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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २३ डिसेंबर, २०१५ / पौष २, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी  

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११० 
------------------------------------- 

 
 

पुण्यािील िाहिुि समस्येिर िोिगा िाढण्यासाठी सममिी स्थापन िरण्याबाबि 
(१) *  ११२२०   श्री.अनांि गािगीळ, श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील वाहतकु समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या मुख्य 
सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सममती नेमण्याची शासनाने ववचिमींडळात 
घोषणा केली असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सममतीची स्थापन करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, पुणे येथे राषरीय मानकाींनुसार शहरातील सािारण १३ ्क्के क्षेत्र 
रस्ते ववकासासाठी आवश्यक असताना येथे हे क्षेत्र ६.५ ्क्के इतके नगण्य आहे, 
त्यामुळे मेरो, मोनोरेल, बीआर्ी, एचसीएम्ीआर याींसारख्या मोठया वाहतकु 
ववकास प्रकल्पाींना अडथळा ननमाशण झाला असून ववकासाला खखळ बसली 
असल्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्ते व वाहतुक ववकासाबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये मुख्य सचचव याींचे 
अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्याची शासनाने वविानमींडळात घोषणा केल्याची बाब 
आढळून येत नाही. 
    तथावप, ददनाींक १२.९.२००७ च्या शासन ननणशयान्वये पुणे शहर व 
उपनगरामिील वाहतकु व्यवस्थेचा प्रश्न ननवारणाथश अपर मुख्य सचचव, नगर 
ववकास ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
(३) नाही. युआरडीपीएफआय-२०१५ (अबशन ॲन्ड ररजनल डवे्हलपमें् प्लान्स 
फॉम्यशलेशन अँड इम्पलीमें्ेशन) च्या मागशदशशक तत्वानुसार वाहतूक व 
दळणवळण या प्रयोजनाकररता एकूण क्षेत्राच्या १२% ते १४ % क्षेत्र आवश्यक 
आहे. 
     पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीतील एकुण क्षेत्राच्या सुमारे १३.३२% क्षेत्र 
वाहतूक व दळणवळण याकररता प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. यापकैी सुमारे 
१०.४४% क्षेत्रावर रस्त्याींचे ववकसन करण्यात आलेले आहे. तसेच या ववकास 
आराखड्यात २४ मी. रीं दीचा एच.सी.एम.्ी.आर. (हाय कॅपॅमस्ी मास रान्झी् 
र्) रस्ता प्रस्ताववत केलेला आहे. 
(४) रस्ते व वाहतुक ववकासाच्या अनषुींगाने पुणे महानगरपामलकेने मींजूर 
अथशसींकल्पीय तरतदूीींनसुार व ताब्यात आलेल्या जागाींच्या उपलब्ितेनुसार सुमारे 
२३०१ हेक््र इतके रस्ता क्षते्र आतापयतं ववकमसत केले आहे. तसेच पुणे शहरात 
आवश्यकतेनसुार ववववि दठकाणी उड्डाणपलु, भूयारी मागश, नदीवरील पुल आखण 
बी.आर.्ी.मागश ववकमसत केले आहेत. तसेच पुणे मेरो या महत्वकाींक्षी प्रकल्पाचे 
काम प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
अप्पर मुख्य सधचि (गहृ) याांच्या िायाालयाििून  

शासन पररप्िाचा भांग झाल्याबाबि 
(२) *  ११७९३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील पोलीस अि ि क्षकाींनी िाममशक भेदभाव केल्याप्रकरणी 
त्याींच्याववरध्द स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी अप्पर मुख्य सचचव (गहृ) याींच्याकड े
माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मुद्देननहाय सववस्तर लेखी तरारार नोंदववली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील तरारारीवर सामान्य प्रशासन ववभागाच्या शासन पररपत्रक 
रार.ववमस/२०१३/प्ररार.६७/१८ (रवका) ददनाींक २७ जुलै, २०१५ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे 
ववदहत मुदतीत पोहोच, अींनतम कारवाई न करणाऱ्या अप्पर मुख्य सचचव (गहृ) 
याींच्या कायाशलयाववरध्द पररपत्रकाींचा भींग केल्यावरन कारवाई करावी असा आक्षेप 
परभणी येथील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी (परभणी-दहींगोली स्थाननक स्वराज्य 
सींस्था) माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अप्पर मुख्य सचचव (गहृ), 
याींच्याकड ेलेखी ननवेदना्वारे केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पररपत्रकाचा भींग करणाऱ्या सींबींचिताींवर शासन पररपत्रकातील 
कलम ७ (IV) (V) प्रमाणे मुख्य सचचव याींनी कारवाई केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, सदरील कारवाई सुर न करण्याबाबत होत असलेल्या ववलींबाची 
कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच, दोषीींना पाठीशी घालण्यासाठी प्रशासकीय यींत्रणा वेळ काढू िोरण 
राबववत आहे काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. लोकप्रनतननिीींनी ददलेले सदर पत्र ददनाींक ७ ऑक््ोबर, 
२०१५ चे आहे. 
(३), (४) व (५) या बाबत सींबचिताींचा खलुासा मागववण्यात आलेला असून 
त्यानुसार आवश्यक कायशवाही करण्यात येत आहे. 

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

पुणे महापामलिेने स्मार्ा मसर्ी योजनेसाठी महागिी तनविदा देणाऱ्या  
िन्सल्र्न्सी िां पनीस परिानगी ददल्याबाबि 

(३) *  ११५१६   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराला स्मा श् मस्ी योजनेसाठी कें द्र शासनाने अचिकृत केलेल्या ११ 
कन्सल््न्सीकडून पुणे महापामलकेने फायनान्शीयल बीड मागववल्या, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ११ कन्सल््न्सी पैकी शॉ्मलस्् करन एका कीं पनीला 
कन्सल््न्सी देणे आवश्यक असताना कमी दराच्या रपये ८३ लाखाच्या ननववदेला 
परवानगी देण्याऐवजी म्हणजे २ को्ी ५३ लाख एवढी ननववदा देणाऱ्या मेकॅन्झी 
कीं पनीला परवानगी देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र शासनाने मान्यता ददलेल्या ११ कीं पन्याींची व्हल्यएुशन झाले 
असून जास्त ननववदा भरणाऱ्या कीं पनीला कीं त्रा् देण्यामागील सवशसािारण कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, ववमशष् कीं पनीला कीं त्रा् देऊन महानगरपामलकेच्या रक्कमेचा 
अपव्यय करणाऱ्या सींबींचिताींना जबाबदार िरन त्याींचेवर कारवाई करण्यात येणार 
आहे काय ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील स्मा श् मस्ी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कें द्र शासनाने ननिश्चत 
केलेल्या ११ सल्लागार मिनू एक सल्लागाराची ननवड करण्याच्या अनुषींगाने 
क्वामल्ी अँड कॉस्् बेस मसिस््म या ननवड पध्दतीचा वापर पुणे 
महानगरपामलकेमाफश त करण्यात आला आहे. 
     सदर क्वामल्ी ॲण्ड कॉस्् बेस मसस््ीम पध्दतीनुसार ९०% प्रािान्य 
गुणवत्ता तथा ताींत्रत्रक बाबीींसाठी व १०% प्रािान्य कॉस्् (आचथशक बाबी) ला 
देण्यात आले आहे. 
     ताींत्रत्रक बाबीींच्या व गुणवत्तेच्या अनुषींगाने ज्या पाच कन्सल् ी्ं्नी 
(सल्लागार) ननववदा मुदतीमध्ये सादर केल्या होत्या त्या कन्सल् ी्ं्ला 
सादरीकरणासाठी पुणे महानगरपामलकेच्या सममतीसमोर बोलववण्यात आलेले होते. 
     सादरीकरणाआिारे ताींत्रत्रक व गुणवतेच्या बाबीींसाठी सममतीच्या सदस्याींनी 
ददलेल्या गुणाींकानुसार ७५% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या तीन कन्सल् ी्ं्ला 
आचथशक ननववदा उघडण्याकररता पात्र ठरववण्यात आले होते. 
     सदर पध्दती वापरन ननववदा प्ररारीयेत अ्ी शतीची पूतशता केलेल्या 
कन्सल् ी्ं्पैकी सवाशत अचिक गुण प्राप्त करणाऱ्या मॅकेन्झी कीं पनीला पुणे 
शहराच्या स्मा श् मस्ी प्रस्तावाबाबतचे काम व कायाशरींभ आदेश देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे. 
(३) राषरीय स्तरावरील स्पिेत सहभागी व्हायचे असल्याने सल्लागार उच्च ववशेष 
योग्यता (हायली स्पेमशलाईज असाईनमें्), असणारा तसेच ववववि क्षेत्र अभयास 
(मल््ी सेक््ोररयल स््डी), प्रकरण अभयास (केस स््डी), आचथशक अभयास 
(ईकॉनॉममकल स््डी), नवननमाशण कल्पना (इनोव्हे्ीव) असणारा ननवडणे 
आवश्यक होते.  
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     त्यानुसार खालील प्रमाणे गुणवत्तेच्या मापदींडानुसार सवाशचिक गुण 
ममळववणाऱ्या मॅकेन्झी आखण कीं पनीस सल्लागार म्हणनू पुणे 
महानगरपामलकामाफश त ननयुक्त करण्यात आले आहे. 

1. सल्लागार  कीं पनीचा  आकार व जागनतक स्थान 
2. शहरीकरणाच्या नेततृ्वाववषयी भारत तथा जागनतक स्तरावरील कामकाज 
3. सल्लागार कीं पनीकड ेशहरीकरणासाठी उपलब्ि असणारा गुणवत्ता पूणश व 

अनुभवी नेततृ्व ग् तसेच भारतीय तथा जागनतक स्तरावरील आचथशक 
ननयोजनाचा (ईकॉनॉममकल मास््र प्लॉननींग) अनुभव. 

4. पुणे शहराचे आकलन 
5. सादरीकरणाच्या गुणवत्तेमध्ये अनभुव, ववषय अभयास, ववषय 

माींडण्याची पध्दती ननयोजन आखण कुशल मनुषयबळ याचा वापर. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
धारािीिील राजषी शाहू नगरपामलिा शाळा दरुुस्िीच्या  

नािाखाली जमीनदोस्ि िेल्याबाबि 
(४) *  ११९३३   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िारावीतील राजषी शाहू नगरपामलका शाळा दरुस्तीच्या नावाखाली 
जमीनदोस्त करन आज दोन वषश होऊनसुध्दा ती पुन्हा बाींिण्यात न आल्याने 
वव्यार्थयांना मशकण्यासाठी पायपीठ करत दरूच्या शाळाींमध्ये जावे लागत 
असल्याची बाब ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शाळेच्या जागेचा वापर पररसरातील नागररक पापड आखण कपड े
वाळत घालण्यासाठी करत आहेत तसेच रात्रीच्या वेळेस अींिाराचा फायदा घेत 
काही लोक तेथे मदयपान व जुगार खेळत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारत पनुबांिणीसाठी िारावी पुनवसशन प्रकल्पाकडून 
परवानगी ममळत नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, अशा दरुस्तीच्या नावाखाली जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या 
पामलका शाळाींच्या पनुबािंणीसाठी शासन काही उपाययोजना करणार आहे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. सदर राजषी शाहू शाळा िोकादायक 
िस्थतीत असल्यामुळे पनुबािंणीकररता सदर शाळा ननषकामसत करण्यात आली 
असून शाळेतील वव्यार्थयांची नजीकच्या मा्ुींगा लेबर कॅम्प १, मा्ुींगा लेबर 
कॅम्प २, मा्ुींगा लेबर कॅम्प कन्नड शाळा रार. ३, सींत कक्कया मनपा शाळा, न्यु 
मादहम मनपा शाळा व मादहम मोरी मनपा शाळा येथे व्यवस्था करण्यात आली 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे 
(४) व (५) िारावी पुनवशसन प्रकल्पाने महाराषर नगररचना अचिननयम १९६६ च्या 
कलम ४० पो्कलम ३(डी) नुसार िारावीच्या अचिसूचचत क्षेत्राचे ववकास ववषयक 
प्रस्ताव मींजुरीसाठी शासनास सादर केले आहेत. 
    त्यानुसार ननयोजन प्रस्तावाींना तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून अींनतम 
मान्यतेबाबतची कायशवाही सुर आहे. 

----------------- 
िळांबोली, निी मुांबई येथील सेंर् जोसेफ शाळेने इमारिीिर  

अनधधिृि मजले बाांधल्याबाबि 
 

(५) *  १२२०६   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि 
र्िले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.अतनल िर्िरे, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली, नवी मुींबई येथील से्ं  जोसेफ शाळेच् या इमारतीला फक् त दोन 
मजल् याींचे भोगव्ा प्रमाणपत्र ददले असताना पाच मजली इमारत अनचिकृतपणे 
बाींिण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व सदर शाळेच् या व् यवस् थापनावर 
तसेच मसडकोच् या तत् कालीन अचिका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) व (३) कळींबोली नवी मुींबई येथील से्ं  जोसेफ या शाळेच्या इमारतीमिील 
तळमजला ते ६ वा मजला पयतंच्या बाींिकामास मसडकोकडून बाींिकाम परवाना 
देण्यात आला असुन इमारतीच्या दसुऱ्या मजल्यापयतंच्या बाींिकामास भोगव्ा 
प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
     तथावप शाळेच्या इमारतीमिील ३ ते ६ मजल्या पयतंचे बाींिकाम 
ववनाभोगव्ा वापरल्याने महाराषर प्रादेमशक ननयेाजन व नगररचना अचिननयम, 
१९६६ चे कलम ५३(१) नुसार नो्ीस बजावनु मसडको सींचालक मींडळाचा ठराव 
रार.१०९४० नुसार शाळेचा वापर ननयम ि त करण्याची कायशवाही सुर आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील शासन मान्यिा प्राप्ि अधधिृि शाळाांच्या अनधधिृि बाांधिामाांबाबि 

(६) *  १२४०१   श्री.िवपल पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शासन मान्यता प्राप्त अचिकृत शाळाींच्या अनचिकृत 
बाींिकामाींबाबत मा. उच्च न्यायालयाने शासन आखण सींबींचित बाींिकाम ननयममत 
करण्याबाबत तीन मदहन्यात ननणशय घेण्याचा ननदेश ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जनू, २०१५ पयतंचे सवश अचिकृत शाळाींचे अनचिकृत 
बाींिकाम ननयममत करण्याबाबत शासनाने काय ननणशय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरप काय आहे, 
(४) मुींबई आखण मुींबई महानगर प्राचिकरण क्षेत्रातील शासन मान्यता प्राप्त 
अचिकृत शाळाींच्या ताब्यातील आखण वापरातील अथवा अनतरारममत जागा सींबींचित 
सींस्थाींच्या नावावर करन देण्याबाबत आखण शाळाींच्या बाींिकामासाठीच ववकास 
आराखड्यात आरक्षक्षत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ते (३) प्रश्नामध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडील 
रर्/जनदहत याचचकेचा सींदभश देण्यात आलेला नाही.  तथावप प्रश्नामिील बाब 
जनदहत याचचका रार. ४५/२०१२ शी सींबींचित ददसून येते. या जनदहत 
याचचकेमिील मा.मुींबई उच्च न्यायालयाचे ददनाींक २३.११.२०१५  रोजीचे 
आदेशानुसार  शैक्षखणक सींस्थानी त्याींची बाींिकामे ननयमानुकुल करण्याचे प्रस्ताव 
ददलेले आहेत अगर कसे ? व सदर प्रस्तावावर ननयमानुसार कायशवाही करता 
येईल अगर कसे ? याबाबत शासनास प्रनतज्ञापत्र दाखल करणेचे आदेश आहेत.  
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तसेच बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस अनचिकृत बाींिकामासींदभाशत त्याींनी  केलेल्या 
कायशवाहीचे सींदभाशने प्रनतज्ञापत्र दाखल करणेचे आदेश ददलेले आहेत. 
   अनचिकृत बाींिकामे ननयममत करण्याचे अचिकार महाराषर प्रादेमशक व नगर 
रचना अचिननयम, १९६६ च्या तरतदूीनुसार महापामलका आयुक्त याींना आहेत.  
प्रकरणननहाय प्रकरणाच्या गुणवत्तेनसुार  त्याींनी ते वापरणे अमभपे्रत आहे.  
   सदर याचचकेची सुनावणी ददनाींक ७.१.२०१६ रोजी  ननयोिजत आहे. 
शासनाकडून सदर याचचकेमध्ये प्रनतज्ञापत्र दाखल  करणे आवश्यक  असलेने 
त्यानुसार कायशवाही होईल.  सध्या  यासदींभाशत अींनतम ननणशय प्रस्ताववत नाही. 
(४) यासींदभाशत मा.उच्च न्यायालयाचे अींनतम आदेशानसुार पढुील कायशवाहीची 
ददशा ननिश्चत होईल. 

----------------- 
पुण्यािील खिििासला िे पिािी या भागािील जनु्या जलिादहन्याद्िारे 

 पाण्याची गळिी होि असल्याबाबि 

(७) *  १२३५९   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, अॅि.जयदेि गायििाि, श्रीमिी ददप्िी 
चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महापामलकेच्या सतत नादरुस्त होणाऱ्या पाईपलाईनच्या गळतीमुळे 
ददवसाला अींदाजे ३०० एमएलडी पाणी वाया जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महापामलका खडकवासाला िरणातनू दररोज १२०० ते १२५० 
एमएलडी पाणी उचलते मात्र प्रत्यक्षात त्यातील ३०० ते ३५० एमएलडी पाणी 
वाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, खडकवासला ते पवशती याभागातील जनु्या जलवादहन्या्वारे आखण 
लषकर जलकें द्रापयतं खलु्या जलवादहन्या्वारे पाण्याची गळती होत असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याभागातील पाणी गळतीची पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार 
४० ते ५० वषे जनु्या असलेल्या जलवादहन्याींची दरुस्ती करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे शहरामध्ये गळतीचे मोजमाप करण्याची यींत्रणा अिस्तत्वात नसल्याने 
गळतीबाबत ननिश्चत आकडा ठरववणे अवघड आहे. तथावप, अींदाजे २०० 
एम.एल.डी. भूममगत गळती होत असल्याचे अनमुान आहे. 
(२) व (३) पुणे शहरातील खडकवासला िरणातून पाणी उचलण्यात येते. सािारण 
पररिस्थतीमध्ये दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठी १२०० एम.एल.डी. व सध्या 
पाणी ी्ंचाई पररिस्थतीमध्ये एक ददवसाआड पाणीपरुवठा करण्यासाठी ९०० 
एम.एल.डी. पाणी उचलण्यात येते. तथावप, वर नमूद केल्याप्रमाणे अींदाजे २०० 
एम.एल.डी. पाण्याची गळती होत असल्याचा अनुमान आहे. 
     महानगरपामलकेमाफश त वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या पाहणीमध्ये तसेच 
नागरीकाींकडून पाणी गळतीबाबत तरारारी आल्यास त्याची तात्काळ दरुस्ती 
करण्यात येते. दरुस्तीच्या कामासाठी ३५ ववभागावर ्ीम तयार करण्यात 
आलेल्या असून सदर यींत्रणा २४ तास कायशरत असते. 
(४) खडकवासला िरण ते पवशती जलकें द्र दरम्यान ३००० मी.मी. व्यासाची 
जलवाहीनी ्ाकण्यात आलेली आहे. सदर जलवादहनीमिून कोणत्याही प्रकारची 
गळती नाही. तथावप, पणेु शहरास आवश्यक ते पाणी काही प्रमाणात 
कालव्यामिनू सुध्दा उचलण्यात येते. सदर कालव्यातनू काही प्रमाणात गळती 
होते, ही वस्तुिस्थती आहे. सदर कालव्याची देखभाल-दरुस्ती पा्बींिारे 
ववभागाकडून करण्यात येते. 
(५) भूममगत गळतीची पाहणी करण्यासाठी ववमशषठ यींत्र व तींत्रज्ञानाची 
आवश्यकता असते. पुणे महानगरपामलकेकड े अ्याप अशा प्रकारची यींत्रणा 
नसल्याने गळतीची पाहणी करण्यात आलेली नाही. 
     पुणे महानगरपामलकेमाफश त समान पाणीपुरवठा वा्प योजनेचा रक्कम 
रपये २८१८ को्ी खचाशचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला 
आहे. त्यास मुख्य सभेची मान्यता ममळाली आहे. 
     सदर प्रकल्पामध्ये अिस्तत्वातील जलवादहन्याींची गळतीची पाहणी करणे व 
ती दरुस्त करणे, जुन्या ४० ते ५० वषाशपवूीच्या लाइन्स बींद करणे व त्या 
दठकाणी नव्याने जलवादहन्या ्ाकणे, इत्यादी बाबीींचा समावेश आहे. 
(६) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पेण (जज.रायगि) बाळगांगा धरणाच्या िामाि झालेल्या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

(८) *  ११२९०   श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण पा्बींिारे महामींडळातींगशत येणाऱ्या पेण (िज.रायगड) येथील बाळगींगा 
िरणाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याने या िरणाचे कीं त्रा्दार 
एफ.ऐ.एीं्रप्रायजेसचे भागीदार व त्याींच्या कु्ूींत्रबयाववरोिात ठाणे शहरातील कोपरी 
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) बाळगींगा प्रकल्पाच्या ननववदा प्रक्ररारयेपासून ठेकेदाराींची त्रबले मींजूर 
करण्यादरम्यान झालेल्या अननयममततेच्या अनषुींगाने एकूण ११ व्यक्तीींववरध्द 
ददनाींक २५.०८.२०१५ रोजी कोपरी पोलीस ठाणे, ठाणे शहर येथे गु.र.नीं.१२३/२०१५ 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब), १०९ सह लाचलुचपत प्रनतबींिक 
अचिननयम, १९८८ कलम १३(१)(सी)(डी) व १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गुन्हयातील ११ आरोपीींपैकी ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
होती. स्य:िस्थतीत पाचही आरोपीींना मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केला असून 
सदर गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 

----------------- 
राज्यािील शासिीय ि खासगी आयर्ीआयचे मशक्षण शुल्ि िमी िरण्याबाबि 

(९) *  ११३९४   श्री.जनाादन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ८७१ शासकीय व खासगी आय्ीआयचे मशक्षण शुल्क १८० 
रपयाींवरन थे् ५ हजारावर नेल्याने गरीब व होतकर मुलाींना, ववशेषत: ग्रामीण 
भागातील मुली व शेतकऱ्याींच्या मुलाींसमोर व्यवसाय मशक्षण घेणे अवघड झाले 
असल्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, जगभरात ववववि स्वरपातील तींत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात गरज 
असल्याने या मशक्षण शुल्क वाढीचा पनुववशचार करन शासनाने मशक्षण शुल्क 
कमी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रमशक्षणार्थयाकंडून आकारण्याींत आलेले र.१०००/- सींस्था ववकास शुल्क 
शासनाने रद्द केले असून सदर शुल्क प्रमशक्षणार्थयांना परत करावयाची कायशवाही 
सींचालनालय स्तरावरन करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

छ्पिी मशिाजी महाराज याांच्या अरबी समुद्राि 
 उभारण्याि येणाऱ्या स्मारिाबाबि 

(१०) *  ११४५७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४४१४ ला ददनाांि १८ 
माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जवळ अरबी समुद्रात उभारावयाच्या छत्रपती मशवाजी महाराज याींच्या 
स्मारकाबाबत आवश्यक त्या परवानग्या ममळववण्यात येऊन बाींिकाम सुर 
करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणशय केव्हा घेण्यात आला आहे व स्मारकाचे बाींिकाम केव्हा 
सुर करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व स्मारकाचे बाींिकाम सािारणत: 
कें व्हा सुर करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार ननयुक्तीची 
प्रक्ररारया प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
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पुणे महापामलिेि िायारि असलेल्या िां ्ार्ी िामगाराांचे बोनस, िामगार 
विम्याचे पैसे ठेिेदाराांििून ददले जाि नसल्याबाबि 

(११) *  १२६५०   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापामलकेत कायशरत असलेल्या कीं त्रा्ी कामगाराींचे बोनस, कामगार 
ववम्याचे पैसे ठेकेदाराींकडून ददले जात नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार ठेकेदाराींकडून कीं त्रा्ी 
कामगाराींची वपळवणकू होऊ नये म्हणनू तसेच कामगाराींचे बोनस व कामगार 
ववम्याचे पैसे देणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेने ददनाींक १२.३.२०१५ च्या 
आदेशान्वये बोनस, राज्य कामगार ववमा योजना व त्नषुींचगक लाभ कीं त्रा्ी 
कामगाराींना देणे बींिनकारक केले आहे. तथावप, त्नींतर पुणे महानगरपामलकेकड े
अशा स्वरपाच्या तरारारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) महानगरपामलकेकड े प्राप्त तरारारीींच्या सींदभाशत अनतररक्त महानगरपामलका 
आयुक्त (ईस््े्) याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
     तसेच ठेकेदाराींकडील कीं त्रा्ी कामगाराींना सन २०१४-१५ या वषाशतील बोनस 
अदा करण्याबाबत पुणे महानगरपामलकेने ददनाींक २६.१०.२०१५ रोजी पररपत्रक 
ननगशममत केले आहे. 
(३) उपरोक्त गदठत सममतीच्या मशफारशीनुसार पुणे महानगरपामलकेकडून पढुील 
कायशवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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शेिगाांि (जज.अहमदनगर) पोलीस ठाणे अांिगाि बोधेगाि दरुक्षे् येथील  
पोलीस िमाचारी ददपि िोलिे याांची गुन् हेगाराांनी धारदार  

शस् ्ाांनी भोसिून हत् या िेल् याची नर्ना 
 

(१२) *  १११५९   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िर्िरे, 
श्री.हेमांि र्िले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) शेवगाींव (िज.अहमदनगर) पोलीस ठाणे अींतगशत बोिेगाव दरुक्षेत्र येथील 
पोलीस कमशचारी ददपक कोलते याची ददनाींक ३ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास सराईत गुन् हेगाराींनी िारदार शस् त्राींनी भोसकून हत् या केल् याची घ्ना 
घडली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ददपक कोलते हा पोलीस कमशचारी कतशव् यावर असताना शहीद 
झाल् याने त् यास शहीद पोमलसाींचा दजाश देऊन त् याप्रमाणे त् याींच् या कु्ूींत्रबयाींना शहीद 
कु्ूींत्रबयाींच्या सवश सवलती देण् याचे आश् वासन मा.मुख् यमींत्री याींनी माहे माचश, 
२०१५ च् या अथशसींकल् पीय अचिवेशनात ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर आश् वासन देऊन सहा मदहने उल्ून कै.कोलते याींच् या 
कु्ूींत्रबयास कोणत्याही सवलती ममळालेल् या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, कोलते कु्ूींत्रबयास सवलती, मदत करणेबाबत ववलींब होण् याची 
कारणे काय व कोलते कु्ूींत्रबयास मदत, सवलती देण् याबाबतची शासनाची भूममका 
काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) याबाबत शासनस्तरावर कायशवाही सुर आहे. 
 

