबद्दल अध्यक्ष श्रीमती सापविीबाई 
फुले सशक्षर् प्रसारक मींडळ याींनी हदलेल्या फफयाटदीवरुन पोलीस स््ेशन 
मींगरुळपीर येथे गुीं.र.क्र.२४६/१५ भादींपव कलम ४२०, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४७३, 
४८१, १८१, ४७४, ४०९, ३४ अन्वये १४ जर्ाींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) या प्रकरर्ात सींस्थेचे माजी सचचव, तत्कालीन ग् सशक्षर्ाचधकारी वासशम, 
तत्कालीन माध्य सशक्षर्ाचधकारी वासशम, तत्कालीन सशक्षर् उपसींचालक 
अमरावती, तत्कालीन सशक्षर्ाचधकारी वासशम इत्यादी पदाचधकाराचा समावेश आहे. 
(३) सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 

----------------- 
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नागपूर येथे विविध भागािील रस्त्याांिर चोराांनी लाखो रुपयाांची लुर् िेल्याबाबि  

(३३) *  १२३०४   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१)  नागपूर येथे पवपवध भागातील रस्त्याींवर चोराींनी एका पवद्याथीनीला चाकूचा 
धाक दाखवून नतचे दाचगने लु्ले, एका पतसींस्थेच्या कमटचाऱयाकडून ४ लाख 
रुपयाींची रोकड लु्ली तसेच ३ महहलाींचे दाचगने लु्ले अशी लाखो रुपयाींची लु् 
केल्याची घ्ना हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घडली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार चोराींना पोसलसाींनी 
अ्क केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) १) हदनाींक ३१.८.२०१५ रोजी फफयाटदी आपल्या मैबिर्ीसोबत घरी जात 
असताना जनता हॉजस्प्लच्या मागील गल्लीत २ अनोळखी इसमाींनी ३२,०००/- 
रुपयाचे सोन्याचे दाचगने जबरीने हहसकावनू नेले. या प्रकरर्ी फफयाटदीच्या 
तक्रारीवरुन जररप्का पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.५५४/१५, भा.दीं.पव. कलम ३९२, 
३३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा पोलीस तपासावर 
प्रलींबबत आहे. 
     २) फफयाटदी पतसींस्थेतील कमटचारी आहे. तो मो्ार सायकलवरुन जात 
असताना त्याच्या तोंडावर समरची पावडर ्ाकून त्याच्या गळ्यात असलेली बॅग 
हहसकावनू नेली. त्या बॅगेमध्ये ४ लाख रुपये रोख रक्कम होती. याप्रकरर्ी 
फफयाटदीच्या तक्रारीवरुन लकडगींज पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ३७०/१५, भा.दीं.पव. 
कलम ३९२, ३४, १२० (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
प्रकरर्ी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपीींकड े रु. ३,२४,०००/- 
मो्ार सायकल हहरो स्पेलॅडर एम एच ४९ पी, मो्ार सायकल बजाज सस्ी, एम 
एच ४० ई, व मॅक्स कीं पनीचे २ मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. सदर 
गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
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३) फफयाटदी रािपाळी डयू्ीवरुन घरी जात असताना अज्ञात इसमाींनी 
त्याींच्या गळ्यातील ४२,०००/- हजाराचा सोन्याचा हार पळपवला, त्याींनी हदलेल्या 
फफयाटदीवरुन अींबाझरी पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. २५५/१५, भा.दीं.पव. कलम ३९२ 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत 
आहे. 
     ४) फफयाटदी हे आपल्या गाडीवर बसून जात असताना अनोळखी इसमाने 
फफयाटदीच्या गळ्यातनू २०,०००/- रुपयाचे सोन्याचे मींगळसूि हहसकावून नेले. 
त्याींनी हदलेल्या फफयाटदीवरुन गरे्शपेठ पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. १६८/१५, 
भा.दीं.पव. कलम ३९२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा 
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
    ५) फफयाटदी हे आपल्या पत्नीसह गाडीवर बसून येत असताना अनोळखी 
इसमाने फफयाटदीच्या गळ्यातून २०,०००/- रुपयाचे सोन्याचे मींळसूि हहसकावून 
नेले. त्याींनी हदलेल्या फफयाटदीवरुन गरे्शपेठ पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. १६९/१५, 
भा.दीं.पव. कलम ३९२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा 
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

------------------- 
उच्च ि िां् सशक्षण विभागािील िमाचाऱ्याांना धासमाि या्सेाी  भविष्ट्य  

तनिााह तनधीिनू अग्रीम नािारले र्ाि असल्याबाबि 
 

(३४) *  १२६१५   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिा दहरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक ३१.५.२०१४ च्या सामान्य प्रशासन पवभागाच्या शासन ननर्टयानुसार 
धासमटक यािसेाठी भपवषय ननवाटह ननधीतनू ना-परतावा अग्रीम काढण्यास मींजूरी 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवसाय सशक्षर् व प्रसशक्षर् पवभागाकडून धासमटक यािसेाठी 
अग्रीम ना मींजूर करण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) सामान्य प्रशासन पवभागाचा हदनाींक ३१.०५.२०१४ चा आदेश व्यवसाय 
सशक्षर् व प्रसशक्षर् पवभागास लागू होत नाही काय, 
(४) शासनाचे आदेश असूनही धासमटक यािसेाठी अग्रीम ना मींजूर करर्ाऱया 
व्यवसाय सशक्षर् पवभागाच्या अचधकाऱयाींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, तथापप सदर मींजूरी शासकीय कमटचाऱयाींसाठी 
असलेल्या महाराषट्र सवटसाधारर् भपवषय ननवाटह ननधी ननयमावली १९९८ अींतगटत 
देण्यात येते. 
(२) सामान्य प्रशासन पवभाग शासन ननर्टय क्रमाींक भनननन १११३/२५/प्र.क्र. 
१३८/१३/१३ अ, हदनाींक ३१.०५.२०१४ अन्वये धासमटक कायाटसाठी ना-परतावा 
रक्कम काढण्यास महाराषट्र सवटसाधारर् भपवषय ननवाटह ननधी ननयमावली १९९८ 
नुसार फक्त शासकीय कमटचाऱयाींनाच अनुजे्ञय करण्यात आले आहे. 
     मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदाननत सींस्थाींमधील सशक्षक व सशक्षकेत्तर 
कमटचाऱयाींच्या भपवषय ननवाटह ननधीचे ननयमन महाराषट्र राज्य भपवषय ननवाटह 
ननधी (मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदाननत सींस्थेतील कमटचाऱयाींकरीता) ननयम 
१९७७ अन्वये केले जाते. तथापप, महाराषट्र राज्य भपवषय ननवाटह ननधी 
(मान्यताप्राप्त अशासकीय अनदुाननत सींस्थेतील कमटचाऱयाींकरीता) ननयम १९७७ 
अींतगटत एका सींस्थेतील कमटचाऱयास धासमटक यािसेाठी अचग्रम ना-मींजुर करण्यात 
आले आहे. 
(३) सदर शासन ननर्टय महाराषट्र सवटसाधारर् भपवषय ननवाटह ननधी ननयमावली, 
१९९८ च्या सींदभाटत ननगटसमत झाला असून तो व्यवसाय सशक्षर् व प्रसशक्षर् 
सींचालनालयाच्या अचधपत्याखालील भपवषय ननवाटह ननधीच्या वगटर्ीदार असलेल्या 
शासकीय कमटचाऱयाींस लागू होतो. 
(४) वरील प्रचन भाग-२ च्या उत्तरात नमूद केल्याप्रमारे् सदरील शासन ननर्टय 
हदनाींक ३१.०५.२०१४ हा अशासकीय कमटचाऱयाींना लागू होत नसल्यामुळे सींबींचधत 
अचधकाऱयाींवर कायटवाही करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर येथील अांबाबाई मांददरास मुबलि पाणी पुरिीा िरण्याबाबि 

(३५) *  ११७१६   श्री.र्यांि पार्ील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७०७७ ला ददनाांि 
२२ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथील अींबाबाई मींहदरात पुरेसा व ननयसमत पार्ी पुरवठा 
करण्यासाठी ५०० मी्र लाींबीची स्वतींि पाईपलाईन ्ाकण्यासींबींधीच्या कामाला 
आवचयक असलेल्या रु. १५.०० लाख रकमेची तरतूद मींहदर व्यवस्थापनाकडून 
करण्याबाबत कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(२) असल्यास, या कामी मींहदर व्यवस्थापनाकडून रक्कम रुपये १५ लाख 
उपलब्ध करुन हे काम फकती कालावधीमध्ये पूर्ट केले जाईल, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर ननवाससनी 
(अींबाबाई) मींहदराकड े पार्ी ी्ंचाई भासत असून भापवकाींचा ओघ वाढल्याने 
सध्याची पार्ी पुरवठा व्यवस्था अपूरी होत असल्याने मींहदराकड े२४ तास पार्ी 
पुरवठा करण्याकररता कनेक्शन देण्याबाबत देवस्थान ससमतीकडून कोल्हापूर 
महानगरपासलकेस कळपवण्यात आले होते. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपासलका 
पार्ी पुरवठा पवभागाकडून श्री अींबाबाई मींहदरासाठी जास्तीत जास्त वेळ व पुरेसा 
पार्ी पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने ४ इींच व्यासाची ५५० मी्र पाईप लाईन 
आवचयक असून रुपये १०,२०,२००/- इतक्या रकमेचे अींदाजपिक तयार केले व 
सदर अींदाजपिकास देवस्थान व्यवस्थापन ससमतीची मान्यता घेऊन ननधी 
उपलब्ध होण्याबाबत हदनाींक २४.११.२०१५ रोजीच्या पिान्वये देवस्थान 
व्यवस्थापन ससमती, पजचचम महाराषट्र या कायाटलयात कळपवले आहे. त्यानुसार 
सदर पविय देवस्थान व्यवस्थापन ससमतीच्या हदनाींक १७.१२.२०१५ रोजी 
आयोजजत करण्यात आलेल्या ससमती सभेपढेु ठेवनू अींदाजपिकास मींजूरी देरे् व 
ननधी उपलब्ध करुन तो कोल्हापूर महानगरपासलकेकड े वगट कररे् या करीता 
मींजूरी घेण्यात येर्ार आहे. मींजूरी समळताच सदरचा ननधी महानगरपासलकेकड े
वगट करण्यात येईल. 
(२) कोल्हापूर महानगरपसलकेस ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा पविय 
देवस्थान व्यवस्थापन ससमतीच्या हदनाींक १७.१२.२०१५ रोजी आयोजजत करण्यात 
आलेल्या सभेपढेु सादर करण्यात येर्ार आहे. सदर बैठकीमध्ये ससमतीची 
मान्यता प्राप्त करुन घेऊन महानगरपासलकेस ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. ननधी उपलब्ध करुन हदल्यानींतर काम पूर्ट करण्याची बाब कोल्हापूर 
महानगरपसलकेच्या अखत्याररत आहे. 
(३) कोल्हापूर महानगरपसलकेकडून पि प्राप्त झाल्याच्या हदनाींकानींतर देवस्थान 
ससमतीची बैठक झाली नसल्याने सदर अींदाजपिकास मींजूरी देरे् व ननधी 
उपलब्ध करुन महानगरपालीकेकड े वगट कररे् याकरीता ससमतीची मींजूरी प्राप्त 
झालेली नाही, मींजूरी प्राप्त होताच पढुील कायटवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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गेिराई (जर्.बीि) शहरािील झोपिीपट्टीधारिाांचे अतिक्रमण तनयसमि िरणेबाबि 
(३६) *  ११८३४   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४९८ ला 
ददनाांि १५ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (जज.बीड) शहरातील सींजयनगरासह इतर भागातील सुमारे ८८६ 
झोपडपट्टीधारक सन १९९५ पवूीपासूनचे रहहवाशी असल्याचे पुरावे झोपडपट्टी हक्क 
सींघिट ससमतीने हदनाींक ४ जलैु, २०११ रोजी वा त्यासुमारास नगर पररिदेला हदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील झोपडपट्टीधारकाींचे अनतक्रमर् ननयसमत करताना 
राजकीय हस्तक्षपेाची तक्रार झोपडपट्टी हक्क सींघिट ससमतीने करुन या प्रकरर्ी 
आींदोलनाचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्टी हक्क सींघिट ससमतीच्या तक्रारीबाबत शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच अनतक्रमर् धारकाींना हक्काचे 
पी.्ी.आर. कें व्हा समळर्ार आहेत, 
(४) तसेच, अनतक्रमर् धारक सन १९८० पासून नगरपासलकेला भुईभाड ेव इतर 
कर जमा करत आहेत, अशा अनतक्रमर् व त्याींच्या कु्ूींबाची सींख्या फकती, 
त्याींनी आजवर फकती कर भरला आहे, 
(५) असल्यास, भुई भाड े व इतर कर अदा करर्ाऱया अनतक्रमर् धारकाींचे 
अनतक्रमर् ननयमाकुल होर्ार आहे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) झोपडपट्टी हक्क सींघिट ससमतीने अशा स्वरुपाचे पुरावे 
गेवराई नगरपररिदेस अशा स्वरुपाचे पुरावे गेवराई नगरपररिदेस हदल्याचे 
उपलब्ध असभलेख तपासले असता आढळून येत नाही. 
(२) होय, 
(३) या प्रकरर्ी जजल्हाचधकारी, बीड याींच्याकडून उपपवभागीय अचधकारी, बीड 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्यात आली आहे. या ससमतीकडून सींजयनगर 
सवे क्र.१ मधील १३० आणर् साठेनगर व सींघसमिनगर सवे क्र.१२१ मधील ९४ 
अशा एकूर् २२४ अनतक्रमर् धारकाींच्या यादीींची तपासर्ी पूर्ट झाली आहे. या 
ससमतीकडून याबाबतचा ननयसमतकरर्ाचा प्रस्ताव सादर झाल्यानींतर पढुील 
कायटवाही करण्याचे जजल्हाचधकारी, बीड याींच्याकडून प्रस्तपवत आहे. 
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(४) सन १९८० पासून आतापयांत ज्या अनतक्रमर्धारक कु्ुींबानी भुडभेाड ेव इतर 
कर जमा केले आहेत, अशा कु्ुींबाची सींख्या १२६२ इतकी आहे. या अनतक्रमर् 
धारकाींनी गेवराई नगरपररिदेकड ेरु.८,३५,०००/- इतक्या कर रकमेचा भरर्ा केला 
आहे. 
(५) ज्या अनतक्रमर्धारक कु्ुींबाींनी भुईभाड ेव इतर कर अदा केले आहेत, अशा 
कु्ुींबापकैी उपपवभागीय अचधकारी, बीड याींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीने अींनतम 
तपासर्ी केलेल्या २२४ अनतक्रमर् धारकाींचा ननयसमतकरर्ाबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
होताच याबाबत जजल्हाचधकारी, बीड याींच्याकडून पाि प्रकरर्ाींच्या बाबतीत 
ननयमानुसार कायटवाही करण्याचे प्रस्तापवत आहे. 
     उवटररत अनतक्रमर् धारकाींच्या बाबतीत कागदपिाींची तपासर्ी करुन 
अहवाल सादर करण्याबाबत जजल्हाचधकारी, बीड याींच्याकडून उपरोल्लेणखत 
ससमतीस कळपवण्यात येत आहे. 

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

समरा-भाईंदर महानगरपासलिेच्या घनिचऱ्याची विल्हेिार् लािण्याबाबि 
(३७) *  ११६५४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  
भाई र्गिाप :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समरा-भाईंदर महानगरपासलकेला रोज ४०० मेट्रीक ्न घनकचऱयाची पवल्हेवा् 
लावण्यासाठी शासनाने वसई तालुक्यातील उत्तन ऐवजी सकवार येथे १३ हेक््र 
जागा क्षपेर्भूमीसाठी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जागेवर क्षेपर्भूमी प्रकल्प न उभारला जाण्यामागची काररे् 
काय आहेत, 
(३) तसेच, सध्यजस्थतीत महापासलका उघड्यावरच कचऱयाची पवल्हेवा् लावत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे समरा-भाईंदर पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याला व 
पयाटवरर्ास धोका ननमाटर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नागरीकाींचे आरोग्य व पयाटवरर्ाची सुरक्षक्षततेबाबत 
महानगरपासलकेने कोर्त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) मौजे सकवार येथे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या जागेवर घनकचरा प्रफक्रया 
प्रकल्प उभारण्याकरीता वन पवभागाकडून महानगरपासलकेस अद्याप ना-हरकत 
प्रमार्पि प्राप्त झालेले नाही. तसेच सकवार ग्रामसभेने सदर हठकार्ी घनकचरा 
प्रकल्प उभारण्यास पवरोध दशटपवर्ारा ठराव पाररत केल्याने सद्यजस्थतीत प्रकल्प 
उभारण्यास अडचर्ी येत आहेत. 
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(३) नाही. 
     समरा-भाईंदर शहरातून जमा होर्ारा दैनींहदन घनकचरा मौजे उत्तन-पाली 
येथे सद्यजस्थतीत बींद असलेल्या घनकचरा प्रफक्रया प्रकल्पालगत असलेल्या 
मोकळ्या जागेत महानगरपासलकेकडून ्ाकण्यात येतो. 
    या हठकार्ी ्ाकण्यात येत असलेल्या घनकच-यावर बायोकल्चरची फवारर्ी, 
पोकलन/डोझर मशीनच्या माध्यमातून वेळीच सपा्ीकरर् करुन मातीचे कॅपपींग 
कररे् इत्यादी स्वरुपाची तात्पुरती उपाययोजना महानगरपासलकेकडून करण्यात 
येत आहे. 
(४) नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मद्यधुांद अिस् थेि लोिप्रतितनधीांशी पोलीस तनरीक्षि  
याांनी िेलेल्या असभ् य ििाणिूीबाबि 

 

(३८) *  १११३१   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.नरेश कासले, पोलीस ननरीक्षक, अींधेरी याींनी मद्यधुींद अवस् थेत 
लोकप्रनतननधीींशी केलेली अस् य वतटर्कूीसींदभाटत हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
हहवाळी अचधवेशनात लक्षवेधी सूचना उपजस्थत केली असता सदर लक्षवेधी 
सूचनेवर मा.गहृ राज् यमी्ं याींनी कारवाई करण् याचे आच वासन पवधानपररिद 
सभागहृात हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, यासींदभाटत मा.सभापती याींच् या दालनात हदनाींक २९ जनू, २०१५ रोजी 
झालेल् या बठैकीत मुींबईचे तत् कालीन पोलीस आयुक् त श्री.राकेश माररया याींनी 
सहपोलीस आयुक् त श्री कृष र्प्रकाश याींनी केलेल् या चौकशीबाबत आपर् समाधानी 
नसल् याने पुढील दोन महहन् याींमध् ये स् वतः  चौकशी करुन अवगत करण् याचे 
आच वासन हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरर्ी पाच महहन् याींचा कालावधी होऊनही शासनाने 
चौकशी अहवाल सादर केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी हदनाींक ३ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोजी मा.सभापती, 
पवधानपररिद याींना स् मरर् पि देऊनही कोर्तीच कायटवाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शासन स् तरावर काय कायटवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, याबाबत पवधानमींडळामध्ये झालेल्या चचेवेळी 
मा.उपसभापती महोदयाींनी अनतररक्त पोलीस आयुक्त, (प्रशासन), मुींबई 
याींच्यामाफट त चौकशी करण्याचे आदेसशत केले होते. 
(२) सदर बैठकीमध्ये श्री.माररया, तत्कालीन पोलसी आयुक्त, मुींबई याींनी 
पुढीलप्रमारे् आचवासन हदलेले आहे. 
     “I will ensure that, it (Inquiry) will be done by the Additional 
Commissioner (Region) or by the Joint Commissioner of police. I 
will look in to this matter personally & complete the inquiry as 
early as possible. 
(३), (४), (५) व (६) प्रस्तुत प्रकरर्ी अप्पर पोलीस आयुक्त, (पजचचम प्रादेसशक 
पवभाग) याींच्या पयटवेक्षर्ाखाली सदर प्रकरर्ाची चौकशी करुन हदनाींक 
२६.१०.२०१५ रोजी पोलीस आयुक्त, मुींबई याींना अहवाल सादर केलेला आहे. 
     मा.आमदार ॲङ अननल परब हे लोकप्रनतननधी असल्याचे माहहत असूनही 
श्री.कासले याींनी त्याींचेशी उध्द् वतटन केल्याचे चौकशी मध्ये ननषपन्न झाले 
आहे. श्री.कासले याींचे पवरुध्द मुींबई पोलीस (सशक्षा व अपपल) ननयम, १९५६ च्या 
ननयम-३ अन्वये “आगामी वापिटक वेतनवाढ (पुढील विाटवर पररर्ाम न होता) 
एक विट रोखण्याची सशक्षा प्रस्तापवत करर्ारी काररे् दाखवा नो्ीस देण्यात 
आलेली आहे. 

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

नाांदेि महापासलिेच्या हद्दीि असलेल्या ससििो-हुििो येथील  
सशिार्ी चशि पररसरािील रनेेर्ची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(३९) *  ११३४६   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) नाींदेड महापासलकेच्या हद्दीत असलेल्या ससडको-हुडको येथील सशवाजी चौक 
पररसरात काही नागररकाींनी तुींबलेल्या रनेेजची दरुुस्ती होत नसल्यामुळे पयाटयी 
नाल्याव्दारे रनेेजचे दगुांधीयकु्त पार्ी मुख्य रस्त्यावर सोडल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या भागातील रनेेजची समस्या दरू करण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाींदेड शहरातील ससडको हुडको येथील सशवाजी चौक 
पररसरातील पूवीची मलवाहहनी जनुी व कालबाह्य झाल्याने रनेेज तुींबण्याच्या 
घ्ना घडतात, हे खरे आहे. नवीन मलवाहहनी ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर 
असल्याने त्या भागातील काही रहहवाशाींच्या घरातील शौचालयाच्या जोडण्या या 
पुवीच्या मलवाहहनीस जोडल्या आहेत. 
(२) व (३) ससडको-हडको या भागातील मलवाहहनी अत्यींत जनुी व कालबाह्य 
झाली असल्याने नवीन मलवाहहनी ्ाकण्याचे काम सुरु आहे. सदर काम लवकर 
पूर्ट करण्याचे आदेश महानगरपासलकेमाफट त कीं िा्दारास देण्यात आले आहेत. 

     ससडको-हडको या भागातील मलवाहहनी तुींबण्याची समस्या  तात्पुरत्या 
स्वरुपात दरु करण्यासाठी गल्फर व जें्ीींग मसशनद्वारे चेंबर साफ करुन 
मलवाहहनीतील दगुांधीयुक्त पाण्याचा उपसा करुन घेण्यात येत आहे. 
     तसेच, महापासलकेच्या दैनहदन देखभाल व दरुुस्ती यींिरे्माफट त या 
भागातील मलवाहहनीच्या सफाईचे काम ननयसमतपरे् करण्यात येत आहे. 

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

दक्षक्षण मुांबईि असलेल्या झोपिपट्टीिील नागररिाांसाी  अनेि दीिाणी  
सेजप्र्ि रँ्ििर शशचालये उभारले असल्याबाबि 

(४०) *  १२१७३   श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षर् मुींबईत असलेल्या झोपडपट्टीतील नागररकाींसाठी अनेक हठकार्ी 
सेजप््क ्ँकवर शौचालये उभारण्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सेजप््क ्ँकवर 
उभारण्यात आलेली शौचालये ननषकापित कररे्बाबत कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबईमधील झोपडपट्टया या अनतशय 
दा्ीवा्ीने वसलेल्या झोपड्याींच्या आहेत. उच्च घनता असलेल्या या 
झोपडपटयाींमध्ये मुींबई महानगरपासलका, म्हाडा व इतर शासकीय सींस्थाींनी 
वस्तीतील लोकाींसाठी वस्ती स्वच्छतागहेृ बाींधलेली आहेत. 
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    जेथे शक्य असेल तेथे स्वच्छतागहेृ मलनन:सारर् वाहहन्याींशी जोडण्याची 
खबरदारी मुींबई महानगरपासलकेकडून घेतली जाते. 
    दक्षक्षर् मुींबईत सवटसाधारर्त: मलनन:सारर् वाहहन्या असल्याने तसेच 
झोपडपट्टयाींची सींख्याही उपनगराींशी तुलना करता कमी असल्याने सेफ््ीक ्ँकवर 
उभारण्यात आलेली सावटजननक शौचालये अपवादात्मक सींख्येने असू शकतील. 
    सेफ््ीक ्ँक बाींधण्यास पुरेशी जागा उपलब्ध असल्यास अशा ्ँक या 
शौचालयाच्या बाजूला उभारण्यात येतात. माि जागा अपुरी असल्यास, सेफ््ीक 
्ँक शौचालयाखाली बाींधण्यात येते. माि सेफ््ीक ्ँकमधून मल काढून त्याची 
ननयसमत स्वच्छता करण्यासाठी ्ँकवरील चेंबरच्या झाकर्ावर कोर्तेही बाींधकाम 
करण्यात येत नाही. 
     तसेच ्ँकमध्ये जमा होर्ारा वायू पवसजटनासाठी ्ँकवर व्हें् पाईप 
उभारण्यात येते. सेफ््ीक ्ँक तींिज्ञान (Proven Technology) ससध् द झालेले 
तींिज्ञान असून त्याचा मलनन:सारर् वाहहन्या नसलेल्या भागात जगभर वापर होतो. 
     सदर सेफ््ीक ्ँक ननयसमतपरे् सेसपूल वाहन पाठवनू साफ करण्यात 
येतात. 

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

र्ळगाांि शहरािील सशिार्ी नगर येथील धोिादायि उड्िाण पुलाबाबि  
(४१) *  ११८७१   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव शहरातील सशवाजी नगर उड्डार् पुलाला १०२ विे पूर्ट झाल्याने 
सदर पुलाचे आयषुय सींपले असून तो धोकादायक ठरल्याचे रेल्वे बोडाटने जळगाींव 
महापासलकेला कळपवले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच याबाबत साडसेहा को्ी रुपये न भरल्यास सदर पूल वाहतकूीस बींद 
करण्यात येईल असा इशारा देखील हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुिींगाने 
काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
     जळगाव महानगरपासलकेची आचथटक जस्थती अत्यींत बबक् असल्याने रेल्वे 
पवभागाने सूचचत केल्यानुसार सदर रु.६.२५ को्ी रकमेचा भरर्ा करता आलेला 
नाही. 
(३) रेल्वे पवभागाच्या सुचनाींनुसार सदर पुलावरील अवजड वाहतुकीस प्रनतबींध 
करण्यासाठी महानगरपासलकेकडून उपाययोजनाींची कामे पुर्ट केलेली असून 
अवजड वाहतकु बींद करण्यात आलेली आहे. 
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रेल्वे पुलासाठी ननधी उभाररे् महानगरपासलकेस शक्य होत नसल्याने 
महानगरपासलका महासभा ठराव क्र.२६१, हद.२६.६.२०१५ अन्वये घेतलेल्या 
ननर्टयानुसार या कामासाठी कें द्र शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन घेरे्बाबत 
महानगरपासलकेकडून सींसद सदस्याींना पवनींती करण्यात आली असून याबाबत 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
    वरील वस्तजुस्थती जळगाव महानगरपासलकेने रेल्वे पवभागास हद.११.९.२०१५ 
च्या पिान्वये कळपवली आहे. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

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

पाांढरिििा (जर्.यििमाळ) नगरपररषदेच्या मुख्याधधिाऱ्याांनी  
स्रीर् लाईर् देखभाल दरुुस्िीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

 

(४२) *  १२२७८   श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पार्ील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ) नगरपररिदेच्या मुख्याचधकाऱ याींनी अमरावती 
येथील ब्राई् इलेक्ट्रीक वक्सट याींना शहरातील स्ट्री् लाई् देखभाल दरुुस्तीसाठी 
महहना १ लाख ६० हजार रुपयाचे कीं िा् देऊन गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जुलै, 
२०१५ च्या चौथ्या सप्ताहात ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर मुख्याचधकाऱयाींवर 
शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पाींढरकवडा नगरपररिदेने सन २०१५-१६ या आचथटक 
विाटकरीता स्ट्री् लाई् देखभाल दरुुस्तीचे काम ई-ननपवदा प्रक्रीयेद्वारे पवहीत 
कायटपध्दती अवलींबून ब्राइ् इलेक्ट्रीक वक्सट याींना हदले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबईिील ससििो प्रशासन ि स्थातनि ग्रामपांचायिीििून  
भूमाकफयाांना अभय ददले र्ाि असल्याबाबि 

(४३) *  ११५६१   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील ससडको प्रशासन व स्थाननक ग्रामपींचायतीकडून भूमाफफयाींना 
अभय हदले जात असल्यामुळे ससडकोच्या अचधसूचचत क्षेिात येर्ाऱया वाळूज 
पररसरातील वडगाव,कोल्हा्ी, तीसगाव, साजापूर, राींजर्गाव शेर्पुींजी, घारे्गाव, 
जोगेचवरी, गोलवाडी, वळदगाव, नायगाव, पा्ोदा, नारायर्पूर इत्यादी १८ 
महसूली गावाींत भूमाफफयाींकडून अवधैररत्या भूखींड व घराींच्या नो्रीच्या आधारे 
पवक्री सुरु  असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससडकोच्या ना हरकत प्रमार्पिासशवाय कुठल्याही जसमनीची 
खरेदी-पवक्री व बाींधकाम करण्यास प्रनतबींध घालण्यात आला असतानाींसुध्दा 
स्थाननक ग्रामपींचायती व ससडको प्रशासनाच्या दलुटक्षक्षत कारभारामुळे या 
अचधसूचचत क्षेिात भूमाफफया व बबल्डरकडून मोठ्या प्रमार्ात जसमनीवर भूखींड 
पाडून गहृननमाटर् प्रकल्प उभारले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) ससडको अचधसूचीत करण्यात आलेल्या 
क्षेिामध्ये अनचधकृत रेखाींकने पवकससत झाल्याचे ननदशटनास आले आहे. तथापप, 
अशा प्रकारच्या अनचधकृत रेखाींकन/ बाींधकामावर ससडकोकडून नो्ीस बजावण्यात 
येत असून अनचधकृत बाींधकामे थाींबपवरे्, काढून ्ाकरे् व त्याींच्या पवरुध्द 
पोलीसात तक्रार देरे् इत्यादीबाबतची कायटवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र, िनाार्ि ि गोिा सीमाभागाि घरफोिया िरणाऱ्या दोघाांना चांदगि 
(जर्.िोल्हापूर) पोलीसाांनी अर्ि िेल्याबाबि 

(४४) * ११४९६ श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
(१) महाराषट्र, कनाट्क व गोवा सीमा भागात घरफोडया करर्ाऱया दोघाींना चींदगड 
(जज.कोल्हापूर) पोलीसाींनी अ्क केली असून त्याींच्याकडून सुमारे रुपये ३६ लाख 
४३ हजार फकीं मतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधताींवर फौजदारी गुन्हे 
दाखल करण्याबाबत कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कोल्हापूर जजल्ह्यातील चींदगड व गडहहींग्लज 
तालुक्यामध्ये १४ घरफोड्या करर्ाऱया ३ आरोपीींना चींदगड पोलीस ठारे् 
जज.कोल्हापूर पोलीसाींनी ताब्यात घेवनु त्याींचेकडून रुपये ३१,८४,२५४ फकमींतीचा 
मुद्देमाल रोख रकमेसह हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(२) सदरहू आरोपीपवरुध्द चींदगड पोलीस ठारे् येथे १० गुन्हे व नेसरी पोलीस 
ठारे् येथे ४ गुन्हे असे एकूर् १४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर 
गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) पवलींब झालेला नाही. 

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

मुलभूि सुविधासाी  राज् य शासनाला पाीविण् याि आलेल् या  
तनधीचे िार्प िरण्याबाबि 

(४५) *  १२१२८   श्री.सुतनल िर्िरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांि र्िले, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रार्ेंद्र र्नै :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राने १४ व् या पवत् त आयोगानुसार मुलभूत सुपवधासाठी शासनाला 
पाठपवण् यात आलेल् या ४९१ को्ी रुपयाींच्या ननधीचे वा्प शासनाने माहे ऑगस् ्, 
२०१५ अखेर केलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, त् याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, महानगरपासलकेच् या वाटयाला आलेली रक् कम देण्यासाठी शासनाने 
कोर्तीच कायटवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. ननधी वा्पाचे आदेश हदनाींक १४.७.२०१५ 
रोजी ननगटसमत करण्यात आले आहेत. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महापासलिेच्या सायन रुग्णालयाि व्हेंर्ीलेर्रच्या अपुऱ्या सांख्येमुळे 

 रुग्णाांिर योग्य उपचार होि नसल्याबाबि 

 (४६) *  ११६२६   श्री.अमररशभाई परे्ल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापासलकेच्या सायन रुग्र्ालयात व्हें्ीले्रच्या अपऱुया सींख्येमुळे 
रुग्र्ाींवर योग्य उपचार होण्यास अडचर्ी येत असल्याने अनेकाींना प्रार्ही 
गमवावा लागल्याच्या घ्ना घडत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रुग्र्ालयातील एकाही वॉडटमध्ये व्हें्ीले्र नसल्याने या 
रुग्र्ाींना अनतदक्षता पवभागातून हलवताही येत नाही तसेच या रुग्र्ालयात 
डॉक््र व पररचारीका याींची सींख्याही अपुरी असल्याने रुग्र्ाींना केईएम, जे.जे. या 
रुग्र्ालयात हलवावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सदर रुग्र्ालयात एकूर् ७२ व्हेंह्ले्सट उपलब्ध असून ते वदै्यकीय 
अनतदक्षता पवभाग, चवसनपवकार अनतदक्षता पवभाग, आींतररुग्र् कक्ष तसेच ट्रॉमा 
वाडट अशा वेगवेगळ्या अनतदक्षता पवभागात ठेवण्यात आलेले आहेत. 
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तथापप, उपलब्ध रुग्र्शय्येच्या प्रमार्ात आर्खी वाढील व्हें्ीले्सटची 
आवचयकता असल्यामुळे नवीन १३ व्हेंह्ले्सट घेण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर 
आहे. 

अपवादात्मक प्रसींगी व्हेंह्ले्सट उपलब्ध नसल्यास रुग्र्ाींना केईएम, 
जे.जे. रुग्र्ालयाींत हलपवण्यात येते. 

लोकमान्य ह्ळक महानगरपासलका सवटसाधारर् रुग्र्ालयात खा्ाींची 
सींख्या १४२२ खा्ाींवरुन १९०० इतकी वाढपवण्यास हदनाींक २०.१०.२०१५ रोजी 
महानगरपासलकेची प्रशासकीय मान्यता समळाली आहे, त्यानुसार वाढीव खा्ाींच्या 
प्रमार्ात लागर्ाऱया मनषुयबळासाठी महानगरपासलकेमध्ये कायाटलयीन कायटवाही 
चालू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नासशि महानगरपासलिेमधील मुिणे पाणीपुरिीा योर्नेि  

झालेल्या गैरव्यिहार ि अतनयसमििेबाबि 

(४७) *  १२६८१   िॉ.अपूिा दहरे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
८०२९ ला ददनाांि १५ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नासशक महानगरपासलकेमधील मुकरे् पार्ीपुरवठा योजनेच्या 
अींदाजपिकामध्ये व ननपवदा प्रफक्रयामध्ये गैरव्यवहार व अननयसमततेबाबत प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीचे अनिुींगाने योजनेचे कामास तात्पुरती स्थचगती देण्यात आली 
असून याबाबतची सुनावर्ी घेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त सुनावर्ीत उपजस्थत झालेल्या मुद्याींबाबत आयकु्त, 
महानगरपासलका, नासशक याींचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राप्त अहवालाच्या अनुिींगाने छाननी अींती पढुील ननर्टय घेण्यात 
आला आहे काय, 
(४) असल्यास, छाननीचे सवटसाधारर् ननषकिट काय आहेत व त्यानुसार कोर्ती 
कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, कायटवाहीस होत असलेल्या पवलींबाची काररे् काय आहेत, तसेच 
सदरील छाननी केव्हापयांत होरे् अपेक्षक्षत आहे ? 



48 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) मा.राज्यमींिी (नगरपवकास) याींच्याकड े झालेल्या सुनावर्ीच्या अनुिींगाने 
आयुक्त, नासशक महानगरपासलका याींनी हद.२६.६.२०१५ च्या पिान्वये अहवाल 
सादर केला. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरर्ी देण्यात आलेली स्थचगती शासन पि हद.२०.८.२०१५ 
अन्वये उठपवण्यात येऊन ननपवदा प्रफक्रयेच्या अनिुींगाने कायटवाही 
करण्याबाबतच्या सुचना आयकु्त, नासशक महानगरपासलका, नासशक याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईिील सायन-िोळीिािा येथील िेरािळी र्लाशयाची गळिी रोखण्याबाबि 
(४८) *  ११३०५   श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सायन-कोळीवाडा नजजक ससध्दाथट नगर या हठकार्ी असलेल्या 
वेरावळी जलाशयाला गेल्या सहा महहन्याींपासून गळती लागल्याने दररोज लाखो 
सल्र पाण्याची नासाडी होत असून जलाशयातील पार्ी ग्ारात वाहून जात 
असल्याचे हदनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशटनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरील गळती रोखण्याबाबत स्थाननक रहहवाशाींनी वारींवार तक्रार 
करुनही पासलका प्रशासन दलुटक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील जलाशयाच्या गळतीबाबत दलुटक्ष करर्ाऱ या सींबींचधत 
अचधकारी/कमटचारी याींचेवर शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोर्तीच कायटवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची 
सवटसाधारर् काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रावळी जलाशयाच्या तळभागातनू काही प्रमार्ात 
पाण्याची गळती होत असल्याचे चार-पाच महहन्यापवूी बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेच्या ननदशटनास आले होते. 
(२) हे खरे नाही. सदर गळती रोखण्याबाबत बहृन्मुींबई  महानगरपासलकेतफे 
कायटवाही करण्यात आली असून, हदनाींक २१.०८.२०१५ रोजी दरुुस्तीचे काम हाती 
घेऊन त्या हदवशीच गळती सींपूर्टपरे् थाींबपवण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील विविध भागािील बेिायदा बाांधिामाबाबि  
(४९) *  १२९५४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पप ींपरी-चचींचवडमधील बेकायदा बाींधकामे, मुींब्रा इमारत दघुट् नेत ४७ जर्ाींचे 
गेलेले बळी आणर् राज्यातील इतर भागातील बेकायदा बाींधकामाचा ननमाटर् 
झालेला ज्ील प्रचन या पाचवटभूमीवर शासनास सशफारशी करण्यासाठी माहे जून, 
२०१४ मध्ये श्री.सीताराम कुीं ्े, तत्कालीन बहृन्मुींबई महानगरपासलका आयुक्त 
याींच्या नेततृ्वाखाली नेमलेल्या १६ सदस्यीय ससमतीने आपला अहवाल माहे माचट, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींिी याींना सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालातील सशफारशीचे स्वरुप काय आहे व त्यावर 
कोर्ता ननर्टय घेण्यात आला आहे, 
(३) अद्याप, उक्त ससमतीने सादर केलेल्या अहवालावर ननर्टय घेण्यात आला 
नसल्यास त्याची काररे् काय आहेत व यासाठी अजनू फकती कालावधी लागरे् 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) राज्यातील नागरी भागातील अनचधकृत 
बाींधकामाींना ननबांध/आळा घालण्याकरीता धोरर् ठरपवण्यासाठी शासन ननर्टय 
क्र.ह्पीएस-१८९४/प्र.क्र.८२/१४/नपव-१३, हद.१२/०६/२०१४ अन्वये गठीत केलेल्या 
ससमतीने सपवस्तर अहवाल हदनाींक ०५/०३/२०१५ रोजीचे पिान्वये शासनास सादर 
केला आहे. 
     ससमतीने सादर केलेल्या अहवालातील ननषकिट पवचारात घेता तद्वतच 
न्यायालयाचे जनहहत याचचकेमधील पवपवध ननर्टयाींमध्ये नोंदपवलेल्या 
ननरीक्षर्ाींच्या अनिुींगाने शासनननयुक्त ससमतीने अनचधकृत बाींधकामे होऊ नये 
यासाठी केलेल्या उपाययोजना व झालेली अनचधकृत बाींधकामे 
ननयसमतीकरर्ाबाबत केलेल्या सशफारशी स्वीकारण्यास व त्यानिुींगाने सींबींधीत 
अचधननयमात योग्य त्या तरतूदीींचा समावेश करण्यासाठी पढुील कायटवाही 
करताना मा.उच्च न्द्यायालयािि े (मा.महाचधवक्ता, उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींच्याकड)े शासनाने सींदभट केला आहे व शासनस्तरावर सत्वर कायटवाही करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
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सांगमनेर नगरपररषद (जर्.अहमदनगर) येथे अचानि उद्भ् ािणारे साथीचे रोग ि 
नैसधगाि आपत्िी तनिारणासाी  स्ििां् अनदुान समळि नसल्याबाबि  

(५०) *  १३०८७   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर नगरपररिद (जज.अहमदनगर) येथे अचानक उद्् ावर्ारे साथीचे रोग 
व नैसचगटक आपत्ती ननवारर्ासाठी स्वतींि अनुदान समळत नसल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनदुान देण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, सदर प्रयोजनाकरीता नगर पवकास पवभागाकडून 
नगरपररिदेस स्वतींि अनदुान हदले जात नाही, हे खरे आहे. 
      तथापप, नगरपररिदा/नगरपींचायती याींना सहायक अनदुान, रस्ते अनुदान, 
१४ वा पवत्त आयोग इत्यादीींमधून पवपवध प्रकारचा ननधी शासनातफे हदला 
जातो.सदरचा ननधी व स्व-ननधी यामधून या नागरी स्थाननक सींस्थाींनी या 
प्रयोजनाथट खचट कररे् आवचयक आहे. 
 (२) व (३) अचानक उद् भवर्ारे साथीचे रोग आणर् नैसचगटक आपत्तीच्या 
ननवारर्ाकरीता मदत देण्यासींदभाटतील बाब तपासून पाहण्यात येईल. 

----------------- 
ससांधदुगुा जर्ल््यासह राज्यािील पोलीस ीाणी िेरळ  

पॅर्ना राबिनू हायरे्ि िरण्याबाबि 
 (५१) *  १३५०५   श्री.अतनल िर्िरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुट जजल्ह्यासह राज्यातील पोलीस ठार्ी केरळ पॅ्नट राबवून हाय्ेक 
करण्याचा ननर्टय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ च्या शवे्च्या सप्ताहात घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयांत कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
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मशरे् लािघर (िा. दापोली, जर्.रत्नाधगरी) या गािास  
पयार्नस्थळाचा विशेष दर्ाा देण्याच्या मागणीबाबि 

(५२) *  १४००२   श्री.विर्य सािांि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १००३२ ला 
ददनाांि १५ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे लाडघर (ता.दापोली, जज.रत्नाचगरी) या गावास पयट् नस्थळाच्या पवशेि 
दजाट देण्याची मागर्ी शासनाकड ेमाहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागर्ीच्या अनिुींगाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) व (३) सदर मागर्ी जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींना आवचयक कायटवाहीसाठी 
पाठपवण्यात आली. जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींनी सदर मागर्ी जजल्हा ननयोजन 
ससमतीस सादर केली होती. जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या बैठकीत सदर स्थळ 
पुरातन, ऐनतहाससक, ननसगटरम्य, भव्य, कलात्मक म्हर्नू सवट धसमटयाींसाठी 
आकिटक पयट् नस्थळ पवकससत होण्याच्या शक्यतेचा पवचार करुन त्यानुसार 
छाननी करुन जजल्हाचधकारी याींनी आवचयक ननर्टय घ्यावा, असे ठरपवण्यात 
आले. त्यानुसार लाडघर या गावास “क” वगट पयट् नस्थळ जाहीर करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावाच्या अनिुींगाने छाननी तसेच आवचयकती माहहती सींकलीत करुन 
याबाबत जजल्हाचधकाऱयामाफट त आवचयक कायटवाही करण्याचे प्रस्तापवत आहे. 

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

मुांबईिील ९६५ धासमाि स् थळाांिरील बेिायदा भगग् याांिर िारिाई िरण् याबाबि 

(५३) *  १४०१९   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ीािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ९६५ धासमटक स् थळाींवर बेकायदा भोंगे असून त् यातील एकावरही 
कारवाई करण् यात आली नसल् याची कबुली मुींबई पोलीसाींनीच एका 
प्रनतज्ञापिाद्वारे मा.उच् च न् यायालयाला हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, मुींबई व नवी मुींबईतील दोन् ही शहराींच् या पोलीस प्रमुखाींना 
बेकायदा भोंग् याींवर तात् काळ कारवाईचे आदेश देऊनही अद्यापी कोर्तीही कारवाई 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनिुींगाने मुींबई व नवी मुींबईतील बेकायदा धासमटक 
स् थळाींवर लावलेल्या भोंग् यावर कारवाई करण् याबाबत शासनाने काय कायटवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तलयाअींतगटत सवट पोलीस ठाण्याच्या 
वरीषठ पोलीस ननरीक्षकाींना ज्या धासमटक स्थळाींवर परवानगीसशवाय भोंगे लावले 
आहेत अशा धासमटक स्थळावरील पदाचधकारी व धमटगुरु याींच्यासोबत सींपकट  बैठका 
घेवनू परवाने प्राप्त करण्याबाबत सुचचत करण्यात आले आहे. 
     तसेच नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयाअींतगटत एकूर् १४ धासमटक स्थळावर 
लावण्यात आलेले बेकायदा ध्वनी क्षपेक काढण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बीि शहरािील भार्ी मांिईिील नालेसफाईबाबि 

(५४) *  १४०९९   श्री.विनायिराि मेरे् :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड शहरातील भाजी मींडईतील नाल्याची सफाई ननयसमत केली जात 
नसल्याने तेथे थोडा पाऊस झाला की ग्ारे भरुन त्याचे सींपूर्ट घार्पार्ी मींडईत 
पसरते व तेथेच भाजीवाले व फळपवके्रते बसलेले असतात, हे  खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जवळच असलेल्या सींस्कार पवद्यालयातही हे पार्ी सशरत 
असल्यामुळे पवद्याथ्याांनाही शाळेत जाण्यासाठी अडचर्ीना सामना करावा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागात असलेल्या स्वच्छतागहृाच्या हठकार्ी मोठया प्रमार्ात 
घार् साठत असून तेथे ननयसमत साफसफाई केली जात नसल्यामुळे येर्ाऱया 
ग्राहकाींना तोंडाला रुमाल बाींधनू खरेदी करावी लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या भागात महहलाींसाठी एकही स्वच्छतागहृ नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही, 
   बीड नगरपररिदेकडून भाजी मींडईतील नाल्याची ननयसमत साफसफाई केली 
जाते. तसेच या रहदारीच्या रस्त्यावरील भाजी व फळ पवके्रते याींनी केलेले 
अनतक्रमर् ह्पवण्याची मोहहम नगरपररिदेकडून राबपवण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही.      
(३) या भागात बीड नगरपररिदेकडून ननयसमत साफसफाई केली जाते. 
(४) भाजी मींडई पररसरात बीड नगरपररिदेकडून महहलाींसाठी हद. २७/११/२०१५ 
पासून स्वच्छतागहृ खलेु करण्यात आले आहे. 
(५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
घर्स्फोर्ासाी  िशरु्ांबबि न्द्यायालयाि दाखल होणाऱ्या  

र्ोिप्याांना योग्य समुपदेशन िरण्याबाबि 

(५५) *  ११२१४   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् येथील ३० ्क्के जोडप्याींचे घ्स्फो् सोशल समडीयामुळे होत असल्याचे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घ्स्फो्ासाठी कौ्ुींबबक न्यायालयात दाखल होर्ाऱया जोडप्याींना 
योग्य समुपदेशन करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ीाणे पाचपाखिी येथील मे.ससमरू्ल िां पनीच् या र्ागेिर उभारण् याि  
आलेल् या सांिुलाांि वििासिाने शासनाच्या आयर्ी धोरणाच्या  

विरोधाि ३१९ सदतनिा खलु् या दराने वििल् याबाबि 

(५६) *  १२५०२   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िर्िरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठारे् पाचपाखडी येथील मे.ससम्ूल कीं पनीच् या जागेवर उभारण् यात आलेल् या 
सींकुलाींत लोढा पवकासकाने शासनाच् या आय्ी धोरर्ाच् या पवरोधात ३१९ सदननका 
खलु् या दरात पवकल् याची तक्रार ठाण् यातील सामाजजक कायटकत् याांनी मा.मुख् यमीं्याींकड े
माहे जुलै, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या ३१९ सदननका खलु् या दरात पवकल् याने शासनाचा फकती ्क् के 
महसूल बुडाला आहे, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्या आय्ी धोरर्ाशी पवसींगत कोर्तीही बाब घडल्याचे ननदशटनास 
येत नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