----------------- 
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मोिि सागर ि ििैरणा िलािाि इगिपुरी नगरपररषदेििून िचरा, जनािराांचे 
अनुशेष ि इिर नािि पदाथा र्ािण्याि येि असल्याबाबि 

(१३) *  १२१४०   श्री.हेमांि र्िले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश 
गजमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोडक सागर व वतैरणा तलावात 
इगतपुरी नगरपररषदेकडून कचरा व जनावराींचे अनशेुष व इतर घातक पदाथश 
्ाकले जात असल्याने उक्त तलाव दवुषत होत असल्याची बाब शासनाच्या तसेच 
मुींबई महानगरपामलकेच्या माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत सदरील जलस्त्रोताींची तपासणी करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाण्याच्या नमुन्यात कोणत्या प्रकारचे हानीकारक घ्क 
आढळून आले आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सींबींचिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक २०.०८.२०१५ व ददनाींक २१.०८.२०१५ रोजी 
दहींदसु्थान ्ाईम्स वतृ्तपत्रात, इगतपुरी नगरपररषदेतफे इगतपुरी शहरामिनू 
जाणारे झरे/ ओहोळ / नाला यामध्ये घरगुती, औ्योचगक व इतर ववषारी द्रव्ये 
सोडण्यात येत असल्यामुळे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या वतैरणा नदीवर 
बाींिण्यात आलेल्या मध्य वैतरणा िरणातील पाणी दवूषत होते अशी बातमी 
प्रमसध्द झाली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) माहे जुलै व ऑगस््, २०१५ या कालाविीत वतैरणा िरणाींमिनू येणाऱ्या 
पाण्याच्या नमुन्याची बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या भाींडुप जलशुध्दीकरण 
सींकुलाच्या प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीमध्ये कुठल्याही 
प्रकारचे प्रदषूण आढळून आले नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद महानगरपामलिेच्या प्रिल् प विभागाि िें द्र शासनाच् या सुिणा जयांिी 
रोजगार योजना ि सध् याची राष्ट् रीय नागरी उपजीवििा अमभयानाांिगाि  

आलेल् या तनधी िार्पािील गैरव् यिहाराबाबि 

(१४) *  ११७९६   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अमरमसांह 
पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांददप बाजोररया :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ७४२९ ला ददनाांि १५ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या प्रकल् प ववभागात कें द्र शासनाच् या सुवणश 
जयींती रोजगार योजना व सध् याची राष रीय नागरी उपजीववका अमभयानाींतगशत 
आलेल् या १४ को्ी रपयाींच् या ननिी वा्पात आचथशक गैरव् यवहार होऊन अपात्र 
व् यक् तीींना ननिीचे वा्प केल्याचे ददनाींक २२ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, दरवषी या योजनेंतगशत ज् या बेरोजगाराींना ननिीचे वा्प केले जाते 
त् या लाभाथीची यादी जाहीर न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) यापवूी महानगरपामलका व शासनातफे लाभार्थ यांच् या तयार करण् यात आलेल् या 
यादी ववरोिात करण् यात आलेल् या असींख् य तरारारीींची दखल न घेण् याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) अपात्र व् यक् तीींना ननिी वा्प करणा-या सींबींिीत शासकीय कमशचारी व 
अचिकारी याींचे ववरोिात काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक २३.८.२०१५ रोजीच्या स्थाननक वतशमानपत्रात 
या सींदभाशत बातमी प्रमसध्द झाली आहे. तसेच सींदभाशत औरींगाबाद 
महानगरपामलकेकड ेतरारारीही प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणाची चौकशी करन अहवाल सादर करण्याकरीता 
औरींगाबाद महानगरपामलकेचे अनतररक्त आयुक्त व उपआयुक्त याींची दोन 
सदस्यीय सममती आयुक्त, औरींगाबाद महानगरपामलका याींनी गठीत केली असून 
त्याींना तीन मदहन्यात अहवाल सादर करण्यास कळववले आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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सांभाजीनगर (औरांगाबाद) येथील महाविद्यालयाि मशिणाऱ्या एिा विद्याथीनीने 
एििफी पे्रमािनू ददलेल्या ्ासाला िां र्ाळून आत्महत्या िेल्याबाबि 

(१५) *  ११९६४   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सींभाजीनगर (औरींगाबाद) येथील महावव्यालयात मशकणाऱ्या एका 
वव्याथीनीस नतच्या वगाशतील वव्यार्थयानें एकतफी पे्रमातनू ददलेल्या त्रासाला 
कीं ्ाळून ददनाींक १७ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास आत्महत्या केल्याची 
घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मसडको पोलीस ठाण्यात जुलै मदहन्यात तरारार 
दाखल करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी स्त्री आिार कें द्राच्या अध्यक्षा याींनी ददनाींक २४ 
ऑगस््, २०१५ रोजी मा.गहृराज्यमींत्री (शहरे) याींना पत्रव्यवहार करून याप्रकरणी 
हलगजीपणा करणाऱ्या पोलीस अचिकाऱ्यावर व आरोपीवर कारवाई करण्याची 
तसेच वपडीत मुलीच्या कु्ुींत्रबयाींना पोलीस सींरक्षण देण्याची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) तदनूसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, या सींदभाशत मतृ वव्याथीनीच्या मोठ्या बदहणीने 
ददलेल्या क्रफयाशदीवरन पोलीस स््ेशन मसडको येथे गुन्हा रिजस््र नींबर ४२४/२०१५ 
भा.दीं.वव. कलम ३०६, ३५४ (ड), अन्वये ददनाींक १८.०८.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला असून आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय, या सींदभाशत क्रफयाशदीवरन पोलीस स््ेशन मसडको येथे गुन्हा रिजस््र 
नींबर ३७५/२०१५ भा.द.वव. कलम ३५४ (ड), अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला असून ददनाींक ०३.०८.२०१५ रोजी आरोपीस अ्क करन न्यायालयात 
हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीस जामीनावर मुक्त केले होते. 
(३) होय, सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करन तरुीं गात ठेवण्यात आलेले आहे. 
तसेच या प्रकरणी हलगजी करणाऱ्या अचिकारी कमशचा-याींची खातेननहाय 
प्राथममक चौकशी करन त्या दठकाणावरन त्याींच्या बदल्या करण्यात आलेल्या 
आहेत. यापैकी एका पोलीस कमशचाऱ्यास क्रफयाशदीबरोबर गैरवाजवी सींभाषण 
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केल्याप्रकरणी ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. तसेच वपडीत मुलीच्या कु्ुींत्रबयाींना 
पोलीस सींरक्षण देण्यात आले होते. 
(४) व (५) याप्रकरणीस आरोपीस अ्क करन त्याच्याववरध्द दोषारोप पत्र 
रार.१६६/२०१५ दद.१७.१०.२०१५ अन्वये न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला 
असून प्रकरण न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे. उपरोक्त दोन्ही ख्ले न्यायालयात 
एकत्रत्रत चालववण्याबाबत न्यायालयास ववनींती करण्यात आलली आहे. तसेच सदर 
दोन्ही ख्ले चालववण्याकरीता पोलीस पॅनेलवरील ववशेष सरकारी अमभयोक्त 
याींची ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
िेईएम रुग्णालयािील तनिासी िॉक्र्राांना झालेली मारहाण 

(१६) *  ११२५८   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्रीमिी जस्मिा िान, श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील केईएम रग्णालयात ददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजी मदहला 
डॉक््राला झालेली मारहाण व ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी योग्य उपचार 
होत नसल्याचा आरोप करीत याच रग्णालयातील बालरग्ण ववभागातील तीन 
ननवासी डॉक््राींना लोखींडी सळयाींनी मारहाण केल्याची घ्ना घडल्यामुळे पुन्हा 
एकदा डॉक््राींच्या सुरक्षचेा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेच्या ननषेिात केईएम रग्णालयातील सवश ७८४ ननवासी 
डॉक््राींनी बेमुदत सींप पकुारला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, डॉक््राींवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी व त्याींना सुरक्षा पुरववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) के.ई.एम. रग्णालयात दद. ६ ऑगस््, २०१५ रोजी 
मदहला डॉक््राींना मारहाण झाली असून या रग्णालयातील बालरग्ण ववभागातील 
तीन ननवासी डॉक््राींना लोखींडी सळयाींनी मारहाण केल्याची घ्ना दद. २५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी घडली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) के.ई.एम. रग्णालयात रग्णाच्या नातेवाईकाींनी तीन ननवासी डॉक््राींना 
लोखींडी सळीने दद. २५.९.२०१५ रोजी पहा्े मारहाण केल्याच्या घ्नेबाबतची 
चौकशी करण्याची कायशवाही बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफश त सुर करण्यात येत 
आहे. 
(४) के.ई.एम. रग्णालयात सुरक्षा रक्षकाींची सींख्या वाढववण्यात आली आहे. 
    सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातनू उपाययोजना म्हणनू १४५ सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे 
बसववण्यास मींजूरी प्राप्त झाली असून कॅमेरे बसववण्याबाबत कायशवाही सुर आहे. 
    रग्णालयात रग्णाच्या जवळ असलेली गदी कमी करण्यासाठी रग्णाच्या 
केवळ २ नातेवाईकाींना पास देण्यात येत आहेत. 
    ननवासी वै् यकीय अचिकाऱ्याींना रग्णाींशी व त्याींच्या नातेवाईकाींशी सुसींवाद 
सािण्या ववषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
    सींवेदनशील दठकाणी सुरक्षा रक्षक व बाऊन्सरची नेमणकू करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

मुांबईिील समिानगर पोलीस ठाण्याि माजी लष्ट्िरी हिालदार आणण पोलीस 
मशपाई याांचेिर गुांिाने सुरी/चॉपर ने हल्ला िेल्याबाबि 

(१७) *  १२२३०   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.हेमांि 
र्िले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.राजेंद्र जनै :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील समतानगर पोलीस ठाण्यात माजी लषकरी हवालदार आखण पोलीस 
मशपाई याींचेवर ददनाींक १८ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तेथील गुींडाने 
सुरी/चॉपर ने हल्ला केल्याची तरारार नोंदववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार सदर गुन्हेगाराींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आरोपीववरध्द गुन्हा नोंद रार.४२८/२०१५ कलम ३९४,३८४, ३३२, ३५३, ५०६ 
(२), ३२३, ५०४ भादींववसीं सह कलम ३७ (१) (अ), १३५ मपोका प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करन अ्क करण्यात आलेली आहे. आरोपीववरध्द मा. न्यायालयामध्ये 
दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे शहरािील रूग्णालयाि जमा होणा-या जैविि िच-याची शास््ोक्ि पध्दिीने 

विल्हेिार् लािण्यािररिा नेमलेल्या िां ्ार्दाराने िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
(१८) *  ११८९२   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपामलकेने शहरातील ३५० रूग्णालयात जमा होणा-या जवैवक 
कच-याची (medical waste) शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् लावण्यासाठीचे 
कीं त्रा् सन २००४ मध्ये एन्व्हायरो िव्हिजल या खाजगी सींस्थेस देऊन त्यासाठी 
सदर सींस्थेस साडतेीन हजार चौरस मी्र जागा ववनामूल्य व दरमहा मानिन 
तत्वावर देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सींस्थेने कच-याची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् न लावता 
पयाशवरण सींबींचितचे ननयम डावलले असल्याचे तसेच प्रनतददन प्रनतक्रकलो पाच 
रूपये जवैवक कचरा अशी करारात अ् असताना त्याऐवजी प्रनतक्रकलो २५ रूपये 
असा दर लावनू सींस्थेने रूग्णालयाींकडून कोट्यविी रूपये परस्पर गोळा केले 
असल्याचे व त्यापैकी महानगरपामलकेस काहीही रक्कम अदा केली नसल्याचे 
ददनाींक ३ जनू, २०१५ रोजी व त्यानींतर माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये देखील 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने माहे जनू, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
चौकशी करण्याचे आदेश महापामलका प्रशासनास ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) तसेच सदर प्रकरणी चौकशी पूणश झाली असल्यास, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार सींबींचित सींस्था व जबाबदार महानगरपामलका अचिकारी याींचेववरूध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
ठाणे महानगरपामलकेने शहरातील ३५० रग्णालयात जमा होणाऱ्या 

जैववक कचऱ्याची (Medical Waste) शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् 
लावण्यासाठीचे कीं त्रा् सन २००३ मध्ये एनव्हायरो िव्हिजल या खाजगी सींस्थेस 
ददले. 
     सदर सींस्थेस एक हजार चौरस फु् जागा, दरमहा रपये ६७६८/- दराने 
देण्यात आली व सदर दरामध्ये वाढ करन वषश २०१५ मध्ये दरमहा रपये 
२११४६/- जागा भाड ेघेतले जात आहे. 
     २००८ मध्ये सदर सींस्थेस अनतररक्त ३३३३ चौरस मी्र जागा वावषशक १/- 
रपया प्रनत चौरस मी्र या दराने देण्यात आली व त्यानुसार ननयममत वसुली 
करण्यात येत आहे. 
(२) रग्णालयास दर आकारणी प्रनत रग्णशय्या प्रनत ददन याप्रमाणे करण्यात 
येते. स्यिस्थतीतील दर खालीलप्रमाणे आहे:- 

 सवशसािारण रग्णालयासाठी रपये ५.७०/- 
 प्रसुती रग्णालयासाठी रपये ७.७०/- 

     यानुसार नमूद दराने शुल्क आकारणी करण्यात येते. ्ववपक्षीय 
करारानसुार सींस्थेने शुल्काची रक्कम ठाणे महानगरपामलकेस अदा करणे 
आवश्यक नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्थामधील िां ्ार्ी िमाचाऱ्याांना ररक्ि  
पदाांिर सेिेि सामािनू नेऊन तनयुक्िी देण्याबाबि 

(१९) *१२६२१ श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपिूा दहरे, श्रीमिी शोभािाई 
फिणिीस :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औ्योचगक प्रमशक्षण सींस्थामिील कायमस्वरपी ररक्त पदाींवर कीं त्रा्ी 
पध्दतीने सन २०१० मध्ये स्पिेतनू व ननवड प्रक्ररारयेच्या माध्यमातून क्रकती 
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ननदेशकाींच्या ननयुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, 
(२) या ननयुक्त केलेल्या ननदेशकाींपैकी क्रकती ननदेशक सध्या कायशरत असून 
क्रकती ननदेशकाींना सेवासातत्य देण्यात आलेले नाही, 
(३) सध्या औ्योचगक प्रमशक्षण सींस्थामध्ये ननदेशकाींची क्रकती पदे ररक्त आहेत, 
(४) ररक्त पदाींवर कीं त्रा्ी पध्दतीने काम केलेल्या पात्रतािारक व अनुभवी 
ननदेशकाींना सेवेत सामावनू न घेण्याची व सेवासातत्य न देण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कायमस्वरपी कीं त्रा्ी तत्वावर ३६२ पदाींवर मशक्षकीय 
कमशचाऱ्याींच्या ननयुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. 
(२) स्य:िस्थतीत ३६२ कमशचाऱ्याींपैकी १८४ कमशचारी कायशरत आहेत. या १८४ 
कमशचाऱ्याींपकैी ३ कमशचाऱ्याींचा चार वषाशचा कालाविी सींपुष्ात यावयाचा आहे. 
उवशररत १८१ कमशचाऱ्याींचा कालाविी सींपुष्ात आला असून मा.न्यायाचिकरणाच्या 
आदेशानुसार ते सेवेत कायशरत आहेत. सदर १८४ कमशचारी हे कायमस्वरपी 
कीं त्रा्ी तत्वावरील पदाींवर असल्याने त्याींना सेवा सातत्य देण्यात आलेले नाही. 
(३) सध्या मशल्पननदेशकाींची ७०४ पदे ररक्त आहेत. 
(४) सदर कमशचाऱ्याींच्या ननयुक्त्या ्या कायमस्वरपी कीं त्रा्ी तत्वावरील पदाींवर 
असल्याने त्याींना सेवेत सामावून घेणे तसेच सेवा सातत्य देण्याचा प्रश् न उ्भ ावत 
नाही. 

----------------- 
मुांबईिील मुलुांिजिळील द्रिुगिी महामागाािर झालेल्या अपनािािील मिृ 

व्यक्िीांच्या िुरु्ांबबयाांना आधथाि मदि िरण्याबाबि 
(२०) *  ११३२९   श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मुलुींडजवळील पवूश द्रतुगती महामागाशवरील अपघातानींतर तेलाच्या 
्ँकरने पे् घेतल्याने ्ँकरचालक आखण िक्लनरचा आगीत होरपळून मतृ्यू 
झाल्याची घ्ना ददनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अपघाताींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने अपघाताींत मतृ झालेल्या व्यक्तीींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना कोणत्या स्वरपाची आचथशक मदत केली वा करण्यात येणार आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अपघात ॅ्ंकर चालकाच्या ननषकाळजीपणामुळे घडला असल्याचे पोलीस 
तपासात ननषपन्न झाल्याने मतृ ्ँकर चालकाववरध्द नवघर पोलीस ठाणे येथे 
गु.र.नीं. १६७/१५ भा.दीं.वव.सीं. कलम २८४, ३०४ (अ) सह मा.वा.का. कलम १८४ 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) सदर घ्ना नसैचगशक आपत्तीत येत नसल्याने मतृाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आचथशक 
मदत देय नसल्याने आचथशक मदत देण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

रोजगार नोंदणी िेलेल्या उमेदिाराांची नोंदणी िािा रद्द िेल्याबाबि 

(२१) *  १११२५   अॅि.अतनल परब, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन १९९९ ते २०१२ या कालाविीत शासनाच्या रोजगार नोंदणी केलेल्या ददड 
को्ीहून अचिक उमेदवाराींची नोंदणी काडश रद्द केली असल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २००२ मध्ये सवाशचिक ११ लाख ७५ हजार ५९४ उमेदवाराींची 
काडश रद्द केली असून त्या खालोखाल २००६ मध्ये ९,९५,५६९ काडश रद्द करण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सुमशक्षक्षत बेकाराींच्या हाताला काम देण्यासाठी सुर करण्यात आलेल्या 
रोजगार व स्वयींरोजगार ववभागाकडून किीही नोकरीचे ठरववलेले उद्दीष् पार 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नोकरीस लागल्यामुळे सन २००२ व सन २००६ मध्ये अनुरारमे ९५४२ व 
१४७७१ उमेदवाराींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, सींबींचित उमेदवाराींनी 
नोंदणीचे नतुनीकरण न केल्याने सन २००२ व सन २००६ मध्ये अनरुारमे 
८२९९२४ व ९८४६१६ उमेदवाराींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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     गेल्या ५ वषाशत कौशल्य ववकास, रोजगार व उ्योजकता सींचालनालयाच्या 
नोंदणीप्ावर असलेल्या उमेदवाराींपकैी नोकरीस लागलेल्या उमेदवाराींचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 

वषश नोकरीस लागलेले उमेदवार 
२०११ १९१०२२ 
२०१२ १३४२७१ 
२०१३ ११४६५८ 
२०१४ ८४७०७ 

२०१५ (ऑक््ोबर, २०१५ अखेर) ४६९३८ 
 

(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
----------------- 

एमएमआरिीए क्षे्ाि तनयोजन प्राधधिरणाचा सांयुक्ि वििास  
आराखिा ि वििास तनयां्ण तनयमािली सामाईि िरण्याचा  

शासनाने तनणाय नेिल्याबाबि 
(२२) *  १२१८४   श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एमएमआरडीए क्षेत्रात ननयोजन प्राचिकरणाचा सींयुक्त ववकास आराखडा व 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली सामाईक करण्याचा ननणशय शासनाने सुमारे सहा 
मदहन्यापूवी घेवून कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच एमएमआरडीए क्षेत्रात ननयोजन प्राचिकरणाचा सींयकु्त ववकास 
आराखडा व ननयींत्रण ननयमावली सामाईक असावी म्हणनू शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचिकरण क्षेत्रातील बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
वगळता अन्य सवश महानगरपामलका व नगरपामलका याींच्यासाठी सामाईक ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली तयार करण्यासाठी शासनाने एक सममती नेमली असून 
प्रिान सचचव, नगर ववकास ववभाग हे त्या सममतीचे समन्वयक आहेत. सदर 
सममतीने त्याींचा अहवाल नकुताच शासनास सादर केला आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

-------------------------------------------- 
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सािारा मध्यििी बसस्थानिाजिळ असणाऱ्या जुन्या छ्पिी मशिाजी 
सांग्रहालयाच्या दोन्ही बाजलूा अतिक्रमण िाढल्याबाबि 

(२३) *  ११५१०   श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा मध्यवती बसस्थानकाजवळ असणाऱ्या जुन्या छत्रपती मशवाजी 
सींग्रहालयाच्या दोन्ही बाजूला अनतरारमणाींचा वेढा पडला असल्याने या पररसरात 
वारींवार वाहतूकीच्या समस्या ननमाशण होऊ लागल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणची अनतरारमणे ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सातारा मध्यवती बसस्थानकाजवळ असणाऱ्या जुन्या 
छत्रपती मशवाजी सींग्रहालयाच्या इमारतीच्या बाजूस असलेले पक्के अनतरारमण 
सावशजननक बाींिकाम ववभाग, सातारा व नगरपररषद सातारा याींच्यामाफश त दद. ३० 
व ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी काढण्यात आले आहे. मात्र, जुन्या छत्रपती मशवाजी 
सींग्रहालयाच्या समोरील रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम चालू असल्याने त्या 
दठकाणी वाहतकुीची समस्या ननमाशण होते, हे खरे आहे. 
   वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी सदर दठकाणी नगरपररषदेमाफश त मसग्नल 
बसववणेची कायशवाही  सुर केली असून त्यामुळे वाहतकू कोंडी कमी होण्यास 
मदत होणार आहे. 
(२) या दठकाणची पक्की अनतरारमणे यापूवीच ह्ववण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

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

राज्याि बीएसयपुी योजनेसाठी िें द्र शासनाििून ममळणारा तनधी बांद िेल्याबाबि 

(२४) *  ११६५१ श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप :  सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बीएसयुपी योजनेसाठी कें द्र शासनाकडून ममळणारा ननिी सध्या कें द्र 
शासनाकडून देणे बींद करण्यात आल्यामुळे सध्या ही योजना बींद पडली असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गरीब व गरजू नागररकाींना घरे ममळत नसल्यामुळे ते बेघर झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीएसयुपी योजना पनु्हा पवुशवत सुर करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) कें द्र शासनाकडून ननिी ममळणे बींद झाल्यामुळे 
योजना बींद पडली अशी वस्तुिस्थती नाही. सदर योजनेचा कालाविी ३१ माचश, 
२०१२ पयतं होता. आजममतीस अपूणश असलेले प्रकल्प पूणश करण्यासाठी कें द्र 
शासनाने ३१ माचश, २०१७ पयतं मुदतवाढ ददली आहे. त्यामुळे मूळ प्रकल्पामध्ये 
समाववष् असलेले व मसममत न केलेल्या प्रकल्पातील लाभार्थयानंा घरे ममळणार 
आहेत. 
(३) शहरी गरीबाींना मुलभूत सुवविा पुरववणे (BSUP) योजना बींद झाली असून 
आता कें द्र शासनाने प्रिानमींत्री आवास योजनेखाली सवासंाठी घरे २०२२ (नागरी) 
ही योजना सुर केली आहे. त्यामुळे सहभाग घेण्याचा ननणशय राज्याने घेतला 
आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
सािांििािी (िा.सािांििािी, जज.मसांधदुगुा) येथील मजच्छमािेर्चे  

िाम पूणा िरण्याबाबि 
(२५) * १२१२६ श्री.सुतनल िर्िरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.हेमांि 
र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.अतनल िर्िरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) सावींतवाडी (ता.सावींतवाडी, िज.मसींिदुगुश) येथील मिच्छमाके्चे काम मींदगतीने 
सुर असून सदर कामास दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार सदर मत् स्यकी 
योजनेतील मिच्छमाके्चे काम पूणश करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर कामास नगरपररषदेने आतापयतं तीन वेळा 
मुदतवाढ ददली, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सावींतवाडी येथील मच्छी माके्ची जुनी इमारत पाडून त्या 
दठकाणी नवीन इमारत बाींिण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. 