 

मुांबई महापासलिेने पासलिा रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना भूल देण्यासाी  खरेदी 
िेलेल्या इजन्द्र्गे्ररे्ि ॲनेस्थेसशया यां् खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५७) *  ११२७७   श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.र्यांि पार्ील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ीािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई महापासलकेने पासलका रुग्र्ालयात रुग्र्ाींना भूल देण्यासाठी सन २०१३ 
मध्ये ५१ इजन््गे्र्ेड ॲनेस्थेसशया यींि खरेदी करण्याचा ननर्टय घेऊन ६ को्ी ४२ 
लाख ६० हजार रुपयाींची यींि ेखरेदी करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, युननव्हसटल ऑरगॉननक्स या कीं िा्दार कीं पनीने खरेदी केलेल्या ५१ 
मसशनपकैी २० यींि ेइींग्लींड, ३१ यींि ेचीनी बनाव्ीचे व भारतात तयार केलेल्या 
हलक्या दजाटच्या यींि े खरेदी करुन पासलकेला पुरवठा केले असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, या खरेदी प्रकरर्ातील बनाव् जकात पावत्या, चलन, बनाव् 
कस््मच्या पावत्या, बॅंकेची हमी इ. कागदपि ेबनाव् असल्याचे ननदशटनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपासलकेने जकात चुकपवल्यामुळे कीं िा्दाराला रुपये २ 
को्ी ११ लाख दींड केल्याचेही ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
दोिी पवरुध्दात शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जकातीबाबतचे चलन व कस््मचे दस्ताऐवज बनाव् असल्याचे ननदशटनास 
आले आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) होय, महानगरपासलकेमाफट त चौकशी केली आहे. 
     सदर चौकशीनुसार कीं िा्दार मे. यनुनव्हसटल ऑरगॅननक्स याींना 
महानगरपासलकेने कायम स्वरुपी काळ्या यादीत ्ाकले आहे. 
     कीं िा्दार मे. यनुनव्हसटल ऑरगॅननक्स याींनी भरलेली कीं िा् अनामत 
रक्कम महानगरपासलकेने  जप्त केली असून त्याींचे व्हेंडर रजजस््ेशनही बींद केले 
आहे. 
     कीं िा्दार मे. युननव्हसटल ऑरगॅननक्स याींच्यापवरुध्द महानगरपासलकेने 
आग्रीपाडा पोलीस स््ेशन, मुींबई येथे हदनाींक २७.१०.२०१५ रोजी एफ.आय.आर. 
दाखल केला आहे. 
     तसेच सींबींचधत अचधकाऱयाींवर महानगरपासलकेमाफट त कायटवाही सुरु आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुण्यािील वििास आराखियािील आरक्षक्षि र्ागाांच्या मोबदल्याि देण्याि 
येणाऱ्या हस्िाांिर वििास हक्िाि (र्ीिीआर) िाढ िरण्याबाबि 

 

(५८) *  १२३६२   श्री.अतनल भोसले, अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि र्िले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील पवकास आराखडयातील आरक्षर् असलेल्या जागेच्या मोबदल्यात 
देण्यात येर्ाऱया हस्ताींतर पवकास हक्कात (्ीडीआर) वाढ करण्याचा प्रस्ताव 
मा.मुख्यमींिी याींचेकड े पुरे् महापासलकेच्या नगरपवकास पवभागाने माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठपवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाचा अींनतम ननर्टय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) , (३) पुरे् महानगरपासलका शहरासह इतर सवट 
महानगरपासलकाींच्या पवकास आराखडयामधील आरक्षीत जागा ताब्यात 
घेण्याबाबत सींपादनाचा मोबदला म्हर्नू पवकास हक्क हस्ताींतरर् देण्याबाबतची 
सुधाररत ननयमावली पवकास ननयींिर् ननयमावलीमध्ये समापवष् करण्यासींबींधी 
सुचना शासन स्तरावरुन हद.३०/०४/२०१५, रोजी ननगटसमत केली आहे, या 
सूचनेनुसार प्राप्त हरकती / सूचना पवचारात घेऊन तसेच पुरे् महानगरपासलकेसह 
इतर सवट ननयोजन प्राचधकरर्ाींच्या सुचना पवचारात घेऊन प्रस्ताव अींतीम 
ननर्टयासाठी शासनाकड े दाखल झाला आहे. शासनस्तरावरुन यास लवकरच 
अींनतम मींजूरी देण्यात येईल. 
 

----------------- 
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पुिाग्रहदषुीिपणे खोरे् गुन्द्हे नगदविणाऱ्या परभणी पोलीसाांची  
सीआयिीमाफा ि चशिशी िरण्याबाबि 

 (५९) *  ११७८१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७२६९ ला ददनाांि 
२२ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभर्ी पोलीसाींच्या गु्खा खींडर्ी व केबीसी आचथटक घो्ाळ्याच्या 
गैरकारभारा पवरोधात आवाज उठपवल्याचा राग मनात धरुन, ननरपराध व्यक्तीींवर 
पुवटग्रहदिुीतपर्ाने नोंदपवलेल्या खोटया गुन्ह्याींची सीआयडीमाफट त चौकशी 
करण्यात यावी अशी लेखी मागर्ी/आक्षेप स्थाननक लोकप्रनतननधी (परभर्ी-
हहींगोली स्थाननक स्वराज्य सींस्था) परभर्ी याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.मुख्यमींिी व अप्पर पोलीस महासींचालक (सीआयडी), पुरे् 
याींच्याकड ेनोंदपवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सादर केलेल्या पुराव्याींचा तसेच 
मा.जजल्हा व सि न्यायालयाच्या आदेशाींचा अ्यास करुन दोिी पोलीस 
अचधकाऱयाींच्यापवरुध्द पुवटग्रहीतदिुीतपर्ाच्या आक्षेपाींची चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशी प्रफक्रयेची सद्यजस्थती काय आहे, तसेच यासींदभाटत 
चौकशी करुन सींबींचधतापवरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदरील चौकशी सुरु न करण्याबाबत होत असलेल्या पवलींबाची 
काररे् काय आहेत, 
(५) तसेच, दोिीींना पाठीशी घालण्यासाठी प्रशासकीय यींिर्ा वेळ काढू धोरर् 
राबपवत आहे काय ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) प्रकरर्ी मा.पव.प.स. श्री.अब्दलु्लाखान दरुाटर्ी याींचे 
हदनाींक २३/१२/२०१४ चे ननवेदन तसेच मा. राज्यमींिी गहृ (ग्रामीर्) याींनी हदनाींक 
२२/०७/२०१५ रोजी पवधानपररिद सभागहृात हदलेल्या आचवासनाच्या अनिुींगाने 
ननवेदनातील नमुद गुन्ह्याची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेिर् पवभागाकड े शासन 
पि हदनाींक ११/०९/२०१५ अन्वये देण्यात आली आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) हदनाींक १५/१०/२०१४ रोजी पाथरी पोलीस स््ेशन, 
जज.परभर्ी याींचे हद्दीत वेगवेगळ्या हठकार्ी घडलेल्या ५ गुन्ह्यात स्थाननक 
पोलीसाींनी मा.न्यायालयात दोिारोप पि दाखल केलेले आहेत. सदर दोिारोप पि 
व एफ.आय.आर. च्या आधारे राज्य गुन्हे अन्वेिर् पवभागामाफट त चौकशी 
करण्यात येत असून मा.न्यायालयाकडून काही कागदपि प्राप्त करुन घेण्यात येत 
आहेत. सदरची चौकशी अद्याप पुर्ट झालेली नसून येत्या १५ हदवसात चौकशी 
अहवाल सादर होरे् अपेक्षीत आहे. 

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

बहृन्द्मुांबई महानगरपासलिेच्या घनिचरा व्यिस्था विभागािील  
सफाई िामगाराांच्या िेिनाबाबि 

(६०) *  १२२५३   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप 
बार्ोररया, श्री.आनांद ीािूर, श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल 
भोसले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या घनकचरा व्यवस्था पवभागामध्ये दहावी 
उत्तीर्ट सफाई कामगाराींना दहावी अनतु्तीर्ट कामगारा एवढे समान काम 
असताना जास्त पगार देऊन भेदभाव केला जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार कोर्ती कायटवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने हदनाींक १९.०९.२०११ रोजी 
महानगरपासलकेच्या कामगार सींघ्नाींबरोबर झालेल्या करारानुसार सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या सशफारशीच्या धतीवर महानगरपासलका कमटचाऱयाींची वेतनशे्रर्ी 
हदनाींक ०१.०४.२००५ च्या प्रभावाने वेगवेगळ्या सूिानुसार सुधाररत केली आहे. 
    याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या हदनाींक ३०.०९.२०११ रोजीच्या 
पररपिकानुसार, हदनाींक ०१.०९.२०११ च्या नींतर महानगरपासलकेमध्ये “ड” सींवगाटत 
ननयुक्त झालेल्या दहावी उत्तीर्ट कामगाराींना वेतन बडँ-पीबी-१ रु. ५२०० ते 
२०२०० अचधक गे्रड वेतन रु. १८००/- अनुजे्ञय आहे आणर् दहावी पेक्षा कमी 
शैक्षणर्क अहटता धारर् करर्ाऱया “ड” सींवगाटतील कामगाराींना वेतन बँड-१एस   
रु. ४४४० ते ७४०० अचधक गे्रड वेतन रु. १३००/- अनुजे्ञय आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील मॉलमध्ये अजग्नसुरक्षेच्या तनयमाांचे उल्लांघन होि असल्याबाबि 
(६१) *  ११९४१   श्री.विर्य धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ीािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांि 
र्िले, श्री.गुरुमुख र्गिानी, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.महादेि र्ानिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरातील पवपवध शॉपपींग मॉलची आग प्रनतबींधक उपाययोजना व 
इतर प्राथसमक सोईसुपवधाींच्या सींदभाटत मुींबई महानगरपासलकेच्या अजग्नशमन दलाने 

हदनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास पाहर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मॉलमध्ये असर्ाऱया फफल्म फासमांग, ॲ्ोमॅ्ीक फायर 
इजस् ी्ंग्यूशर, डोमॅस््ीक फायर अलामट, आहद यींिर्ा बींद असल्याचे ननदशटनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अजग्नसुरक्षचेा ननयमावलीचे सराटस उल्लींघन करर्ाऱया सींबींचधत 
मॉल्सवर फायर ॲक््नुसार न्यायालयीन कायटवाही करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अजग्नशमन दलाने 
ऑगस््, २०१५ च्या सुमारास शॉपपींग मॉलची पाहर्ी केली आहे. 
(२) मुींबई शहर व उपनगरात असलेल्या ४५ मॉल्सपकैी १३ मॉल्सने त्याींच्या 
इमारतीत बसपवण्यात आलेली अजग्नशमन यींिर्ा सुजस्थतीत असल्याबाबतचे 
नमुना “ब” प्रमार्पि अजग्नशमन दलास सादर केलेले आहे. उरलेल्या ३२ मॉल्सने 
त्याींच्या इमारतीत बसपवण्यात आलेली अजग्नशमन यींिर्ा सुजस्थतीत 
असल्याबाबतचे नमुना “ब” प्रमार्पि सादर केलेले नाही. 
(३) ३२ मॉल्सने त्याींच्या इमारतीत बसपवण्यात आलेली अजग्नशमन यींिर्ा 
सुजस्थतीत असल्याबाबतचे नमुना “ब” प्रमार्पि सादर न केल्यामुळे महाराषट्र 
आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अचधननयम असा शब्द आहे 
पवभागास पवचारुन दरुुस्ती कररे् अचधननयम, २००६ अन्वये त्याींना अजग्नशमन 
दलामाफट त नो्ीस बजापवलेली आहे. तसेच एका मॉल पवरुध्द न्यायालयात ख्ला 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मां्ालयीन विविध विभागािील अधधिारी/िमाचाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(६२) *  १२१३५   श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ीािूर, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सांददप 
बार्ोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, 
श्री.अमररशभाई परे्ल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींिालयात पवपवध पवभागातील अचधकारी/कमटचाऱयाींची एक हजारापेक्षा जास्त 
पदे ररक्त असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींमुळे मींिालयाचा कारभार प्रभारी 
अचधकारी/कमटचारी याींचेमाफट त करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींिालयातील सवट पदे भररे्बाबत काय कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मींिालयीन पवभागातील अचधकारी व कमटचाऱयाींच्या 
पदाींबाबत हदनाींक ०१.०९.२०१५ रोजीचे माहहतीनुसार अचधकारी व कमटचारी याींची 
१,०९३ पदे ररक्त होती, हे खरे आहे. 
(२) ररक्त पद पदोन्नतीने अथवा सरळसेवेने भरण्यात येते. दरम्यानच्या 
कालावधीत आवचयकतेनुसार ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायटभार कायटरत 
अचधकाऱयाींना/कमटचाऱयाींना देऊन कामकाज पार पाडले जाते, हे खरे आहे. 
(३) सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्याबाबत महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
कायटवाही सुरु आहे. तसेच पदोन्नती कोटयातील पदे भरण्यासाठी ननवडसूची 
तयार करुन ररक्ततेनुसार पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि राबविण्याि येणा-या स्मार्ा ससर्ी योर्नेबाबि 
(६३) *  ११२५१   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.रार्ेंद्र 
मुळि, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.सांददप 
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बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र 
पार्ील, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश चव्हाण, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.र्यिांिराि र्ाधि, अॅि.र्यदेि गायििाि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या स्मा ट् सस्ी योजनेसाठी मुींबई, नवी मुींबई, ठारे्, कल्यार्-
डोंबबवली, नासशक, पुरे्-पप ींपरी-चचींचवड, अमरावती, नागपूर, सोलापूर आणर् 
औरींगाबाद या दहा शहराींची ननवड राज्य शासनाने केली असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ज्या शहरात स्मा ट् सस्ी योजना राबपवण्यात येर्ार 
त्याबाबत कृती आराखडा आखनू त्याच्यासाठी आवचयक असर्ारा ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र शासनाच्या स्मा ट् सस्ी योजनेसाठी राज्यातील 
मुींबई, नवी मुींबई, ठारे्, कल्यार्-डोंबबवली, नासशक, पुरे्-पप ींपरी-चचींचवड, 
अमरावती, नागपूर, सोलापूर आणर् औरींगाबाद या दहा शहराींची सशफारस राज्य 
शासनाने हद.३१ जुलै, २०१५ पूवी कें द्र शासनास केली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाने जाहहर केलेल्या राज्यातील १० सींभाव्य स्मा ट् शहराींना 
राज्य सस्ी चॅलेंज या कें द्रीय स्तरावरील स्पधेने सहभागी होण्याच्या अनुिींगाने 
सदर शहराींमाफट त तयार करण्यात आलेले स्मा ट् सस्ी प्रस्ताव पवहीत कालावधीत 
कें द्र शासनास सादर करण्याची कायटवाही करण्यात येत आहे. 

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

ििाळा (मुांबई) येथील ॲक्िथा िुष्ट्ीरोग रुग्णालयाि िुष्ट्ी रोग्याांना  
दहनपणाची िागणिू देण्याि येि असल्याबाबि 

 (६४) *  ११४१४   श्री.र्नाादन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वडाळा (मुींबई) येथील ॲक्वथट कुषठरोग रुग्र्ालयात मागील काही विाटपासून 
कुषठ रोग्याींना अत्यींत हहनपर्ाची वागर्कू देण्यात येत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरर्ी महाराषट्र कुषठ पीडीत सींघ्नेचे अध्यक्ष इतर 
मान्यवराींनी रुग्र्ालयाच्या सींबींचधत डॉक््राींना समजपवण्याचा प्रयत्न केला 
असुनही सदरहू रुग्र्ालयात मनमानी चालूच आहे आणर् त्याचा नाहक िास 
कुषठरोग्याींना होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    ॲक्वथट कुषठरोग रुग्र्ालयात आजसमतीस ९५ ते १०० कुषठरोगमुक्त व्यक्ती 
सामाजजक कारर्ाींमुळे कायमस्वरुपी वास्तव्यास आहेत. 
    समाजातील गैरसमजुतीमुळे वाळीत ्ाकलेल्या या कुषठरुग्र्ाींना रुग्र्ालयात 
त्याींच्यातील सुप्त कलागुर्ाींना वाव देऊन त्याींना आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी 
मदत करण्यात येते. 
    ॲक्वथट कुषठरोग रुग्र्ालयातील सवट वदै्यफकय अचधकारी व कमटचारी येथे 
वास्तव्यास असलेल्या व बाह्य रुग्र् पवभागात येर्ाऱया सवट रुग्र्ाींना सन्मानाने 
वागवतात व रुग्र्ाींलयातील कोर्त्याही रुग्र्ाींस कुठलाही नाहक िास होर्ार नाही 
याची नेहमीच काळजी घेतात.  
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 राज्यािील यां्माग िामगाराांसाी  स्ििां् िल्याणिारी मांिळ स्थापण्याबाबि  

(६५) *  १२२२४   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.सुतनल िर्िरे, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.धनांर्य मुांि,े 
श्री.हेमांि र्िले : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील यींिमाग कामगाराींसाठी स्वतींि कल्यार्कारी मींडळ स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या पवचाराधीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पवचाराधीन बाबीींवरील शासनाचा पवचार पूर्ट झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयांत कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, 
(२) सदर बाबीवर शासनस्तरावर कायटवाही चालू आहे. 
(३) पवत्त पवभागाने उपजस्थत केलेल्या मुद्याींवर पवकास आयुक्त (असींघ्ीत 
कामगार) कायाटलयाने आपले असभप्राय हद.२४/०७/२०१५ व हदनाींक ०८/१०/२०१५ 
रोजी सादर केले असता पवत्त पवभागाने पुन्हा नव्याने काही मुद्दे उपजस्थत केले 
असून त्या अनिुींगाने हद.०२/१२/२०१५ रोजीच्या पिान्वये अहवाल मागपवण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

ज्ञानददप विद्यालय, रुपीनगर, पुणे या शाळेिील सलवपिाने 
 विद्याथीनीचा विनयभांग िेल्याबाबि 

(६६) *  ११४३७   श्री.हररससांग राीोि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) ज्ञानहदप पवद्यालय, रुपीनगर, पुरे् या शाळेतील सलपपकाने पवद्याथीनीसोबत 
अजचलल चाळे करुन नतचा पवनयभींग केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्या शाळेतील इतर मुलीींनी सुध्दा शाळेतील सलपपक गैरवतटन 
करतो, अशी तक्रार पुरे् पोलीस स््ेशनमध्ये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेतील मुलीींचे पालक पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी 
गेले असता पोलीस स््ेशनमधील अचधकारी श्रीमती.बोबड ेव कमटचारी शेख याींनी 
मारहार् केल्याचे आढळून आले व सदर प्रकरर् दडपवून ्ाकण्यात आल्याचे 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार दोिीींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
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(३) नाही. 
(४) आरोपी पवरुध्द ननगडी पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ५०४/२०१४ भा.दीं.पव. 
कलम ३५४ (अ), (१) लहान मुलाींचे लैंचगक शोिर् अचधननयम २०१२ चे कलम ८, 
६, ११(१), १२ प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यातील 
आरोपीस हदनाींक २१.११.२०१४ रोजी अ्क करण्यात आली असून त्याचेपवरुध्द 
हदनाींक ०५.०२.२०१५ रोजी मा. न्यायालयात दोिारोपपि दाखल करण्यात आले 
असून गुन्हा न्यायप्रपवष् आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सशििी (मुांबई) येथील दहरर्ी गगविदर्ी चाळीच्या पनुविािासाबाबि  

(६७) *  १२००५   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े: सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सशवडी (मुींबई) येथील ३२९१५.८१ चौ. मी्र पररसरातील हहरजी गोंपवदजी 
चाळ येथे दोन व एक मजली चाळी असून त्यात पागडी पध्दतीचे घरे आहेत. या 
चाळीस १९ विाटपूवी म्हाडाने पुनपवटकासासाठी परवानगी हदल्यानींतरही म्हाडाकडून 
ना हरकत प्रमार्पि न समळाल्याने या चाळीींच्या पनुपवटकासाचे मेससट.एम.बी. 
डवे्हलपमें् याींच्याकडून करण्यात येर्ारे काम गत १९ विाटपासून प्रलींबबत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चाळीकरीता नव्याने पनुपवटकास प्रक्रीया राबवावी अशी 
मागर्ी रहहवाचयाींकडून होत असताींनाही याप्रकरर्ी कोर्तीही कायटवाही न 
होण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ता ननर्टय घेतला व त्यानुसार 
रहहवाचयाींच्या मागर्ीवर शासनाने कोर्ती कायटवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत शासनाची भुसमका काय आहे ? 
  

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
भूकर पाहर्ी क्र.१६१ व १/१६१, परेल सशवडी पवभाग, ठोकरशी जजवराज 

रोड, मुींबई येथील हहरजी गोपवींदजी चाळ क्र. १, २, ३ व ४ या उपकर प्राप्त 
इमारतीच्या पुनपवटकासास म्हाडाद्वारे हदनाींक २१.१२.१९९६ रोजी पवकासकास 
प्रथमत: ना हरकत प्रमार्पिान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. ना हरकत 
प्रमार्पिातील काही अ्ीच्या सींदभाटत याचचका, पवकास ननयींिर् ननयमावलीतील 
झालेल्या बदलाींच्या अनुिींगाने सुधारीत ना हरकत प्रमार्पि व बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेकडून त्या अनुिींगाने सुधारीत परवानगी घेरे्, रहहवाशाींचा पवरोध 
या कारर्ाींमुळे पनुपवटकासास पवलींब झाला आहे. 
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(२) व (३) प्रचन पुनपवटकासास असर्ारा आक्षपे व तक्रारीच्या अनिुींगाने पवकासक 
व रहहवाशी याींची सींयुक्त बठैक होऊन पनुपवटकासाचे काम पुढील तीन विाटत पूर्ट 
करण्याबाबत पवकासकाने हदनाींक १९.०८.२०१४ रोजी हमीपि हदलेले आहे व 
रहहवाचयाींसमवेत सुधारीत करार करण्याची कायटवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या िे.ई.एम. ि सायन रुग्णालयाि रुग्णाांना योग्य 

 आरोग्य सेिा समळि नसल्याबाबि 
(६८) *  ११७५४   श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गरीब व मध्यम वगीय रुग्र्ाींचा आधार असलेल्या मुींबईतील केईएम 
रुग्र्ालयामधील हृदयरोग पवभाग, न्युरोसजटरी पवभाग माहे जुलै, २०१५ पासून 
बींद असल्याने तसेच एमआरआय मशीनही वारींवार बींद जस्थतीत असल्याने सींपूर्ट 
राज्यातनू येर्ाऱया गरीब रुग्र्ाींचे अतोनात हाल होत आहेत. तसेच सायन 
रुग्र्ालयामधील ऑपरेशन चथए्रही बींद असल्याने हृदयावरील ऑपरेशनही थाींबले 
असून या दोन्ही रुग्र्ालयामध्ये उपचाराींसाठी येर्ाऱया खाजगी रुग्र्ालयामध्ये 
उपचारासाठी जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातून येर्ाऱया गोरगरीब हृदयरोग तसेच इतर रुग्र्ाींची गैरसोय दरू 
करून सदरहू रुग्र्ाींना पवनापवलींब चाींगली आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू रुग्र्ालयातील हृदयरोग पवभाग, न्युरोसजटरी पवभाग बींद 
असण्याचे सवटसाधारर् काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मुींबईतील के.ई.एम. रुग्र्ालयातील हृदयरोग व 
न्युरोसजटरी पवभाग बींद नव्हते. तथापप हृदयरोग शल्यचचफकत्साशास्ि पवभागातील 
ऑपरेशन चथय्सट डागडुजीच्या कामासाठी हदनाींक ०७.०९.२०१५ ते २२.०९.२०१५ 
पयांत बींद ठेवण्यात आले होते. तसेच न्युरोसजटरी पवभागातील ऑपरेशन चथय्सट 
एसी प्लाी्ं  नुतनीकरर्ाच्या कामाकरीता हदनाींक ०६.०९.२०१५ ते २९.०९.२०१५ 
पयांत बींद ठेवण्यात आले होते. 
    लोकमान्य ह्ळक महानगरपासलका सवटसाधारर् रुग्र्ालयातील ह्दयरोग 
चचफकत्साशास्ि पवभाग एपप्रल २०१५ ते १५ ऑक््ोबर २०१५ पयांत दरुुस्ती व 
नुतनीकरर् या कारर्ासाठी बींद ठेवण्यात आले होते. तसेच या रुग्र्ालयातील 
न्युरोसजटरी पवभाग कधीही बींद नव्हता. 
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    ज्या रुग्र्ाींवर ननयसमत शस्िफक्रया करावयाची होती, त्याींना पुढील तारखा 
देऊन केईएम व लोकमान्य ह्ळक रुग्र्ालयातच शस्िफक्रया करण्याची सोय 
करण्यात आली होती. 
    तसेच सदर कालावधीत ऑपरेशन चथए्र बींद असल्यामुळे रुग्र्ाींना 
आवचयकतेनसुार नायर रुग्र्ालयामध्ये पाठपवण्याची सोय करण्यात आली होती. 
    के.ई.एम. रुग्र्ालयातील हृदयरोग शल्यचचफकत्सा पवभागातील ऑपरेशन 
चथए्सट हदनाींक २३.०९.२०१५ पासून सुरु करण्यात आले आहेत. तसेच सदर 
रुग्र्ालयातील न्यूरोसजटरी ऑपरेशन चथए्सट हदनाींक ३०.०९.२०१५ पासून सुरु 
करण्यात आले आहेत.  
     लोकमान्य ह्ळक महानगरपासलका सवटसाधारर् रुग्र्ालयातील हृदयरोग 
शल्यचचफकत्साशास् ि पवभाग हदनाींक १५.१०.२०१५ पासून सुरु करण्यात आला आहे. 
(३) मुींबईतील के.ई.एम. रुग्र्ालयातील हृदयरोग शल्यचचफकत्साशास्ि पवभागातील 
ऑपरेशन चथए्सट डागडुजीच्या कामासाठी तसेच न्युरोसजटरी ऑपरेशन चथए्सट 
एसी प्लान्् नुतनीकरर्ाच्या कामाकरीता बींद ठेवण्यात आले होते. 
    लोकमान्य ह्ळक महानगरपासलका सवटसाधारर् रुग्र्ालयातील ह्दयरोग 
चचफकत्साशास्ि पवभाग दरुुस्ती व नतुनीकरर् या कारर्ासाठी बींद होता. 

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

िोल्हापूर ि पुणे येथे मा.उच्च न्द्यायालयाचे खांिपीी स्थापन िरण्याबाबि 

(६९) *  ११९६६   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.र्यांि पार्ील, श्री.आनांदराि 
पार्ील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.अशोि उफा  
भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथे मुींबई उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ व्हावे यासाठी कोल्हापूर 
येथील जजल्हा बार असोससएशनने आींदोलनाचा इशारा हदला असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वाढते नागरीकरर् ननमाटर् होर्ा-या कायदेपवियक समस्या पवचार 
करता पणु्यात अग्रक्रमाने उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ स्थापन करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमीं्याींकड ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मागर्ी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर व पुरे् येथे मुींबई उच्च न्यायालयाचे फफरते खींडपीठ 
(सफकट ् बेंच) स्थापन करण्याचा ननर्टय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू ननर्टय केव्हा घेण्यात आला आहे व या ननर्टयानुसार 
मा.मुख्य न्यायमूती, उच्च न्यायालय मुींबई याींचेकड े प्रस्ताव सादर केला आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर कोर्ता ननर्टय घेण्यात आला, 
(६) अद्याप, शासनाच्या ननर्टयानसुार प्रस्ताव सादर करण्यात आला नसल्यास 
पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) अशा प्रकारचे ननवेदन आढळून आले नाही. 
(३) व (४) सद्यजस्थतीत नवीन खींडपीठासाठी पवपवध स्तरातनू होर्ाऱया मागर्ीस 
अनुसरुन ती तपासून अहवाल सादर करण्याबाबत मुींबई उच्च न्यायालयाच्या 
मा.मुख्य न्यायमूतींनी तीन न्यायमूतींची ससमती गठीत केली आहे. सदरहू 
मागर्ी या ससमतीच्या पवचाराधीन आहे. सदर ससमतीचा अहवाल अद्यापी 
अप्राप्त आहे. राज्यात उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ स्थापन करण्यास 
बराचसा कालावधी लागू शकतो, ही बाब पवचारात घेवून प्रलींबीत ख्ल्याींची 
सींख्या, मुींबई शहरापासूनचे अींतर व लोकसींख्या या ननकिाींवर कोल्हापूर येथे 
मुींबई उच्च न्यायालयाचे फफरते खींडपीठ (सफकट ् बेंच) स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात यावी तसेच पुरे् येथेही मुींबई उच्च न्यायालयाचे फफरते खींडपीठ (सफकट ् 
बेंच) स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पवचार करण्यात यावा अशी सशफारस 
करण्याबाबतचा ननर्टय हद.१२/०५/२०१५ रोजी घेण्यात आला आहे. हह सशफारस 
मा.मुख्य न्यायमुती उच्च न्यायालय, मुींबई याींना हद.१७/७/२०१५ रोजीच्या शासन 
पिान्वये करण्यात आली आहे. 
(५) अद्यापी ननर्टय झालेला नाही. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील हििो पररसराि राहणाऱ्या िरुणीिर चार  

नराधमाांनी बलात्िार िेल्याची घर्ना 
(७०) *  १३५६०   श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील हडको पररसरात राहर्ाऱया २२ विीय तरुर्ीवर चार 
नराधमाींनी बलात्कार केल्याची घ्ना हदनाींक २७ ऑगस्् २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामाफट त चौकशी केली आहे काय, 

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सामुहहक बलात्कार 
करर्ाऱया नराधमावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सामुहहक बलात्कार करर्ाऱया ४ आरोपीताींपवरुध्द पो.स््े. चचकलठार्ा गुरनीं 
१८४/२०१५ कलम ३७६ (ड), ३२३, ५०४, ५०६, १०९, ११४ भादींपव प्रमारे् गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून गुन्ह्यातील सवट आरोपीताींना हदनाींक ३०.०८.२०१५ 
व हदनाींक ३१.०८.२०१५ रोजी अ्क करण्यात येवनू त्याींची पोलीस कस््डी घेवून 
न्यायालयीन पोलीस कस््डीमध्ये रवानगी करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचा 
सखोल तपास करुन मा. न्यायालयात दोिारोप पि क्र.११६/२०१५ हदनाींक 
२१.११.२०१५ अन्वये सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई येथील स् िामी वििेिानांद एस.आर.ए.सहिारी गहृतनमााण सांस् था मयाा.च्या 

वििासिाला बेिायदेशीरररत् या इरादाप् ि आय.ए.ए.प्रमाणप् ददल् याबाबि 

(७१) *  १११५३   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िर्िरे, 
श्री.हेमांि र्िले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३४७० ला ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील स् वामी पववेकानींद एस.आर.ए.सहकारी गहृननमाटर् सींस् था मयाट. 
पववेकानींद नगर, वाकोला बब्रज, साींताकु्रझ च् या मे.जेसमनी डवे् हलपसट या 
पवकासकाला प्रकल् पामध् ये बेकायदेशीरररत् या इरादापि व आय.ओ.ए.प्रमार्पि 
हदल् याची बाब माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् पामध् ये ७०% सभासदाींची सींमती नसतानाही ननवड 
कररे्बाबतचा ठराव घेरे्, पररसशष ्-२ रद्द कररे्बाबत अप् पर जजल् हाचधकारी, मुींबई 
याींनी पि हदलेले असतानाही एस.आर.ए.अचधका-याींकडून पवकासकास चुकीच् या 
पद्धतीने मदत करुन ननवड करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी करुन प्रकल् प अींमलबजावर्ी स् थचगती 
देण् याची मागर्ी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख् यमींिी याींचेकड े केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, तक्रारीनुसार दोिीींवर काय कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) अशा आशयाचे मा. लोकप्रनतननधीींचे शासनास उद्दशूेन 
सलहहलेले हदनाींक ४.९.२०१५ चे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. तसेच, या झोपडपट्टी 
पुनवटसन योजने सींदभाटतील दसुरे ननवेदन हदनाींक १३.१०.२०१५ रोजी प्राप्त झाले 
आहे. 
(२) कोले कल्यार्, साींताकु्रझ येथील न.भू.क्र. ८८, ८९, ९० या समळकतीवरील 
झोपडीधारकाींनी सन २००३ मध्ये स्वामी पववेकानींद सह. गहृ. सींस्था स्थापन 
करुन बहृन्मुींबई पवकास ननयींिर् ननयमावली, १९९१ पवननयम ३३ (१०) अन्वये 
झोपडपट्टी पनुवटसन योजना राबपवण्याबाबत पवकासक  मे.जेसमनी डवे्हलपसट याींचे 
बरोबर हद. ३.८.२००३ रोजी पवकास करारनामा केलेला आहे. त्यानुसार 
पवकासकाने हद. १९.५.२००४ रोजी योजनेचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनवटसन 
प्राचधकरर्ास सादर केला होता. या योजनेबाबत अप्पर जजल्हाचधकारी, 
(अनत./ननषका.)पजचचम उपनगर हद. १६.३.२००४ अन्वये प्रमाणर्त  केलेल्या परर.२ 
नुसार १४६ पाि झोपडीधारकाींपकैी १०५ झोपडीधारकाींनी सींयुक्त लेखी सींमती 
हदल्यानुसार प्राचधकरर्ाने या योजनेस हद. १६.१.२००६ रोजी आशय पि हदलेले 
आहे. 

अप्पर जजल्हाचधकारी, (अनत./ननषका.) पजचचम उपनगर याींनी        
हद. २६.१०.२००६ अन्वये सदर योजनेचे परर.२ रद्द करावे असे कळपवण्यापवूीच 
झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर्ाने योजनेला आशयपि हदल्याचे हदसून येते. 
(३) होय.   
(४) मा. लोकप्रनतननधीींच्या उक्त हद. ०४.०९.२०१५ च्या ननवेदनास अनुसरुन 
मुख्य कायटकारी अचधकारी, झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर् याींच्याकडून शासन 
पि हद. ०५.१०.२०१५ च्या पिान्वये अहवाल मागपवण्यात आलेला आहे. 
त्याचप्रमारे् या सह.गहृ. सींस्थेने योजनेचे पवकासक बदलण्यासींदभाटत केलेल्या 
तक्रारीनुसार हद.३.४.२०१५ रोजी गुप्त मतदान घेऊन पवकासक बदलण्याची 
सींस्थेची पवनींती मु.का.अ.झो.पु.प्रा.याींनी हद. २०.८.२०१५ च्या आदेशान्वये अमान्य 
केली आहे. याप्रकरर्ी मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत 
उच्चस्तरीय ससमतीकड े सींबींचधताींनी मुख्य कायटकारी अचधकारी, झोपडपट्टी 
पुनवटसन प्राचधकरर् याींचे आदेशापवरुध्द अपील क्र. ९/२०१५ दाखल केलेले आहे.  
या अपपलावरील ननर्टयानुसार पढुील कायटवाही करण्यात येईल.   
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ीाणे आणण मुलुांि स्रे्शन दरम्यानच्या प्रस्िाविि विस्िारीि रेल्िे स्थानिास 
मनोरुग्णालयाच्या िाब्यािील र्ागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(७२) *  ११८९५   अॅि.तनरांर्न िािखरे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठारे् आणर् मुलुींड स््ेशन दरम्यानच्या प्रस्तापवत पवस्तारीत ठारे् 
स्थानकास मनोरुग्र्ालयाच्या ताब्यातील ३१ हेक््र पैकी ६ हेक््र जागा 
लागर्ार असल्याच्या प्राथसमक अहवाल ठारे् महानगरपासलकेने नेमलेल्या 
सल्लागाराने हदनाींक २४ माचट, २०१५ रोजी वा त्या दरम्यान हदला असल्याचे 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव ठारे् महानगरपासलकेकडून सावटजननक आरोग्य 
पवभागाकड े सादर करण्यात आल्यास, त्याप्रकरर्ी सकारात्मक ननर्टय घेण्यात 
येईल, असे मा.सावटजननक आरोग्य मींिी, याींनी हदनाींक २३ माचट, २०१५ रोजी वा 
त्या दरम्यान घोपित केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) त्याचप्रमारे् ठारे् येथील प्रवासी गदीचा तार् कमी होण्यासाठी मा.पालकमींिी 
ठारे् जजल्हा याींनी हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी मा.मुख्यमींिी महोदयाींचे 
उपजस्थत आयोजजत केलेल्या शासकीय कायटक्रमात पवस्तारीत ठारे् रेल्वे 
स्थानकासाठी ठारे् मनोरुग्र्ालयाचे ताब्यातील १० एकर जागा शासनाने द्यावी 
अशी मागर्ी मा.मुख्यमींिी महोदयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पवस्तारीत ठारे् स्थानकास जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाची भूसमका काय आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रकरर्ी मा. मींिी, सा.बाीं. (सा.उ.) व मा.आरोग्य मींिी याींचे दरम्यान 
हदनाींक १५.१२.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकी दरम्यान मध्य रेल्वे माफट त 
मींजुरीप्राप्त असभयाींबिकी नकाशा नसुार या प्रकरर्ी सपवस्तर प्रस्ताव सादर 
करण्यात आल्यानींतर उचचत ननर्टय घेण्यात येईल असे मा.सावटजननक आरोग्य 
मींिी याींनी साींचगतले आहे. 
(३) मा.मुख्यमींिी महोदयाींकड ेअशी लेखी मागर्ी केल्याचे ननदशटनास येत नाही. 
(४) सद्यजस्थतीत ठारे् महानगरपासलकेमाफट त प्रस्तापवत पवस्तारीत ठारे् 
स्थानकासाठीचे चार पयाटयी असभयाींबिकी नकाशे मध्य रेल्वेकड ेमींजुरीसाठी सादर 
करण्यात आले आहेत. 
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     सदरच्या पयाटयी नकाशाींपकैी ज्या असभयाींबिकी नकाशास मध्य रेल्वेची 
प्राथसमक मींजुरी प्राप्त होईल त्यानुसार ठारे् मनोरुग्र्ालयाच्या ताब्यातील जमीन 
समळपवण्यासाठी सावटजननक आरोग्य पवभागाकड ेप्रस्ताव सादर कररे्त येईल. 

----------------- 
पुणे ििगाि बुद्रिु येथे मुीा नदीच्या नदीपा्ार्िळील  

अनधधिृि बाांधिामाबाबि 
(७३) *  १२६४१   अॅि.र्यदेि गायििाि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् वडगाव बदु्रकु येथे मुठा नदीच्या पािात पवठ्ठलवाडी ते वारजे रस्त्यावर 
उभारलेल्या इमारतीच्या पवरोधात हररत लवादाने सहा महहन्यापूवी ननकाल देताना 
हा भाग पूर रेिेत (ब्ल्य ू लाईन) येत असून तो काढून ्ाकण्याचे आदेश पुरे् 
महानगरपासलकेला हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे महापासलकेसह अन्य कुठल्याही सरकारी यींिरे्ला 
नदीपािात कोर्तेही काम करताना पा्बींधारे पवभागाची परवानगी घ्यावी लागते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत हररत लवादाने हदलेल्या ननर्टयानुसार शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, यापढेु नदीपािाजवळ बाींधकामे होवू नये म्हर्नू शासनाने कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मा.हररत लवाद याींनी अजट क्र. २/२०१३ व ५२/ २०१४ 
मध्ये मुठा नदीच्या पािालगत पवठ्ठलमींदीर ते राषट्रीय महामागट क्र. ४ पयांत पूर 
रेिेत (ब्ल्यू लाईन) येर्ाऱया अनचधकृत बाींधकामाबाबत योग्य ती कायदेशीर 
कायटवाही कररे्बाबत आदेश हदले आहेत. 
(२) होय. 
(३) मुठा नदी पािालगतच्या जागेवर व पवकास आराखड्यावर पूर रेिेच्या 
आखर्ीचे काम सुरु आहे. सदर काम झाल्यानींतर प्रत्यक्ष पूर रेिेत येर्ाऱया 
अनचधकृत बाींधकामाबाबत योग्य ती कायदेशीर कायटवाही कररे्चे प्रस्तापवत आहे. 
     तसेच पवठ्ठलमींदीर ते राषट्रीय महामागट क्र. ४ दरम्यान मुठा पािालगत पूर 
रेिेमधील २४ सम्र डी. पी. रस्त्यामध्ये येर्ाऱया सोसाय्ीला महाराषट्र 
महानगरपासलका अचधननयमातील तरतदुीनुसार हदलेल्या नो्ीशी पवरुध्द 
अजटदाराने मा.जजल्हा न्यायालयात केलेल्या अपीलावर मा.न्यायालयाने “जैसे थे” 
चे आदेश हदले आहेत. 
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     सदर अपपलावर मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायटवाही करण्याचे पुरे् 
महानगरपासलकेकडून प्रस्तापवत आहे. 
(४) पुरे् महानगरपासलकेच्या क्षबेिय अचधकाऱयाींची पदननदेसशत अचधकारी म्हर्नू 
ननयुक्ती केली असून त्याींचे माफट त अनचधकृत बाींधकामधाराकाींना नो्ीस देऊन 
पुरे् महानगरपासलकेमाफट त कायटवाही करण्यात येते. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई उच्च न्द्यायालय िसेच अन्द्य खांिपीीािील  

अधधिाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
 

(७४) *  १३०४२   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उच्च न्यायालय तसेच औरींगाबाद, नागपूर खींडपीठात केसेस प्रलींबबत 
राहण्याचे प्रमार् सातत्याने वाढत असल्याने माहे जून, २०१५ पयटत ३ लाख ७६ 
हजार ६०४ केसेस प्रलींबबत आहेत, तसेच न्यायालयीन अचधकाऱयाींचीही अनेक पदे 
ररक्त असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी पायाभूत सुपवधा, 
मनुषयबळ पुरपवण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मुींबई उच्च न्यायालय मुख्यपीठ तसेच 
औरींगाबाद व नागपूर खींडपीठात माहे जनू २०१५ पयांत ३ लाख ७६ हजार ६०४ 
केसेस प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे. उच्च न्यायालयातील काही पदे ररक्त आहेत, 
तथापप उच्च न्यायालयातील न्यायमुतींची ननयुक्ती ही बाब कें द्रशासनाच्या 
अखत्यारीत आहे. त्यानुसार मुींबई उच्च न्यायालयातील न्यायमुतींची सींख्या ७५ 
वरुन ९४ इतकी वाढपवण्याचा ननर्टय १ एपप्रल २०१५ रोजी कें द्रशासनाने घेतला 
आहे. त्यास अनूसरुन नव्याने ननयुक्त होर्ाऱया न्यायमुतींसाठी सहायक कमटचारी, 
वाहने, को ट् हॉल्स, दालने, इ सुपवधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत, तसेच 
न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सींपुर्ट 
सींगर्कीकरर् करुन सेंट्रलाईज्ड ई-फाइल ससस््ीम, केस डडस्प्ले ससजस््म, इ-सुपवधा 
उपलब्ध करुन हदलेल्या आहेत. यासशवाय उच्च न्यायालय प्रशासनाने वेळोवेळी 
मागर्ी केल्याप्रमारे् पवपवध प्रकारच्या सुपवधा शासनामाफट त पुरपवण्यात येतात. 
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरािील अनधधिृि मोबाईल र्ॉिसािर िारिाई िरण्याबाबि 

 (७५) *  ११५२२   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् शहरात पवपवध मोबाईल कीं पनीद्वारे अनेक अनचधकृत ्ॉवसट उभारण्यात 
आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुरे् शहरात फकती मोबाईल ्ॉवसट अचधकृत आहेत व फकती 
अनचधकृत आहेत याची माहहती महानगरपासलकेकड ेवा शासनाकड ेआहे काय, 
(३) असल्यास, अनचधकृत मोबाईल ्ॉवसटवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, पुरे् महानगरपासलकेने केलेल्या सव्हेक्षर्ानुसार 
पुरे् शहरात २३०२ मोबाईल ्ॉवर अनचधकृत असल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) होय, पुरे् शहरात एकूर् २४५४ मोबाईल ्ॉवर असून त्यापकैी १५२ मोबाईल 
्ॉवर अचधकृत आहेत, तर २३०२ अनचधकृत आहेत. 
(३) व (४) महाराषट्र महानगरपासलका अचधननयमाच्या कलम २६० (१) व २६० 
(२) अन्वये नो्ीसा देण्यात येतात. तसेच अनचधकृत मोबाईल ्ॉवरचे बाींधकाम 
प्रत्यक्ष चालू असताना आढल्यास त्यास महाराषट्र महानगरपासलका 
अचधननयमाच्या कलम ४७८ (१) अन्वये नो्ीस देऊन ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात येते. 
      आजतागायत २९ अनचधकृत मोबाईल ्ॉवर ननषकाससत कररे्त आलेले 
आहेत. 
       माि, मोबाईल ्ॉवर ननयमावली सींदभाटत मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या याचचका क्र. २०४३/ २०१४ व क्र. २०४७/ २०१४ मधील मनाई आदेशामुळे 
अनचधकृत ्ॉवरवर कारवाई कररे् शक्य होत नाही, अशी वस्तजुस्थती आहे. 

----------------- 
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नगरपांचायि मूल (जर्.चांद्रपूर) क्षे्ािील र्ागेच्या गुांीेिारीला 
 बेिायदेशीर परिानगी ददल्याबाबि 

(७६) *  १३८७६   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगर पींचायत मूल (जज.चींद्रपूर) क्षेिात आहदवासीची जागा, पट्टयात 
समळालेल्या जागा, शासफकय जागा अवधैररत्या सन २००५ ते २०१२ या 
कालावधीत गुींठेवारीला बेकायदेशीर परवानगी हदल्या गेल्याचे ननदशटनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गुींठेवारी प्रकरर्ाची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी 
जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींना हदनाींक १ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन 
देवनूही कायटवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) यासींदभाटत लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या तक्रार अजाटच्या 
अनिुींगाने जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत 
सूचचत करण्यात आले होते. 
(२) जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींनी जव्दसदस्यीय चौकशी ससमती गहठत केली होती. 
(३) जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींनी शासनास सादर केलेल्या चौकशी ससमतीच्या 
अहवालाबाबत त्याींचे सुस्पष् असभप्राय मागपवण्यात आले आहेत. 
(४) जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींचे असभप्राय प्राप्त झाल्यावर त्याआधारे योग्य ती 
कायटवाही करण्यात येईल, 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरािील रदहिाशाांििील खासगी विदहरीांचा तन:शुल्ि  

तनयमबा्य उपसा होि असल्याबाबि 

(७७) *  १११८७   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ीािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर शहरातील रहहवाशाींकडील खासगी पवहहरीींचा नन:शुल्क ननयमबाह्य 
उपसा होत असल्याने महापासलकेला जवळपास १५ लाख रुपयाींचा भूदांड सोसावा 
लागत असल्याचे हदनाींक २३ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशटनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी पवहहरीींना रु. ५०० शुल्क असताना, नन:शुल्क व 
ननयमबाह्य उपसा करर्ा-या सींबींचधताींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सावटजननक ग्ार लाईनचे पाण्याने अथवा अनतवजृष्मुळे बाजबूाजचेू 
रस्त्यावरील पार्ी पवहहरीत गेल्याने खाजगी पवहहरी दिूीत होत असतात. अचयाच 
प्रकरर्ात खाजगी पवहहरीतील दिूीत पाण्याचा उपसा नन:शुल्क करण्यात येतो. 
     अशा प्रकरर्ात कायटप्रर्ाली ननचचीत करण्यात आली असून खाजगी 
पवहहरीची नन:शुल्क उपसा करण्यासींबींधी नागपूर महानगरपासलका स्थायी ससमती 
ठराव क्र.३६४ हद. ६/१२/२०१४ अन्वये मान्यता हदलेली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर सुधार प्रन्द्यासने महानगर प्रारुप वििास आराखिा ियार िेल्याबाबि 

(७८) *  १२३११   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.हेमांि र्िले, 
अॅि.तनरांर्न िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर महानगरक्षेिामध्ये नागपूर जजल्ह्यातील ९ तहससलमधील ७७१ 
गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या क्षेिाचा ननयोजन पध्दतीने पवकास करण्यासाठी नागपूर सुधार 
प्रन्यासने महानगर प्रारुप पवकास आराखडा तयार केला असून या आराखडयास 
हजारो आक्षपे दाखल करण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवकास आरखड्यातील आरक्षर्ामुळे ७२० गावातील सुमारे २ लाख 
घरे व १० लाख भूखींड अननयसमत होर्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, येथील नागररकाींचा पवकास आराखड्यास होत असलेला पवरोध 
लक्षात घेता हा पवकास आराखडा रद्द कररे्बाबत शासनाची भूसमका काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर महानगर क्षेिामध्ये नागपूर जजल्ह्यातील ९ 
तहससल मधील एकूर् ७२१ गावाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
(२) नागपूर सुधार प्रन्यासने उपरोक्त कायटक्षेिासाठीचा पवकास आराखडा तयार 
करुन त्यासींबींधी, जनतेकडून सूचना / हरकती मागपवण्यासाठीची, नो्ीस कलम 
२६ अन्वये हदनाींक १९ ते २५.०२.२०१५ रोजीच्या राजपिात प्रससध् द केली आहे. 
त्यानुसार प्रससध्द केलेल्या प्रारुप पवकास योजनेवर एकूर् ६५३७ हरकती / सूचना 
प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नागररकाींकडून प्राप्त झालेल्या ६५३७ हरकती / सुचनाींवर सुनावर्ीसाठी 
ननयोजन ससमतीचे गठर् केलेले आहे. उक्त हरकती/ सुचनाींवर ननयोजन ससमती 
गुर्वत्ता पवूटक तसेच ननयोजनाच्या दृष्ीने पवचार करीत आहे. त्यानींतर नागपूर 
सुधार प्रन्यास सदरची प्रारुप पवकास योजना शासनाकड े कलम ३० अन्वये 
मींजूरीसाठी सादर करर्ार आहे. त्यावर शासन पवहहत कालावधीत योग्य तो 
ननर्टय घेवनू अींनतम मींजूरी प्रदान करेल. 