 जुनी इमारत पाडण्यासाठी मच्छी ववरेारत्याींची तात्पुरती पयाशयी व्यवस्था 
करणे आवश्यक असल्याने व बाींिकाम सादहत्याची वेळेवर उपलब्िता 
होत नसल्याच्या कारणास्तव सींबींचित कीं त्रा्दार याींनी नगरपररषदेकड े
मुदतवाढ ममळणेबाबत ववनींती केली होती. 

 त्यास अनुलक्षून नगरपररषदेने दींड आकारन आतापयशत तीन वेळा 
मुदतवाढ ददली आहे. 

 आता सदर मच्छी माके्चे काम ८० % पूणश झाले असून उवशरीत काम 
नगरपररषद दद. ३१/१२/२०१५ पयशत कीं त्रा्दाराकडून पणूश करन घेणार 
आहे. 

 हे काम दद. ३१/१२/२०१५ पयशत पूणश होईल याची खातरजमा करण्याच्या 
सूचना िजल्हाचिकारी मसींिदुगुश याींना देण्यात आल्या आहेत. 

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

नामशि शहर आणण पररसरािील िाहििू िोंिीबाबि 
(२६) *  १२६८४   िॉ.अपूिा दहरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक शहर आखण पररसरात उड्डाण पुल अिस्तत्वात येवनूही वाहतकू 
कोंडीमुळे ददड वषाशत सुमारे १ हजार ७० अपघाताींची नोंद होवून यामध्ये १७२ 
नागररकाींना जीव गमवावा लागला आहे, तर सुमारे ४९४ नागरीक कायमचे 
जायबींदी झाल्याचे व शहरातनु जाणाऱ्या महामागाशवर सवाशचिक अपघाताींची नोंद 
झाल्याचे ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननिी खचश करन उड्डाणपलु अिस्तत्वात आल्यानींतरही वाहतुक 
कोंडीची समस्या जैसे-थे असून वाहतकु कोंडीमुळे लहान-मोठ्या अपघाताींची 
सींख्या वाढली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक येथील उड्डाण पुलाखाली मुींबई-आग्रा महामागाशवर 
अनचिकृत पाक्रकंग केली जात असल्यामुळेच वाहतकुीची दररोज प्रचींड कोंडी होवनू 
जनतेची मोठी गैरसोय होत असल्याची बाब ननदशशनास आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, उड्डाण पुलाखालील अनचिकृत पाक्रकंग सक्तीने ह्ववणे आखण 
आवश्यक तेथे अींडरपास देणे, त्याचप्रमाणे वाहतुकीचे योग्य ननयोजन करणेबाबत 
स्थाननक जनतेकडून आग्रही मागणी करण्यात येत असताींना शासनाचे याकड े
दलुशक्ष झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, वाहतकु कोंडीची समस्या दरू होणे आखण जनतेचे िजवीत व 
ववत्तीय नुकसान थाींबववणेचे दृष्ीने शासन कोणती ववशेष उपाययोजना करीत 
आहे वा करणार आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नामशक शहर पोलीस आयकु्तालय हद्दीत जानेवारी 
२०१४ पासून दीड वषाशत ८५१ अपघात घडलेले असून यामध्ये २९५ मतृ्यू आखण 
४९१ गींभीर जखमी झाले आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) मुींबई-आग्रा महामागश हा नामशक शहराला ममळणारा मुख्य रस्ता असल्याने 
त्यास अनेक जोडरस्ते आहेत. या उड्डाणपुलालगत गॅरेजिारक, गाळेिारक व 
फेरीवाले इ. मुळे कायमस्वरपी अनतरारमण आहे. तसेच त्यादठकाणी अनचिकृत 
पाकींग होत असते. अनचिकृत पाकींग करणाऱ्या वाहन चालकाींवर मो्ार वाहन 
काय्यान्वये कारवाई करण्यात येते. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
     भारतीय राषरीय राजमागश प्राचिकरण याींच्यामाफश त वाहतुक कोंडीचा 
अभयास करन उपाययोजना सुचववण्यासाठी वाहतूक तज्ञ सल्लागाराची नेमणकू 
करण्यात आली असून वाहतुक तज्ञ, लोकप्रनतननिी, वाहतकू पोलीस, भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राचिकरण व सवलतकर याींनी वेळोवेळी सींयुक्त पाहणी केलेली 
आहे. त्याींनी सुचववलेल्या उपाययोजनाबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
     इींददरा नगर अींडरपास येथील वाहतकु कोंडीची समस्या पुणशपणे सोडववण्यात 
आलेली आहे. ्वारका सकश ल येथील वाहतकु कोंडी सोडववण्यासाठी ४ पदरी रो्री 
बाींिणे व वाहतकु बे्ाींची सुिारणा करणे या उपाययोजनाींवर कायशवाही सुर आहे. 
तसेच नागररकाींच्या सुचनेनसुार १० दठकाणी वाहतकु मसग्नल यींत्रणा कायाशिन्वत 
करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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चािारी (िा.उमरखेि, जज.यििमाळ) या गािाि अिैधपणे  
होि असलेली दारू विक्री बांद िरण्याबाबि 

(२७) *  १२७४०   श्री.हररमसांग राठोि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चातारी (ता.उमरखेड, िज.यवतमाळ) या गावात अवैि दारू ववरारी व म्का 
सुर आहे, त्यामुळे गावातील सामािजक, िाममशक स्वास्थ त्रबघडत आहे, या 
कारणामुळे गावातील युवकासह शेकडो मदहलाींनी उमरखेड पोलीस ठाण्यावर िडक 
मोचाश काढून अवैि दारू ववरारी बींद करण्याची मागणी केली असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावातील ग्रामस्थाींच्या मागणीनुसार सुर असलेली अवैि दारू 
व म्क्याचे अड्ड े बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) चातारी (ता.उमरखेड, िज.यवतमाळ) या गावात अवैि 
दार ववरारी व म्का सुर नाही, 
     ददनाींक १६.०८.२०१५ रोजी यवतमाळ िजल््यातील उमरखेड येथे दारबींदी 
साठी मोचाश काढण्यात आला होता. त्याददवशी चातारी येथील गावकऱ्याींनी चातारी 
गावात दारबींदीबाबत अजश ददला होता. 
(२) गावकऱ्याींनी केलेल्या तरारारीींनुसार चातारी गावात पोलीसाींनी छापे ्ाकून 
दारबींदीचे २ गुन्हे दाखल केले आहेत दोन्ही गुन््ये पोलीस स््ेशन उमरखेड येथे 
दाखल करण्यात आले आहे. 
   चातारी गावात म्का, जुगारचे अड्ड े पोलीसाींना आढळून आले नाही. 
पोलीसाींमाफश त अवैि दार, म्का व इतर अवैि िींदे बींद करण्यासाठी वेळोवेळी 
कारवाई करण्यात येते. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िाही महत्त्िाांच्या किल्ल्याांिर पयार्िाांना  
मुलभूि सोयी सुविधा ममळणेबाबि 

(२८) *  १२९४९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इनतहासाचे साक्षीदार असणाऱ्या राज्यातील काही महत्त्वाींच्या क्रकल्ल्याींवर 
पयश् नाच्या दृष्ीने शासनाकडून सोयीसुवविा देण्यात येणार होत्या, महत्त्वाच्या 
क्रकल्ल्याींवर सुवविा देताना त्यासाठी सामींजस्य करारावर मागील आठ 
मदहन्याींपासून अींनतम ननणशय होऊ न शकल्याने क्रकल्ल्याींचा ववकास रखडला 
असून पयश् काींना क्रकल्ल्याींवरील मुलभूत सुवविाींपासून वींचचत रहावे लागत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करन काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यातील क्रकल्ल्याींचे जतन व सींविशन तसेच पयश् काींसाठी मुलभूत सुवविा 
ननमाशण करण्याकरीता महाराषर पयश् न ववकास महामींडळ व भारतीय पुरातत्व 
ववभाग सामींजस्य करार करण्याकरीता भारतीय पुरातत्व ववभाग, नवी ददल्ली 
याींना ददनाींक १२/१/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये अींनतम सामींजस्य कराराचा मसुदा 
सादर करण्यात आला असून त्याबाबत ददनाींक १४/८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
सामींजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याबाबत सक्षम प्राचिकाऱ्याची नेमणकू 
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तसेच त्याबाबत कें द्राकड े पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल््यािील समाांिर जलिादहनी प्रिल्पासाठी पीएमसीची 
 तनयुक्िी रद्द िरण्याच्या मागणीबाबि 

(२९) *  १३०२६   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद िजल््यातील समाींतर जलवादहनी प्रकल्पासाठी पीएमसीला 
महानगरपामलका कोट्यविी रपये देत आहे, तरीही पीएमसी काहीच करीत नाही, 
तसेच नतचे कायाशलय कुठे आहे हे ही कुणाला माहीत नसल्यामुळे पीएमसीची 
ननयुक्ती रद्द करावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी केली असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या दद. १३.०७.२०१५ व   
दद. २०.०८.२०१५ रोजी पार पडलेल्या सवशसािारण सभेमध्ये पीएमसीची ननयुक्ती 
रद्द करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींमाफश त चचाश उपिस्थत करण्यात आली होती, हे 
खरे आहे. 
(२) व (३) सवशसािारण सभेमध्ये उपिस्थत झालेल्या चचेनुसार पढुील आवश्यक 
कायशवाही औरींगाबाद महानगरपामलकेने करणे अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
सांगमनेर (जज.अहमदनगर) नगरपररषदेला नागरी पाणीपुरिठा ि  

पथददिे याांिरील िीज बबलाि सिलि ममळण्याबाबि 
(३०) *  १३१००   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सींगमनेर (िज.अहमदनगर) नगरपररषदेची आचथशक िस्थती सक्षम नसतानाही 
नागरी पाणीपुरवठा व पथददवे यावर मोठा खचश होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागरी पाणीपुरवठा व पथददवे याींवरील वीज त्रबलात सवलत 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सींगमनेर नगरपररषदेस पाणी पुरवठ्याच्या व वीजेच्या 
देयकाींच्या अदायगीकरीता प्रनतवषश सुमारे रपये १.८० को्ी एवढा खचश येतो. 
नगरपररषदेची आचथशक िस्थती सक्षम नसताना अत्यावश्यक सेवा खींडीत होऊ नये 
म्हणनू या देयकाींची अदायगी करण्यात येत असल्याचे मुख्याचिकारी, सींगमनेर 
नगरपररषद याींनी कळववले आहे. 
(२) नगरपररषदा / नगरपींचायत याींना सहायक अनदुान, रस्ते अनदुान, १४ वा 
ववत्त आयोग इत्यादीींमिनू ववववि प्रकारचा ननिी शासनातफे ददला जातो. 
सदरचा ननिी व स्व-ननिी यामिनू या नागरी स्थाननक सींस्थाींनी या प्रयोजनाथश 
खचश करणे आवश्यक आहे. 
     नगपररषदेने स्व-ननिीत वाढ करण्याच्या दृष्ीने उत्पन्नाची सािने / स्त्रोत 
याींचे बळक्ीकरण करणे आवश्यक आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मांगळिेढा शहर (जज.सोलापूर) ि िालुक्यािील अनेि गािािील  

नागरीि आधारिािा पासून िांधचि असल्याबाबि 
(३१) *  १३११५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा शहर (िज.सोलापूर) व तालुक्यातील अनेक गावातील नागरीक 
आिारकाडाशपासून वींचचत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरील काडश काढण्यासाठी योग्य दठकाण ममळत नसल्याने हेच 
आिार काडश काढण्यासाठी ग्रामीण भागात रपये १०० आकारले जात असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. आिार नोंदणी ही ननरींतर प्रक्ररारया असून 
मींगळवेढा तालुक्याची एकूण लोकसींख्या २,०५,९३२ पकैी माहे ऑगस््, २०१५ 
अखेर १,७०,१२४ इतक्या म्हणजेच ८२.६१ ्क्के नागरीकाींची आिार नोंदणी पूणश 
झालेली आहे. 
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(२) नाही. 
(३) मींगळवेढा शहर व तालुक्यामध्ये नोंदणी प्रक्ररारयेत गैर प्रकार ननदशशनास 
आल्या नींतर एका ऑपरे्रला ऑगस््, २०१५ मध्ये काळया यादीत ्ाकल्याचे 
भारतीय ओळख प्रािीकरण, क्षेत्रीय कायाशलय, मुींबई याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
नामशि येथील भगिमसांह िसाहि ि शरयनुगरी मध्ये नरगुिी गॅस मसलेंिरमधनू 

िाहनाांमध्ये गॅस भरणाऱ्या अड्ियाांिर पोलीसाांनी छापा र्ािल्याबाबि 
(३२) *  १३१५०   श्री.अमररशभाई परे्ल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील भगतमसींह वसाहत व शरयुनगरी मध्ये घरगुती गॅस 
मसलेंडरमिनू वाहनाींमध्ये गॅस भरणाऱ्या अड्डयाींवर पोलीसाींनी छापा ्ाकून ११ 
मसलेंडर, दोन मशीन असा सुमारे रपये २४ हजाराींचा माल हस्तगत केला 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करून सींबींचितावर कोणती कायशवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     प्रकरणी इींददरानगर पोलीस ठाणे, नामशक येथे गु.र.नीं. ३०५६/२०१५ भारतीय 
िजवनावश्यक वस्त ुकायदा कलम ३, ७ मलक्वीफाईड परोलीयम गॅस ऑडशर २००० 
चे कलम ३ व ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
(२) दाखल गुन््यात २ आरोपी व १ वविीसींघषीत बालक याींना अ्क करन 
पोलीस कोठडीत घेवून तपास करण्यात आला आहे. स्य:िस्थतीत आरोपी 
जामीनावर आहेत. आरोपीींववरध्द मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले असून 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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मुांबई मेरो रेल् िे प्रिल् पाबाबि 

(३३) *  १३३९३   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व लगतच् या पररसरात ११८ क्रक.मी. लाींबीचे मेरो रेल् वे प्रकल् पाला 
शासनाने मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचिकरण (एमएमआरडीए) च् या बैठकीत 
दद. २६ ऑगस् ्, २०१५ रोजी  वा त् यासुमारास मींजुरी ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या मेरो प्रकल् पाचे सवशसािारण स् वरूप काय आहे, 
(३) असल् यास, या मेरो प्रकल् पाला क्रकती खचश येणार आहे, 
(४) असल् यास, हा प्रकल् प केव् हापयतं पूणश करण् यात येणार आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचिकरणाने पुढील ३-४ वषाशत मेरो रेल्वे 
प्रकल्पाींची त्वरीत अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीकोनातून मुींबई मेरो बहृत 
आराखडयाचे पनुरावलोकन, अ्यावतीकरण आखण सींभाव्य उन्नत मेरो मागाचें 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम ददल्ली मेरो रेल महामींडळ 
याींच्यामाफश त हाती घेण्यात आले असून त्यामध्ये खालील ११८ क्रक.मी. लाींबीच्या 
उन्नत मेरो मागांमध्ये समावेश आहे :- 

१) ददहसर-डी.एन.नगर-वाींदे्र : २७ क्रक.मी. 
२) वाींदे्र-मानखदुश : १३ क्रक.मी. 
३) वडाळा-घा्कोपर-तीन हात नाका-कासारवडवली : ३२ क्रक.मी. 
४) वडाळा-मुख्य डाक कायाशलय (आर.ए.क्रकडवाई मागे) ८ क्रक.मी. 
५) ददहसर (पू) - अींिेरी (पू) : १८ क्रक.मी. 
६) अींिेरी (पू) - वाींदे्र (पू) : ९ क्रक.मी. 
७) जोगेश्वरी-ववरारोळी मलींक रोड-काींजुरमागश : ११ क्रक.मी. 

     यामागापंैकी ददहसर-डी.एन.नगर व ददहसर (पू)-अींिेरी (पू) या दोन मागांचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेण्यात आला आहे.  उवशररत मेरो मागांचे 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल माचश, २०१६ पयतं पूणश होणे अपेक्षक्षत आहेत. सदर ११८ 
क्रकमी लाींबीच्या उन्नत मेरो रेल्वे  प्रकल्पाची मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राचिकरणामाफश त अींमलबजावणी करण्यास व यामागापंकैी ददहसर-डी.एन.नगर व 
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ददहसर (पू)-अींिेरी (पू) या दोन मागांस ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
शासनाने मान्यता ददली आहे. 
(३) सदर ११८ क्रकमी लाींबीच्या प्रकल्पास सुमारे र. ३५,४०० को्ी इतका खचश 
अपेक्षक्षत आहे. 
(४) ददहसर-डी.एन.नगर व ददहसर (पू)-अींिेरी (पू) हे दोन्ही मेरो मागश सन २०१९ 
पयतं पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे. 

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

मौजे रेिी (जज.मसांधदुगुा) येथील सुजािा ररसोसेस िां पनीि  
स् थातनि िामगाराांना िामािरून िमी िेल्याबाबि 

(३४) *  १३५८९   श्री.अतनल िर्िरे :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे रेडी (िज.मसींिदुगुश) येथील सुजाता ररसोसेस कीं पनीत सुमारे १० ते ११ 
वषापंासून कायशरत असलेल् या १६ स् थाननक कामगाराींना ददनाींक ४ ऑगस् ्, 
२०१५ पासून कामावरून काढून ्ाकण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार उक् त कीं पनीतील 
अन् यायग्रस् त कमशचा-याींना पुन् हा रज ू करून घेण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी सरकारी कामगार अचिकारी, मसींिदुगुश याींनी उभयपक्षामध्ये 
तडजोड घडवनू आणण्यासाठी ददनाींक ११.०८.२०१५, १७.०८.२०१५, २५.०८.२०१५ 
रोजी बैठका आयोिजत करन प्रयत्न केले. त्यानुसार उभयपक्षीय बैठक दद. 
२५.०८.२०१५ रोजी व्यवस्थापनाच्या दठकाणी घेवून त्यामध्ये उभयपक्षीय यशस्वी 
तडजोड घडवनू आणनू सवश कामगाराींना पूवशवत कामावर घेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर महानगरपामलिेच्या एल.बी.र्ी.विभागाि झालेला गैरव्यिहार 

(३५) *  १३७०२   श्री.जयांि पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या एल.बी.्ी.ववभागात जवळपास रपये २०० 
को्ीींचा गैरव्यवहार झाल्याबाबत ३० पेक्षा अचिक कमशचाऱ्याींची खातेननहाय 
चौकशी व १६ कमशचाऱ्याींववरध्द ननलींबनाची कायशवाही करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपामलकेला एल.बी.्ी.पासून ममळणारे दरमहा 
उत्पन्नातनू कमशचाऱ्याींनी गैरव्यवहार केल्याचे ननदशशनास आल्यानींतर त्याींचेवर 
पोलीस कारवाई करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या स्थाननक सींस्था कर 
ववभागामिील कमशचाऱ्याींच्या ननषकाळजीपणामुळे स्थाननक सींस्था कराच्या 
वसुलीमध्ये घ् झाल्याचे ननदशशनास आल्यामुळे महानगरपामलका प्रशासनाने १६ 
कमशचाऱ्याींना ननलींत्रबत करन त्याींची ववभागीय चौकशी सुर करण्यात आली आहे. 
(२) ववभागीय चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत ननयमानुसार पढुील 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील सन २००० नांिरच्या झोपियाांना पाणी देण्याबाबि 

(३६) *  १४०३६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सन २००० नींतरच्या झोपडयाींना पाणी देण्याचे स्पष् ननदेश 
मा.उच्च न्यायालयाने ददले असले तरी महानगरपामलकेने हा ननणशय पुन्हा 
अमान्य केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील अवैि झोपडयाींवर कारवाई करण्याचा अचिकार 
महानगरपामलकेला असल्यामुळे कारवाई होईपयतं पाणीपुरवठा करण्याचे ननदेश 
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने मुींबईच्या वाढत्या लोकसींख्येला पुरेसे पाणी 
नसल्यामुळे सन २००० नींतरच्या अविै झोपडयाींना पाणी पुरवठयाबाबत शासनाने 
कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३),  (४) आखण (५) पाणी हक्क सममतीने 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनदहत याचचका रार. १०/२०१२ मिील 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक १५.१२.२०१४ च्या अींनतररम आदेशानुसार, 
बहृन्मुींबई महापामलकेला ०१.०१.२००० नींतरच्या रदहवासी झोपड्याींना पाणीपुरवठा 
करण्याबाबतचे िोरण बनववण्यास साींगण्यात आले आहे. 
     सदर आदेशानुसार बहृन्मुींबई महापामलकेने ददनाींक ०१.०१.२००० नींतरच्या 
रदहवाशी झोपड्याींना पाणीपुरवठा करण्याचे िोरण तयार करन स्थायी सममतीत 
ददनाींक १८.०३.२०१५, ददनाींक ०३.०६.२०१५ व ददनाींक १४.१०.२०१५ रोजी 
मींजूरीसाठी सादर केले होते. परींतु स्थायी सममतीने या तीनही सभेत सदर 
प्रस्ताव काही मुद्दे उपिस्थत करन पनु्हा फेरववचारासाठी परत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेकड ेपाठववला आहे. 
     स्थायी सममतीने ददनाींक १४.१०.२०१५ रोजी उपिस्थत केलेल्या मु्याींच्या 
अमभप्रायासहीत सदर िोरण पुन्हा स्थायी सममती / महापामलका सभागहृाच्या 
मींजूरीकरीता महानगरपामलका प्रशासनामाफश त सादर करण्यात येईल. स्थायी 
सममती / महापामलका सभागहृाच्या  मींजूरीनींतर ददनाींक ०१.०१.२००० नींतरच्या 
झोपड्याींना पाणीपुरवठा करण्याचे महानगरपामलकेमाफश त िोरण अींमलात 
आणण्यात येईल. 
     ददनाींक ०१.०१.२००० नींतरच्या अनचिकृत झोपड्याींना पाणीपुरवठा करण्याचे 
िोरण मींजूर झाल्यावर उपलब्ि पाणीसाठ्यामिनू सदर झोपड्याींना पाणीपुरवठा 
करणे शक्य होईल. 