----------------- 
ीाणे जर्ल््यािील उत्िन बांदरामध्ये मच्छ मार ि समुद्र सुरक्षा िरणारे  

र्िान याांच्या िादािून एि मजच्छमार र्बर र्खमी झाल्याबाबि 
(७९) *  ११६६५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  
भाई र्गिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६९९० ला ददनाांि २२ र्ुलै, २०१५ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठारे् जजल्ह्यातील उत्तन बींदरामध्ये पेट्रोसलींग स्पीड बो्ीमधील मच्छीमार व 
समुद्र सुरक्षा करर्ारे जवान याींच्या वादातून हदनाींक १७ मे, २०१५ रोजी एक 
मजच्छमार जबर जखमी झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जबर जखमी झालेल्या मजच्छमाराला मदत करण्याबाबत व त्या 
हठकार्ी होर्ारे वाद सम्पवण्यासाठी राज्य शासन व कें द्र शासनाने आचवासन 
हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोर्तीच कायटवाही न झाल्यामुळे भपवषयात अनेक 
वादाींमुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरबाबत असभलेखी कोर्ताही प्रस्ताव / आचवासन प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरर्ी बींदर पररमींडळातगटत यलोगे् पोलीस ठारे् येथे नौदलाच्या 
स्पीड बो्ीवरील एकूर् ०५ जवानाींपवरुध्द गु.र.क्र.१७/१५ भादींपव ३०७, ३३६, ३२३, 
४२७, ५०४, ५०६ व ३४ कलम सह ३,२५ भा.ह.का. व ३७ (अ) म.पो.का.अन्वये 
गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई ि उपनगरािील झोपिपट्टी पनुिासन योर्नेि एिापेक्षा  
अनेि घरे मोफि घेणा-याांविरुद्ध िारिाई िरण् याबाबि 

(८०) *  १११३९   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरातील झोपडपट्टी पुनवटसन योजनेत (एसआरए) एकापेक्षा 
अनेक घरे मोफत घेतलेल् या लाभाथींची माहहती डे् ा से्ं रमध् ये एकबितररत् या 
जमपवण् यास शासनाने सुरुवात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एकापेक्षा अनेक घरे मोफत घेर्ा-याची फकती प्रकररे् माहे 
सप् ्ेंबर, २०१५ अखेरपयांत ननदशटनास आले आहेत व त् याींचेपवरुद्ध कोर्ती कारवाई 
करण् यात आली आहे ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) मुींबई व उपनगरातील झोपडपट्टी पुनवटसन योजनेतनू घरे 
घेतलेल्या सवट लाभाथ्याांचे सवेक्षर् करुन ती माहहती एकबितररत्या डा्ा 
से्ं रमध्ये ठेवण्यासाठी ननपवदा काढण्याची प्रफक्रया हदनाींक १५.०९.२०१५ रोजी 
झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर्ाच्या स्तरावर सुरु करण्यात आली आहे. 
(२) सव्हेक्षर्ाचे काम अद्याप सुरु करण्यात आलेले नाही. काम पूर्ट झाल्यानींतर 
अशा प्रकारची माहहती उपलब्ध होऊ शकेल. 

----------------- 
विदभााि बदली होऊनही िामािर रुर्ू न झालेल्या 

 अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(८१) *  १४१४९   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) ज्या अचधकाऱयाींची पवदभाटत बदली होऊनही ते रुज ूहोत नसतील तर अशा 
अचधकाऱयाींना तात्काळ प्रभावाने २४ तासाच्या आत ननलींब ज त करर्ार असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमीं्यानी आदेश हदले 
असल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर आदेशचा शासन ननर्टय जारी करण्याबाबत शासनाने काय 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) शासन आदेशाचे पालन कररे् हे शासकीय 
अचधकारी/कमटचाऱयाींचे कतटव्य आहे.  शासनाच्या आदेशाचे पालन न करर्ाऱया 
अचधकारी/ कमटचारी याींनी  महाराषट्र नागरी सेवा (वतटर्कु) ननयम १९७९ मधील 
तरतूदीींचा भींग केल्यास महाराषट्र नागरी सेवा  (सशस्त व अपपल) ननयम १९७९ 
मधील ननयमानुसार ते सशस्तभींग कारवाईस पाि ठरतात. त् यानुसार जे अचधकारी/ 
कमटचारी त्याींची बदली होऊनही बदलीच्या हठकार्ी ते हजर झाले नाही, त्याींच्या 
पवरुध्द शासन आदेशाचे पालन केले नाही म्हर्नू काही पवभागाींकडून 
सशस्तभींगाची/ ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही 

----------------- 
श्री.िळुर्ाभिानी मांददरािील विश् िस्ि मांिळाच्या गेल्या अनेि 

 िषाािील िोट्यिधी रूपयाांच्या गैरिारभाराबाबि 
(८२) *  ११८८०   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.तळुजाभवानी मींहदरातील पवच वस्त मींडळाच्या गेल्या अनेक विाटतील 
कोटयावधी रूपयाींच्या गैरकारभार, मौल्यवान दाचगन्याींचा अपहार पुजारी मींडळाने 
उघडकीस आर्ला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार या प्रकरर्ी काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) धमाटदाय सह आयुक्त, लातूर याींच्याकड े पुजारी 
मींडळाने दानपे्ी सललाव सींदभाटत अजट दाखल केला होता. अजाटनसुार झालेल्या 
हदनाींक २०.४.२०१० च्या आदेशान्वये २००९ पूवीच्या २० विाटच्या काळात ससींहासन 
दानपे्ीमधील अफरातफरीसींदभाटत जजल्हाचधकारी याींना अनतवरीषठ पोलीस 
अचधकाऱयामाफट त चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार 
जजल्हाचधकारी, उस्मानाबाद याींनी हदनाींक २५.०४.२०१० च्या पिान्वये चौकशी 
नेमण्याची पवनींती शासनास केली होती. 
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(२) शासनाकडून सी.आय.डी. चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) सी.आय.डी.चौकशी चालू असून चौकशी सींदभाटत जजल्हाचधकारी कायाटलयाकडून 
माहहती प्राप्त करुन घेण्यासाठी सी.आय.डी कडून पिव्यवहार चालू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

 

मालेगािचे अप् पर जर्ल् हाधधिारी याांना लाचलुचपि  
प्रतिबांधि विभागाने अर्ि िेल्याबाबि 

(८३) *  १४०४०   श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालेगावचे अप् पर जजल् हाचधकारी श्री.रामचींद्र बापू पवार याींना ३५ लाख 
रूपयाींची लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींधक पवभागाने सापळा रचनू हदनाींक ५ 
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याींच् या घरावर व कायाटलयावर ्ाकण् यात आलेल् या धाडीमध् ये 
फकती को्ीींची बेहहशोबी मालमत् ता आढळून आली आहे तसेच या सवट प्रकरर्ाचा 
तपास पूर्ट झाला आहे काय,  
(३) असल् यास, त् याींचे पवरूध् द गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे काय, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय. या प्रकरर्ी अपर जजल्हाचधकारी, मालेगाव श्री. 
रामचींद्र पवार याींनी खाजगी व्यक्ती श्री. हदनेशभाई प्ेल याींचेमाफट तीने       
रु. ३५,००,०००/- इतकी लाचेची मागर्ी करुन ती स्वीकारण्याचे मान्य केल्याने 
त्याींना हदनाींक ०६.०८.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली होती. 
(२), (३) व (४) या प्रकरर्ी अपर जजल्हाचधकारी, मालेगाव श्री.रामचींद्र पवार व 
खाजगी व्यक्ती श्री.हदनेशभाई प्ेल याींचेपवरुध्द भद्रकाली पोलीस स््ेशन, नासशक 
शहर येथे गु.र.क्र.३१३६/२०१५ लाचलुचपत प्रनतबींधक अचधननयम, १९८८ कलम ७, 
८, १२, १३(१)(ड), १३(२) व १५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. तसेच सदर गुन्हयाचे अनुिींगाने त्याींचे मालमत्तेची 
चौकशी सुरु आहे. 

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

 

शेंद्रा (जर्.औरांगाबाद) औद्योधगि िसाहिीिील रॅडििो एनव्ही डिजस्र्लरी या 
िां पनीि िमाचाऱ्याचा हाि या्ं ाि गेल्याने झालेला मतृ्य ू

(८४) *  ११५६३   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ रार्रूिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शेंद्रा (जज.औरींगाबाद) औद्योचगक वसाहतीतील रॅडडको एनव्ही डडजस््लरी या 
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कीं पनीत भुसा वाहून नेर्ाऱया बाळू रामफकसन जयकर या कमटचाऱयाचा हात यींिात 
अडकल्याने त्याचा मतृ्यू झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरील कीं पनीत काम करर्ाऱया मतृ कमटचाऱयाच्या कु्ूींबास 
कोर्त्या स्वरुपाची आचथटक मदत करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) रॅडडको एनव्ही डडजस््लरीज महाराषट्र सल. (डी-१९२ ते 
१९५, एम.आय.डी.सी., शेंद्रा, औरींगाबाद) या कारखान्यात हदनाींक ०७.०९.२०१५ 
रोजी रािी ११.४५ च्या सुमारास श्री.बाळू जयफकसन जयकर या कामगाराचा 
बगास वाहून नेर्ाऱया कन्व्हेअर बेल््मध्ये हात अडकल्याने गींभीर जखमी 
झाल्यामुळे मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे. 
(२) मतृ कामगाराच्या वारसदारास नकुसानभरपाई समळण्यासाठी मा.आयकु्त, 
श्रसमक नकुसानभरपाई याींच्याकड ेजमा करण्यासाठी कारखान्याच्या भोगव्ादारास 
सूचना हदल्या आहेत. मतृ कामगाराच्या वारसदारास कारखान्याच्या 
व्यवस्थापनाने रक्कम रुपये ५,००,०००/- सानुग्रह अनदुान म्हर्नू हदली आहे. 
तसेच मतृ कामगाराच्या वारसास नोकरी देण्याचे व्यवस्थापनाने मान्य केले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उर्ळाईिािी (िा.िरिीर, जर्.िोल्हापूर) येथील सहाय्यि नगररचना अधधिाऱ्यास 

लाचलुचपि प्रतिबांधि विभागाच्या अधधिाऱ्याांनी रांगेहाि पििल्याबाबि 

(८५) *  ११५०७   श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) करवीर (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील उजळाईवाडी येथील खरेदी केलेल्या 
जसमनीच्या सात-बारा उताऱयावर मालकाचे नाव लावण्यासाठी दोन लाख रुपयाींची 
लाच घेताना सहाय्यक नगररचना अचधकाऱयास लाचलुचपत प्रनतबींधक 
पवभागाच्या अचधकाऱयाींनी रींगेहात पकडले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत अचधकाऱयावर 
फौजदारी गुन्हे नोंदपवण्याबाबत कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय.         
(२) व (३) उजळाईवाडी, ता.करवीर, जज.कोल्हापूर येथील रर.स.नीं. १६६/ब मधील 
४४४२.३८ चौ.मी्र एवढया सललावात घेतलेल्या जसमनीची ७/१२ असभलेखात नोंद 
घेण्याची सशफारस करण्यासाठी तक्रारदार श्री.राजेंद्र देसाई याींचेकड े            
रु. १०,००,०००/- एवढया लाच रकमेची दोन ्प्प्यात मागर्ी करुन          
हद. ०२.०९.२०१५ रोजी आरोपी लोकसेवक श्री.ससमर जगताप, सहायक नगर 
रचनाकार याींनी रु. २,००,०००/- एवढी रक्कम पींचासमक्ष जस्वकारली असता 
त्याींना रींगेहात पकडण्यात आले आहे. त्यानुसार त्याींचेपवरुध्द शाहुपुरी पोलीस 
ठारे् येथे भाग-६, गु.र.क्र.१०३/२०१५ लाचलुपत प्रनतबींधक अचधननयम, १९८८ 
कलम ७, १३(१)(ड) व १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. आरोपी लोकसेवक यास सींचालक, नगर रचना, 
महाराषट्र राज्य, पुरे् याींनी हदनाींक २२.०९.२०१५ च्या आदेशान्वये शासन सेवेतनू 
ननलींबबत केले आहे. 

----------------- 
िरळी िोळीिाड्यािील सुमारे सािचेार एिरचा भूखांि हा झोपिपट्टी  

म्हणनू पनुिासन प्राधधिरणाने घोवषि िरण्याबाबि 
(८६) *  १३७२२   श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.प्रिाश गर्सभये :   सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी कोळीवाड्यातील सुमारे साडचेार एकरचा भूखींड हा झोपडपट्टी म्हर्नू 
पुनवटसन प्राचधकरर्ाने नुकताच घोपित केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या झोपडपट्टी पुनवटसन प्राचधकरर्ाच्या या ननर्टयाला पासलकेच्या 
जी-दक्षक्षर् पवभागाने पवरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत हा पररसर झोपडपट्टी म्हर्नू घोपित करण्याबाबत तेथील 
रहहवाचयाींनी तशी मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय ननर्टय घेतला आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही. 
      तथापप, जव्हलेज वरळी कोळीवाडा, मुींबई शहर येथील न.भू.क्र. २२४ (पै), 
२३६, २४६, २४७, २४८ व इतर भूकर क्रमाींकाचे क्षेि महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेि 
(सु.नन. व पु.) अचधननयम १९७१ च्या कलम ३सी अन्वये झोपडपट्टी पनुवटसन 
क्षेि म्हर्नू घोपित करण्यासाठी सींबचधताींकडून हरकती व सुचना मागपवण्यासाठी 
झोपडपट्टी पुनवटसन प्राचधकरर्ाने हद. ०३.१०.२०१५ रोजी प्रत्यक्ष जागेवर व 
वतटमानपिामध्ये जाहहर सुचना प्रससध्द केली आहे. 
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(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने हद. २४.०३.२०१५ व हद. १२.१०.२०१५ च्या 
पिान्वये सदर भूखींड झोपडपट्टी म्हर्नू घोपित करु नये, असे झोपडपट्टी पनुवटसन 
प्राचधकरर्ास कळपवले आहे. 
(३) ननयोजजत वारसलेन एस.आर.ए. सहकारी गहृननमाटर् सींस्थेच्या हद. 
१९.०१.२०१५ रोजी प्राप्त पिान्वये वरळी येथील न.भू.क्र. २२४ (पै), २३६, २४६, 
२४७, २४८ चे क्षेि महाराट्र झोपडपट्टी क्षेि (सु.नन.व पु.) अचधननयम १९७१ च्या 
कलम ३ सी अन्वये झोपडपट्टी पुनवटसन क्षेि म्हर्नू घोपित करण्याची पवनींती 
केली आहे. 
(४) या सींदभाटत झोपडपट्टी पनुवटसन प्राचधकरर्ाकडून अहवाल मागपवण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या व्यिस्थापनाबाबि 

(८७) *  ११६२७   श्री.अमररशभाई परे्ल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत नोकरीसाठी अजट केलेल्या उमेदवाराने शैक्षणर्क अहटता आणर् कामाचा 
अनुभव यापवियी हदलेली माहहती असत्य व असींभवनीय असल्याचे सहजपरे् 
लक्षात येण्यासारखे असूनही त्याकड े दलुटक्ष करुन महाराषट्र लोकसेवा आयोगाने 
एका अपाि उमेदवाराची ननवड केली आणर् त्यानुसार त्यास शासकीय नोकरीही 
समळाली, अशी धक्कादायक माहहती महाराषट्र प्रशासकीय न्यायाचधकरर्ापढुील 
(मॅ्) एका प्रकरर्ात उघड झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सुमारास ननदशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अींती एमपीएससी च्या व्यवस्थापनेबाबतची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत या बाबत अपाि ननवड करर्ाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर 
व कमटचाऱयाींवर शासनाने काय कायटवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) भािा अचधकारी (हहींदी), भािा सींचालनालय, 
ग्-ब या पदावरील (अमागास-१) (जाहहरातीचा हदनाींक ८.९.२०११) श्री.गवई 
याींच्या ननयुक्ती सींदभाटत श्री.पोवार याींनी शैक्षणर्क अहटता व अनुभवाच्या 
प्रमार्पिासींदभाटत आक्षेप घेऊन मा.महाराषट्र प्रशासकीय न्यायाचधकरर् येथे मूळ 
अजट क्र. ६८०/२०१३ दाखल केला. सदर प्रकरर्ी मा.न्यायाचधकरर्ाने हदनाींक 
१७.८.२०१५ च्या ननर्टयान्वये “श्री.गवई याींच्या शैक्षणर्क अहटता व अनुभवाच्या 
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प्रमार्पिासींदभाटत काही ननरीक्षर् नोंदवनू सदर पदासाठी श्री.पोवार पाि ठरत 
असतील तर त्याींना ३ महहन्यात नेमर्कू देण्यात यावी” असे आदेश हदले. 
तथापप, श्री.पोवार याींना मुलाखतीमध्ये फकमान आवचयक असलेल्या ४१ गुर्ाींपेक्षा 
कमी गुर् समळाल्यामुळे त्याींची सशफारस महाराषट्र लोकसेवा आयोगाने केली 
नाही. मा.न्यायाचधकरर्ाच्या उक्त ननर्टयातील ननरीक्षर्ाच्या अनिुींगाने मराठी 
भािा पवभागाने उमेदवाराच्या शैक्षणर्क व अनुभवाच्या अहटतेसींबींधात सींबींचधत 
पवद्यापीठ तसेच सींस्थाींकडून शहाननशा केली असून श्री.गवई याींची ननयुक्तीची 
केलेली कायटवाही योग्य होती, असे ननदशटनास आले आहे. सदरहू बाब 
मा.न्यायाचधकरर्ाच्या ननदशटनास आर्ण्याचे मुख्य सादकताट अचधकारी, 
मा.महाराषट्र प्रशासकीय न्यायाचधकरर् याींना पवनींती करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नासशि जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बँिेच्या विविध शाखेिर  

पिलेल्या दरोियाच्या घर्नाांच्या िपासाबाबि 
 (८८) *  १२६८०   िॉ.अपूिा दहरे, श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जज.नासशक) येथील नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकेच्या शाखेत हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास अज्ञात 
चोरटयाींनी गॅस क्रच्या सहाय्याने नतजोरी फोडून १३ लाख ५१ हजार ८७६ 
रुपयाींची धाडसी चोरी केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, हदनाींक २५ ऑगस्् २०१५ रोजी वा त् यासुमारास, मु.पो.रानवड, 
ता.जज.नासशक येथील गौतम नगरात नासशक जजल् हा मध् यवती सहकारी बँकेच् या 
शाखेवर दरोडा ्ाकून, दराडखेोराींनी ७५ पैकी ४४ लॉकर तोडून त् यातील शकेडो 
तोळे सोने, मौल् यवान वस् त ूतसेच रोख रक् कम पळवनू नेल् याची घ्ना घडली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बकेँच्या ग्रामीर् भागातील 
सात शाखाींवर धाडसी दरोडा व रोकड लाींबपवण्याच्या प्रकारातनू दरोडखेोराींनी 
तब्बल रुपये १ को्ी ८ लाख २४ हजार रुपयाींची लु् केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी पोसलसाींनी तपास केला आहे काय, तसेच दरोडखेोर/ 
चोरटयाींना अ्क करण्यात येऊन मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे काय, 
(५) नासशक जजल्ह्यात पवपवध बकँ व पवत्तीय सींस्थाींवर धाडसी चोरी, रक्कम 
लु्ीचे वाढते प्रकार पाहता, पोलीसाींकडून कोर्ती पवशेि खबरदारीची उपाययोजना 
करण्यात येत आहे वा येर्ार आहे, 
(६) नसल्यास, तपासाकामी होत असलेल्या पवलींबाची काररे् काय आहेत व 
सदरील तपास केव्हापयांत परु्ट होरे् अपेक्षक्षत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     प्रकरर्ी मालेगाींव तालुका पोलीस ठारे् येथे गु.र.नीं. २५२/२०१५ भा.दीं.पव. 
कलम ४५४, ४५७, ३८०, प्रमारे् गुन्हा दाखल आहे. 
(२) होय, 
     प्रकरर्ी पपींपळगाींव बसवींत पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ११५/२०१५ भा.दीं.पव. 
कलम ४५४, ४५७, ३८०, प्रमारे् गुन्हा दाखल आहे. 
(३) सन २०१५ मध्ये नमूद बँकेच्या जळगाींव, नेऊर शाखेत हदनाींक ०६/१०.२०१५ 
रोजी १७,२४,७६०/- ची घरफोडी, ननमोर् शाखेत हदनाींक १०/०७/२०१५ रोजी     
रु. १९,३८,६९६/- ची घरफोडी, रायपूर शाखेत हदनाींक १०/०७/२०१५ रोजी 
घरफोडीचा प्रयत्न कररे्, ननमगाींव शाखेत हदनाींक १२/०९/२०१५ रोजी         
रु. १३,५१,८७६/- ची घरफोडी, रानवड शाखेत हदनाींक २५/०८/२०१५ रोजी       
रु. १,८०,३१,१००/- ऐवजाची घरफोडी असे एकूरे् ५ घ्नेत रु. २,३०,४६,४३२/- ची 
घरफोडीच्या घ्ना घडल्या आहेत. 
(४) आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पवशेि तपास पथक तयार केले आहे. आरोपीच्या 
फफीं गरपप्री्ं  घेवून तपासर्ीसाठी पाठपवण्यात आल्या आहेत. सीसी्ीव्ही फु्ेज 
प्राप्त करुन घेवनू आरोपीची ओळख प्पवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. 
घ्नास्थळाचा मोबाईल डींप डा्ा प्राप्त करुन घेण्यात आला असून ताींबिक 
पवचलेिर्ाव्दारे आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे. तसेच अशा प्रकारचे 
गुन्हेकरर्ाऱया आरोपीींचा तपास करुन आरोपी शोधण्याचे कसोशीने प्रयत्न चालू 
आहेत. 
(५) सवट सहकारी व शासकीय/ननम शासकीय बकँ, पतसींस्था, पतपेढ्या, ए्ीएम 
मसशन याचे व्यवस्थापक, सींचालक अचधकारी व पदाचधकारी याींची पोलीस 
अधीक्षक कायाटलयात बैठक घेवून बकेँच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे, अलामट ससस््ीम, हत्याधारी सुरक्षा रक्षक नेमरे्बाबत लेखी सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. सवट पोलीस यींिरे्ने सतकट  राहून खबरदारी घेण्याबाबत आदेशीत 
केले आहे. तसेच बकँाच्या सुरक्षेबाबत आवचयक उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत. 
(६) व (७) गुन्ह्याच्या तपासात पवलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबई महापासलिेच्या रार्ािािी हॉजस्पर्लच्या हलगर्ीपणामुळे िरुणाला  

गँगरीन झाल्याने हािाची पाचही बोरे् गमिािी लागल्याबाबि 
(८९) *  ११३०८   श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेच्या राजावाडी हॉजस्प्लच्या हलगजीपर्ामुळे २० विीय 
तरुर्ाला गँगरीन झाल्याने हाताची पाचही बो्े गमवावी लागली असल्याचे 
हदनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशटनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील तरुर्ाला वदै्यफकय ननषकाळजीपर्ामुळे बो्े गमवावी 
लागली असल्याने त्याींने प्रशासनाकड ेरुपये १० लाख नकुसान भरपाई फकीं वा नोकरी 
द्यावी, अशी मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) अद्याप, कोर्तीच कायटवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवटसाधारर् 
काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) श्री. उमाकाींत माने, वय २० विे याींना हदनाींक 
०१.१०.२००२ ते २५.१०.२००२ या कालावधीत मुींबई महापासलकेच्या राजावाडी 
रुग्र्ालयात ताप, आकडी व आक्रमक वागरे् या तक्रारी करीता भरती केले 
असता त्यावरील उपचारादरम्यान गॅगरीन झाल्याने त्याींच्या हाताची पाचही बो्े 
गमवावी लागली हे खरे आहे. तथापप सदर रुग्र्ालयामध्ये त्याींना योग्य ते 
उपचार त्वरीत हदले असून त्यामध्ये कोर्ताही हलगजीपर्ा झालेला नाही. 
(२) होय हे खरे आहे.    
(३) व (४) श्री. उमाकाींत माने याींनी सदर प्रकरर्ी मा. उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या याचचकेवर मा. न्यायालयाने हदनाींक १६.०४.२००३ रोजी श्री. माने याींना 
महापासलका सेवेत चतुथटशे्रर्ीत नोकरी देण्याचे आदेश हदले.        
    त्यावर महानगरपासलका प्रशासनाने मा. सवोच्च न्यायालयात पवशिे 
न्यायीक याचचका (SLP) दाखल केली. सदर याचचकेवर, श्री. उमाकाींत माने याींनी 
दाखल केलेल्या याचचकेबद्दल सींबींचधत पक्षकाराींनी मा. उच्च न्यायालयासमोर 
आपली बाजू माींडण्याचे तसेच मा. उच्च न्यायालय याप्रकरर्ी आधीच्या 
आदेशाची अींमलबजावर्ी अथवा सुधाररत आदेश जे योग्य वा्ेल ते देऊ शकते 
असे आदेश मा. न्यायालयाने पारीत केले. 
     सदर आदेशास अनुसरुन महानगरपासलकेने मा. उच्च न्यायालयात नो्ीस 
ऑफ मोशन क्र. ५१३ / २००३ दाखल केली. 
     सदर रर् पप्ीशन व नो्ीस ऑफ मोशनची एकबितपरे् हदनाींक 
२४.०८.२०१५ रोजी सुनावर्ी झाली. सुनावर्ी दरम्यान दोन्ही पक्षाींची बाज ु
ऐकल्यानींतर मा. न्यायालयाने याींनी श्री. माने याींना मानससक व शाररररक 
अपींगत्वामुळे महानगरपासलकेत चतुथटशे्रर्ी कामगार म्हर्नू सेवेत सामावनू घेरे् 
सींयुक्तीक ठरर्ार नाही, परींतु नुकसान भरपाई देण्याबाबत पवचार करण्यास 
महानगरपासलकेस अवधी हदला. 
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     सदर प्रकरर्ी कोर्ताही हलगजीपर्ा झालेला नसल्यामुळे नकुसान भरपाई 
देता येर्ार नसल्याचे महानगरपासलका प्रशासनाचे मत मा. उच्च न्यायालयास 
कळपवले आहे. 
     मा. उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश प्राप्त झाल्यावर याप्रकरर्ी 
महानगरपासलकेमाफट त योग्य ती कायटवाही करण्यात येईल. 