----------------- 
 रामनगर (िा.जज.बीि) भागाि साई िोल् ि स् र्ोरेजिर पोलीसाांनी र्ािलेला छापा 

(३७) *  १४०५९   श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रामनगर (ता.िज.बीड) भागात साई कोल् ड स् ्ोरेजवर पोलीस व काही 
सामािजक कायशकत् यानंी ददनाींक २३ ऑगस् ्, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास 
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घातलेल् या छाप् यात ३० ते ४० हजार क्रकलो गोमाींस तसेच दोन एसी कन् े्नर व 
एक चारचाकी वाहन आखण ४७ परप्राींतीय कामगाराींना अ्क करण् यात येऊन हा 
सवश मुद्देमाल जप् त करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, भाजीपाले, फळे व इतर सादहत् य ठेवण् यासाठी कें द्र सरकारच् या 
अनदुानावर सुर करण् यात आलेल् या या कोल् ड स् ्ोरेज मध् ये गोमाींस पॅक्रकीं ग केले 
जात होते याबाबत िजल् हाचिकारी व पोलीस अि ि क्षक याींचेकड े ४ ते ५ 
मदहन् याींपूवी लेखी तरारारी देण् यात येऊन सुध् दा त् याींनी या तरारारीींची दखल न 
घेण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सदर कोल् ड स् ्ोरेज मालक तसेच अ्क केलेल् या व् यक् ती 
ववरोिात काय कायदेशीर कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) असल् यास, इतक् या मोठ्या प्रमाणात गोमाींस सापडल् याने राज् यात गोवींश 
हत् या बींदी नींतर गो हत् या करण् यात येऊन गोमाींस पुरवठा केला जात असल् याची 
बाब ननदशशनास आल् याने या सवश प्रकरणाचा तपास पूणश झाला आहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. परींतु सदर घ्ना ददनाींक २१.०८.२०१५ रोजी 
घडली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर घ्नेच्या चार ते पाच मदहन्यापूवी लेखी तरारार प्राप्त 
झालेली नाही. तथावप, ददनाींक २१.०८.२०१५ रोजी सदर घ्नेची मादहती प्राप्त 
होताच कायदेशीर कायशवाही करन पोलीस स््ेशन बीड ग्रामीण येथे बी.गु.र.नीं. 
३०२३/२०१५ कलम ५ अ,ब, क, कलम ९ अ, महाराषर प्राणी सींरक्षण (सुिारणा) 
अचिननयम, १९९५ व कलम ११ प्राण्याींचा छळ अचिननयम, १९६० व कलम ३४ 
भा.दीं.वव. प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे, तसेच या प्रकरणात ४७ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
     सदर गुन््याचा तपास सुर आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील पामलिा रुग्णालयािील िॉक्र्राांना खाजगी व्यिसाय  
िरण्यास प्रतिबांध नािल्याबाबि 

(३८) *  १४१६४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील रग्णाींना ववनाववलींब व उत्तम आरोग्य सेवा ममळण्यासाठी 
महानगरपामलका रग्णालयाींतील डॉक््राींना खासगी व्यवसाय करण्यास प्रनतबींि 
घालण्यात येणार आहे, याबाबतचा ठराव महापामलका सभागहृात एकमताने मींजूर 
करण्यात आला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ठरावाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
जालना येथील खि तनममािी िारखान्याि स्फोर् होऊन  

दोन िामगार ठार झाल्याबाबि 
(३९) *  १४२४४   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना येथील खत ननममशती कारखान्यात स्फो् होऊन दोन कामगार ठार 
तर एक कामगार गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक २३ ऑगस््, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास घडली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार सदर स्फो्ात मतृ 
झालेल्या मतृाींच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच जखमीींना औषिोपचारासाठी आचथशक मदत 
देणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहिा : (१) होय. 
     मे.राजलक्ष्मी ॲग्रो्ेक इींडडया प्रा.मल (ग् नीं. ७६, गुींडवेाडी भोकरदन रोड, 
िज.जालना) या खताच्या कारखान्यात ददनाींक २३ ऑगस््, २०१५ रोजी लोखींडी 
्ाकीवरील क्ीींग/वेल्डीींगचे काम सुर असताना स्फो् झाला, ही वस्तिुस्थती 
असून सदर स्फो्ात दोन कामगार मतृ पावले व एक कामगार जखमी झाला आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली असून त्यामध्ये असे 
आढळून आले की, ज्या ्ाकीवर वेल्डीींग/क्ीींगचे काम सुर होते त्या ्ाकीच्या 
तळाशी असलेल्या सल््युरीक ॲमसडचा सींपकश  लोखींडी ्ाकीशी आल्यामुळे त्या 
भागात हायड्रोजन वायचूी ननममशती व तो वायू वेल्डीींग/क्ीींगच्या उषणतेच्या 
सींपकाशत येऊन स्फो् झाला. 
     सदर प्रकरणी कारखान्याच्या भोगव्ादारावर कारखाने अचिननयम, १९४८ 
चे कलम ७ (अ) २ (अ) च्या भींगाबाबत जालना येथील मुख्य न्यायदींडाचिकारी 
याींच्या न्यायालयात फौजदारी ख्ला रार. २२००/२०१५, ददनाींक १९.११.२०१५ रोजी 
दाखल केला आहे. 
     दोन्ही मतृ कामगाराींच्या कायदेशीर वारसदारास नकुसानभरपाईची रक्कम 
अ.रार.८,८३,०००/- व ७,३५,०००/- रपये मा.श्रममक नकुसान भरपाई, नाींदेड याींच्या 
न्यायालयात ददनाींक ०६.११.२०१५ रोजी जमा करण्यात आली आहे. तसेच जखमी 
कामगाराच्या औषिोपचारासाठी कारखान्याच्या व्यवस्थापनाचे रपये ८,३४,०००/- 
इतका खचश केला आहे. सदर जखमी कामगारास कोणतेही अपींगत्व आलेले नाही. 

----------------- 
 मुांबई महानगरपामलिेि बनािर् िागदप्ाांच्या आधारे नोिरी देणाऱ्या र्ोळीबाबि 
(४०) *  १४२५८   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापामलकेच्या सेवेत असताींना मतृ्यूमुखी पडलेल्या कमशचाऱ्याींच्या 
नातलगाींना अनकुीं पा तत्वावर नोकरी देण्याऐवजी बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे 
१० ते १५ लाख रपयाींना नोकरी देणाऱ्या ्ोळीबाबत एका स्वींयसेवी सींघ्नेने 
केलेल्या तरारारीनींतर या प्रकरणी मुींबई पोलीस राराईम ब्रँचने गुन्हा नोंदववला 
असल्याचे ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी पोलीसाींनी क्रकती व्यक्तीींना अ्क केली तसेच 
याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, खरे आहे. 
      सदर प्रकरणी गु.प्र.शा.  गु.र.रार. १०१/२०१५ भा.दीं.वव.सीं. कलम १२० (ब), 
४२०, ४१९, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ४७३, ३४ अन्वये त्याचप्रमाणे गु.प्र.शा. 
गु.र.रार. १०९/२०१५ भा.दीं.वव.सीं. कलम १२० (ब), ४२०, ४१९, ४६५, ४६६, ४६८, 
४७१, ४७३, ३४ अन्वये गन्हा दाखल आहे. गु.प्र.शा. १०१/२०१५ या गुन््यात एका 
आरोपीस तर गु.प्र.शा. १०९/२०१५ या गुन् ्यात पाच आरोपीस अ्क करण्यात 
आलेली आहे. 
    उपरोक्त गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

मुांबईिील भायखळा येथील अतिक्रमण असलेला भूखांि महानगरपामलिेने  
खरेदी िरण्याचा ठराि सुधार सममिीने सांमि िेल्याबाबि 

(४१) *  १४२८२   श्रीमिी जस्मिा िान :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भायखळा येथील वीरमाता िजजाबाई उ्यान आखण प्राणी 
सींग्रहालयालगतचा अनतरारमणाच्या ववळख्यात अडकलेला ज्यात सुमारे ७५ 
अननवासी गाळे आहेत असा भूखींड रपये ८० को्ी खचश करून ववकत घेण्याची 
तयारी महानगरपामलकेच्या सुिार सममतीने ठराव सींमत करून केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या व्यवहाराला नगरसेवक व नागररकाींचा ववरोि आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जजल््यािील थकिि स्थातनि सांस्था िर (एलबीर्ी) िसूल िरण्याबाबि 
(४२) *  १४४१४   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांदराि पार्ील, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) साींगली िजल््यातील स्थाननक सींस्था कर वसुलीसाठी जाहीर केलेली अभय 
योजनेची मुदत सींपली असून शासनाने दोनवेळा मुदत वाढ देऊनही 
व्यापाऱ्याींकडून रपये १२५ को्ी स्थाननक सींस्था कर (एलबी्ी) थक्रकत असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, व्यापाऱ्याींकडून रपये १२५ को्ी थक्रकत एलबी्ी कर वसूल 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासनाने महानगरपामलकाींची स्थाननक सींस्था कराची थकीत रक्कम वसुल 
करण्यासाठी ३ जून ते ३१ ऑगस्् २०१५ या कालाविीमध्ये अभय योजना २०१५ 
राबववली होती. 
     सदरहू योजना कालाविीमध्ये साींगली महानगरपामलकेने एकुण र.१४.७६ 
को्ीच्या थकीत रक्कमा वसुल केल्या आहेत. 
     ज्या व्यापा-याींनी अभय योजना कालाविीमध्ये सुध्दा त्याींचा थकीत कर 
भरला नसल्याचे आढळून आल्यास स्थाननक सींस्था कर अचिननयम-२०१० मिील 
तरतुदीनुसार तो वसुल करण्यासाठी आवश्यक ती कायशवाही करण्याचे सवश 
अचिकार महानगरपामलका आयुक्ताींना देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
अांधेरी (मुांबई) येथील स्िाय गुरमेर् प्लाईर् किचन प्रायव्हेर् मलममरे्ि िां पनीच्या 

शाखेि िायु गळिी होऊन २४ जणाांना विषबाधा झाल्याबाबि 
(४३) * १२४७९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र 
पार्ील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.राहुल 
नािेिर :  सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (मुींबई) येथील स्काय गुरमे् प्लाई् क्रकचन प्रायव्हे् मलमम्ेड 
कीं पनीच्या शाखेत वायु गळती होऊन २४ जणाींना ववषबािा झाल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार वायुगळतीबाबत सदर 
कीं पनी प्रशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) अींशत: खरे आहे. 
    स्काय गुरमे् कॅ्रीींग प्रा.मल., (ऑफ इीं्रनॅशनल एअरपो श् ॲप्रोच रोड, 
मरोळ, अींिेरी (पवूश) मुींबई) या कारखान्यात ददनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोजी 
वायुगळती होऊन ३२ कामगार बाचित झाले, ही वस्तिुस्थती आहे. 
(२) होय, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे. 
(३) व (४) या प्रकरणी केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की, सदर 
कारखान्यात दद.११.०८.२०१५ रोजी दपुारी ३.०० वा. च्या दरम्यान बॉयलर 
हाऊसमिील बॉयलर - २ च्या Exhaust duct च्या flange मिून काबशन डाय 
ऑक्साईड (CO२) वायुची गळती होऊन बॉयलर हाऊसच्या बाजूला असलेल्या 
कॅन््ीन व क्लोक रममिील कामगाराींना (मदहला व परुष) वायुगळतीच्या 
वासामुळे डोळे जळजळणे, डोके दखुणे, इत्यादी त्रास सुर झाला, 
औषिोपचारानींतर सवश कामगार कामावर रज ूझाले आहेत. 
     कारखाना व्यवस्थापनाने बॉयलर डक  ्ची योग्य प्रकारे देखभाल न 
केल्यामुळे कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरध्द कारखाने अचिननयम, १९४८ च्या 
कलम ७ (अ) २ (अ) च्या भींगाबाबत कायदेशीर कारवाई प्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
मुांबई शहरािील बोगस िॉक्र्राांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४४) *  ११२२६   श्री.अनांि गािगीळ, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कोणतीही पदवी क्रकीं वा वै् यक्रकय मशक्षण घेतले नसतानाही मुींबई शहरात 
ववशेषत: झोपडपट्टीत दवाखाने उघडून नागररकाींच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बोगस 
डॉक््राींवर मुींबई पोमलसाींनी माहे जलैु-ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शोि 
मोदहम सुर केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईतील ४२ बोगस डॉक््राींची नावे महाराषर मेडडकल 
कौिन्सलच्या डॉक््राींनी पोमलसाींकड े ददली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही बोगस डॉक््र रेल्वेमध्ये मभींतीपत्रके, वतशमानपत्र ेव केबल 
्ीव्ही्वारे फसव् या जादहराती देवनू सामान्य जनतेची फसवणकू करीत 
असल्याबाबत त्याींच्यावर महाराषर मेडडकल पॅ्रिक््शनसश काय्यानुसार कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     आचथशक गुन्हे शाखा, बहृन्मुींबई याींनी बहृन्मुींबई शहरातील अनचिकृत 
वै्यकीय व्यवसानयकाींचा शोि घेवून जानेवारी, २०१५ पासून आज पयतं बोगस 
डॉक््सशववरध्द एकूण ४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) यासींदभाशत बोगस डॉक््राींववरध्द कारवाईच्या अनुषींगाने स्थावपत पुनववशलोकन 
सममती, महानगरपामलकेचा आरोग्य ववभाग तसेच महाराषरातील वै् यकीय 
पररषदाींना अशा व्यावसानयकाींचा शोि घेवनू पोलीस ववभागाकड ेतरारार करणेबाबत 
सूचना ददल्या असून त्याींच्या कडून तरारारी प्राप्त होताच त्या सींदभाशत कारवाई 
करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हयािील बायोमॅदरि प्रणालीच्या अपयशाबाबि 

(४५) *  ११७९४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी िजल्हयातील शासकीय/ ननमशासकीय कायाशलयामिील कमशचाऱ्याींना 
बायोमॅरीक प्रणालीप्रमाणे उपिस्थती व त्या उपिस्थतीच्या अनषुींगाने वेतन 
काढण्याबाबतची मागणी परभणी दहींगोली स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या 
लोकप्रनतननिीनी सन २०१४-२०१५ च्या दरम्यान िजल्हाचिकारी, परभणी 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच अप्पर िजल्हाचिकारी, परभणी याींनी िजल्हयातील सवश ववभागप्रमुखाींना 
बायोमॅरीक प्रमाणे वेतन काढण्याबाबतचे आदेश सन २०१४-२०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान काढले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास वरील दोन्ही मागणी व आदेशाप्रमाणे िजल्हयातील सवश शासकीय 
/ननमशासकीय कमशचाऱ्याींची उपिस्थती व वेतन काढण्याची प्रक्ररारया बायोमॅरीक 
प्रमाणे न करणाऱ्या दोषी ववभाग प्रमुख व अचिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास वरील आदेश डावलणाऱ्या ववववि ववभाग प्रमुखाींवर माहे ऑक््ोबर, 
२०१० च्या शासन ननणशयाचा भींग केल्याप्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात येणार 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) िजल््यातील १० कायाशलयाींमध्ये बायोमॅदरक उपिस्थती लागू करण्यात आली 
आहे. 
(४) उवशररत कायाशलयाींमिून बायोमॅदरक उपिस्थती प्रणाली कायाशिन्वत करण्याचे 
काम सुर आहे. 

----------------- 
पुणे विद्यापीठाने महापामलिेचा ४२ िोर्ी रुपयाांचा िर थिविल्याबाबि 

(४६) *  ११५२५   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे वव्यापीठाने महापामलकेचा ४२ को्ी रपयाींचा कर थकववल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे वव्यापीठाकडून महापामलकेचे थकववलेले ४२ को्ी रपये 
वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     साववत्रीबाई फुले पुणे वव्यापीठाच्या आवारातील एकूण ४२ इमारतीींचे या 
पूवीच कर आकारणी झाली असून, वव्यापीठ त्यावरील ममळकत कर 
ननयममतपणे भरत आहे. नव्याने तयार झालेल्या २५ इमारती पकैी १० इमारतीची 
वावषशक करपात्र रक्कम रपये २,४६,५५,९५०/- बाबत कर आकारणी नो्ीस 
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वव्यापीठाने अमान्य केल्यामुळे सुनावणी घेऊन, सुनावणीत क्षेत्रफळानुसार 
वावषशक करपात्र रक्कम रपये ६२,५२,९००/- ननिश्चत करन एकूण रपये 
२,३६,२२,९६५/- चे देयक सींबींिीताींना समक्ष देण्यात आले आहे. 
     उवशररत १५ इमारतीची वावषशक करपात्र रक्कम रपये ४२,४८,५५०/- ननिश्चत 
करन कर आकारणीच्या ना्ीसेस ददल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी पूणश होऊन 
देयके देण्यात येत असून, त्यानुसार वसुलीची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील िृब्म िलािाि विसजजाि िरण्याि आलेल्या गणेशमूिी  

समुद्र ि िलािाि पनु्हा सोिल्याबाबि 
(४७) *  ११९३४   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कृत्रत्रम तलावात ववसिजशत करण्यात आलेल्या गणेशमूती पामलका 
प्रशासनाने पनु्हा समुद्र व तलावात सोडल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयाशवरण रक्षणाच्या नावाखाली तयार करण्यात आलेल्या हया 
कृत्रत्रम तलावावर महापामलकेने खचश केलेले लाखो रपये वाया गेल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कृत्रत्रम तलावात ववसिजशत करण्यात आलेल्या 
गणेशमुतीपैकी ज्या गणेशमूतीचे अववघ्नशील अवशेष कृत्रत्रम तलावात ववरघळले 
नाहीत अशा गणेशमूतीचे ववसजशन महानगरपामलका प्रशासनामाफश त समुद्राच्या 
पाण्यात ववसिजशत करण्यात आले, हे खरे आहे.   
(२) कृत्रत्रम तलावाींमुळे नागररकाींना त् याींच्या ननवासस्थानापासून जवळच 
गणेशमूती ववसजशनाची सुवविा प्राप् त झाल्याने, गणेश ववसजशनासाठी रहदारीतनू 
नैसचगशक ववसजशन स्थळाकड े जावे लागत नाही. पररणामी वाहतुक कोंडी कमी 
होण्यास मदत होऊन ववसजशनाच्या ददवशी ममरवणकुीचे ववकें द्रीकरण देखील होते. 
      गणेशमूतीचे कृत्रत्रम तलावात ववसजशन केल्यामुळे मूतीवरील रासायननक 
रींगाींचे व त्यातील ववषारी द्रव्याचे ववघ्न कृत्रत्रम तलावातील पाण्यामध्ये होते. 
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फक्त अववघ्नशील अवशेषच समुद्राच्या पाण्यात सोडण्यात येत असल्यामुळे 
समुद्रातील प्रदषुणाचे प्रमाण कमी होते व रासायननक / ववषारी रींगाींमुळे होणारी 
जलचराींची हानी ्ाळण्यास मदत होते.     
     त्यामुळे महानगरपामलकेने कृत्रत्रम तलावावर केलेला खचश वाया गेला असे 
म्हणणे योग्य होणार नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबईिील ऐरोली येथील नगर युिि मशक्षण सांस्थेचे  

अध्यक्ष ि त्याांचे नािेिाईिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(४८) *  १२२०७   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.अतनल भोसले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अतनल िर्िरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील ऐरोली येथील नगर यवुक मशक्षण सींस्थेचे अध्यक्ष व त्याींचे 
नातेवाईक असलेल्या काही सदस्याींनी अन्य ववश्वस्ताींच्या बनाव् स्या करून 
बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे न्यू होरायझन एज्यूकेशन सोसाय्ी या स्वत:च्या 
खाजगी रस््च्या बँक खात्यात नगर युवक मशक्षण सींस्थेचे रपये १४ को्ी ५५ 
लाख वळते केल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या शवे्च्या सप्ताहात 
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत व त्याचप्रमाणे सदर सींस्था 
चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िमाशदाय आयकु्त कायाशलयाच्या अशी घ्ना 
ननदशशनास आलेली ददसून येत नाही. 
     तथावप, यासींदभाशतील तरारार रबाळे पोलीस स््ेशन येथे दाखल करण्यात 
आली आहे. 
(२) ते (४) यासींदभाशत रबाळे पोलीस स््ेशन, नवी मुींबई येथे गुन्हा नोंद असून 
त्याआिारे पोलीसाींकडून तपास सुर आहे. 

----------------- 
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सरिारी, तनमसरिारी सेिा आणण अनदुातनि मशक्षण सांस्थाांमधील  
िोळी, धनगर, यल्लम आणण ित्सम समाजािील िमाचारी  

आणण मशक्षि याांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबि 
(४९) *  १२३९९   श्री.िवपल पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जमातीच्या आरक्षक्षत पदाींवरती सन २०१० पयतं ननयुक्त झालेले 
कोळी, िनगर, यल्लम आखण तत्सम समाजातील कमशचारी आखण मशक्षक याींना 
सेवा सींरक्षण देण्याबाबत ववववि सींघ्नाींकडून शासनाकड ेमागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) अनुसूचचत जमातीच्या आरक्षक्षत 
पदाींवरती सन २०१० पयतं ननयकु्त झालेले कोळी, िनगर, यल्लम आखण तत्सम 
समाजातील कमशचारी आखण मशक्षक याींना सेवा सींरक्षण देण्याबाबत ववववि 
सींघ्नाींकडून शासनाकड ेमागणी होत आहे. 
     ददनाींक १५.६.१९९५ नींतर ददनाींक १७.१०.२००१ पयतं, अनुसूचचत जमातीच्या 
प्रमाणपत्राच्या आिारे शासनाच्या सेवेत ननयुक्त झालेल्या कमशचाऱ्याींच्या सेवेस 
सींरक्षण देण्याबाबतच्या मागणीचा ववचार करण्यासाठी ददनाींक ४.३.२०११ च्या 
शासन ननणशयान्वये तत्कालीन मा.मींत्री (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली पनुरशचचत 
मींत्रीग्ाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
     ददनाींक १५.६.१९९५ नींतर ददनाींक १७.१०.२००१ पयतं, या कालाविीत 
अनुसूचचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे शासन सेवेत ननयुक्त झालेल्या ज्या 
कमशचाऱ्याींचे जात प्रमाणपत्र अवैि ठरले आहे क्रकीं वा ज्या कमशचाऱ्याींनी जात वैिता 
प्रमाणपत्र अ्यापपयतं सादर केलेले नाही, अशा कमशचाऱ्याींना मींत्रीग्ाच्या 
अहवालावर शासनाचा पढुील ननणशय होईपयतं, शासन सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात 
येऊ नये अथवा त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये, अशा सूचना ददनाींक 
२१.१०.२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
     मींत्रीग्ाच्या अहवालामिील मशफारशीसींदभाशत ननणशय घेण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

-------------------------------------------------- 
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पुण्यािील भोर शहराि िसेच िालुक्याि गािठी दारु विक्री, जुगार, मर्िा  
असे अिैध धांदे सुरू असल्याबाबि 

(५०) *  १२३८०   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुण्यातील भोर शहरात तसेच तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गावठी दार ववरारी, 
जुगार, म्का असे अवैि िींदे सुर असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार भोर शहर व 
तालुक्यातील अविै िींदे रोखण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) पुणे ग्रामीण कायशक्षेत्रातील भोर पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत वेळोवेळी 
ममळालेल्या मादहतीवरन अविै िीं्यावर कारवाई केली आहे. माहे जानेवारी २०१५ 
ते नोव्हेंबर २०१५ या कालाविीत अविै दार ववरारीच्या व जुगाराच्या एकूण १८ 
केसेस करन २९ आरोपीींना अ्क करन देशी ववदेशी दारच्या ३५४ क्वा्र 
(बा्ल्या) व ५९१ मल्र गावठी दार व जुगार असा एकूण २,५२,९५८/- र. चा 
माल जप्त करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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रायगि जजल््यािील समुद्र किनाऱ्यािर ज्िालाग्राही रसायनाने  
भरलेले वपांप िाहून आल्याबाबि 