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

पुणे शहरािील अनधधिृि पथारी व्यािसातयिाांना प्रतिबांध घालणेबाबि 

 (९०) *  १२९५६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुरे् शहर फेरीवाला धोरर् २००९ च्या नावाखाली पुरे् शहरात अनचधकृत 
पथारी व्यावसानयकाींचे प्रमार् वाढले असून शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 
महानगरपासलकेने रुीं दीकरर् केलेले चौक, रस्ते, पादचाऱयाींना सुरक्षक्षतपरे् ये-जा 
करता यावी यासाठी उभारलेले पदपथ याींवर अनचधकृत पथारी व्यावसानयकाींचा 
पवळखा पडलेला असल्याने याचा नागररकाींना िास होत असल्याची बाब 
महानगरपासलकेच्या व शासनाच्या ननदशटनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकाराींमुळे नागररकाींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत पाहर्ी करण्यात आले आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे व तद्नुसार काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

 श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाचा पथपवके्रता (उपजजपवका सींरक्षर् व पथपवक्री पवननयमन) 
अचधननयम, २०१४ मधील कलम ३.३ नसुार फेररवाल्याींचे सव्हेक्षर् होत नाही 
तोपयांत अजस्तत्वातील फेरीवाल्याींना हलपवण्यावर ननबांध आलेले आहेत. 
    तथापप, शहरातील पदपथावरील अनतक्रमर् ननमुटलनाच्या ननयसमत कारवाया 
सुरु आहेत. 
    सद्य:जस्थतीत अींदाजे ८० ्क्के पयांत सव्हेक्षर्ाचे काम पूर्ट करण्यात आले 
असून, अशा नोंदर्ीकृत फेरीवाल्याींचे पुनवटसन करण्याचे काम देखील अींनतम 
्प्प्यात आहे. 
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(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
    कें द्र शासनाचा पथपवके्रता (उपजजपवका सींरक्षर् व पथपवक्री पवननयमन) 
अचधननयम, २०१४ मधील कलम ३६ व कलम ३८ अन्वये फेररवाल्याींसाठी ननयम 
व योजना तयार करण्यात येत आहेत. 
    पुरे् शहरातील नागररकाींना रस्ते व पदपथ वापरासाठी अनतक्रमर्मुक्त 
ठेवण्याबाबत पुरे् महानगरपासलका प्रयत्नसशल आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सांगमनेर नगरपररषदेि (जर्.अहमदनगर) िमाचारी भरिीसाी   

निीन आिृिीबांधास मान्द्यिा देण्याबाबि 
(९१) *  १३०९४   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर नगरपररिदेत (जज.अहमदनगर) सन १९९३ पासून कमटचारी भरती 
करण्यात आलेली नाही तसेच सेवाननवतृ्तीमुळे कमी होत असलेला कमटचारी वगट 
यामुळे प्रशासकीय कामकाजावरील कामाचा तार् वाढला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील कमटचारी भरतीसाठी नवीन आकृतीबींधास मान्यता 
देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशतः  खरे आहे, 
सींगमनेर नगरपररिदेच्या आस्थापनेवर सन १९९३ मध्ये 

स्थायी/अस्थायी/रोजींदारी तत्वावर एकूर् ५१० कमटचारी कायटरत होते. 
सद्यजस्थतीत नगरपररिदेच्या आस्थापनेवर स्थायी/अस्थायी/ रोजींदारी तत्वावर 
एकूर् ३४६ अचधकारी/ कमटचारी कायटरत आहेत. तर ११ पदे ररक्त आहेत. 
    याखेरीज नगरपररिदेच्या आस्थापनेवरील १५३ कमटचारी सेवाननवतृ्त अथवा 
इतर कारर्ाींमुळे  सेवेत नसल्याने नगरपररिदेच्या कमटचारी वगाटत कपात झाली 
आहे.     
(२) सींचालक, नगरपररिद प्रशासन सींचालनालय, मुींबई याींनी त्याींचे आदेश 
हद.११/०८/२००५ अन्वये सींगमनेर नगरपररिदेकरीता एकूर् ४७९ पदाींचा (१४८ 
स्थायी पदे व ३३१ अस्थायी पदे) आकृतीबींध मींजूर केला होता. या आकृतीबींधास 
नगरपररिद प्रशासन सींचालनालयाने मुदतवाढ हदली आहे. 
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तद् नींतर नगरपररिद प्रशासन सींचालनालयाने हद.३०/१०/२०१५ च्या 
आदेशानुसार सींगमनेर नगरपररिदेच्या आस्थापनेवर राज्यस्तरीय सींवगाटतील 
पवपवध २७ अनतररक्त पदाींचा सुधारीत आकृतीबींध मींजूर केला आहे. या मींजूर 
आकृतीबींधातील ररक्त पदे भररे् बाकी आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

 

मुांबई पोलीसाांनी शजक्िसमलसारख् या तनमानुष्ट् य असलेल् या 
 सुमारे २५० र्ागाांची र्ाहीर िेलेल् या यादीबाबि  

(९२) *  १४०२६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ीािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील शजक्तसमल कीं पाऊीं डमध्ये हद.२२ ऑगस् ्, २०१३ रोजी वा 
त्यासुमारास घडलेल् या सामुहहक बलात् काराच् या घ्नेनींतर मुींबई पोलीसाींनी 
शजक्तसमल सारख् या ननमटनषु य असलेल् या सुमारे २५० जागाींची यादी जाहीर केली 
होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अशा जागाींच् या सुरक्षेची जबाबदारी जागा मालकाींसह स् थाननक 
पोलीसाींवर सोपपवण् यात आली होती, परींतु याकड े सींपरु्टपरे् जागा मालकाींसह 
पोलीसाींनीही दलुटक्ष केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुिींगाने शजक्तसमल कीं पाऊीं डमध् ये घडलेल् या 
घ्नेसारखी दसुरी घ्ना घडू नये म् हर्नू शासन अशा गींभीर गोष ्ीकड े लक्ष 
घालण् यासाठी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) याबाबत भपवषयामध्ये अशा घ्नेची पनुरावतृ्ती होऊ नये म्हर्नू 
पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींनी अशा मोकळ्या, पडीक व ओसाड जागेच्या 
सींदभाटत सींबींचधत जागा मालकाींची माहहती सींकसलत करुन त्याींना सदर जागेमध्ये 
कोर्त्याही प्रकारे दखलपाि गींभीर स्वरुपाचे गुन्हे घडु नयेत याकरीता सवट वरीषठ 
पोलीस ननररक्षकाींना ननदेश जारी करण्याचे आदेश हदले आहेत. त्याप्रमारे् 
मोकळ्या, पडीक व ओसाड जागेच्या सींबींचधत जागा मालकाींना सवट पोलीस 
ठाण्यामाफट त यापवूीच नो्ीस जारी करण्यात आलेल्या असुन त्याींना 
खालीलप्रमारे् सुचना देण्यात आलेल्या आहेत:- 
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1. अशा जागेचे मालक/ताबेदार याींनी जागेची मालकी/ताबा याबाबत सपवस्तर 
माहहतीचा फलक जागेच्या दशटनी भागावर लावावेत. 

2. अशा जागेचे मालक/ताबेदार याींनी अशा जागेमध्ये कोर्त्याही अनचधकृत 
व्यजक्तने प्रवेश करु नये याकरीता त्या जागेस पक्के कुीं पर् घालुन जागा 
सुरक्षक्षत करण्यात यावी. 

3. अशा जागेचे मालक/ताबेदार याींनी जागेच्या सुरक्षक्षततेकरीता योग्य 
सुरक्षारक्षक नेमावेत. 

4. अशा जागेमध्ये पवद्युत प्रकाशाची उपाययोजना करण्यात यावी. 
5. अशा जागेचे मालक/ताबेदार याींनी सदर जागेमध्ये स्वत:अथवा जबाबदार 

व्यजक्तद्वारे वेळोवेळी भे्ी देऊन वरीलप्रमारे् केलेल्या उपाययोजना 
व्यवजस्थत कायाटजन्वत आहेत याची खातरजमा करावी. 

6. अशा जागेमध्ये कोर्त्याही प्रकारचे दखलपाि गींभीर गुन्हे घडु नयेत 
याकरीता जागेचे मालक/ताबेदार याींनी आवचयक त्या सवट उपाययोजना 
कराव्यात. 

7. तसेच खाजगी व सावटजननक पडीक व ओसाड जागेचे मालक/ताबेदार याींना 
सदर जागा सुरक्षक्षत करण्यासींदभाटत Bombay Provencial Municipal 
Corporation Act १९४९ Section ६३(२२) अन्वये कायटवाही करण्याबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपासलका आयुक्त याींना कळपवण्यात आले आहे. 

     महहलाींच्या सुरक्षकेरीता सावटजननक स्थ् ाळाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी 
पोलीस आयुक्तालयामध्ये ससमती स्थापन करण्यात आलेली असून सदर 
ससमतीचे अध्यक्ष पोलीस आयुक्त बहृन्मुींबई हे आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्याि चाांगल्या प्रिीची सी.सी.र्ी.व्ही. यां्णा उभारण्याबाबि 

 (९३) *  ११२२२   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् येथे सुरक्षाव्यवस्थेत महत्वाची भूसमका बजपवर्ारी “सीसी्ीव्ही” यींिर्ा 
उभी करण्यास चाींगला प्रनतसाद समळत असला तरी स्वस्त व कामचालऊ अशी 
यींिर्ा बसपवण्याकड े ग्राहकाींचा कल असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चाींगल्या प्रनतचीच यींिर्ा याच क्षेिात काम करर्ाऱया 
व्यक्तीींकडून / कीं पन्याींकडून उभारावी यासींदभाटत जागतृी करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) माहहती व तींिज्ञान सींचालनालयाने शासकीय 
कायाटलये, महामींडळे या हठकार्ी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरे लावण्यासींदभाटत हदनाींक ४ 
माचट, २०१३ च्या पिान्वये मागटदशटक तत्वे पवहीत केली आहेत. सावटजननक 
सुरक्षतेेसाठी सावटजननक हठकार्ी सीसी्ीव्ही बसपवण्याबाबत मागटदशटक तत्वे 
पवहीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहर आणण उपनगरािील समीागराांच्या र्समनीचा वििास िरण्याबाबि 

(९४) *  १२४८८   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ख्िार्ा बेग, 
अॅि.अतनल परब, श्री.प्रिाश गर्सभये :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर आणर् उपनगर झोपडीमुक्त करण्याचा सींकल्प शासनाने केला 
असून त्याचाच एक भाग म्हर्नू मुींबईतील समठागराींच्या जसमनीचा पवकास करून 
घरकुल योजना राबपवण्याचा ननर्टय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या हठकार्ी असर्ा-या झोपड्याींसाठी एसआरए योजना 
राबपवण्याबरोबर परवडर्ा-या घराींबाबतचा पवकास आराखडा तयार करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आराखड्याचे सुरु असलेले काम पूर्ट करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोर्तीच कायटवाही करण्यात आली नसल्यास, पवलींबाची 
काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) बहृन्मुींबईतील कें द्र शासनाच्या मालकीच्या समठागराच्या 
जसमनी झोपडपट्टी पुनवटसनासाठी व परवडर्ाऱया घराींच्या ननसमटतीसाठी उपयोगात 
आर्ण्यासाठी राज्यशासनाकड े वगट करण्याबाबत महाराषट्र शासनातफे वेळोवेळी 
पवपवध स्तरावर कें द्र शासना बरोबर पिव्यवहार व पाठपुरावा करण्यात आला 
आहे. समठागराच्या जसमनीसींदभाटत शासन ननर्टय, महसूल व वन पवभाग, हदनाींक 
२४.७.२०१५ अन्वये प्रधान सचचव (महसूल) याींना समन्वय अचधकारी म्हर्नू 
ननयुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच समठागर जसमनीच्या पवकासासींदभाटत 
शासन ननर्टय, महसूल व वन पवभाग, हदनाींक २१.८.२०१५ अन्वये मा.मुख्य 
सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चचधकार ससमती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
मुींबई शहर व मुींबई उपनगर जजल्ह्यातील समठागर जसमनीचा समुचचत वापर 
करण्याच्या दृष्ीने बहृत आराखडा मुींबई महानगर प्रदेश पवकास 
प्राचधकरर्ामाफट त तयार करण्यात येर्ार आहे. तथापप याबाबत कें द्र शासनाचा 
ननर्टय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील लीर् सांपलेल्या र्समनी महानगरपासलिेने िाब्याि घेण्याबाबि 

 (९५) *  ११२७८   श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  
भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ७२०६ ला ददनाांि २९ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील लीज करार सींपून ५ ते १० विे झाले असूनही ताज, 
महालक्ष्मी रेसकोसट, हहींदसु्थान पेट्रोसलयम, एलआयसी, नॅशनल इन्चयुरन्स, बॅंक 
ऑफ इींडडया, ्ाईम्स ऑफ इींडडया आणर् सेंट्रल बकँ यासारख्या २३४ 
लीजधारकाींनी महापासलकेचे करोडो रुपयाींचे भूखींड ताब्यात ठेवल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ामुळे महानगरपासलकेचे कोटयवधी रुपयाींचे नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदरचे भूखींड पनु्हा 
महानगरपासलकेच्या ताब्यात येण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मक्ता सींपषु्ात आलेल्या २३४ मालमत्ताींपकैी १२० मालमत्ता 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या मालकीच्या असून ११४ मालमत्ता राज्य 
शासनाच्या मालकीच्या आहेत. 
    महानगरपासलकेच्या मालमत्ताींच्या मक्ता नतुनीकरर्ाबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने धोरर् तयार केले आहे. 
    राज्य शासनाच्या मालमत्ताींच्या मक्ता नतुनीकरर्ाचे धोरर् तयार 
करण्याची कायटवाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरािील नदी सुधार योर्नेच्या प्रिल्प आराखियाबाबि 
(९६) *  १२३६९   श्री.अतनल भोसले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िार्ा 
बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅि.र्यदेि गायििाि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
८१६६ ला ददनाांि १५ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् शहरातील नदी सुधार योजनेचा सपवस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) 
तयार करण्यासाठी मास््र प्लॅन करण्याचा ननर्टय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, नदी सुधारर्ा योजनेसाठी कोर्कोर्त्या क्षेिातील तज्ञाींची 
सल्लागार ससमती नेमण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, या नदी सुधारर्ा योजनेसाठी कें द्र शासनाकडून फकती रुपयाींचे 
अनदुान मींजूर करण्यात आले आहे, 
(४) असल्यास, या नदी सुधार योजन अींतगटत सपवस्तर प्रकल्प आराखड्याचे 
सवटसाधारर् स्वरुप काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुरे् शहरातील नदीकाठ पवकसन योजनेचा सपवस्तर 
प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) व मास््र प्लॅन तयार करण्याचा पुरे् 
महानगरपासलकेने ननर्टय घेतला असून, त्यासाठी तज्ञ सल्लागार नेमर्कूीच्या 
प्रस्तावास स्थायी ससमतीने मान्यता हदली आहे. 
(२) स्थायी ससमतीने सदर प्रस्तावाला मान्यता देताना, तज्ञ सल्लागार याींनी 
तयार केलेल्या प्रस्तावावर आढावा घेरे्, सूचना देण्यासाठी लोकप्रनतननधी, 
अशासकीय सींस्था व याच क्षेिातील तज्ञ व शासकीय अचधकारी याींचा अींतभाटव 
करुन सींयुक्त ससमती स्थापन करावी अशा उपसूचनेद्वारे मान्यता हदलेली आहे. 
ही ससमती स्थापन कररे्साठी प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानींतर अींनतम करण्यात 
येर्ार आहे. 
(३) नदीकाठ पवकसन कररे्साठी कें द्र शासनाकडून पुरे् महानगरपासलकेस 
कोर्तेही अनदुान मींजूर करण्यात आलेले नाही.  
(४) पुरे् शहराच्या हद्दीतनू वाहर्ा-या मुळा, मुठा व मुळा-मुठा या नदयाींची लाींबी 
सुमारे ४० फकलोमी्र असून यामध्ये सव्हे कररे्, पाऊस व पूर पररजस्थतीच्या 
अनिुींगाने नदीच्या जलपवद्येबाबत (हॅायरॉलॉजी) व त्यानुसार पूर ननयींिर् रेिा 
पा्बींधारे पवभागाकडून ननजचचत कररे्, पार्ी पवियक सींशोधन व नदीकाठ 
पवकसन कररे् असे या प्रकल्पाचे सवटसाधारर् स्वरुप असर्ार आहे. 

----------------- 
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लाचलुचपि प्रतिबांधि विभागाने चशिशीिररिा परिानगी  
माधगिलेली प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 

(९७) *  १२२५१   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप 
बार्ोररया, श्री.आनांद ीािूर, श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल 
भोसले :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८२२५ ला ददनाांि २९ र्ुलै, २०१५ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई गँ्र् रोड ३ येथील सशतल इस््े्/ब्राम्हर्वाडी मधील ९ चाळीींच्या 
पुनपवटकासासाठी हदनाींक १८ जून, २०१२ रोजी वा त्यासुमारास ननयम डावलून ना 
हरकत प्रमार्पि देर्ाऱया “मुींबई इमारत दरुुस्ती आणर् पुनटरचना मींडळाच्या 
अचधकारी व असभयींत्याींची उघड चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रनतबींधक पवभागाने 
माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये माचगतलेली परवानगी शासनाने हदली आहे काय, 

(२) नसल्यास, शासनाने हदनाींक ३ माचट, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास पररपिक 
काढून, सींबींचधत खात्याने लाचलूचपत प्रनतबींधक पवभागाने माचगतलेली परवानगी 
९० हदवसाींत हदली नाही तर, परवानगी हदली आहे असे समजनू लाचलुचपत 
प्रनतबींधक खात्याने कारवाई सुरु करावी असा आदेश हदलेला असताना, उपरोक्त 
उघड चौकशीची माचगतलेली परवानगी शासनाने पवचाराधीन ठेवण्याची काररे् 
काय आहेत, 
(३) अशी उघड चौकशी कररता माचगतलेल्या परवानगीींची फकती प्रकररे् 
शासनाकड े९० हदवसानींतरही प्रलींबबत आहेत, 
(४) उक्त प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) पवियाींफकत प्रकरर्ी प्राप्त तक्रारीच्या अनुिींगाने केलेल्या गुप्त चौकशीचा 
अहवाल लाचलुचपत प्रनतबींधक पवभागाकडून मागपवण्यात आला असून तो प्राप्त 
होताच उघड चौकशी सींदभाटत अींनतम ननर्टय घेण्यात येईल. 
(३) व (४) उघड चौकशीची परवानगी देण्याच्या १८ प्रकरर्ाींची कायटवाही पवपवध 
्प्प्याींवर आहे. त्यामध्ये काही प्रस्ताव पररपूर्ट नसल्याने लाचलुचपत प्रनतबींधक 
पवभागाकडून अचधक माहहती मागपवण्यात येत आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील ५३४७ शस्् परिाना धारिाांची नगद पोलीस स्रे्शनमध्ये  
लेखी स्िरुपाि नसल्याबाबि 

 (९८) *  ११९३०   श्री.विर्य धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ५३४७ शस्ि परवाना धारकाींची नोंद पोलीस स््ेशनमध्ये लेखी 
स्वरुपाची नसल्याची बाब ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेली अनेक विट परवाना धारकाींचे शस्ि परवाना नतुनीकरर् न 
केल्याने शोध घेर्ाऱया पोलीसाींच्या अडचर्ी वाढल्या असल्याचे ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार काय आढळून आले आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यािील बेरोर्गाराांच्या रोर्गाराबाबि 

(९९) *  १२१३७   श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ीािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेरोजगाराींची सींख्या साडसेहा लाख झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात बेरोजगाराची सींख्या पींचवीस लाखापेक्षा जास्त झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बेरोजगाराींना रोजगार पुरपवरे्बाबत शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) बेरोजगाराींना रोजगार समळण्यास सहाय्य व्हावे यानिुींगाने शासनाच्या 
कौशल्य पवकास व उद्योजकता पवभागामाफट त खालील योजना राबपवण्यात येत 
आहेत. 

अ) रोजगार प्रोत्साहन कायटक्रम 
ब) बेरोजगार उमेदवाराींसाठी ग्रींथालय सदृश अ्याससका. 
क) रोजगार मेळावे. 
ड) बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था. 
इ) आहदवासी उमेदवाराींसाठी कौशल्य पवकास, रोजगार व 

उद्योजकता मागटदशटन कें द्र. 
ई) कौशल्य पवकास, रोजगार व उद्योजकता मागटदशटन कें द्राचे 

सींगर्कीकरर्. 
   

     तसेच राज्यातील यवुक-यवुतीींचे कौशल्य पवकासाव्दारे सक्षमीकरर् करुन 
त्याींना अचधक मागर्ी असलेल्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेिात 
रोजगार/स्वयींरोजगार सींधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने “प्रमोद महाजन 
कौशल्य व उद्योजकता पवकास असभयान” हाती घेतले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण पजश्चम मध्ये स्पोर्सा िॉम्प्लेक्सच्या जस्िसमांग पलुाच्या उद्घार्नासाी  
जस्िसमांग पुलामध्ये २४० रँ्िरद्िारे पाणी भरण्याि आल्याबाबि 

(१००) *  ११२५४   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  
भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दषुकाळाची पररजस्थती असताना कल्यार् पजचचम मध्ये स्पो्सट 
कॉम्प्लेक्सच्या जस्वसमींग पलुाच्या उद्घा्नासाठी जस्वसमींग पुलामध्ये २४० 
्ँकरद्वारे पार्ी भरण्यात आल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रचनाबाबत चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पाण्याची नासाडी 
करर्ाऱया दोिीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     कल्यार्-डोंबबवली महानगरपासलकेच्या मालकीच्या कल्यार् स्पो ट्स ्
कॉम्प्लेक्सला प्रनत ्ँकर रु. ६४०/- याप्रमारे् २५० ्ँकर पाण्यासाठी           
रु. १,६०,०००/- एवढ्या रकमेचा भरर्ा केल्यानींतर पार्ी देण्यात आले. 
     प्रसींगत: दरम्यानच्या कालावधीत उल्हास नदीच्या मोहने बींधाऱयातनू 
अनतररक्त पाण्याचा पवसगट होत असल्याने महानगरपासलका क्षेिात पार्ी 
कपात/पार्ी ी्ंचाई नव्हती. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि झोपिपट्टी पनुिासन योर्ना पारदशीपणे राबविण्याबाबि 

 (१०१) *  ११४२१   श्री.र्नाादन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, अॅि.र्यदेि गायििाि :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत खाजगी, महापासलका व शासकीय भूखींडावरील सुमारे १८०० झोपडपट्टी 
पुनपवटकासाचे प्रकल्प रखडले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्टीतील ७० ्क्के झोपडपट्टीधारकाींची सहमती आवचयक 
असरे्, ज्या झोपडपट्टीधारकाींचा व्यावसानयक गाळा आहे त्याींना पनुवटसनात 
व्यावसानयक गाळे उपलब्ध व्हावेत व दमुजली झोपडी मोठे क्षेिफळ असलेल्या 
झोपडपट्टीधारकाींना मोठ्या क्षिेफळाची सदननका उपलब्ध केली जावी अशी मागर्ी 
झोपडपट्टीधारकाींकडून केली जात असल्याने मुींबई, पुरे् व ठारे् या शहरातील 
एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पनुपवटकासाचे काम समळपवण्यासाठी रहहवाशाींमध्ये 
पवकासकाींकडून फु् पाडण्यात येत असल्याने या योजना रखडल्या असल्याने 
यामध्ये वास्तव्य करर्ाऱया नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदशटनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकशी करुन मुींबई, पुरे्, व ठारे् येथील 
झोपडपट्टी पनुवटसन योजना पारदशीपरे् राबपवण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री.प्रिाश महेिा : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलका क्षेिामध्ये शासकीय, म्हाडा, 
बहृन्मुींबई महानगरपासलका व खाजगी मालकीच्या जम ज नीवरील ऑक््ोबर, 
२०१५ पयांत १८३६ झोपडपट्टी पनुवटसन योजनाींचे प्रस्ताव दाखल झाले असून 
त्यापैकी १४०३ प्रकल्पाींना मींजूरी हदली आहे. उवटररत प्रस्तावाबाबत पवपवध 
पातळीवर कायटवाही सुरु आहे. 
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(२) हे खरे नाही.  
     बहृन्मुींबई पवकास ननयींिर् ननयमावली १९९१, पवननयम ३३(१०) पररसशष्-
IV कलम-५ नुसार व ठारे् पवकास ननयींिर् ननयमावलीच्या खींड-एस, क्रमाींक ७ 
मधील तरतदूीनुसार वाणर्जज्यक झोपडीधारकास त्याच्या ताब्यातील झोपडीचे 
क्षेिफळ अथवा २२५ चौ.फू् या पैकी कमी असलेल्या क्षिेफळाइतका वाणर्जज्यक 
गाळा/सदननका देण्याची तरतदू आहे. तसेच पुरे् पपींपरी-चचींचवड क्षेिासाठीच्या 
हदनाींक ११.०९.२०१४ रोजीच्या पवशेि ननयमावलीतील तरतूदीनुसार वाणर्जज्यक 
झोपडीधारकास त्याच्या ताब्यातील झोपडीचे क्षेिफळ अथवा २६९ चौ.फू् या पैकी 
कमी असलेल्या क्षेिफळाइतका वाणर्जज्यक गाळा/सदननका देण्याची तरतदू आहे. 
     तथापप, झोपडीतील पो्माळे वा मजले यामध्ये राहर्ारे झोपडीवासी हे 
पुनवटसन गाळ्यासाठी पाि नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) बहृन्मुींबई व ठारे् महानगरपासलका क्षेिातील सवट झोपडपट्टयाींचे कालबध्द 
सवेक्षर् करण्याचा ननर्टय झोपडपट्टी पुनवटसन प्राचधकरर्ाच्या हदनाींक 
१२.०८.२०१५ रोजी झालेल्या १४ व्या बैठकीत घेतला आहे. त्यास अनुसरुन 
झोपडपट्टयाींचे सवेक्षर्ासाठी ननपवदा मागवून खाजगी सींस्थाींची ननयुक्ती करण्यात 
आली असून सक्षम प्राचधकाऱयाकडून झोपडीवाससयाींची या माध्यमातनू पािता 
तपासण्यात येर्ार आहे. पररर्ामी झोपडपट्टी धारकाींची पािता तपासण्या सींदभाटत 
सहकारी गहृननमाटर् सींस्था व पवकासकाींचा हस्तक्षेप कमी होईल असे अपेक्षक्षत 
आहे. 
(५) प्रच न उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबईिील रे्.एन.पी.र्ी. प्रिल्पग्रस्िाांना भूखांि देण्याबाबि 
 (१०२) *  १२२०९   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ख्िार्ा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील जे.एन.पी.्ी. प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रलींबबत असलेल्या साडबेारा 
्क्के पवकसीत भूखींडाच्या इरादा पिाचे वा्प हदनाींक १६ ऑगस््, २०१४ रोजी 
वा त्यासुमारास तत्कालीन पींतप्रधानाींच्या हस्ते वा्प करण्यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्ताींच्या हाती सदर भूखींड न समळाल्याने माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रकल्पग्रस्ताींनी करळफा्ा (उरर्) येथे 
जाहहर ननिेध केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय समळवनू 
देण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) जे.एन.पी.्ी. प्रकल्पासाठी ससडकोने हस्ताींतरीत केलेल्या जसमनीच्या 
भूधारकाींना १२.५ ्क्के जमीन वा्प योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा शासन ननर्टय 
हद. १४.८.२०१४ रोजी ननगटसमत करण्यात आला आहे. उक्त शासन ननर्टयातील 
तरतुदीनुसार जजल्हाचधकारी, रायगड याींनी जे. एन. पी. ्ी. प्रकल्पासाठी सींपादीत 
करण्यात आलेल्या १२ गावाींच्या पाि खातेदाराींची यादी मुख्य व्यवस्थापक, जे. 
एन. पी. ्ी. याींना सादर केली आहे. त्यानुसार पढुील कायटवाही सुरु आहे. 
जे.एन.पी.्ी. ने यासाठी जमीन उपलब्ध करुन हदल्यास ससडकोकडून पढुील 
कायटवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे ितृ्िप् विके्रिा सांघाच्या गैरिारभाराबाबि 

(१०३) *  १२००६   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् वतृ्तपि पवके्रता सींघाच्या (नोंदर्ी क्र. ३४५३/पुरे्) वापिटक सवटसाधारर् 
सभा अननयसमतपरे् होरे्, हहशेब वेळेवर न दाखवरे्, न्यासाच्या बदलेल्या 
पत्त्यावर पवचवस्ताींनी बदल अजट दाखल न कररे्, न्यासाचे स्थापनेपासून 
कोर्कोर्त्या बकँामध्ये न्यासाच्या नावे खाती उघडण्यात आली इत्यादी प्रकरर्ी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व नागररकाींनी गत दोन विाटपासून सींबींचधत 
प्रशासनाकड े अनेक तक्रारी केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहहल्या 
आठवड्यात ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींघाच्या अध्यक्षाींनी अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने खो्ी 
कागदपि ेसादर करुन न्यासाच्या नावे प्राप्त झालेल्या ननधीतनू पवचवस्ताींनी १४ 
गुींठे जमीन सदस्याींच्या नावे खरेदी केलेली असून खरेदी मुल्याींकन व प्रत्यक्ष 
खचट या रक्कमेत तफावत व अननयसमतता हदसून आली असून याबाबत लेखा 
पररक्षर्ही करून घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच,ननररक्षक सावटजननक न्यास नोंदर्ी कायाटलय, पुरे् याींना माहे माचट, 
२०१५ तसेच चौकशी अहवाल हदनाींक १८ एपप्रल, २०१५ व शासनाला हदनाींक २ 
जून, २०१५ रोजी माहहती कळपवलेली असताींनाही याप्रकरर्ी शासनाने कोर्तीही 
कारवाई न करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करुन सींबींचधताींवर योग्य ती कायटवाही 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुरे्, वतृ्तपि पवके्रता सींघ या सींस्थेच्या पवरुध्द 
स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींकडून अशी तक्रार प्राप्त झाली नाही. पींरतु 
माचट, २०१५ च्या पवचधमींडळ अचधवेशनात महाराषट्र पवधानसभा कपात सूचना 
क्र.९ अन्वये या पवियाबाबत कपात सूचना प्राप्त झाली आहे. 
(२) सदर सींस्थेच्या पवचवस्ताींनी पवचवस्त ननधीचा गैरवापर करुन लेखापररक्षर् न 
करता खरेदी मुल्यात तफावत दाखवनू १४.०३ गुींठे जमीन स्वत:च्या नावे खरेदी 
केली आहे. 
(३) व (४) सींबींचधत सींस्थेच्या कारभारापवियी चौकशी केल्यानींतर ननरीक्षर् 
अहवालाच्या आधारे सह धमाटदाय आयकु्त, पुरे् याींच्यामाफट त महाराषट्र पवचवस्त 
व्यवस्था अचधननयम, १९५० च्या कलम ६६, ६७ व ८३ नुसार कायटवाही का करु 
नये याबाबत सींस्थेस नो्ीस पाठपवण्यात आली. त्याचप्रमारे् पवचवस्ताींवर कलम 
४१ (ड) अन्वये स्वयींखदु्द (Su-motto) कायटवाही चालू केली आहे. तसेच ४१ ई 
अन्वये स्वयींखदु्द प्रकरर् दाखल करुन घेऊन पवचवस्ताींना रु.५०००/- पेक्षा जास्त 
रक्कम न्यासाच्या खात्यातनू पवूट परवानगीसशवाय पढुील आदेश होईपयटत 
काढण्यात येऊ नसे असा मनाई हुकूम हद.२८.१०.२०१५ च्या आदेशान्वये हदला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

शासिीय िायाालयामध्ये प्राप्ि झालेल्या तनिेदनाांिर विदहि िालािधीि 
 िायािाही िरण्याच्या शासन पररप्िाची अांमलबर्ािणी होणेबाबि  

(१०४) *  ११७३३   श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय कायाटलयामध्ये प्राप्त झालेल्या ननवेदनावर १२ आठवड्यामध्ये 
कायटवाही करण्याबाबत सामान्य प्रशासन पवभाग, शासकीय पररपिक क्र.सींकीर्ट 
२०१३/प्रक्र ८/१८ (र.व.का.) हदनाींक १८ जानेवारी, २०१३ रोजी पररपिक ननगटसमत 
केले असून राज्यात पाि व्यक्तीींना पारदशटक, कायटक्षम व समयोचीत लोकसेवा 
देण्याकररता आणर् तत्सींबींचधत व तदनुिींगीक बाबीींकररता तरतदु करण्यासाठी 
हदनाींक १८ एपप्रल, २०१५ रोजी शासनाने अध्यादेश पाररत केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) शासकीय कायाटलयात प्राप्त झालेल्या ननवेदनाींवर १२ आठवड्यामध्ये 
कायटवाही करण्याबाबतच्या सदरहू शासकीय पररपिकाची अींमलबजावर्ी होत 
नसल्याबाबतची लेखी सपवस्तर तक्रार श्री.श्रीननवास अनींत घारे्कर, माहहती 
अचधकार कायटकताट, कल्यार् याींनी मुख्य सचचव, प्रधान सचचव, सामान्य प्रशासन 
पवभाग याींचेकड ेहदनाींक २८ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू तक्रारीनुिींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पढेु सींबींचधत 
दोिीपवरोधात कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हदनाींक १८ जानेवारी, २०१३ रोजी शासन पररपिक 
ननगटसमत केले हे खरे आहे. महाराषट्र लोकसेवा हक्क अध् यादेश, २०१५ हदनाींक २८ 
एपप्रल, २०१५ रोजी प्रख्यापपत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) श्री. श्रीननवास घारे्कर याींचा हदनाींक २८ मे, २०१५ चा तक्रार 
अजट आवचयक कायटवाहीसाठी सींबींचधत पवभागाींना पाठपवण्यात आला आहे. 
याबाबत तक्रारदारास हदनाींक १६ जुलै, २०१५ च्या पिान्वये कळपवण्यात आलेले 
आहे. सींबींचधत पवभागाींकडून केलेल्या कायटवाहीचा अहवाल मागपवण्यात आला 
आहे. 

----------------- 
राज्यािील पोसलसाांना अद्ययािि प्रसशक्षण देण्यासाी   

तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
 (१०५) *  ११९६३   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अद्ययावत तींिज्ञानाने गुन्हे करर्ाऱया पवरुध्द कारवाई करण्यासाठी 
राज्यातील सुमारे आठ हजार पोलीसाींना प्रसशक्षर् देण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यापकैी सुमारे ८०० महहला पोलीसाींना खींडाळा (जज.पुरे्) येथे 
प्रसशक्षर् देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रसशक्षर्ासाठी शासनाने कोर्कोर्त्या कीं पन्याींबरोबर ्ॅबले् 
पुरपवण्यासाठी करार केलेले आहेत, 
(४) सदर यींिसामुग्री व प्रसशक्षर्साठी अींदाजे फकती ननधीची आवचयकता आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रसशक्षर्ाकरीता ्ॅबले् पुरपवण्यासाठी शासनाने अथवा पोलीस प्रसशक्षर् कें द्र, 
खींडाळा याींनी कोर्त्याही कीं पनी बरोबर करार केलेला नाही, 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील िुविख् याि व् यक् िीने एिा प्राध् यापिास िेलेली मारहाण 
(१०६) *  १११५४   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िर्िरे, 
श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.अमरससांह पांडिि :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील सुसमत ठाकूर नावाच् या कुपवख् यात व् यक् तीने एका प्राध् यापकास 
मारहार् करुन त् याची चार चाकी गाडी पे्वनू हदल् याची घ्ना माहे सप् ्ेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सुसमत ठाकूरवर यापुवीही बरेच गींभीर गुन् हे दाखल असून तो 
एका राजकीय पक्षाशी ननगडीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सुसमत ठाकूरवर राजकीय दबावामुळे पवलींबाने गुन् हा दाखल 
करण् यात आला व अद्यापही तो पोलीसाींना सापडला नसून राजकीय 
वरदहस् तामुळेच तो बराच काळ फरार होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मारहार् करण् यात आलेले प्रा.मल् हारी म् हस् के हे दहशतीमुळे रेंडें डस ्
कॉलनी, नागपूर येथील ननवासस् थान सोडून कायमस् वरुपी बलुडार्ा येथे 
स् थलाींतरीत झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प्राध् यापक मस् के याींना मारहार् करर्ा-या गुींडावर व त् याींना 
पाठीशी घालर्ा-याींवर शासनाने काय कारवाई केली आहे, 
(६) नसल् यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) नाही, 
     हदनाींक १६/०९/२०१५ रोजी मल्हारी म्हस्के याींनी पोलीस स््ेशन 
चगट्टीखदान, नागपूर शहर येथे तक्रार दाखल केली होती. पींरत,ु सदर तक्रार 
फफयाटदीने परत घेतली व आरोपीींपवरुध्द  गुन्हा दाखल करु नये, असे स्वत: 
साींचगतले होते. 
     हदनाींक २२/०९/२०१५ रोजी त्याींनी पुन्हा तक्रार हदल्याने पोलीस स््ेशन 
चगट्टीखदान, नागपूर शहर येथे गु.र.क्र.४५१/१५, भा.दीं.पव. कलम १४३, १४७, १४९, 
४२७, ३२३, ५०६(ब), ५०४, २७९ अनुसूचीत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
कायदा १९८९ च्या सहकलम ३(१) (१०) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. तपासाअींती आरोपी सुसमत ठाकूर व इतर १० जर्ाींना अ्क करण्यात 
आली आहे. या सवाांपवरुध्द महाराषट्र सींघ्ीत गुन्हेगारी ननयींिर् अचधननयम 
१९९९ (MCOCA) अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. 
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(४) नाही. 
    श्री.म्हस्के याींचे मुळ गाींव बुलडार्ा जजल्ह्यात मौजा आसोला हे आहे. तेथे 
त्याींची शतेीवाडी असल्याने त्याींचे गावी येरे्-जारे् असते. ते कायमस्वरुपी 
बुलडार्ा येथे गेलेले नाही. गुन्हा घडल्यापासून श्री.म्हस्के याींना पोलीस सुरक्षा 
देण्यात आली आहे. श्री.म्हस्के याींच्या ननवासस्थानी २४ तास एक हवालदार व ३ 
पोलीस सशपाई सशस्ि तैनातीस असतात. त्याींना गँगमन देखील पुरपवण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रा.म्हस्के याींना मारहार् करर्ाऱया गुींडाींवर व त्याींना पाठीशी घालर्ाऱया 
लोकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरर्ी आरोपीसह एकूर् ११ जर्ाींना 
अ्क करण्यात आली आहे. सवाांपवरुध्द महाराषट्र सींघ्ीत गुन्हेगारी ननयींिर् 
अचधननयम १९९९ अन्वये कडक कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपी व 
इतर २ आरेापी मध्यवती कारागहृ, नागपूर येथे आहेत. इतर उवटररत आरोपीींना 
न्यायालयाने जामीन मींजुर केला आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सभिांिी-तनर्ामपूर महानगरपासलिेच्या श्रीमिी इांददरा गाांधी स्मिृी  
रूग्णालयािील िमाचा-याांच्या थिीि िेिनाबाबि 

(१०७) *  ११८९१   अॅि.तनरांर्न िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सभवींडी-ननजामपूर महानगरपासलकेचे श्रीमती इींहदरा गाींधी स्मतृी रूग्र्ालय 
माहे ऑक््ोबर, २०११ मध्ये शासनाकड ेवगट करण्यात येऊन तेथील ४१ इच्छूक 
कमटचा-याींचे शासन सेवेत समावेश करण्यात येर्ार असल्याचे करारपि 
महानगरपासलका व शासन याींच्यामध्ये त्याचवेळी (ऑक््ोबर, २०११ मध्ये) 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर करारनाम्यातील अ् क्र.६ नुसार कमटचा-याींच्या जोपयांत 
शासन सेवेत समावेश होत नाही, तोपयांत या कमटचाऱयाींचे वेतन महापासलकेने 
अदा करावे असे दोन्ही यींिर्ाींवर बींधनकारक होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ननगटसमत केलेल्या शासन ननर्टयानुसार (माहे फेब्रवुारी, 
२०१५) सदर कमटचा-याींचा समावेश करण्यात आले असून गत ७ महहन्याींपासून 
शासनामाफट त वा सींबींचधत महानगरपासलकेमाफट त सींबींचधत सवट कमटचाऱयाींना 
वेतनच अदा केले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींचधत कमटचा-याींना त्याींचे गेल्या ७ महहन्याचे थकीत वेतन 
अदा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     सभवींडी महानगरपासलका व सावटजननक आरोग्य पवभाग याींच्यामध्ये हदनाींक 
०१.१०.२०११ रोजी करारनामा झालेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
      सभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपासलका तसेच सावटजननक आरोग्य 
पवभागाच्या करारनाम्यानींतर समावेशनाची प्रफक्रया सावटजननक आरोग्य पवभागाने 
हदनाींक ३०.०१.२०१५ रोजीच्या शासन ननर्टयान्वये पुर्ट केली आहे. तथापप, सभवींडी 
ननजामपूर शहर महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर नसतानाही उक्त ४१ 
कमटचाऱयाींना फेब्रुवारी, २०११ ते ऑक््ोबर, २०१४ पयांत या तीन विाटमधील 
सभवींडी महानगरपासलकेमाफट त वेतन व भत्याींचा आचथटक बोझा उचलण्यात आला 
होता. 
    सदर प्रकरर्ी तीन विट पुर्ट होऊनही उक्त कमटचाऱयाींचे समावेश न झाल्याने 
ऑक््ोबर, २०१४ नींतर अशा कमटचाऱयाींचे वेतन व भत्ते सभवींडी महानगरपासलकेने 
हदनाींक ०७.०७.२०१४ अन्वये केला होता. 
    सभवींडी महानगरपासलकेने हदनाींक ०७.०७.२०१४ अन्वये पारीत केलेला ठराव 
शासनाने हदनाींक २२.०७.२०१५ रोजीच्या शासन ननर्टयान्वये अींनतमत: पवखींडीत 
करुन उक्त ४१ कमटचाऱयाींचे थकीत वेतन व भत्याच्या रक्कमा दोन महहन्याच्या 
कालावधीत देण्याबाबत आयकु्त, सभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपासलका याींना 
आदेशीत केले आहे. 
    उक्त आदेशाींच्या अनुिींगाने सभवींडी महानगरपासलकेने ४१ कमटचाऱयाींचे थकीत 
वेतन व भत्याच्या रक्कमाींपकैी माहे डडसेंबर, २०१४ पयांतचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्यात आलेले आहेत. 
    तसेच उवटररत एक महहन्याचा पगार (जानेवारी, २०१५) डडसेंबर, २०१५ च्या 
सुरवतीला अदा केला जार्ार आहे असे सभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपासलकेने 
कळपवले आहे. 
(५) सभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपासलकेची आचथटक जस्थती कमकुवत 
असल्याने थकीत वेतन देण्याबाबत पवलींब झाला आहे. 