(५१) *  ११२८२   श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पार्ील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.अतनल िर्िरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड िजल््यातील मुरड, श्रीविशन आखण अमलबाग समुद्र क्रकनाऱ्यावर गत 
काही ददवसात ५६ ज्वालाग्राही रसायनाने भरलेले वपींप वाहून आल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुरूड तालुक्यातील वावडूींगी पररसरात आठ सशस्त्र व्यक्ती 
जींगलाच्या ददशेने जाताना ददसले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, येथील पोलीसाींकडील २३ स्पीड बो्ी नादरुस्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्पीड बो्ी कायाशिन्वत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रायगड िजल्हा पोलीस कायशक्षेत्राच्या हद्दीतील समुद्र 
क्रकनारी रसायनाने भरलेले एकूण ५५ ड्रम ममळून आलेले आहेत. 
(२) मुरड तालुक्यातील वावडूींगी पररसरात सशस्त्र व्यक्ती जींगलाच्या ददशेने 
जाताना ददसल्याबाबत तेथील नागररकाींचे म्हणणे होते. परींतु प्रत्यक्ष 
जींगलभागाच्या पररसराची सींपूणश पाहणी जलद प्रनतसाद पथक (QRT) व 
वनववभागाचे कमशचारी याींचे माफश त केली असता तसेच सींशनयताींचा शोि घेतला 
असता काहीएक आक्षपेाहश आढळून आहे नाही. 
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(३) व (४) सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातनू त्या दठकाणचा डमडा्ा प्राप्त करन 
घेण्यात आला होता. तसेच तेथील पररसरातील ्ॉवर सींदभाशत मादहती घेऊन सवश 
नागररकाींचे मोबाईल सींदभाशत सी.डी.आर. सायबर सेल ववभागामाफश त सींकमलत 
केले. परींतू काहीही आक्षेपाहश ममळून आले नाही. तसेच सदर दठकाणी जलद 
प्रनतसाद पथक (QRT) तनैात करण्यात आले होते. चौकशीअींती काहीही आक्षेपाहश 
ममळून आलेले नाही. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 
      रायगड िजल््याच्या आस्थापनेवर एकूण ११ स्पीड बो्ी आहेत त्यापैकी 
मुरड (आगारदींडा तळ) येथील रागयड-२ ही १ बो् व श्रीविशन येथील कुीं डमलका 
ही १ बो् अशा २ बो्ी बींद िस्थतीत असून दरुस्तीची कायशवाही सुर आहे. 
उवशररत ९ बो्ीी्ं वारे सींपूणश रायगड िजल्हा पोलीस कायशक्षते्रातील सागरी हद्दीमध्ये 
ददवसा व रात्री सागरी गस्त केली जाते. ना-दरुस्त बो्ीींच्या दरुस्तीच्या 
कायशवाहीबाबत सींबींिीत कीं पनीकड ेपत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. 
(७) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
वप ांपरी-धचांचिि (जज.पुणे) येथील एमआयिीसी पररसराि  

चोरीच्या नर्नामध्ये झालेली िाढ 
 

(५२) *  ११४०३   श्री.जनाादन चाांदरूिर, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औ्योचगक नगरी म्हणनू ओळख असलेल्या वपींपरी-चचींचवड (िज.पुणे) येथील 
एमआयडीसी पररसरात सध्या चोरीच्या घ्नामध्ये वाढ झाली असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वप ींपरी चचींचवड येथील एमआयडीसी मध्ये वॉचमनला मारहाण 
करन, लोखींडी, ॲल्यमुमननअम तसेच ताींब्याच्या प्ट्या, प्ले् चोरीला गेल्याच्या 
घ्ना वारींवार घडत असून हे चोरीचे सामान थेरगाींव, ननगडी ओ्ास्कीम, 
रामनगर वपींपरी या जवळच्या पररसरात भींगार ववरेारत्याींना ववकण्यात येत 
असूनही याबाबत स्थाननक पोलीसाींकडून कायशवाही केल्या जात नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. प्रश्नात नमुद परीसरात १ जानेवारी ते 
३१ ऑगस्् २०१५ अखेर एकुण ११ गुन्हे घडलेले असुन सन २०१४ मध्ये ऑगस्् 
अखेर १९ गुन्हे घडले होते. 
(२) चालू वषाशमध्ये कीं पन्यात झालेल्या चोऱ्या मध्ये एकूण ५,७४,१५८ र. 
क्रकीं मतीचा माल चोरीस गेला आहे. या गुन््यात पाच आरोपीींना अ्क करन 
त्याींच्याकडून र. ८६,०००/- चा मुददेमाल हस्तगत केला आहे. वॉचमना मारहाण 
केल्याची घ्ना आढळून येत नाही. 
     पोलीसाींनी वेळोवेळी भींगार दकुाने तपासणीची कारवाई केली आहे. 
(३) सीसी्ीव्ही कॅमरे बसवणे, पुरेशी लाई्ची व्यवस्था करणे, वॉचमनची सींख्या 
वाढवणे तसेच सवश पो.स््े. चे अचिकारी याींना एमआयडीसी पररसरात मोबाईल 
व्हॅन, माशशल कमशचारी याींच्या माफश त गस्त घालण्याबाबत पोलीस प्रशासनामाफश त 
सुचना ददल्या आहेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज् यािील सामाजजि बदहष्ट् िाराच् या नर्नाांना प्रतिबांध नालणेबाबि 

(५३) *  १२९६२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सामािजक बदहष काराच् या घ्ना अमलकड े वाढत असून जात 
पींचायतीच् या नावाखाली एखा्या कु्ुींबावर सामािजक बदहष कार ्ाकणे क्रकीं वा 
त् यासाठी साथ क्रकीं वा प्रोत् साहान देणे अशा प्रकारास जबाबदार असणा-याींववरूध् द 
सक् त दींडात् म क कारवाई करण् याची तरतदू करण् याचा राज् य शासनाचा ववचार आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत काही ननणशय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ननणशयाचे स्वरप काय आहे, 
(४) अ्याप, ननणशय घेण्याबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) सामािजक बदहषकाराच्या अननष् प्रथेचे 
उच्चा्न करण्यासाठी नववन कायदा बनववण्याचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाचा हद्दिाढ प्रस्िाि  
शासनािि ेप्रलांबबि असल्याबाबि 

(५४) *  १२६५१   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगर प्रदेश ववकास प्राचिकरणाचा (पीएमआरडीए) हद्दवाढ प्रस्ताव 
माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा पासून शासनाकड ेप्रलींत्रबत असल्याने ववकास आराखडा 
रखडला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे महानगर प्रदेश ववकास आराखड्यास मान्यता देणेबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) पुणे महानगर क्षेत्र ववकास प्राचिकरणाने त्याींचे 
सध्याचे अिस्तत्वातील हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनास दद.२१/८/२०१५ रोजीचे 
पत्रान्वये सादर केला आहे. या प्रस्तावाचे अनषुींगाने महाराषर औ्योचगक ववकास 
महामींडळ, िजल्हाचिकारी पणेु, आयुक्त पुणे ववभाग पणेु याींचे अमभप्राय प्राप्त 
झाले असून या अमभप्रायाचे अनषुींगाने हद्दवाढीचे प्रस्तावास मींजूरी देण्याची 
कायशवाही पूणश करण्यात आली आहे. 
(३) लागू नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपामलिेि विविध िामाि झालेला गैरव् यिहार 

(५५) *  १११६७   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िर्िरे, 
श्री.हेमांि र्िले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेत नालेसफाईच् या कामात कीं त्रा्दाराींनी मोठया प्रमाणात 
गैरव् यवहार केल्याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, महानगरपामलकेच् या रस् ते बाींिणी, रस् ते दरुस् ती, जलवादहन् याींची 
कामे, रेंचेसची कामे जकात वसुली यात देखील फार मोठ्या प्रमाणावर 
गैरव् यवहार होत असल् याच् या तरारारी वारींवार प्राप् त होत असल् याने मुींबई 
महापामलकेचा गेल् या दहा वषाशच् या कारभाराचे ववशेष लेखा पररक्षण करणे व सवश 
कीं त्रा्ाींच् याबाबतीत लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागामाफश त चौकशी करण् याची 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख् यमींत्री 
याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले व त्नुसार काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासनाने ददनाींक २०.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये सदर ववषयाच्या अनषुींगाने 
स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
याींना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
उस्मानाबाद येथे ग्रामपांचायिीच्या तनििणिुीच्या िारणािरुन सिणाांनी  

दमलिाांना जबर मारहाण िेल्याची नर्ना 
(५६) *  १२१५६   श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद येथे ग्रामपींचायतीच्या ननवडणकुीच्या कारणावरन ददनाींक ३१ 
जुलै २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सवणानंी दमलताींना जबर मारहाण केल्याने ९ 
जण जखमी झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर प्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात १५ जणाींववरूध्द अॅरोमस्ीचा 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार दमलताींना मारहाण 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, सदर घ्नेत एकूण ४ व्यक्ती जखमी झालेल्या 
आहेत. 
(२) यासींदभाशत बेंबळी पोलीस ठाणे गु.र.रार. ८०/२०१५, कलम ३(१) (१०) 
अनुसूचचत जाती/जमाती अत्याचार प्रनतबींिक कायदा व कलम ३०७, १४३, १४७, 
१४९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, १७१ (फ), ४२७ भा.दीं.वव.सीं. तसेच कलम १३५ मुींबई 
पोलीस कायदा अन्वये ददनाींक १.८.२०१५ रोजी १५ आरोपीींववरध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सदर गुन््यात एकूण १५ आरोपी ननषपन्न झाले असून, त्याींना अ्क 
करण्यात आलेली आहे. या गुन््यातील पुरावा हस्तगत झाल्याने गुन््याचा तपास 
पुणश करन, १३ आरोपीींववरध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलेले 
आहे. उवशररत २ आरोपी हे वविी सींघषशग्रस्त बालक असल्यामुळे त्याींचेववरध्द बाल 
न्यायालय, उस्मानाबाद येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. 
स्य:िस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील नमसांग होमचे निुनीिरण िरण्याबाबि 

(५७) *  १३३२६   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, 
श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे महानगरपामलकेच्या जाचक अ्ीमुळे शहरातील १०० नमसगं 
होमचे नुतनीकरण शासनाने केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नमसगं होमला नुतनीकरण न ममळाल्यास उपचार घेत 
असलेल्या मदहलाींना अडचणीला सामोरे जावे लागेल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करन सदर नमसगं होमचे 
नुतनीकरण करन देण्यासाठी काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) औरींगाबाद महानगरपामलकेचे पदाचिकारी, तज्ञ वै् यकीय अचिकारी तसेच 
महापामलका आयकु्त व सींबचित अचिकारी याींची सममती गठीत करण्यात आली 
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असून सदर सममतीच्या ददनाींक २.२.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीतील ननणशयानुसार 
बॉम्बे नमसगं होम रिजस््ेशन ॲक्् १९४९ नुसार औरींगाबाद महानगरपामलकेकडून 
नववन नोंदणी व नतुनीकरणबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 

 औरींगाबाद महानगरपामलकेने आतापयतं ४२५ खाजगी रग्णालयाींना 
नमसगं होम म्हणनू नोंदणी केलेली आहे. 

 बॉम्बे नमसगं होम रिजस्रेशन ॲक्् १९४९ नुसार प्रत्येक ३ वषाशनी त्याचे 
नुतनीकरण करण्यात येते. 

(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
----------------- 

बुलढाणा जजल्हयािील िॉ.प्रणणिा भरुिा याांनी सासरच्या लोिाांििून साित्याने 
होि असलेल्या छळाला िां र्ाळून आत्महत्या िेल्याची नर्ना 

(५८) *  ११९६५   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) बुलढाणा िजल्हयातील डॉ.प्रखणता भरका याींनी माहेरहून पैसे आणावेत म्हणनू 
सासरच्या लोकाींकडून सातत्याने होत असलेल्या छळाळा कीं ्ाळून आखण त्यातून 
आलेल्या नैराश्यातनू त्यानी माहेरी ददनाींक १४ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास आत्महत्या केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी स्त्री आिार कें द्राच्या अध्यक्षा याींनी ददनाींक १९ 
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना पत्रव्यवहार करन हया 
प्रकरणी चौकशी करन आरोपीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
 (३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) त्नूसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) स्त्री आिार कें द्राच्या अध्यक्षाचे ननवेदन पोलीस अिीक्षक, बुलढाणा 
कायाशलयास प्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) मतृकाच्या वडीलाींनी प्रथम खबर ददल्याने चार आरोपीींववरध्द पोलीस 
स््ेशन बुलढाणा शहर येथे अ.प.नीं.२००/१५ कलम ३०४ (ब), ३०६, ४९८ (अ), 
३२३, ५०४, ५०६, ३४, १०९ भा.दीं.वव.सह कलम ४, ५ हु.प्र.कायदा प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करन आरोपीताींना अ्क करण्यात आली आहे. पोलीस तपास सुर आहे. 

----------------------------------- 
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बोगस दाखले देऊन आददिासीांच् या राखीि जागा 
 बळिािणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(५९) *  १२८६१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  
भाई जगिाप, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाच् या सेवेत बोगस दाखले देऊन आददवासीींच् या राखीव जागा बळकावनू 
शासकीय सेवेत कायशरत असणा-या त्रबगर आददवासीींना सींरक्षण देण् याचा ननणशय 
शासनाने ददनाींक २५ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घेतल्याचे ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शासनाच्या उक्त ननणशयाबाबत आददवासी भागातनू तीव्र नाराजी 
व्यक्त केली असून लोकप्रनतननिीींनी देखील उक्त ननणशयाबाबत ववरोि केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार शासनाने घेतलेला 
ननणशय रद्द करन बोगस जातीचे दाखले घेऊन आददवासीींसाठी असलेल्या राखीव 
जागा बळकावणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् याींत येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) दद. १५.६.१९९५ नींतर अनुसूचचत 
जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे शासनाच्या सेवेत ननयुक्त झालेल्या 
कमशचाऱ्याींच्या सेवेस सींरक्षण देण्याबाबतच्या मागणीचा ववचार करण्यासाठी 
दद.४.३.२०११ च्या शासन ननणशयान्वये तत्कालीन मा.मींत्री (महसूल) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गदठत केलेल्या मींत्रीग्ाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
      ददनाींक १५.६.१९९५ नींतर ददनाींक १७.१०.२००१ पयतं, या कालाविीत 
अनुसूचचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे शासन सेवेत ननयुक्त झालेल्या ज्या 
कमशचाऱ्याींचे जात प्रमाणपत्र अवैि ठरले आहे क्रकीं वा ज्या कमशचाऱ्याींनी जात वैिता 
प्रमाणपत्र अ्यापपयतं सादर केलेले नाही, अशा कमशचाऱ्याींना मींत्रीग्ाच्या 
अहवालावर शासनाचा पढुील ननणशय होईपयतं, शासन सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात 
येऊ नये अथवा त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये, अशा सूचना दद. 
२१.१०.२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
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सदर पररपत्रकास ववरोि दशशववणारी ननवेदने लोकप्रनतननिीींकडून प्राप्त 
झाली आहेत. 
     मींत्रीग्ाच्या अहवालामिील मशफारशीसींदभाशत ननणशय घेण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

----------------- 
मुांबईिील िॉ.रफी अहमद किििाई मागा पोलीस ठाण्यािील मदहला  
अधधिाऱ्याने कफयााददार िॉक्र्र मदहलेचा छळ िेल्याची नर्ना 

(६०) *  १२२३६   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसले :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील डॉ. रफी अहमद क्रकडवाई मागश पोलीस ठाण्यात एक डॉक््र मदहला 
नवरा, सासु, सासरे याींच्याववरध्द केलेल्या तरारारी सींदभाशत चौकशी करण्यास गेली 
असता मदहला अचिकाऱ्यानेच गभशवती तरारारदार डॉक््राचा छळ केल्याची तरारार 
त्या पररमींडळाचे उपायुक्त याींच्याकड े माहे जुलै-ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्नुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) सदर प्रकरणी चौकशीत मदहला पोलीस उप ननरीक्षक व वररषठ पोलीस 
ननरीक्षक दोषी आढळून आले आहेत. त्यानषुींगाने पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
 ठाणे येथील मोबाईल िां पन्याांििून थिीि २० िोर्ी रिमेच्या िसुलीबाबि 

(६१) *  ११९००   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महापामलका हद्दीत ८ कीं पन्याींचे ४७८ मोबाईल ्ॉवसश असून या 
कीं पन्याींपैकी ररलायन्स इन्रा या कीं पनीकड े ११ को्ी १७ लाख, एअरसेल 
कीं पनीकड े ३ को्ी ९६ लाख, ्ा्ा कीं पनीकड े २ को्ी ४५ लाख रपये तर 



58 

ददवाळखोरीत गेलेल्या लूप कीं पनीकडून १ को्ी ५४ लाख अशी ममळून रपये २० 
को्ीची थकीत रक्कम सदर कीं पन्याींकडून ठाणे महानगरपामलकेस येणे बाकी 
असल्याचे ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ्ॉवरवर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराववरोिात या 
कीं पन्याींपैकी ररलायन्स इन्रा, एअरसेल व ्ा्ा आदी कीं पन्याींनी कर वसूली 
ववरोिात न्यायालयात कायदेशीर आव्हान ददले असल्याचेही त्याच सुमारास 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोबाईल कीं पन्याींकडून ४ वषे कालाविीपयतं थकबाकी ठेवण्याची 
कारणे काय व त्यास कोणकोण जबाबदार आहेत व त्याींचेकडून वेळीच वसुली 
करण्याबाबत महानगरपामलकेकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली व केव्हा, 
(४) कराववरोिात न्यायालयात गेलेल्या मोबाईल कीं पन्याींचे म्हणणे काय आहे व 
या कीं पन्याींनी न्यायालयात दावा केव्हा सादर केला आहे, तसेच सदर कीं पन्याींनी 
यापवूी केव्हापासून व केव्हापयतं मालमत्ता कर भरला आहे, 
(५) सदर मोबाईल कीं पन्याींनी थकीत मालमत्ता कर न भरल्यास ठाणे 
महानगरपामलकेस रपये २० को्ी आचथशक नुकसानीबाबत शासनस्तरावर चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, असल्यास या नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या 
अचिकाऱ्याींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. ठाणे महानगरपामलकेच्या कर 
आकारणी अमभलेख्यानुसार १२ मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याींचे ६८५ मोबाईल ्ॉवसश 
आहेत. 

अ.क्र. मोबाईल िां पनीचे नाि मालमत्िा िर येणे बािी 
१ ररलायन्स इन्रा कीं पनी र.११.७८ को्ी 
२ एअरसेल कीं पनी र.३.९६ को्ी 
३ ्ा्ा कीं पनी र.२.४५ को्ी 
४ बींद असलेल्या लुप मोबाईल कीं पनी र.१.८४ को्ी 
 एिूण रु.२०.०४ िोर्ी 
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(२) व (३) हे खरे आहे. 
    सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने या सींदभाशतील याचचका फे्ाळली असता 
सदर आदेशावर सींबींचित कीं पन्यानी मा.सवोच्च न्यायालयात SLP दाखल केली 
आहे. 
    ठाणे महानगरपामलकेस महाराषर महानगरपामलका अचिननयमाप्रमाणे 
मालमत्ता कराची मागणीची त्रबले ववतरीत करता येतील. परींत ुवसुलीसाठी सक्ती 
(Enforcement) करण्यात येऊ नये असे मा.सवोच्च न्यायालयात आदेश ददले 
आहेत. 
     सदर प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींत्रबत असून ठाणे 
महानगरपामलकेकडून याप्रकरणी वविीज्ञामाफश त पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) मोबाईल ्ॉवर हा इमारत या सींजे्ञत येत नाही, त्यामुळे मोबाईल ्ॉवरला 
मालमत्ता कर लागू होत नाही असे मोबाईल कीं पन्याचे म्हणणे आहे. मा.सवोच्च 
न्यायालयात SLP दावा दाखल असून, मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याींनी सींबींचित गहृ 
ननमाशण सोसाय्ीशी केलेल्या करारनाम्याच्या ददनाींकापासून पुढीलप्रमाणे नमूद 
वषाशपयतं मालमत्ता कर भरणा केला आहे. 
 

ररलायन्स इन्रा सन २००८-२००९ 
एअरसेल सन २०१०-२०११ 
्ा्ा सन २०१३-२०१४ 
लुप सन २०१२-२०१३ 

 

ववववि कीं पनीचे न्यायालयीन दावे खालीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. िषा िां पनीची नािे/याधचिािाराचे नािे 
१ 
 

सन २०११ 
 

रर् वप्ीशन (स््ॅम्प) रार.१४१२४/२०११ मे.इींडस 
्ॉवर व इतर ववरध्द ठाणे महानगरपामलका, ठाणे 
व इतर 

२ 
 

सन २०१२ 
 

(१) रर् वप्ीशन रार.१६०७/२०१२ मे.ए्ीसी 
्ेलीकॉम ्ॉवर कापोरेशन प्रा.मल. ववरध्द ठाणे 
महानगरपामलका व इतर 
(२) रर् वप्ीशन रार. २००१-/२०१२ मे.इींडस ्ॉवर 
व इतर ववरध्द ठाणे महानगरपामलका व इतर 
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३ 
 

सन २०१४ रर् वप्ीशन रार.२०४३/२०१४ ्ॉवर इन्रास्रक्चर 
प्रोव्हाईडसश असोमसएशन व इतर ववरध्द महाराषर 
शासन 

४ 
 

सन २०१५ 
 

मसव्हील ॲप्लीकेशन रार.१८८/२०१५ आरीफ नवाझ 
मोहम्मद मुस्तफा इराकी ववरध्द ठाणे 
महानगरपामलका व इतर 

 

(५) प्रकरण न्यायप्रववषठ असून याप्रकरणी सक्तीची वसुली करण्यास मा.सवोच्च 
न्यायालयाने प्रनतबींि केला आहे. 
    सन २०१० ते सन २०१४ या कालाविीत ठाणे महानगरपामलकेने मालमत्ता 
कर का वसुल केला नाही याबाबत आयुक्त, ठाणे महानगरपामलका याींचेकडून 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. 

----------------- 
मुांबईिील बाल मभक्षेिऱ्याांचे पुनिासन िरण्याबाबि 

(६२) *  ११३१५   श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पोलीसाींच्या समाजसेवा शाखेने बाल मभक्षकेऱ्याींना मुक्त करण्यासाठी 
हाती घेतलेल्या मोदहमेमध्ये दक्षक्षण मुींबई आखण उत्तर मुींबईत सवाशचिक बाल 
मभक्षेकऱ्याींची सींख्या पोमलसाींना आढळून आली असून मुींबईतील ४१६ बालकाींची 
मुक्तता करण्यात पोमलसाींना यश ममळाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मुक्त केलेल्या बाल मभक्षकेऱ्याींचे पुनवशसन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नोव्हेंबर, २०१५ अखेरपयतं एकूण ४४३ बाल 
मभक्षेकऱ्याींची मुक्तता करण्यात आलेली आहे. 
(२) मुक्त केलेल्यापकैी १३८ बाल मभक्षेकऱ्याींना बालगहृ डोंगरी येथे व ३०५ बाल 
मभक्षेकऱ्याींना मानखदुश येथील बालगहृात दाखल करण्यात येऊन त्याींचे पुनवशसन 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील मसांचन गैरव्यिहाराची लाचलुचपि प्रतिबांधि  
पथिामाफां ि चौिशी िरण्याबाबि 

(६३) *  १११२२   अॅि.अतनल परब, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मसींचन गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रनतबींिक पथकामाफंत सुर 
असलेली चौकशी पूणश झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत व त्यानुषींगाने सींबींचित दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) या सींदभाशतील सुर असलेली चौकशी पूणश झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत व क्रकती कालाविीत चौकशी पूणश होण्याची अपेक्षा आहे व याबाबत 
स्य:िस्थती काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) श्री. प्रवीण वा्ेगावकर याींनी केलेल्या तरारार 
अजाशच्या अनुषींगाने पा्बींिारे ववकास महामींडळाच्या अखत्याररतील पा्बींिारे 
प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहार व अननयममतते सींदभाशत शासन आदेश ददनाींक 
१३.१२.२०१४ अन्वये उघड चौकशी करण्यास मींजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
कोकण पा्बींिारे ववकास महामींडळा अींतगशत येण्याऱ्या १. बाळगींगा प्रकल्प, पेण, 
िज.रायगड, २. कोंढाणा प्रकल्प, कजशत, िज.रायगड, ३. काळु प्रकल्प, मुरबाड, 
िज.ठाणे या तीन प्रकरणात उघड चौकशी चालू आहे. त्यापैकी बाळगींगा प्रकल्प, 
पेण, िज.रायगड या प्रकरणी पोलीस ठाणे गु.र.नीं.१२३/२०१५ कलम ४२०, ४६७, 
४६८, ४७१, १२०(ब), १०९ भा.दीं.वव. सह लाचलुचपत प्रनतबींिक अचिननयम, १९८८ 
कलम १३(१)(सी)(डी) सह १३(२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
गुन्हयाचा तपास चालू आहे. कोंढाणा प्रकल्पाची चौकशी अींनतम ्प्प्यात आहे. 
तसेच काळु प्रकल्पाबाबत चौकशी प्रगती पथावर आहे. 
    ववदभश पा्बींिारे ववकास महामींडळाच्या प्रकल्पामिील अननयममततेच्या 
सींदभाशत शासन आदेश ददनाींक १८.०२.२०१५ अन्वये उघड चौकशी करण्यास मींजूरी 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार ववदभश पा्बींिारे ववकास महामींडळाअींतगशत येणाऱ्या 
गोसीखदुश मसींचन प्रकल्पातील उजवा व डावा कालवा, मोखाबडी उपसा मसींचन 
योजना व घोडाझरी शाखा कालवा. िजगाव मसींचन प्रकल्प, नाींदरुा, िजल्हा 
बुलढाणा तसेच ननम्न पैनगींगा मसींचन प्रकल्प यवतमाळ या प्रकल्पाींची चौकशी 
चालू असून सदर चौकशी प्रगती पथावर आहे. 
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(३) उपरोक्त प्रकल्पामध्ये सुर असलेल्या चौकशीच्या अनुषींगाने, प्रकरणाींशी 
सींबींचित सवश कागदपत्र ेताब्यात घेऊन त्याींची छाननी करणे, सींबींचित ववभागाींच्या 
तज्ञाींचे अमभप्राय घेणे, प्रकरणाींमध्ये सामील सवश शासकीय अचिकारी तसेच 
कीं त्रा्ामध्ये झालेल्या आचथशक व्यवहाराची छाननी करणे, सवश सींबींचिताींचे बॅंक 
खात्याींची पडताळणी करणे व सवश सींबींचित अचिकाऱ्याींचा सहभाग तपासणे या 
सवश बाबीींचा बारकाईने अभयास करन पुरावे गोळा करावे लागत असल्याने 
चौकशीस वेळ लागत आहे. 