----------------- 
पुणे जर्ल्हा िशरु्ांबबि न्द्यायालयाची इमारि अपूणा अिस्थेि असल्याबाबि 

(१०८) *  १२६४५   अॅि.र्यदेि गायििाि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् जजल्हा कौ्ुींबबक न्यायालयाची इमारत अपूर्ट अवस्थेत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननधीअभावी अपूर्ट असलेल्या कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या इमारतीचे 
काम पूर्ट कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सशवाजीनगर, पुरे् येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या इमारतीच्या 
बाींधकामामध्ये नकाश ेव सींकल्पचचि यामधील मोठ्या बदलामुळे काही अपररहायट 
कारर्ाींमुळे पवलींब झालेला आहे. माहे माचट, २०१५ अखेरपयांत या इमारतीचे मुख्य 
बाींधकाम पूर्ट झालेले आहे. या नवीन जागेत कौ्ुींबबक न्यायालय स्थलाींतरीत 
करण्याकररता फननटचर व इतर सींकीर्ट बाबीींची आवचयकता आहे. सदर 
इमारतीच्या बाींधकामाचा रु. १६.६८ को्ी इतक्या अींदाजजत खचाटचा सुधाररत 
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला असून, तो ताींबिक 
तपासर्ी व छाननीसाठी सावटजननक बाींधकाम पवभागाकड ेसादर करण्यात आलेला 
आहे. सदर इमारतीचे बाींधकाम त्वरेने पूर्ट करण्याबाबत आवचयक ती कायटवाही 
शासनाकडून करण्यात येत आहे. 
(३) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपासलिा हद्दीिील अहमदनगर रस्त्यािरील बीआरर्ी  

बस िाहििू प्रिल्प रखिल्याबाबि 
(१०९) *  ११५२४   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुरे् महानगरपासलका हद्दीतील अहमदनगर रस्त्यावरील बीआर्ी बस वाहतकू 
सुरु करण्याचे प्रस्तापवत असून या मागाटवरील कामे सुमारे दीड ते दोन विाटपासून 
सुरु करण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागाटवर अनेक बस थाींब्याचे काम अपूर्ाटवस्थेत आहेत, 
त्यामुळे बीआर्ी बस वाहतकू नजजकच्या काळात सुरु कररे् अडचर्ीचे असून या 
मागाटवरील प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे, ऑगस्् २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदनगर रस्त्याच्या बीआर्ीची कामे रखडल्याने वाहतकू 
कोंडीचा नागररकाींना िास होत असल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाटतील सद्य:जस्थती काय आहे, अपूर्ट असलेली कामे 
केव्हा पूर्ट करण्यात येर्ार आहेत व प्रवाशाींच्या सोयीसाठी उक्त बस वाहतकू 
साधारर्त: केव्हापासून सुरु होरे् अपेक्षक्षत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) या मागाटवरील एकूर् १३ बसस्थाींब्यापकैी १२ बसस्थाींब्याींची स्थापत्य पवियक 
कामे पूर्ट झाली असून ९ बीआरडी या वायदुलाच्या जागे नजीकच्या एका 
बसथाींब्याचे काम सुरु आहे. 
     या मागाटवरील बीआर्ी सशवाय पुरे् महानगर पररवहन महामींडळ सल. 
माफट त बससेवा सुरु असल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत नाही. 
(३) बीआर्ीएस बसेसचे सींचलन अद्यापही बीआर्ी मागाटमधनू सुरु झालेले 
नसल्याने काही प्रमार्ात वाहतूक कोंडी होत आहे, ही बाब खरी आहे. 
(४) या मागाटवरील बसथाींब्याची कामे बहुताींशी पूर्ट झाली असून, ९ बीआरडी 
लगतच्या रस्ता रुीं दीकरर्ाचे व बसथाींब्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
     बीआर्ीएस सुरु करण्यापूवी बसेसकररता सींचलन ्समटनलची सुपवधा 
आवचयक असून जागा ननजचचत करण्याची कायटवाही सुरु आहे. 
     सदर जागा ननजचचतीनींतर या मागाटवर बीआर्ी बसेसचे सींचलन सुरु कररे् 
शक्य होर्ार आहे. 
(५) या हठकार्ची बीआर्ी माचगटका चालू करण्याकररता आवचयक ती कामे सुरु 
आहेत. 
(६) बीआर्ीएस सुरु करण्यापूवी बसेसकररता सींचलन ्समटनलची सुपवधा 
आवचयक असून सदर सुपवधेसाठी अद्याप जागाननजचचत न झाल्याने बीआर्ीएस 
बसेसचे सींचलन करण्यास पवलींब होत आहे. 

----------------- 
नागपूर शहराि िें द्र शासनाच्या रे्एनएनयुआरएम योर्नेंिगाि भाांििेािी येथे 

दवुषि पाण्यािर प्रकक्रयासाी  तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
(११०) *  १३०६९   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात कें द्र शासनाच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतगटत महापासलकेने 
महाजनकोच्या सहकायाटने भाींडवेाडी येथे दपुित पाण्यावर प्रफक्रया करुन त्याचा 
पुनवाटपर करण्याच्या प्रकल्पाच्या कामाला गती येण्यासाठी महाजनकोला १० 
को्ीचा ननधी देण्याचा ननर्टय महानगरपासलकेच्या स्थायी ससमतीच्या बैठकीत 
घेण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प फकती कालावधीत पुर्ट करण्यात येर्ार आहे, 
(४) अद्याप, ननधी उपलब्ध करण्यात आला नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय 
आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
(३) सदर प्रकल्प डडसेंबर, २०१५ पयांत पूर्ट करण्याचे नागपूर महानगरपासलकेचे 
ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहराि पसरणाऱ्या साथीच्या आर्ाराांना प्रतिबांध िरणेबाबि 

(१११) *  १२३१२   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात स्वाईन फ्लू, मलेररया या रोगाच्या साथीसोबतच ऑगस््-
सप् े्ंबर, २०१५ या दोन महहन्यात सुमारे ७९ डेंग्युग्रस्त रुग्र् ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर साथ आ्ोक्यात आली नसून रुग्र्ाींच्या सींख्येत वाढ होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रोगाला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर महानगरपासलका हद्दीत ऑगस्् व सप् े्ंबर, 
२०१५ या दोन महहन्यात पढुीलप्रमारे् रुग्र् आढळून आले :- 
१. मलेररया - ०९ 
२. डेंग्यु - ८८ 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ज्या प्रभागात रुग्र् आढळले अशा प्रभागात महानगरपासलकेकडून अळीनाशक 
फवारर्ी करण्यात आली. धुरफवारर्ी करुन पवपवध सींस्था मधनू आरोग्य सशक्षर् 
देण्यात आले. डासअळी शोध मोहीम राबपवण्यात आली. 
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     तसेच बगीचा, धासमटक स्थळे, पवपवध वदटळीची हठकारे् इ. हठकार्ी 
जनजागतृी तसेच आय.ई.सी. (बॅनसट पोस््र, पॉम्प्ले्, होडींग) इ. चा वापर 
करण्यात येत असून, पररजस्थती ननयींिर्ात आहे. 
(४) उक्तक्रमाींक ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार महानगरपासलकेकडून कायटवाही 
करण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
ीाणे शहराि धोिादायि इमारिीांची सांख्या िाढि असल्याबाबि 

(११२) * ११६५० श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ठारे् शहरात धोकादायक इमारतीींची सींख्या विटभरात दपु्प् झाली असून 
त्यात राहर्ाऱया ठारे्कराींची सींख्याही एक लाखावरुन तीन लाखापयांत पोहचली 
असल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या धोकादायक इमारतीतील रहहवाशाींना हक्काींच्या घराींची शाचवती 
समळत नसल्याने ते घरे सोडण्यास तयार नसतात तसेच धोकादायक इमारतीींचा 
आकडा वाढत असतानाींच दसुरीकड े परवडर्ारी घरे आणर् पनुबाांधर्ीसाठी 
एफएसआय देण्यासींदभाटत नतढा अजनूही सु्ला नसल्याने भपवषयात इमारत 
दघुट् ना घडू शकतात हे पाहता शासनाने कोर्ती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ठारे् महानगरपासलकेच्या क्षेिात धोकादायक व अनतधोकादायक इमारतीींचा 
तपसशल खालीलप्रमारे् आहे:- 

िषा 
 

धोिादायि/अतिधो
िादायि इमारिीांची 

सांख्या 
 

धोिादायि ि 
अतिधोिादायि 

इमारिीि राहणाऱ्या 
िुरू्ांबाची सांख्या 

धोिादायि ि 
अतिधोिादायि 

इमारिीि राहणारी 
लोिसांख्या 

सन २०१४ २५४४ ७४१७३ ३४१६५६ 
सन २०१५ २६९८ ७८०२३ ३६०९०६ 
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(२) ठारे् महानगरपासलकेने इमारती धोकादायक घोपित केल्यानींतर सदर 
इमारतीतील रहहवास वापर बींद करुन इमारत तोडण्याची कारवाई सींबींचधत इमारत 
मालक/भोगव्ादार याींनी कररे् अपेक्षक्षत आहे. तथापप त्याींच्याकडून कारवाई होत 
नसल्याने महानगरपासलका धोकादायक इमारती तोडण्याची कारवाई करते. सदर 
धोकादायक इमारतीमधील भोगव्ादाराींचे पुनवटसन करण्याची जबाबदारी 
महानगरपासलकेची नाही. 
     तथापप, मानवतेच्या दृष्ीकोनातनू सदर धोकादायक इमारतीमधील 
भोगव्ादाराींना तात्पुरत्या स्वरुपात ननवाऱयाची सोय महापासलकेमाफट त करण्यात 
येते. शासनाने हदलेल्या ननदेशानुसार मुींबई महानगर प्रदेश पवकास 
प्राचधकरर्ाकडून दोस्ती कॉपोरेशन प्रा.सल. याींचेमाफट त रें्ल हाऊससींग स्कीम 
अींतगटत वतटकनगर येथे बाींधण्यात आलेल्या दोस्ती पवहारमधील १४४८ 
सदरननकाींमध्ये भाडतेत्वावर व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यामध्ये पवपवध 
हठकार्च्या १२८२ कु्ूींबाींना उपरोक्त इमारतीींमध्ये भाडकेरारानुसार स्थलाींतररत 
करण्यात आले आहे. 
     ठारे् महानगरपासलका क्षेिातील धोकादायक इमारतीींची पनुबाांधर् समुह 
पवकास योजनेद्वारे कररे्बाबत पवकास ननयींिर् ननयमावलीमध्ये करावयाच्या 
फेरबदलाकररता महाराषट्र प्रादेसशक व नगररचना अचधननयम, १९६६ चे कलम ३७ 
(१अेअे) अन्वये शासनामाफट त हदनाींक ४.३.२०१४ रोजी जाहीर सूचना महाराषट्र 
शासन असाधारर् राजपिात प्रससध्द केलेली आहे. 
     त्यानुसार नागररकाींच्या हरकती/सूचना मागपवण्यात येऊन त्यावर ठारे् 
महानगरपासलकेने असभप्राय शासनाकड ेसादर केलेले आहेत. सदर बाबत शासन 
स्तरावर ननयमावली अींनतम कररे्बाबतची कायटवाही सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील पोलीसाांविरुध्द सिााधधि गुन्द््याांची नगद असल्याबाबि 

(११३) *  ११११९   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस गुन्हेगारीत देशात आघाडीवर असून पोलीसाींपवरुध्द 
सवाटचधक गुन्ह्याींची नोंद असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
नॅशनल क्राईम रेकॉडट ब्यरुोने (एनसीआरबी) जाहीर केलेल्या अहवालावरुन 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये देशातील २३९८ पोलीसाींपवरुध्द पवपवध गुन्ह्याींची 
नोंद झाली असून त्यापकैी सवाटचधक ४८७ पोलीस राज्यातील असल्याचेही 
ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा बाबीींना आळा घालण्यासाठी शासनाने कोर्त्या उपाययोजना 
व कायटवाही करण्यात आली व त्यातनू काय ननषपन्न झाले आहे, 
(४) अद्याप कोर्तीच उपाययोजना केली नसल्यास पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रचसलत कायद्यानुसार दोिीींपवरुध्द कारवाई करण्यात आली आहे. दोिी 
अचधकारी व कमटचारी याींची खातेननहाय चौकशी करुन कारवाई करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील रस्िा रुां दीिरणासाी  महारार्बाग प्राणी  

सांग्रहालयािील िकृ्षाांची िोि िरण्याि आल्याबाबि 

(११४) *  ११८८२   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ऐनतहासीक शहर अशी ओळख असलेल्या नागपूर येथील महाराजबाग प्रार्ी 
सींग्रहालयात रस्ता रुीं दीकरर्ास्तव शेकडो वकृ्षाींची तोड करण्यात आली असून 
त्यास स्थाननक नागरीकाींद्वारे पवरोध करून आींदोलन करण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) तसेच, सदर ऐनतहाससक स्मारक जतन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) वकृ्षतोड करण्यात आली, हे खरे नाही. तथापप, रस्ता 
रुीं दीकरर्ामुळे ९२ झाड ेकाढून ्ाकण्याबाबतचा प्रस्ताव नागपूर महानगरपासलकेने 
वकृ्ष प्राचधकरर् ससमतीकड ेसादर केला आहे. 
     या सींदभाटत महानगरपासलकेकड ेएक ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
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(२) व (३) नागपूर शहर मींजुर पवकास आराखड्यानुसार नगर भुमापन 
पवभागामाफट त सींयुक्त मोजर्ीअींती व डॉ.पींजाबराव कृिी पवद्यापीठ याींचेकडील 
ना-हरकत प्रमार्पिाच्या आधारे महाराजबाग प्रार्ी सींग्रहालय रस्ता रुीं दीकरर्ाचा 
हद.०२.०९.२०१५ रोजी कायाटदेश देण्यात आलेला आहे. या वेळी प्रत्यक्ष काम सुरु 
असताना ननयोजजत रस्त्याच्या सींरेखर् (Aligment) अींती ९२ झाड े काढून 
्ाकण्याबाबतचा प्रस्ताव वकृ्षप्राचधकरर् ससमतीकड े नागपूर महानगरपासलकेने 
पाठपवलेला आहे. 
     हेरर्ेज सींवधटन सूची मधील पींजाबराव कृिी पवद्यापीठाअींतगटत कृिी 
महापवद्यालय, नागपूरची ही ऐनतहाससक इमारत प्रस्तापवत रस्ता रुीं दीकरर्ाच्या 
ससमेपासून ३३.०० ते ३७.०० सम. व त्यापेक्षा जास्त अींतरावर आहे. त्यामुळे या 
ऐनतहाससक इमारतीस उपरोक्त रस्ता रुीं दीकरर्ामुळे बाधा पोहचत नाही. 
(४) प्रच न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहराि झोपिपट्टी पुनिासन योर्ना राबविण्याबाबि 

(११५) *  ११५७७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरात एकूर् ५२ झोपडपट्टया असून त्यामध्ये दोन लाखाींपेक्षा 
जास्त लोक राहत असून याबाबत हदनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पिकार पररिद घेऊन पालकमींिी याींनी झोपडपट्टी पनुवटसन योजना 
राबपवण्याचा ननर्टय जाहहर केला, परींतु याबाबत कोर्तीच कायटवाही करण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील योजनेच्या अींमलबजावर्ीच्या अनिुींगाने शासनाने काय 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) पालकमींिी, औरींगाबाद याींनी औरींगाबाद 
शहरासाठी झोपडपट्टी पनुवटसन योजना राबपवण्याची हदनाींक १३.२.२०१५ च्या 
पिकार पररिदेमध्ये घोिर्ा केली आहे. औरींगाबाद महानगरपासलका क्षेिासाठी 
झोपडपट्टी पुनवटसन प्राचधकरर् स्थापन करण्यापवियी औरींगाबाद 
महानगरपासलकेने हदनाींक २१.२.२०१५ रोजी ठराव पाररत केला आहे. त्यानिुींगाने 
पररपूर्ट प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना औरींगाबाद महानगरपासलकेस हदनाींक 
२१.१०.२०१५ रोजी देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जर्ल् हा मध् यििी िारागहृासाी  निीन र्ागेचा शोध सुरू असल्याबाबि 

(११६) *  १३१४०   श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) साींगली जजल् हा मध् यवती कारागहृाच्या सभोवताली मोठ्या प्रमार्ात असलेली 
रहहवासी सींकुले व शाळा यामुळे कारागहृास धोका ननमाटर् झाला आहे तसेच 
सुरक्षक्षततेच् या दृष ्ीकोनातनू कारागहृासाठी नवीन जागेचा शोध सुरू असल् याचे 
माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, कारागहृासाठी प्रशासनास नवीन जागा उपलब्ध झाली आहे काय, 
(३) असल् यास, जागा कोठे समळाली आहे तसेच त् याींना लागर्ा-या आवच यक त् या 
सोयीसुपवधा उपलब् ध आहेत काय, 
(४) असल् यास, सदरील कारागहृ केव् हापासून उपलब् ध होर्ार आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय,    
साींगली जजल्हा कारागहृाचे सध्याचे इमारतीमध्ये या कारागहृात क्षमतेपेक्षा जास्त 
बींदी ठेवण्यात येत आहेत.  त्यामुळे सदर जागा अपुरी पडत आहे. तसेच सदर 
इमारत पुरातन फकल्ल्यामध्ये आहे. त्याची डागडुजी वारींवार करावी लागत आहे. 
तसेच सध्याचे कारागहृाचे सभोवती शहरीकरर् झाल्यामुळे सुरक्षेच्या कारर्ामुळे 
अनचुचत घ्ना घडण्याची शक्यता ननमाटर् झालेली आहे. त्यामुळे नवीन कारागहृ 
इमारतीकरीता २५ एकर जागेची जजल्हाचधकारी साींगली याींचेकड े कारागहृ 
पवभागाचे हदनाींक १४/०८/२०१५ रोजीचे पिान्वये मागर्ी करण्यात आलेली आहे. 
(२) साींगली जजल्हा कारागहृाकरीता जजल्हाचधकारी साींगली याींचेकड े २५ एकर 
जमीनीची मागर्ी केलेली असून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) अदयाप जागा समळालेली नाही. 
   साींगली जजल्हयाकरीता पवमानतळाकरीता जजल्हाचधकारी याींचेकडून १५० एकर 
जमीन सींपादीत करण्यात आलेली आहे. परींतु सदर जागेवरील पवमानतळाचा 
प्रस्ताव रद्द झाल्याचे समजल्यावरुन सदर जागेपकैी २५ एकर जमीन कारागहृास 
देण्याबाबत मागर्ी केलेली आहे. याबाबत जजल्हाचधकारी साींगली याींचेस्तरावर 
कायटवाही चालू आहे.  जागा समळाल्यानींतर इमारत बाींधकाम व इतर सोई सुपवधा 
ननमाटर् केल्या जातात. 
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(४) जजल्हाचधकारी साींगली याींचेकड ेजमीन समळण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे.  जमीन कारागहृाकड ेहस्ताींतरीत झाल्यानींतर इमारत बाींधकाम व इतर सोई 
सुपवधा ननमाटर् केल्यानींतर कारागहृ प्रत्यक्षात वापरास उपलब्ध होईल. 

----------------- 
नासशि येथील िे.बी.सी.गैरव्यिहाराच्या चशिशीि होि असलेला विलांब 

  

(११७) *  १२७६६   िॉ.अपिूा दहरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथे झालेल्या बहुचचचटत के.बी.सी. गैरव्यवहाराच्या तपासाकामी 
हदरींगाई होत असल्याने फसवर्कू झालेल्या नागररकात तीव्र नाराजी व्यक्त 
करण्यात येत असल्याचे ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, के.बी.सी. गैरव्यवहारातील मुख्य आरोपी अद्यापही फरार असून 
गुींतवर्कूदाराींना त्याींची रक्कम परत समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, के.बी.सी. मल््ीस््े् प्रा.सल., कीं पनीच्या घो्ाळ्यात सहभागी 
असलेल्या इतर सहयोगी कीं पन्या तसेच त्याींच्या सींचालकाींच्या मालमत्तेची जप्ती 
करून गुींतवर्कूदाराींना पैसे परत देण्याची मागर्ी सींबींचधताींकडून राज्य गुन्हे 
अन्वेिर् पवभाग, नासशक आणर् आचथटक गुन्हे शाखा याींचेकड ेकरण्याींत आली, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, के.बी.सी. गैरव्यवहारातील मुख्य सुिधारासह सवट सींबींचधताींना 
तात्काळ अ्क करून तपासाचे कामकाज पुर्ट करून जनतेची फसवर्कू करर्ा-
याींची मालमत्ता जप्त कररे् आणर् गुींतवर्कूदाराींना परतावा कररे्सींबींधी कोर्ती 
कायटवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५)  नसल्यास, तपासाकामी होत असलेली हदरींगाई, मुख्य सुिधारास अ्क न 
होण्याचे कारर् काय आहेत, तसेच के.बी.सी. प्रकरर्ी तपास केव्हापयांत पूर्ट होरे् 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ८०९८ गुींतवर्कूदाराींचे सुमारे रुपये २०९.५६ को्ी 
रकमेची फसवर्कू झाली असून अद्यापही गुींतवर्कूदाराींचे जबाब नोंदपवन्याचे 
काम चालु आहे. तपासात आयकर पवभाग, पवत्त पवभाग, पवधी अचधकारी 
इत्यादी तज्ञाींचे सहकायट घेण्यात येत आहे. सबब गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून 
तपासात हदरींगाई होत नाही. 
(२) होय. 



113 

(३) होय. 
(४) नमुद कीं पनी, आरोपी सींचालक व त्याींचे नातेवाईकाींचे नावावरील बकँ 
खात्यावरील एकूर् रुपये २४,८६,६८,८३०/- रक्कम गोठपवली असून एकूर् रुपये 
१२,२२,२३,२००/- फकीं मतीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. गुींतवर्कुदाराींची 
ठेव परत करण्यासाठी एमपीआयडी कायदा कलम ४ व ५ नुसार जप्त 
मालमत्तेबाबत पढुील कायटवाही करण्यासाठी सक्षम अचधकारी याींची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. मा.न्यायालयाचे आदेशान्वये ररसीव्हर नेमण्यात आले 
असून मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार कायटवाही करण्यात येत आहे. 
(५) सदर गुन्ह्यातील २ मुख्य आरोपी अद्यापपावेतो फरार असुन ते सध्या 
ससींगापूर येथे असल्याची खािीलायक माहहती समोर आल्याने त्याींना गुन्ह्यामध्ये 
लवकरात लवकर अ्क करण्यासाठी त्याींचे पवरुध्द (१) लुक आउ् नो्ीस (२) 
रेडकॉनटर नो्ीस (३) एक्स्ट्राडडशन प्रपोजल या प्रमारे् कारवाया करण्यात येवुन 
त्या जारी करण्यात आलेल्या आहेत. कें द्रीय गुन्हे अन्वेिन ब्युरो (सी.बी.आय.) 
चे सहाय्याने आरोपीताींना अ्क करण्याची प्रफक्रया प्राधान्याने सुरु आहे. 

----------------- 
वप ांपरखेि (िा.नाांदगाांि, जर्.नासशि) येथील शेििऱ्याांच्या  

िाांदाचाळीिून िाांदा चोरीला गेल्याबाबि 

(११८) *  ११३२३   श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतून ७५० फकलो काींद्याच्या चोरीची घ्ना ताजी असतानाच नासशकच्या 
नाींदगाव तालुक्यातील पपींपरखेड येथनू एका शेतकऱयाींच्या काींदाचाळीतून तब्बल 
२० जक्वी्ं ल काींदा चोरुन नेल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींद्याच्या भावात मोठी वाढ होत असल्याने सद्यजस्थतीत काींदा 
चोरीला जात असल्याचे ननदशटनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काींद्याची होर्ारी चोरी रोखण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच काींदा चोरर्ाऱया ्ोळीला पकडण्याबाबत 
पोलीसाींकडून कोर्ती कायटवाही केली जात आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नमूद हठकार्ी काींद्याच्या चाळीमधनू सुमारे १८ 
जक्वी्ं ल काींदा चोरीबाबत नाींदगाींव पोलीस स््ेशन येथे हदनाींक २४/०८/२०१५ रोजी 
गु.र.नीं. १६७/१५ भा.दीं.पव.क. ३७९ प्रमारे् गुन्हा दाखल आहे. 
(२) होय, 
(३) काींद्याची चोरी रोखण्यासाठी नाकाबींदी लावण्यात आली, काींदा वाहतकु 
करर्ाऱया वाहनाींची अचानक तपासर्ी करण्यात आली. गावातील पोलीस पा्ील, 
पोलीस समि, ग्रामरक्षक दल याींना राि गस्तीत सामावून घेऊन मागटदशटन करुन 
सतकट  केले. तसेच काींदाचाळीस सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत सींबींचधताींना सूचना 
हदल्या. 
     दाखल गुन्ह्याच्या अनिुींगाने गुप्त बातमीदारामाफट त तसेच स्थाननक 
रहहवाशाींकडून माहहती समळपवण्यात येत आहे. गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(४) पवलींब झाला नाही. 

----------------- 
सांगमनेर नगरपररषद (जर्.अहमदनगर) शाळाांसाी  सशक्षि िेिन ि इिर 

आस्थापना खचाासाी  १०० र्क्िे अनदुान देणेबाबि 

(११९) *  १३०९९   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररिद शाळाींसाठी सशक्षक वेतन व इतर 
आस्थापना खचाटचे १०० ्क्के स्वतींि अनदुान समळत नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अनुदान समळण्यासोबतच नगरपररिद सशक्षर् मींडळास 
द्यावा लागर्ारा १० ्क्के सशक्षर् कर रद्द करण्याबाबत शासनाने काय कायटवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
    सींगमनेर नगरपररिद ही ‘ब’ वगट नगरपररिद असून शालेय सशक्षर् 
पवभागाच्या हद.०७/०७/२०१५ च्या शासन ननर्टयानुसार सींगमनेर नगरपररिदेस 
प्राथसमक सशक्षर्ावरील मान्य बाबीींवरील खचट भागपवण्यासाठी ९० ्क्के अनदुान 
अनुजे्ञय आहे. 
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(२) व (३) नगरपररिदेस प्राथसमक सशक्षर्ावरील मान्य बाबीींवरील खचट 
भागपवण्यासाठी १०० ्क्के अनदुान देण्याबाबत तसेच नगरपररिद सशक्षर् 
मींडळास द्यावा लागर्ारा सशक्षर् उपकर रद्द करण्यासींदभाटतील बाब तपासून 
पाहण्यात येईल. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमससांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रर्पवूट सवट प्रफकया महाराषट्र पवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगर्क यींिरे्वर 

मुद्रर्: शासकीय मुद्रर्ालय, नागपूर. 