----------------- 
मुांबई शहरािील रस्त्याांिरील खड्ि ेबुजविण्याच्या िामाबाबि 

(६४) *  १२१८५   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई महानगरपामलकेमाफश त खड्ड ेबुजवण्याचे काम माहे जुन, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान करण्यात आले होते, परींतु ननकृष् दजाशची खडी, डाींबर, 
वापरण्यात आल्याने रस्त्याींवर पुन्हा खड्ड्याींचे प्रमाण वाढले असल्याने 
वाहनचालकाींपासून पादचाऱ्याींपयतं सवानंा ते त्रासदायक ठरत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत व त्नुसार शहर खड्डमुेक्त 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    मुींबई शहर व उपनगरातील रस्त्यावर पडलेले खड्ड े बुजववण्याचे काम 
पावसाळयापवूी मे, २०१५ मध्ये करण्यात आले होते. सदर कामामध्ये ननकृषठ 
दजाशचे खडी व डाींबर वापरल्यामुळे खड्ड्याचे प्रमाण वाढल्याचे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये आढळले नाही. तथावप, ननररक्षणाअींती महानगरपामलकेच्या प्रयोगशाळेत 
करण्यात आलेल्या चाचणीत एन, के/ पिश्चम आखण आर/ उत्तर या ३ 
ववभागातील मालाचे नमुने सदोष आढळून आले. 
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(२) महानगरपामलकेच्या प्रयोग शाळेत करण्यात आलेल्या चाचणीत एन, 
के/पिश्चम आखण आर/ उत्तर ववभागातील मालाचे नमुने सदोष आढळून 
आल्यामुळे सींबींचित कीं त्रा्दाराींना प्रत्येकी रपये ५,००,०००/-  इतका दींड 
आकारण्यात आला आहे. तसेच उखडलेल्या खड्ड्याींच्या दरुस्तीची कामे सींबींिीत 
कीं त्रा्दाराकडून पनु्हा समािानकारकररत्या करन घेण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
खर्ाि ( जज. सािारा ) िालुक् यािील हुिात् मा स् मारिाांची झालेली दरुिस्था 

(६५) *  १३१८०   श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ख्ाव ( िज. सातारा ) तालुक् यात सहा दठकाणी हुतात् मा स् मारकाींची उभारणी 
करण् यात आली आहे, मात्र या स् मारकाींना सुरक्षा कवच नाहीत, तसेच 
स् मारकाींच् या दरुवस् थेमुळे स् मारक  म् हणजे गावातील मोकळया व काम नसलेल्या 
माणसाींचे दठकाण तथा ववश्राींतीस् थान बनले असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने सदर स् मारकाींच् या दठकाणी सुरक्षारक्षक नेमण् यासह 
त् याींच् या देखभाल दरुूस् तीसाठी कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      सातारा िजल््यातील ख्ाव तालुक्यामध्ये वडुज, कळींबी, विशनगड, 
पुसेसावळी, वडगाव, उींची ठाणे या दठकाणी हुतात्मा स्मारके आहेत. या 
स्मारकाींच्या क्षेत्राभोवती मभींतीचे कुीं पण क्रकीं वा तारेचे कुीं पण अिस्तत्वात आहे. 
(२) हुतात्मा स्मारकाींच्या देखभाल व दरुस्तीची कामे ग् ववकास अचिकारी, 
पींचायत सममती याींचे्वारे करण्यात येतात. सदर हुतात्मा स्मारके राषरीय सण 
व समारींभ साजरे करण्यासाठी जनतेस उपलब्ि करन देण्यात येतात. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरािील अल् पियीन मुलाांच् या अपहरणाचे गुन्हे िाढि असल्याबाबि 

(६६) *  ११६५७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  
भाई जगिाप, अॅि.अतनल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) मुींबई शहरातील अल् पवयीन मुलाींच् या अपहरणाचे गुन् हे ददवसें -ददवस वाढत 
असून अपहरणाचे ५०० हून अचिक गुन् हे नोंदवले गेले असल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, असे प्रकार रोखण् यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई पोलीस, आयुक्तालयामध्ये अल्पवयीन 
मुलाींच्या अपहरणाबाबत सन २०१२, २०१३, २०१४ व २०१५ (ऑक््ोबर पयतं) 
अनरुारमे १४५, २९०, ४०० व १०२० गुन्हे दाखल असून त्यापकैी अनरुारमे ११७, 
२२३, ३०६ व ६५१ गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई पोलीस, आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रातील सवश पोलीस ठाण्याींमध्ये 
अल्पवयीन मुलाींचे अपहरण रोखण्याकरीता शाळा, शकै्षखणक सींस्था, कॉलेज याींना 
प्रत्येक पोलीस ठाणेतील पोलीस अचिकारी तसेच मदहला पोलीस पथकामाफश त 
भे्ी देण्यात येतात व अशा प्रकारचे गुन्हे होणार नाहीत याची पुरेपुर दक्षता 
घेतली जाते. 
     बस थाींबे, गदीचे दठकाणे इत्यादी दठकाणी सातत्याने गस्त करन लहान 
मुले पालकाींमशवाय क्रफरत नसल्याची खात्री केली जाते. 
     पोलीस ठाणे याींच्या स्तरावर पालकाींच्या सभा आयोिजत करण्यात येतात 
व पालकाींमध्ये सजगता वाढववण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतात. 
     लहान मुलाींना आममष दाखववताना कोणीही आढळून आल्यास पोलीसाींना 
त्याबाबत त्वरीत मादहती देण्याबाबत सूचना सवश पोलीस ठाणे हद्दीतील 
नागरीकाींना सातत्याने ददल्या जातात. 
     बहृन्मुींबई शाळाींच्या मुख्याध्यापकाींच्या पोलीस ममत्र कमम्ी, मोहल्ला 
कमम्ी, शाींतता कमम्ी, मदहला दक्षता कमम्ी, झोपडपट्टी पींचायत सममती 
इत्यादीच्या बैठका पोलीस ठाण्यामाफश त घेण्यात येतात व सदर बठैकीमध्ये लहान 
मुलाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने योग्य त्या सूचना देण्यात येतात. 
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     शालेय वव्यार्थयाचंी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींवरील चालक हुशार व चाणक्ष 
असतील तसेच मदहला कमशचारी देखील वाहनात असतील याची खबरदारी 
घेण्याबाबत सींबींचित सींस्थाचालकाींना सुचचत करण्यात येते. 
     शाळा सु्ल्यानींतर मुलाींच्या पालकाींव्यनतररक्त इतर कोणत्याही अनोळखी 
व्यक्तीसोबत मुलाींना न पाठववणेबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही.     

----------------- 
रत्नाधगरी शहरािील अनेि भागाि िमी दाबाने पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

(६७) *  १३७४५   श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी शहरातील अनेक भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने 
तेथील जनतेने नगरपररषदेकड े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तरारारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
      रत्नाचगरी शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवादहनीला मोठ्या प्रमाणात 
पाणी गळती होती. पावसाळा सुर असल्याने सदर गळत्या वेळीच बींद करता येत 
नव्हत्या. त्यामुळे कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत होता. 
(२) स्यिस्थतीत मुख्य जलवादहनीवरील सवश पाणी गळत्या बींद केल्या असून 
नगरपररषदेमाफश त पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नामशि) महानगरपामलिा क्षे्ािररिा पोलीस  

आयुक्िालयाची स्थापना िरणेबाबि 
(६८) *  १२७६७   िॉ.अपूिा दहरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (िज.नामशक) शहराचा वाढता ववस्तार, प्रचींड लोकसींख्या वाढ, 
सींवेदनमशलता तसेच महानगरपामलका स्थापन होवून चौदा वषाशचा झालेला 
कालाविी ववचारात घेता मालेगाींव महानगरपामलका क्षेत्राकररता पोलीस 
आयुक्तालयाची स्थापना करणेची आवश्यकता शासनाचे ननदशशनास आली आहे काय, 
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(२) असल्यास, मालेगाींव महानगरपामलका क्षेत्राकररता पोलीस आयुक्तालय 
स्थापन करणेबाबत शासनाकडून कोणता ननणशय घेण्यात आला वा घेण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, शहराींतगशत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्ीकोनातून तसेच 
गतकालातील घडलेल्या गींभीर घ्नाींचे पाश्वशभुमीवर मालेगाींव येथे पोलीस 
आयुक्तालय स्थापन करणेबाबत शासनाचे िोरण काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) मालेगाींव येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन 
करण्यासींदभाशत ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २ जनु,२०१५ च्या शासन ननणशयानुसार 
प्रस्ताव तपासून फेरसादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक, मुींबई याींना कळववले 
आहे. 

----------------- 
पुणे येथे मुांबई महानगरपामलिेच्या धिीिर ५०० चौ. फूर्ापयांिच्या सदतनिा 

धारिाांचा ममळिि िर रद्द िरण्याच्या मागणीबाबि 

(६९) *  १३०२८   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे मुींबई महानगरपामलकेच्या ितीवर ५०० चौ. फू्ापयतंच्या सदननका 
िारकाींचा ममळकत कर रद्द करावा या मागणीसाठी एका राजकीय पक्षाच्यावतीने 
स्वाक्षरी अमभयान राबववण्यात येणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन ५०० चौ. फू्ापयतंच्या 
सदननका, वाड,े घरे व जागाींसाठी असलेल्या ममळकत कर रद्द करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशी बाब पुणे महानगरपामलकेच्या ननदशशनास आली 
नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर महानगरपामलिेि मशिणयां् िार्पाि गैरव् यिहार झाल् याबाबि 
 (७०) *  १३१३३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररमसांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपामलकेतील मदहला व बालकल् याण ववभागातफे ददल् या 
जाणा-या मशवणयींत्र वा्पात सुमारे ७ लाखाींचा गैरव् यवहार झाल् याचे ददनाींक १० 
ऑगस् ्, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, दबुशल घ्कातील मदहलाींसाठी मशवयींत्राचे वा्प करण् यात येत 
असून, यातील अनेक लाभाथी हे बनाव् असल् याचे कागदोपत्री आढळून आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती गैरव् यवहार करणा-या सींबींचिताींवर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     बोगस / बनाव् लाभार्थयानंा मशवणयींत्र वा्प करण्यात आले. याबाबत 
चौकशी करावी. अशी तरारार नगरसेवकाींनी केली होती. 
     त्यानुषींगाने उपायुक्त, सोलापूर महानगरपामलका याींच्याकडून चौकशी 
करण्यात आली असून त्यामध्ये तर्थय आढळले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
नामशि जजल््यािील मालेगाि शहराि हरणाांची माांसविक्री प्रिरणाबाबि 

 (७१) *  १३१६०   श्री.अमररशभाई परे्ल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक िजल््यातील मालेगाव शहरात हुडको भागात हरणाींच्या माींसववरारी 
प्रकरणात शहर पोलीसाींनी सात क्रकलो माींस जप्त करन दोन आरोपीींना अ्क 
केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे होणाऱ्या हरणाींच्या मशकारी रोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) प्रकरणी र. ४०५०/- क्रकीं मतीचे वन्यप्राणी हरणाचे माींस 
जप्त करन मालेगाींव, पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ३०२४/१५ भारतीय प्राणी 
सींरक्षण अचिननयम १९७२ कलम ५१ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
(२) वन्य प्राण्याींची मशकार होत असल्याबाबत प्रादेमशक वन अचिकारी, कन्नड, 
िज. औरींगाबाद वनववभाग याींना सदर आरोपीताींची मादहती देण्यात आलेली असून 
त्यावर यापढेु असे प्रकार होणार नाहीत याबाबत योग्य त्या उपाययोजना व 
खबरदारी घेण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे व सवश आरोपीताींववरध्द कायदेशीर 
कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
फे्रजरपुरा (जज.अमराििी) पोलीस ठाण् याच् या हद्दीि िाळू माकफयाांनी 
िहमसलदाराांच् या अांगािर रॅक् र्र नालून मारण् याचा िेलेला प्रयत् न 

(७२) *  १३४३६   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती िजल् ्यातील दोन वाळू माक्रफयाींनी रेजरपुरा पोलीस ठाण् याच् या 
हदीत तहमसलदाराींच् या अींगावर रॅक् ्र घालून त् याींना मारण् याचा प्रयत् न माहे 
ऑगस् ्, २०१५ च् या शवे्च् या सप् ताहात केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार सदर वाळू माक्रफयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) चौकशीत गुन््यातील दोन आरोपीींववरूद्ध् पोलीस स््ेशन, फे जरपुरा, अमरावती 
येथे ददनाींक २८/०८/२०१५ रोजी गु.र.नीं ३४५/२०१५, कलम ३५३, २९४, ५०६, ३४, 
भा.दीं.वव.सीं. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हातील दोन्ही 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हयाचा तपास पुणश करण्यात आला 
असून दोषारोप पत्र तयार करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मिगािहून सीएसर्ी (मुांबई) येथे जाणाऱ्या िोिणिन्या एक्सपे्रसमध्ये  
झालेल्या चोरीचा िपास िरण्याबाबि 

(७३) *  १३५९४   श्री.अतनल िर्िरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मडगावहून सीएस्ी (मुींबई) येथे जाणा-या कोकणकन् या एक् सपे्रसमध् ये 
ददनाींक ५ ऑगस् ्, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास पनवेल येथे दरोडा ्ाकून ७२ 
लाखाचे दाचगने लु्ल् याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार सदर दरोड्याचा तपास 
करून त् याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर प्रकरणी कोकणकन्या एक्सपे्रस पनवेल रेल्वे 
स््ेशन येथनू सु्ल्यावर ३ अनोळखी इसमाींनी कनाश् क येथे राहणाऱ्या 
ज्वेलसशकडून वपस्तुल व सुऱ्याचा िाक दाखवनू ७१ लाख ५६ हजार रपये 
क्रकीं मतीचे सोन्याचे दाचगने जबरीने चोरन नेले. 
(२) व (३) याबाबत क्रफयाशदीने ददलेल्या तरारारीवरन पनवेल रेल्वे पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.नीं.५५/२०१५ भा.द.वव. कलम ३९४, ३४, भारतीय हत्यार कायदा कलम ३ 
व २५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन््यात अचिक आरोपी 
असल्याचे ननषपन्न झाल्यावर भारतीय दींड वविान कलम ३९५, ३९७ व १२० (ब) 
तसेच भारतीय हत्यार कायदा कलम ३ व २५ ही कलमे वाढववण्यात आली. सदर 
गुन््याच्या तपासात  ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली  असून एकूण चोरीस 
गेलेल्या दाचगन्याींपकैी रपये १७,७१,२००/- सोन्याची लगड जप्त करण्यात आली आहे. 
   आरोपीींकडून गुन््यात वापरलेले १०,०००/- रपये क्रकीं मतचे ९ एम.एम वपस््ल 
व १० िजवींत काडतसेु (८ काडतुसे ९ एमएम ची व २ काडतुसे ३२ बोरची) जप्त 
करण्यात आलेली आहे व गुन््यात वापरलेले १०,००,०००/- र क्रकीं मतीची एक 
सफेद रींगाची श्रीनाथ हुींडाई कीं पनीची चार चाकी कार जप्त करण्यात आलेली 
आहे. तसेच ७०००/- र. क्रकीं मतीचे ७ मोबाईल फोन व ८००/- र. क्रकीं मतीचा एक 
इलेक््ॉननक का्ा जप्त करण्यात आला आहे. नमुद आरोपीींची गुन््यामध्ये 
वापरलेली हाथोडी, सुरा, स्रुारड्रायव्हर, साखळी व सॅग बगॅ अशी हत्यारे/अवजारे 
देखील जप्त करण्यात आलेली आहे. सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुरूि (जज.रायगि) येथील मुरूि एिदरा समुद्र खािीमध्ये गाळ साचल्याने 
मजच्छमार व्यािसातयिाांच्या बोर्ीचे नुिसान होि असल्याबाबि 

(७४) *  १३७१२   श्री.जयांि पार्ील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४५२४ ला ददनाांि 
१ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूड (िज.रायगड) येथील मुरूड एकदरा समुद्र खाडीमध्ये प्रचींड प्रमाणात 
गाळ साचल्याने मिच्छमार व्यावसानयकाींच्या बो्ीचे नुकसान होत असल्याने 
सागरकन्या मिच्छमार सींस्था, मुरूड याींनी गाळ काढण्याबाबत मागणी करूनही 
शासनाने गाळ काढण्याबाबत कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक मिच्छमार व्यावसानयकाींनी मुरूड एकदरा खाडीमध्ये 
ग्रोयींस पध्दतीचा बींिारा बाींिणेबाबत महाराषर मेरी्ाईस बोडश याींच्याकड े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर मेरर्ाईम बोडश, मुींबई याींनी खाडीतील गाळ काढणे व 
ग्रोयींस पध्दतीचा बींिारा बाींिण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) खाडीतील गाळ काढण्याबाबत सवेक्षण करण्यात येत आहे. तसेच ग्रोयींस 
पध्दतीचा बींिारा बाींिण्याबाबत मत्सव्यवसाय ववभागाकडून कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील चेंबूर खािीलगि अनधधिृि झोपड्याांचे होि असलेले बाांधिाम  

(७५) *  १४३६०   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चेंबूर खाडीलगत अनचिकृत झोपड्याबाींिनू लाखो रपयाींना 
ववकण्याचा प्रकार राजरोस सुर आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पररसरात ददवसेंददवस झोपड्याींचे प्रमाण वाढत असून 
महानगरपामलकेचे अचिकारी त्याकड ेदलुशक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर झोपड्या तात्काळ ह्ववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) चेंबूर खाडीलगत अनचिकृत झोपड्या बाींिल्या जातात 
हे खरे आहे. तथावप, सदर झोपड्या लाखो रपयाींना ववकण्याचा प्रकार राजरोसपणे 
सुर असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ननदशशनास आलेले नाही 
(२) मुींबईतील चेंबूर खाडीलगतचा पररसर हा मीठागर प्राचिकरणाच्या मालकीचा 
असल्यामुळे त्याच्या सींरक्षणाची जबाबदारी ही मीठागर प्राचिकरणाची आहे. 
     सदर जममनीवरील होणाऱ्या अनचिकृत बाींिकामाबाबत ननषकासनाची 
कायशवाही करण्यासाठी मनुषयबळ व यींत्रसामग्री पुरववण्यासाठी उप अचिक्षक 
मीठागर या कायाशलयामाफश त महानगरपामलकेकड ेववनींती करण्यात येते. त्यानींतर 
महानगरपामलका कायाशलयामाफश त मनषुयबळ व यींत्रसामग्री उपलब्ि करन 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येते. 
    ददनाींक २८.१०.२०१५ व २९.१०.२०१५ रोजी नागेवाडी, चेंबूर खाडीलगतच्या 
सुमारे ३६७ अनचिकृत झोपड्या तोडण्यात आल्या आहेत. 
   सदर दठकाणी अनचिकृत बाींिकाम आढळून आल्यास उप अचिक्षक मीठागर 
व बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्यामाफश त वेळोवेळी ननषकासनाची कायशवाही 
केली जाते. त्यामुळे महापामलका अचिकाऱ्याचे याकड ेदलुशक्ष होते हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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



72 

ददहसर (पू) येथील रमाणी िम् पाऊां ि मधील अनधधिृि बाांधिामाांबाबि 
(७६) *  १४०७२   श्री.सांददप बाजोररया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आरपीआय च् या बींगाली सेलचे मुींबई अध् यक्ष श्री.पींकज ववश् वास याींनी ददनाींक 
१६ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास मा.मुख् यमींत्री तसेच महानगरपामलका 
आयुक् त याींचेकड े ददहसर (प)ू येथील रमाणी कम् पाऊीं ड मध् ये करण् यात आलेली 
सवश बाींिकामे शासकीय जममनीवर अनचिकृतपणे करण् यात आल् याच् या तरारारी 
पुराव् यासह सादर केल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर अनचिकृत गाळे तोडण् यासाठी महानगरपामलकेने यापवूी 
नो्ीसही ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पूवीचे उपायुक् त श्री.रणिजत ढाकणे याींनी ३५ अनचिकृत 
गाळेिारकाींववरोिात एमआर्ीपी अींतगशत गुन् हे दाखल केले होते, परींतु वव्यमान 
म.न.पा. उपायकु् त श्री.अशोक खरेै हे रमाणी कम् पाऊीं ड मिील भूमाक्रफयाींना मदत 
करत असल् याची तरारार करण् यात येऊनही त् याींचेववरोिात कारवाई न करण् याची  
कारणे काय आहेत, 
(४) अनतरारमण करणा-या भूमाक्रफया तसेच त् याींना सहकायश करणा-या 
महानगरपामलकेच् या अचिकारी व कमशचा-याींववरोिात कारवाईस हेततूः ववलींब 
करणा-या सींबींचित अचिकारी व कमशचारी याींचेववरोिात काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
   सदर जागेवरील अनचिकृत ३८ व्यावसानयक गाळयाींना बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफश त महाराषर प्रादेमशक नगररचना अचिनननयम १९६६ चे कलम 
५३(१) अन्वये नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
(३) पूवीच्या उपायुक्ताींनी क्रकीं वा महापामलकेच्या अन्य अचिकाऱ्याींमाफश त ३५ 
अनचिकृत गाळेिारकाींववरोिात एम.आर.्ी.पी. अींतगशत गुन्हे दाखल करण्यात 
आलेले नाहीत. 
   तसेच वव्यमान उपायुक्त हे रमाणी कीं पाऊीं डमिील भूमाक्रफयाींना मदत करत 
असल्याच्या तरारारी करण्यात आल्या असल्याचे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

------------------------------------------------------- 
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नागपूरच्या माजी महापौर आणण त्याांची बहीण याांना लाचलुचपि  
प्रतिबांधि विभागाने लाच नेिाना िेलेली अर्ि 

(७७) *  १४१६७   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरच्या माजी महापौर कल्पना पाींड े आखण त्याींची बहीण भारती पाींड े
याींना लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने ५० हजार रूपयाींच्या लाच प्रकरणी अ्क 
केल्याचे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी व त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषीींवर काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) तरारारदार याींचे पेन्शन फॉमशवर स्वाक्षरी करन पेन्शन प्रस्ताव सींबींचित 
ववभागास पाठववण्याकररता श्रीमती भारती पाींड,े मुख्याध्यावपका, छन्नुलाल नवीन 
वव्या भवन हायस्कुल, गाींिीबाग, नागपूर व श्रीमती कल्पना पाींड,े प्राध्यापक, 
व्ही.एम.व्ही. महावव्यालय, विशमाननगर, नागपूर तसेच सदस्य छन्नुलाल नवीन 
वव्या भवन, द्चर एज्युकेशन सोसाय्ी, नागपूर याींनी तरारारदार याींच्याकड े
र.५०,०००/- एवढया लाचेची मागणी केल्याचे ननषपन्न झाल्याने त्याींच्याववरध्द 
तहसील पोलीस स््ेशन, नागपूर शहर येथे गु.र.रार.३५५७/२०१५, भा.दीं.वव.  कलम 
३८५, ३४ सह लाचलुचपत प्रनतबींिक अचिननयम, १९८८ कलम ७ अन्वये गुन्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयाचा तपास सुर आहे. 

----------------- 
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पाचगणी (जज.सािारा) येथील नगराध्यक्षा याांनी खोट्या ि बनािर् िागदप्ाच्या 
आधारे ओबीसी प्रिगााचे खोरे् प्रमाणप् ममळविल्याबाबि 

(७८) *  १४२६१   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाचगणी (िज.सातारा) येथील नगराध्यक्षा सौ.लक्ष्मी कराडकर लग्नापवूीचे 
नाव मोखणषा हादी राजबल्ली याींनी खोट्या व बनाव् कागदपत्राच्या आिारे 
ओबीसी जातीचे खो्े प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी सममतीचे जात विैता 
प्रमाणपत्र नसताींना ननवडणकू लढवनू सध्या त्या नगराध्यक्षा असून त्याींनी 
शासनाची फसवणकू केल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी एका राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष श्री.ददपक काींबळे याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, राज्य ननवडणकू आयोग, िजल्हाचिकारी, प्राींताचिकारी व जात 
पडताळणी सममती पुणे इत्यादी याींच्याकड े ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास तरारारीसह पाठपरुावा केलेल्या असताींनाही याबाबत कोणतीही दखल 
घेण्यात आली नसल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त तरारारीच्या अनुषींगाने शासनाने या प्रकरणी सींबींचित 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे, 
      अशा स्वरपाची राज्य ननवडणकू आयोगाकड े प्राप्त झालेली तरारार 
िजल्हाचिकारी, सातारा याींच्याकड ेपाठववण्यात आली आहे. 
(२) िजल्हाचिकारी, सातारा याींनी सदर प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत उपववभागीय 
अचिकारी, वाई याींना कळववले आहे. 
(३) उपववभागीय अचिकारी, वाई याींचेकड े सुनावणीची कायशवाही चालू आहे. व 
याबाबतचा स्वयींस्पष् अहवाल त्याींचेकडून प्राप्त होताच त्यानुसार ननयमाप्रमाणे 
योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि िीज िें द्रािील प्राईम मसक्यरुरर्ी गािा िां पनीच्या व्यिस्थापि 
ि सहिाऱ्याांनी मदहला सुरक्षा रक्षिाांचे लैंधगि शोषण िेल्याबाबि 

(७९) *  १४२८४   श्रीमिी जस्मिा िान :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔिषणक वीज कें द्रातील प्राईम मसक्यरुर्ी गाडश कीं पनीचा 
व्यवस्थापक व इतर ३ सहकाऱ्याींनी मदहला सुरक्षा रक्षकाींचे लैंचगक शोषण 
केल्याची गींभीर तरारार पोलीसाींत दाखल झाली असून त्यामुळे त्या भागातील 
मदहला सींघ्ना आखण सामािजक कायशकत्यांनी  सववस्तर चौकशीची  व वारींवार 
एकाच कीं पनीला कीं त्रा् देण्याबद्दल चौकशीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) या प्रकरणी क्रफयाशदीवरन पोलीस स््ेशन चींद्रपरू शहर येथे अपराि 
रार.२४५/२०१५ कलम ३७६(ड), ३७६ (२) (के) (एन), ५०६ भा.दीं.वव.अन्वये गुन्हा 
नोंद करण्यात आला असून तपास सुर आहे. तसेच पोलीस स््ेशन दगुाशपूर येथे 
क्रफयाशदीवरन अपराि रार.९०/२०१५ कलम ३५४ (अ) (ड), ५०६,३४ भा.दीं.वव. अन्वये 
मालक, सींचालक, इींिजननयर, सुपरवाईजर याींचेववरध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला 
असून तपास सुर आहे. 
     यासींदभाशत सामािजक सींघ्नाींकडून प्राप्त झालेल्या तरारारी सींदभाशत 
कायशवाही करण्याबाबत सींबींचितास कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
 

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



76 

पुणे येथे नेण्याि आलेल् या शासिीय सिेक्षणाि सुमारे ९२ हजार  
नराांमध् ये ियैजक्िि स् िच् छिागहृ नसल् याबाबि 

(८०) *  १४४१६   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे घेण्यात आलेल् या शासकीय सवेक्षणात सुमारे ९२ हजार घराींमध् ये 
वैयिक्तक स् वच् छतागहृ नसल् याची बाब समोर आली आहे तसेच अ्यापही 
शहरातील ६९ झोपडपट्ट याींमध् ये २२० दठकाणी नागरीक उघड्यावरच शौचास जात 
असून िनकवडी क्षेत्रत्रय कायाशलयाच् या क्षेत्रात ही सींख् या सवाशचिक असल् याचे माहे 
ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथे वयैिक्तक शौचालये उभारण् याबाबत नागररकाींना सूचना 
देण् याबरोबरच येथील झोपडपट्ट याींमध् ये शौचालये उभारण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) शहराींमिील जी कु्ुींबे शौचालयाची सुवविा उपलब्ि नसल्याने उघड्यावर 
शौचास जात आहेत अशा कु्ुींबाींना वयैक्तीक अथवा सामुदायीक शौचालयाची 
सुवविा स्वच्छ महाराषर अमभयानाींतगशत उपलब्ि करन देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िोंबबिली जिळच्या “पालिा” या विशषे िसाहि प्रिल्पाला परिानगी  

देिाना तनयमाांचे उल्लांनन झाल्याबाबि 

(८१) *  १२४९७   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि र्िले, श्री.नरेंद्र पार्ील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली जवळच्या “पालवा” या ववशेष वसाहत प्रकल्पाला वप्रममयम च्ईक्षेत्र 
ननदेशाींक (एफएसआय) व अन्य आरक्षणाची मानके देताना ननयमाींचे उल्लींघन 
झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात शासनाच्या 
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नगररचना ववभागाच्या कोकण ववभागीय सहसींचालकाींनी या 
प्रकल्पाला ननयमबा्य एफएसआय व अन्य सवलती ददल्याचे ननदशशनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, चौकशीअींती दोषीींवर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) नगर रचना सींचालनालयाींतगशत कोकण 
ववभागाच्या तत्कामलन सहसींचालक याींनी सदर प्रस्तावासाठी लागू असलेल्या 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदूीींच्या त्याींनी ग्रा्य िरलेल्या 
अथशबोिनाच्या (interpretation) अनषुींगाने िजल्हाचिकारी याींना परवानगी मींजूर 
करण्याची मशफारस केली होती. तथावप, आता शासनाने ददनाींक १४/८/२०१५ चे 
पत्रान्वये ददलेल्या मागशदशशक सूचना ववचारात घेऊन वव्यमान सहसींचालकाींनी 
ददनाींक १६/९/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त प्रस्तावाच्या सुिाररत 
रेखाींकन/बाींिकाम नकाशे मींजूरीची मशफारस केली असून त्यास अनुसरून 
िजल्हाचिकारी, ठाणे याींनी त्याींचे ददनाींक १९/११/२०१५ च्या आदेशान्वये सुिाररत 
रेखाींकन मींजूरी ददली आहे. 
(३) प्रकल्पाची शासन स्तरावर छाननी करतेवेळी सुयोग्य अथश बोिन करन 
मागशदशशनपर ननदेश ददले असल्याने चौकशी करन कायशवाही करण्याचा प्रश्न 
उदभवत नाही. 
(४) लागू नाही. 

----------------- 
पुणे शहरािील जीणा िाड्याांचे ि इमारिीांची पुनबाांधणी िरण्याबाबि 

(८२) *  ११२३३   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात शेकडोच्या सींख्येने जनेु व जीणश अवस्थेत असलेले वाड े व 
इमारती असून ते अनतशय िोकादायक असल्यामुळे रदहवाशाींना जीव मुठीत 
घेऊन राहावे लागत असल्याने या जीणश वाड्याींचे व इमारतीींचे पनुबांिणीसाठी 
शासनाने कायशवाही करण्यासाठी लोकप्रनतननिी व रदहवाशाींनी सींबींचिताींकड ेवारींवार 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जुने व जीणश वाड,े इमारतीींचे पनुवशसन वा पुनबांिणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
    पुणे शहरातील स्थाननक लोकप्रनतनीिीनी घर दरुस्ती मींडळ स्थापन करणे 
जुन्या वाड्यामध्ये राहणाऱ्या भाडकेरीं चे कायम स्वरपी हक्क अबाचित राहणेबाबत 
व जनु्या मोडकळीस आलेल्या िोकादायक वाड्यामिील मालक व भाडकेरीं चे 
तात्पुरत्या ननवासाच्या प्रश्नावर उपाययोजना करणे अशा ववववि प्रकारच्या 
मागण्या केल्या आहेत. 
(२) या सींदभाशत पुणे िजल््याचे मा.पालकमींत्री याींनी पणेु शहरासाठी घर दरुस्ती 
मींडळ (Housing Repair Board) स्थापन करण्याच्या प्रश्नावर चचाश 
करण्याबाबत ददनाींक १.१०.२०१५ रोजी बठैक आयोिजत केली होती. त्यावेळी 
मा.पालकमींत्री पुणे िजल्हा याींनी मुींबईच्या ितीवर पुणे शहरासाठी जुने वाड े / 
इमारतीचे दरुस्तीसाठी स्वतींत्र घर दरुस्ती मींडळ स्थापन करण्याववषयी कायशवाही 
सुर करण्याचे सुचचत केले आहे. त्याअनुषींगाने पुणे महानगरपामलकेमाफश त 
तपासणी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महापामलिेच्या शाळाांमधील शौचालयाांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(८३) *  ११५२६   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महापामलकेच्या शाळाींमिील शौचालयाची िस्थती फारच गींभीर असून 
काही शाळाींमध्ये मुले आखण मुलीींसाठी स्वतींत्र शौचालयाची व्यवस्था नसून काही 
शौचालयाची दरुवस्था झाली असून बहुताींशी शाळाींमध्ये वपण्याचे पाणीच 
स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येत असून एकाही शाळेत हात स्वच्छ िणु्यासाठी 
साबण अथवा हँडवॉश उपलब्ि नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव वव्यार्थयांचे आरोग्य िोक्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे महानगरपामलकेच्या सवश शाळाींमध्ये मुले व 
मुलीींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागहेृ आहेत. तसेच या शाळाींमिील स्वच्छतागहृासाठी व 
वपण्याच्या पाण्यासाठी स्वतींत्र व्यवस्था कायाशिन्वत आहे. सदर स्वच्छतागहृाींची 
दरुस्ती महानगरपामलकेकडून वेळोवेळी करण्यात येते. 
     या शाळाींमध्ये हात स्वच्छ िुण्यासाठीची (वॉश बेमसन) व्यवस्था असून, 
साबण अथवा हँडवॉश उपलब्ि करन देण्याचे पणेु महानगरपामलकेकडून 
प्रस्ताववत आहे. 
(२) उक्त कारणास्तव वव्यार्थयांचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याची बाब 
ननदशशनास आली नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील परळ येथील ग.द.आांबेिर मागाािर असणाऱ्या खापरीदेि म्हािा इमारिी 

जिळील िदहिार्ीचा मुख्य रस्िा वििासिाने हिप िेल्याबाबि 

(८४) *  ११९३२   श्री.विजय उफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील परळ येथील ग.द.आींबेकर मागाशवर असणाऱ्या खापरीदेव म्हाडा 
इमारती जवळील वदहवा्ीचा मुख्य रस्ता ववकासकाने हडप केला असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अरीं द वा्ेवर अिग्नशमन दलाचे वाहन व पाण्याचे वाहन 
इमारती पयतं पोहचू शकत नसल्याने एखादी मोठी दघुश् ना घडल्यास मोठी 
जीववतहानी होण्याची शक्यता असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अिग्नशमन दलाच्या मींजूर आराखाडयामध्ये पोच रस्ता ग.द 
आींबेकर मागाशपयतं न जाता अध्याशवर दाखववण्यात आला असून सदर रस्ता 
आराखडयातनू गायब झालेला दाखववण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशी नुसार दोषीींवर कारवाई करण्यात आली आहे काय ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्ता हा महापामलकेचा रस्ता नसून ववकासकाने स्वत:च्या ताब्यातील 
भूखींडावरन मागील बाजूस असलेल्या खापरीदेव सदन या जुन्या म्हाडाच्या 
इमारतीपयतं पोहोचण्यासाठी सोडलेला पोचरस्ता आहे. सदर रस्ता मोकळा असून 
त्यावर कार पाक्रकंगसाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही क्रकीं वा कार पाक्रकंग 
करणे अपेक्षक्षत नाही. 
    सदरचा पोहोच रस्ता (Right of way) ५ मी्र रीं दीचा असून या रस्त्यावर 
खाजगी वाहने पाकश  केलेली असल्यामुळे आपत्कालीन पररिस्थतीत अिग्नशामक 
दलाचे वाहन इमारतीपयतं पोहचू शकत नाहीत. 
    तथावप सदर रस्त्यावर वाहने पाकश  करण्यात येऊ नयेत अशा सूचना 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने सींबींचिताींना ददलेल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपामलिेने चार एिरचा भूखांि तनयमाांना बगल देऊन सांिरा 

 ने् रुग् णालयाला देण् याचा ठराि नेिल्याबाबि 

(८५) *  १२२०५   श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल 
िर्िरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, अॅि.तनरांजन 
िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपामलकेने चार एकरचा भूखींड ननयमाींना बगल देऊन सींकरा नेत्र 
रग् णालयाला देण् याचा ठराव माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मींजूर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शासनाने सदर भूखींडाबाबत शासकीय ननयम व अ्ीींची पडताळणी 
केली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर महापामलकेच् या ठरावावर ननबिं आणण् यासाठी शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सींकरा नेत्रालय ही प्रमसध्द वै्यकीय सींस्था असून 
सावशजननक दहतासाठी ठाणे महानगरपामलकेच्या ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१५ च्या 
ठरावान्वये सींकरा नेत्रालय यास नाममात्र रपये १/- वावषशक भुईभाड ेदराने काही 
अ्ी व शतीवर भूखींड देण्यास तत्वत: मींजुरी ददली आहे. 
(२), (३) व (४) सींकरा नेत्रालय याींना उपलब्ि करन ्यावयाची जागा अ्याप 
अींनतम झालेली नाही. सदरची जागा अींनतम झाल्यानींतर जागा भाडपेट्याने 
ववतरीत करण्यापवूी ठाणे महानगरपामलकेने शासनाची पवूशमींजूरी घेणे बींिनकारक 
आहे. सदरचा प्रस्ताव अ्यापपयतं शासनास प्राप्त झाला नाही. 

----------------- 
पुणे येथे निीन विमानिळ उभारण्याबाबि 

(८६) *  १२३६५   श्री.अतनल भोसले, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.हेमांि र्िले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िाजा बेग :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१७५ 
ला ददनाांि १५ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे नवीन ववमानतळ उभारण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववमानतळासाठी जागेची ननवड करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणकोणत्या जागाींची ननवड करण्यात आली आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय. 
(२) व (३) अ्याप जागा ननिश्चती करण्यात आलेली नसून ववमानतळासाठी 
योग्य ती जागा ननिश्चतीची कायशवाही सुरू आहे. 

----------------- 
िें द्र शासनाच्या अमिृ ममशन योजनेचा राज्यािील महापामलिाांिर  

अतिररक्ि आधथाि िाण येणार असल्याबाबि 

(८७) *  ११२८८   श्रीमिी हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) स्मा श् मस्ीबरोबरच कें द्र शासनाकडून जादहर करण्यात आलेल्या अमतृ 
ममशन योजनेत महापामलकाींना ननिीसाठी अींदाजे १७ ्क्क्याींचा अनतररक्त भुदंड 
सहन करावा लागणार असून कें द्राच्या यापूवीच्या जेएनएनयुआरएम योजनेत 
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एकूण प्रकल्पाींच्या २० ्क्के रक्कम महापामलकाींना खचश करावी लागत होती, मात्र 
अमतृ ममशन मुळे जास्त रक्कम खचश करावी लागणार असल्याने सींबींचित 
महापामलकाींची आचथशक िस्थती डबघाईला येणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याआिीच राज्यातील महापामलकाींमिील स्थाननक सींस्था कर 
(एलबी्ी) बींद केल्याने महापामलकाींची आचथशक िस्थती त्रबघडली त्यातच कें द्राच्या 
उक्त योजनेचा अनतररक्त भार पडणार असल्याने महापामलकाींना नवीन प्रकल्प 
उभारणे अवघड होणार आहे याबाबत कायशवाही करण्याकररता कें द्र शासनास 
ननवेदन करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र शासन पुरस्कृत जेएनएनयुआरएम योजनेच्या 
युआयजी उपमभयानाींतगशत लोकसींख्येच्या प्रमाणात कें द्र शासनाकडून प्रकल्प 
क्रकीं मतीच्या ३० % ते ८० % पयतं तर युआयडीएसएसएम्ी अमभयानाींतगशत 
प्रकल्प क्रकीं मतीच्या ८० ्क्के इतके अनदुान उपलब्ि करन देण्यात येत होते. 
      अमतृ अमभयानाींतगशत लोकसींख्येच्या प्रमाणात प्रकल्प क्रकीं मतीच्या ३३ ते 
५० ्क्के अनदुान कें द्र शासनाकडून व १७ ते २५ ्क्के अनदुान राज्य 
शासनाकडून उपलब्ि केले जाणार असलेने सदर अमभयानामुळे महापामलकेची 
आचथशक िस्थती डबघाईला येणार असे म्हणणे योग्य होणार नाही. 
(२) व (३) अमतृ अमभयानाींतगशत एक दशलक्षपेक्षा जास्त लोकसींख्येच्या 
शहराींसाठी प्रकल्प क्रकीं मतीच्या एक ततृीयाींश तर एक दशलक्षपेक्षा कमी 
लोकसींख्या असलेल्या शहराींसाठी प्रकल्प क्रकीं मतीच्या ५० ्क्के असा ववत्तीय 
आकृतीबींि कें द्र शासनाने ननिश्चत केला आहे. राज्य शासन व नागरी स्थाननक 
स्वराज सींस्था उवशरीत दहश्याचा ववत्तीय आकृत्तीबींि राज्य शासनाने ननिश्चत 
केला आहे. त्यानसुार अमभयान शहराींनी स्वदहश्याचा ननिी उभारणे आवश्यक 
आहे. 
        स्थाननक सींस्था कर बींद केल्यामुळे येणारी तू्  भरन काढण्यासाठी 
शासनाकडून महानगरपामलकाींना सहायक अनदुान उपलब्ि करन देण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील बीिीिी चाळीांचा पनुविािास िरण्याबाबि 

(८८) *  ११४०५   श्री.जनाादन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि 
र्िले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररमसांग 
राठोि, श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७७९१ ला ददनाांि 
२९ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:  सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अनेक वषाशपासून प्रलींत्रबत असलेल्या मुींबईतील बीडीडी चाळीींचा पनुववशकास 
करण्यास शासनाने प्रािान्य ददले असून याप्रकरणी तीन मदहन्यात कृती ववकास 
आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे मा.गहृननमाशण मींत्री याींनी साींचगतले 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कृती ववकास आराखडा करण्यासाठी म्हाडाने वास्तुववशारद 
सल्लागाराींची व तज्ञाींची नेमणकू करण्याचा ननणशय घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वास्तवुवशारद सल्लागाराींची ननवड करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील आराखड्यात कोणत्या तरतदुी करण्यात आल्या आहेत व 
त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(५) तसेच उपरोक्त बीडीडी चाळी ज्या जागेवर उभया आहेत त्या जागाींची मालकी 
राज्य की कें द्र शासनाची आहे याचा शोि घेण्याचा आदेश शासनाच्या महसूल 
ववभागाला देण्यात आला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार बीडीडी 
चाळीींच्या पनुववशकास करण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) महाराषर वविानमींडळाच्या सन २०१५ च्या पावसाळी 
अचिवेशनात वविानपररषद ताराींक्रकत प्रश्न रार. ७७९१ मध्ये उत्तर देताना मा.मींत्री 
गहृननमाशण याींनी ९० ददवसाींच्या आत बी.डी.डी. चाळ ववकास प्रकल्पाचे कायश सुर 
करण्याच्या ददशेने सरकारची वा्चाल सुर आहे असे ननवेदन केले होते. 
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(२), (३) व (४) त्यानींतर लगेच बी.डी.डी. चाळीच्या पनुववशकासाचा कृती आराखडा 
(मास््र प्लान) करण्यासाठी वास्तवुवशारद सल्लागार याींची जाहीर स्पिे्वारे 
नेमणकू करण्याची प्ररारीया म्हाडा प्राचिकरणाने सुर केली आहे. म्हाडाकडून 
वास्तवूवशारद सल्लागार याींची ननवडप्रक्ररारया पूणश होऊन त्याची ननयकु्ती 
झाल्यानींतर कृती आराखडा बनववण्याची कायशवाही करणे शक्य होणार आहे. 
(५) बीडीडी चाळीच्या पनुबांिणीच्या अनषुींगाने िजल्हाचिकारी, मुींबई शहर 
कायाशलयाकडून पत्रकामध्ये “The Governor of Bombay, Secretary of 
State for India Council” इ. नोंदी आढळल्याने म्हाडाने सदर नोंदी बदलून 
तेथे महाराषर शासन अशी स्पष् नोंद घेण्याबाबत महसूल व वन ववभागाला 
दद.११.२.२०१५ रोजी पत्र पाठववले आहे. व त्या अनषुींगाने गहृननमाशण 
ववभागाकडून महसूल व वन ववभागाकड ेपाठपुरावा सुर आहे. 
(६) महसूल व वन ववभागाकडून या अनषुींगाने कायशवाही चालू असल्याचे त्या 
ववभागाने गहृननमाशण ववभागाला नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये कळववले आहे. 
(७) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

राज्याि मादहिी अधधिाराची सुमारे २४ हजार प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 
(८९) *  १२६५५   अॅि.जयदेि गायििाि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मादहती अचिकाराची सुमारे २४ हजार प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार सदर प्रकरणे ननकाली 
काढणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) माहे ऑगस््, २०१५ अखेरीस राज्य मादहती 
आयोगाकडील प्रलींत्रबत िव्दतीय अवपल प्रकरणाींची सींख्या २४ हजार ८९० इतकी 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) मादहती आयुक्त, नामशक आखण औरींगाबाद ही ररक्त पदे 
भरण्याकरीता शासन प्रयत्नशील आहे. 

---------------------- 
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मशिणगाांि येथील ममहान प्रिल्पािील प्रिल्पग्रस्िाांना पनुिासनाि योग्य  
िो मोबदला ममळाला नसल्याबाबि 

(९०) *  १३६५३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िर्िरे, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.हेमांि र्िले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ममहान प्रकल्पातील मशवणगाींव येथील प्रकल्पग्रस्ताींना पनुवशसनात योग्य तो 
मोबदला ममळाला नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खर आहे काय, 
(२) असल्यास, पूवी गावठाणाबाहेर असलेल्या ववक्तबुाबा नगरातील गावक-
याींनाही पुनवशसनाचा लाभ ममळणार होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ममहान प्रकल्पग्रस्त पनुवशसन सममतीने याबाबत आींदोलन करून 
या नगरातील जवळपास २०० घराींना १ हजार चौरस फु्ाचा भुखींड मींजूर करून 
घेतला असताना सुध्दा त्याची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्याच्या मींत्री मींडळाने ददनाींक २३ जुलै, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास याववषयीचा ननणशय घेवनु सुध्दा अ्यापपयतं त्याचा शासन ननणशय 
ननगशममत झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अ्याप शासन ननणशय न झाल्याने स्थाननक नागरीकाींमध्ये 
असींतोषाचे वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मशवणगाव येथील गावठाणातील व गावठाणा बाहेरील शासकीय तसेच 
झुडपी जींगल जमीनीवर वरलेल्या ५६८ अनतरारमीत घराींना खास बाब म्हणनू 
सानुग्रह अनदुान मींजूर करण्यात आले असून त्यात ववक्तुबाबा नगरातील 
प्रकल्पग्रस्ताींचा देखील समावेश आहे. तसेच मशवणगाव व ववक्तबुाबा नगरातील 
या प्रकल्पग्रस्ताींना खास बाब म्हणनू पुनवशसनाींतगशत १००० चौ.फु् क्षेत्रफळाचे 
भूखींड घर बाींिण्याकरीता देण्याचा ननणशय देखील घेण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. दद. १२/१०/२०१५ रोजी शासन ननणशय ननगशममत करण्यात आला 
आहे. 
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(५ ममहान प्रकल्पग्रस्ताींमध्ये असींतोषाचे वातावरण नसुन त्याींच्या खास बाब 
पुनवशसनाबाबत शासनाने ननणशय घेतलेला आहे. 
(६) व (७) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई ि उपनगराांमध्ये राबविण्याि येणाऱ्या मशिशाही पनुिासन प्रिल्पाबाबि 

(९१) *  १२१६०   श्री.हेमांि र्िले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्रीमिी 
जस्मिा िान, अॅि.अतनल परब, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुतनल िर्िरे :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सवशसामान्याींना परवडणारी घरे बाींिण्यासाठी मशवशाही पनुवशसन 
प्रकल्पास झोपडपट्टी पनुवशसन प्राचिकरणाच्या ननिीतून ५०० को्ी रपयाींचा ननिी 
देऊन प्रकल्पाचे काम अचिक वेगाने पूणश करण्यासाठी योजनेत व ननयमावलीत 
अनेक महत्वपूणश बदल करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, त्यानुसार योजनेमध्ये व ननयमावलीत कोणकोणते बदल करण्यात 
येणार आहेत वा आले आहेत, 
(३) तसेच, मुींबई महानगर क्षेत्रात परवडणारी घरे उभारणीसाठी मशवशाही 
पुनवशसन प्रकल् प (एसपीपीएल) कीं पनीने जमीन मालक, ववकासकाींकडून ननववदा 
मागववल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई व उपनगराींमध्ये झोपू योजनेअींतगशत एकूण क्रकती प्रकल्प 
कोणकोणत्या दठकाणी सुर करण्यात आले आहेत व त्यापैकी क्रकती प्रकल्प पूणश 
झाले आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील झोपडपट्टी 
पुनवशसन योजनेच्या अींमलबजावणीला चालना देण्याकरीता व त्या माध्यमातून 
परवडणाऱ्या घराींची ननममशती करण्याचे उद्दीष्ये साध्य होण्यासाठी झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राचिकरणाकडून र. ५०० को्ी ननिी १० वषाशकरीता त्रबनव्याजी 
मशवशाही पुनवशसन प्रकल्प मयाशददतला उपलब्ि करण्याचा ठराव झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्राचिकरणाच्या ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या बैठकीत पारीत 
झाला आहे. मशवशाही पनुवशसन मयाशददतला सदरहू र. ५०० को्ी ननिी उपलब्ि 
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झाल्यावर अशा झोपडपट्टी पुनवशसन योजनाींच्या ववकासकाींच्या दहश्यातील ववरारी 
घ्काींतनू बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ववननयम ३३(१०) च्या 
प्रचमलत तरतदूीनुसार परवडणारी घरे ननममशतीचे प्रस्ताव जादहरात देऊन 
मागववण्याचे मशवशाही पनुवशसन प्रकल्प मयाशददतच्या ववचारािीन आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या “२०२२ पयतं सवांसाठी घरे” या महत्वाकाींक्षी कायशरारमाच्या 
पाश्वशभूमीवर मुींबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील इच्छुक जमीन मालक व 
त्रबल्डसश/ववकासक याींचेकडून परवडणाऱ्या घराींच्या प्रकल्पाींचे व झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्रकल्पाींचे भागीदारीचे प्रस्ताव मागववले होते. त्या सींदभाशत अमलकडचे ददनाींक २२ 
सप् े्ंबर, २०१५ पयतं एकूण ३० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्याींची छाननी कें द्र 
शासनाच्या “हुडको” या महामींडळाच्या सहाय्याने सध्या सुर आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील ऐतिहामसि िारसा असलेले मिई गेर्, महेमूद दरिाजा  

ि बारापलु्ला गेर् येथील पलुाांचे निुनीिरण िरणेबाबि 

(९२) *१३३६४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम 
िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील मकई गे्, महेमूद दरवाजा व बारापुल् ला गे् येथील 
ऐनतहामसक वारसा असलेले तीनही पुल वाहतूकीस अयोग्य झाले असून त्याींचे 
नुतनीकरणासाठी रूपये २५ को्ी खचश अपेक्षीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पुलाींवरून जड व हलके वाहनाींना वाहतकू करण् यास १० 
वषापंासून मनाई केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पुलाींचे बाींिकाम / नुतनीकरण करणेसाठी शासन ननिी 
उपलब् ि करून देणार आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय,  हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे, 
   स्यिस्थतीत तीनही पलुावरन जड वाहनाच्या वाहतुकीस  मनाई करण्यात 
आलेली आहे. 
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(३)  औरींगाबाद महानगरपामलकेस राज्य शासनाने रस्ता अनुदाना अींतगशत सन 
२०१४-१५ मध्ये र. १२.४८ को्ी व  सन २०१५-२०१६ मध्ये र. ५.४९ को्ी इतके 
अनदुान मींजूर केले आहे. रस्ता अनदुानाअींतगशत पुलाींच्या नुतनीकरणाचे  काम 
अनुजे्ञय आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जजल्हयाि दारुबांदी चळिळीिील िायाििाा ि यािली (इजारा) चे 

पोलीस पार्ील याांची हत्या िेल्याची नर्ना 

(९३) *  ११९६९   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ िजल्हयात दारबींदी चळवळीतील कायशकताश व यावली (इजारा) चे 
पोलीस पा्ील ववरेंद्र नामदेव राठोड याींचा ददनाींक २ जुलै, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास खनू करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खनूाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभागाकड ेसोपववण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या खनूाचा तपास पूणश झाला आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, यातील दोषीींवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हे दाखल करन कायशवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३ व (४) सदर गुन््याच्या तपासाअींतगशत क्रफयाशदीने ददलेल्या तरारारीवरन पोलीस 
स््ेशन वडगाींव िज. यवतमाळ येथे गु.र.रार. ४७/१५ भादींवव ३०२, २०१, १२० (ब), 
११४, ३४, अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी एकूण ७ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. त्याींच्याववरध्द दोषारोपपत्र तयार करन 
प्रथम शे्रणी न्यायदींडाचिकारी यवतमाळ याींच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले 
आहे. गुन््याचा पढुील तपास कलम १७३ (८) फौ.प्र.स. अींतगशत सुर आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मभिांिी (जज.ठाणे) िालुक्याि गोदाम पट्टयािील बेिायदा िेममिल  
गोदामाांिर िायािाही िरण्याबाबि 

 (९४) *  १२८६२   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  
भाई जगिाप :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मभवींडी (िज.ठाणे) तालुक्यात गोदाम पट्टयातील केममकल साठ्याींना वारींवार 
लागणाऱ्या आगीींमुळे नागररकाींच्या मालमत्ता व जीववताला िोका ननमाशण झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या पाच वषाशत मभवींडी तालुक्यात गोदाम पट्टयात ३८ वेळा 
जीवघेण्या आगी लागल्याच्या घ्ना घडल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने केममकल गोदामाींचे सव्हेक्षण करन 
बेकायदा केममकल गोदामाींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मभवींडी पररसरातील रासायननक द्रव्याींच्या गोदामाींना 
लागलेल्या आगीींमध्ये आजपयतं िजववतहानी झालेली नाही. मात्र या आगीींमध्ये 
गोडावनूिारकाींच्या मालमत्तेचे नकुसान झालेले आहे. 
(२) मभवींडी पररसरातील गोदाम पट्टयामध्ये सन २०११ पासून आगीच्या ६१ घ्ना 
घडलेल्या आहेत. 
(३) मभवींडी तालुक्यातील गोदामाींबाबत सव्हेक्षण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये 
केवळ १९३ गोदामे रासायननक द्रव्याींची आहेत. 
     गोदामिारकाींकडून अकृवषत वापराबाबत दींडात्मक वसूली करण्यात आलेली 
आहे. तसेच गोडावनू पररसरात बेकायदेशीर ज्वलनमशल रसायने व त्याबाबत 
लागणारे परवाने यासींबींिी आक्षपेाहश बाब आढळून आल्यास पोलीस ववभागाकडून 
कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महापामलिेमाफा ि िेल्या जाणा-या दवुषि पाणी पुरिठयाबाबि 

(९५) *  १२२५४   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पार्ील, श्री.हेमांि र्िले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.आनांद ठािूर, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने वपण्याच्या पाण्याची प्रयोग शाळेत तपासणी 
केली असता ८ ्क्के पाणी दवुषत आखण ई-कोलाय २ ्क्के पाण्यामध्ये ददसून 
आल्याचे माहे मे-जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय 

(२) तसेच, मुींबईतील िारावी प्रभाग रार.१७६ मिील िोबीघा्, जीवनज् योत 
सोसाय्ी, नवजीवन सोसाय्ी, रॅखझस् ् कॅम् प, सोशल नगर, ववजयनगर, 
गाींिीनगर, मररअम् मा मींदीर पररसर आझादनगर ९० फु्ी रोड आदद दठकाणी 
महापामलकेमाफश त केल् या जाणा-या पाणीपुरवठ्याच् या नळामिनू दगुिंीयकु् त व 
दवुषत पाण् याचा पुरवठा होत असल् याने नागररकाींच् या आरोग्याला िोका ननमाशण 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, 
(४) असल् यास, याबाबत उल् लेखखत पररसरातील नागररकाींना स् वच् छ व दगुिंी 
ववरदहत पाणी उपलब् ि करन देण् याचे दृष ्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) माहे मे, २०१५ मध्ये प्रयोगशाळेत तपासणी केलेल्या 
२९१४ पाणी नमुन्याींपकैी १४७ पाणी नमुने (५.५%) तपासणीत दवुषत आढळून 
आले व ८ पाणी नमुन्याींमध्ये (०.२%) ई - कोलाय जीवाण ूआढळून आले. 
     माहे जून, २०१५ मध्ये प्रयोगशाळेत तपासणी केलेल्या ३०१९ पाणी 
नमुन्याींपैकी १९७ पाणी नमुने (७.५%) तपासणीत दवुषत आढळून आले व ३७ 
पाणी नमुन्याींमध्ये (२.०%) ई - कोलाय जीवाण ूआढळून आले. 
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(२) हे खरे नाही. तथावप, सदर दठकाणी काही भागात दवुषत पाणी पुरवठा होत 
असल्याचे आढळून आले. त्या दठकाणी महानगरपामलकेमाफश त जलनमलकाींची 
पहाणी करन दरुस्ती करण्यात आली व त्नींतर पाणी पुरवठा ववतरणाच्या 
वेळेस पाहणी केले असता पाणीपुरवठा स्वच्छ होत असल्याचे महानगरपामलकेस 
आढळून आले. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपामलका प्रशासनाने मुख्य जलवाहीनी मध्ये 
सी.सी.्ीव्ही कॅमेऱ्या्वारे पाहणी केली असता, २० मी.मी. व्यासाच्या ५ 
जलजोडण्या व २५० मी.मी. व्यासाची मुख्य जलवादहनी तु्लेल्या िस्थतीत 
आढळून आली. सदर जलजोडण्या व जलवादहनीची त्वररत दरुस्ती करण्यात 
आली. सदर दठकाणी स्यिस्थतीत स्वच्छ पाणीपुरवठा होत आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिनू िोंिणाि जाण्यासाठी पिूीप्रमाणेच िोिण बोर्  

िाहिुि सुरु िरण्याबाबि 
(९६) *  ११९०५   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतनू कोंकणात जाण्यासाठी पवूीप्रमाणेच कोकण बो् वाहतकु सुर करावी, 
अशी कोंकणवासीय जनतेकडून शासनाकड े अनेक वषाशपासून मागणी करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबई-कोंकण जलवाहतुक प्रवासास कें द्र शासनाने मान्यता ददली 
असल्याचे मा.नगरववकास व बींदरे राज्यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास जाहीर केले असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई ते गोवा या प्रवासादरम्यान येणाऱ्या बींदरामध्ये साचलेल्या 
गाळाची िस्थती पाहता, त्या मागाशवर शींभर ते दोनशे प्रवासी क्षमतेच्या छोट्या 
बो्ीची वाहतकु सुर करावी, अशीही कोंकणवासीय जनतेकडून सातत्याने 
शासनाकड ेमागणी करण्यात येत असल्याचेही ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कायशवाही करन कोणता ननणशय घेतला 
वा घेण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर ननणशयाचे स्वरप काय आहे, तसेच ननणशय घेतला नसल्यास, 
त्याची कारणे काय व त्याबाबतची स्य:िस्थती काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबईतनू कोकणात जाण्यासाठी पूवी जलवाहतूक सेवा 
सुर होती, परींतु जलवाहतकू कीं पनीस सतत तो्ा होत असल्याने सदर वाहतकू 
सन १९८८ मध्ये बींद झालेली आहे. 
     कोकण प्रवासी बो् सुर करण्याबाबत कोकणवासीयाींव्दारे प्रचींड मागणी 
होऊ लागल्याने खाजगी क्षते्राच्या सहभागाने ही सेवा सुर करण्यासाठी प्रयत्न 
करण्यात आले परींतू हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाही. 
(२) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(३) सदर बाब ननदशशनास आली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
उल्हासनगर (जज. ठाणे) महापामलिेच्या ५ शाळा बांद िरण्याचा  

तनणाय प्रशासनाने नेिल्याबाबि 
 

(९७) *  ११३१६   श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (िज. ठाणे) महापामलकेच्या ५ शाळा वव्यार्थयाचंी प्सींख्या 
कमी असल्याने बींद करण्याचा घा् प्रशासनाने घातला असून या शाळाींचे दसुऱ्या 
शाळेत एकत्रीकरण करन सकाळचे वगश रद्द करन वव्यार्थयानंा मशकववण्याची 
एकच वेळ सकाळी ११ ते सायींकाळी ५ अशी ठेवण्याचा शासनाने ननणशय घेतला 
असल्याचे ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननणशयाला मुख्याध्यापक, मशक्षक आखण वव्याथी याींचा 
ववरोि असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या ८ शाळा एकत्रत्रत 
करन त्याींचे वव्यार्थयांच्या सोयीसाठी व प्रशासकीय सुसुत्रीकरणासाठी एकाच 
सत्रात सकाळी ११ ते सायींकाळी ५ या वेळेत चालववण्यासाठी ४ शाळाींमध्ये 
रपाींतरीत करण्याचा ननणशय महापामलका प्रशासनाने घेतला होता, हे खरे आहे. 
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(२), (३) व (४) सदर ननणशयाला मुख्याध्यापक व मशक्षक याींचा ववरोि झाल्याने 
याबाबत महापौर, उल्हासनगर महानगरपामलका याींच्याकड ेझालेल्या बैठकीत सदर 
ननणशय स्थचगत करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
मुांबई शहरािील सायन प्रतिक्षा नगरािील म्हािाच्या सांक्रमण मशबबरामध्ये 

दलालाांनी अनेि खोल्याांिर िाबा ममळिला असल्याबाबि 

(९८) *  १११२९   अॅि.अतनल परब :  सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील सायन प्रनतक्षा नगरातील म्हाडाच्या सींरारमण मशत्रबरामध्ये 
दलालाींनी अनेक खोल्याींवर ताबा ममळवला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, घुसखोराींना घराबाहेर काढण्याची कारवाई करणा-या अचिका-याींना 
दलालाींकडून ्ागे् करण्यात येत असून सींबींचित अचिका-याींची चौकशी करण्यात 
यावी अशा आशयाची ननवेदने म्हाडा कायाशलयास माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या 
पदहल्या आठवड्यात वा त्यासुमारास प्राप्त झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश काय 
आहेत, 
(४) म्हाडाच्या सींरारमण मशत्रबरामिील घुसखोराींना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत व माहे नोव्हेंबर, २०१५ अखेर क्रकती घुसखोराींना बाहेर 
काढण्यात आले आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सींरारमण मशबीरातील अनचिकृत वास्तव्य करणाऱ्या रदहवाश्याींना 
ननषकामसत करण्याची कायशवाही करणाऱ्या मुींबई इमारत व दरुस्ती पनुरशचना 
मींडळातील सींबींचित उपसमाज ववकास अचिकारी याींचेववरध्द आचथशक फसवणकू, 
गैरवतशन व भ्रष्ाचाराबाबतचे ददनाींक ८.४.२०१५ चे ननवेदन महाराषर गहृननमाशण 
व क्षेत्रववकास प्राचिकरणास प्राप्त झाले असून सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने 
महाराष र गहृननमाशण व क्षते्रववकास प्राचिकरणाव्दारे सखोल चौकशीचे आदेश 
देण्यात आले आहेत. 
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(४) व (५) अनचिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या रदहवाश्याींना ननषकासन करण्यात 
येण्याव्यनतररक्त म्हाडा अचिननयम १९७६ च्या कलम ९५ (अ) ३ अींतगशत 
सींरारमण मशबीरातील अनचिकृत रदहवाश्याींना नो्ीस बजावणे, वाढीव मामसक 
शुल्क, गुन्हे दाखल करणे, घुसखोरी थाींबववण्यासाठी सुरक्षा रक्षक तनैात करणे 
इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नोव्हेंबर २०१५ अखेरपयतं ६३४ 
घुसखोराींचे ननषकासन करण्यात आले आहे. 

----------------- 
मुांबईि सािाजतनि िाहनिळ उभारणेबाबि 

(९९) *  १२१८७   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि र्िले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७८३७ ला ददनाांि १५ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईत गत पाच ते सहा वषाशपवूी सावशजननक वाहनतळ उभारण् याचा ननणशय 
घेऊन व मींजुरी देऊनही स्यःिस्थतीत केवळ तीन वाहनतळे उभारली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबई शहरातील सावशजननक वाहनतळाचा प्रश् न पूणशक्षमतेने 
सोडववणेबाबत वाहनतळ उभारणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) शासनाने एकीं दर ६५ प्रस्तावाींना तत्वत: मान्यता 
ददलेली असून त्यापकैी ५९ प्रस्तावाींना बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने मान्यता 
ददलेली आहे.  त्यापकैी ११ प्रस्तावाींमिील वाहनतळाींचे काम पूणश झालेले असून ३ 
वाहनतळ प्रकल्प बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस हस्ताींतर करणेत आलेले आहेत. 
(२) व (३) पूणश झालेले तथावप बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस हस्ताींतरण न झालेले 
प्रकल्प लवकरच महानगरपामलकेस हस्ताींतर होणार आहेत.  इतर प्रकल्पाींचे काम 
लवकरात लवकर पूणश होण्याच्या दृिष्कोनातनू आवश्यक कायशवाही सत्वर 
करण्याच्या सूचना आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना देणेत येत आहेत. 
    

----------------- 
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माांििे (जज.सािारा) गािािील मिदाराांची नोंदणी भैरिगि  
मिदार यादीि िेल्याबाबि 

(१००) *  १३२४६   श्री.आनांदराि पार्ील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माींडवे (िज.सातारा) गावातील मतदाराींची नोंदणी भैरवगड मतदार यादीत 
केल्याप्रकरणी सींबींचित मींडळाचिकारी व तलाठी याींच्यावर ननलींबाची कारवाई 
करावी, तसेच सींबींचित मतदाराींची नावे त्याींची राहती घरे ज्या माींडवे गावातील 
वॉडाशमध्ये आहे तेथे समाववष् करावीत, अशी मागणी करणारे ननवेदन माींडवे 
गावातील ग्रामस्थाींनी िजल्हाचिकारी, सातारा याींना ददले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनावर शासनाने चौकशी करन सींबींचित अचिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) याबाबत उप ववभागीय अचिकारी, कराड व तहमसलदार, सातारा याींचेमाफश त 
सींबींचित तरारारीचे ननरसन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्न उ्भ ावत 
नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई येथील महानगरपामलिेच्या रुग्णालयािील दरूिस्थेबाबि 

(१०१) *  १३०४४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई येथे १५० वषे जुने शासकीय रग्णालय असून त्याचे व्यवस्थापन 
महानगरपामलकेकड े असून या रग्णालयात साफसफाईची दरुवस्था झाली आहे 
तसेच शवववच्छेदनाची व्यवस्था नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रग्णालयात ननयममत स्वच्छता ठेवण्याबाबत व 
शवववच्छेदन कें द्र सुर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रग्णालयातील साफसफाईची दरुव्यवस्था झाली आहे, 
हे खरे नाही. 
    तथावप, स्यिस्थतीत शवववच्छेदनाची व्यवस्था कायशरत नाही, हे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या पवूी ननदशशनास आले, हे खरे आहे. 
(२) सदर रग्णालयात ननयममतपणे साफसफाई करण्यात येते. 
 वसई पाचुबींदर येथे सुमारे १९९१ पासूनचे एक शवववच्छेदनगहृ कें द्र अिस्तत्वात 
होते ते मोडकळीस आल्याने त्यादठकाणी नवीन बाींिकामाचा प्रस्ताव तयार 
करण्यात आला. तथावप, सदर जागा सी.आर.झेड.ने बाि ि त होत असल्याने 
बाींिकाम करणे शक्य झाले नाही. शवववच्छेदनगहृ बाींिण्याकरीता पयाशयी जागा 
ननिश्चत करन कायशवाही करण्यात येईल. 
    तथावप, वसई ववरार शहर महानगरपामलका क्षेत्रात एकूण ४ शवववच्छेदनगहृ 
कायशरत आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
नामशि येथे मा.मुांबई उच्च न्यायालयाचे स्ििां् खांिपीठ स्थापन िरणेबाबि  

(१०२) *  १२७७९   िॉ.अपूिा दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८१८ ला ददनाांि १ 
एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात काही महानगराींचे दठकाणी मा.उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ 
स्थापन व्हावे, म्हणनू राज्यातील ववववि भागातून सातत्याने होत असलेल्या 
मागणीचे अनुषींगाने मा. मुख्य न्यायमुती याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयातील 
तीन न्यायमुतीची सममती स्थापन केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ ममळावे, यासाठी पुणे, कोल्हापूर 
व नामशककडून आग्रही मागणी करण्यात येत असून पुणे येथे यामागणीसाठी 
वक्रकलाींकडून सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये १६ ददवस कामकाज बींद आींदोलन करण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशकसह अन्य दठकाणी उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ स्थापन 
करणेसींबींिीच्या मा.न्यायमुती याींच्या सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अहवालातनू सममतीने केलेल्या मशफारशीींचे सवशसािारण स्वरप 
काय आहे व त्यानुषींगाने पढेु कोणता ननणशय घेण्यात आला वा येत आहे, 
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(५) सममतीकडील अहवाल अ्याप प्राप्त झालेला नसल्यास, तो केव्हापयतं प्राप्त 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(६) नामशक िजल््याची वाढती व्याप्ती व महत्व, न्यायालयीन प्रकरणाींची मोठी 
सींख्या, मुींबई येथे जाणे - येणेसाठी लागणारा वेळ व आचथशक तोवषत याबाबीींचा 
साकल्याने ववचार करता व नामशक येथे मा.मुींबई उच्च न्यायालयाचे स्वतींत्र 
खींडपीठ स्थापन करण्याची जनतेची आग्रही मागणी पाहता याबाबत शासनाचे 
िोरण काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) राज्य पनुशरचना अचिननयम, १९५६ च्या कलम ५१ (२) 
मिील तरतुदीनुसार सींबींचित राज्याचे मा. राज्यपाल व सींबींचित उच्च 
न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुती याींच्याशी ववचार ववननयम करन एखा्या दठकाणी 
उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश मा.राषरपती 
महोदयाींमाफश त ननगशममत केले जातात. राज्यातील ववववि भागातनू मुींबई उच्च 
न्यायालयाचे खींडपीठ स्थापन होण्याबाबत सातत्याने मागणी हेात असल्याने या 
मागणीच्या अनुषींगाने मा.मुख्य न्यायमूतीनी मुींबई उच्च न्यायालयातील तीन 
न्यायमूतीची सममती गठीत केली आहे. 
(२) होय, 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 
(५) भाषय करता येत नाही. 
(६) उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ स्थापन करणे ही बाब मा.कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील आहे. 

----------------- 
जालना शहरािील एिा अल्पियीन मुलीिर बलात्िार झाल्याची नर्ना 

(१०३) *  १३०३२   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफा  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना शहरातील एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची तरारार 
ममळाल्यानींतर यातील आरोपीींना पकडण्यासाठी पोमलसाींनी याचा मुलीमाफश त 
साफळा रचला परींतु पोलीसाींच्या बेक्रफक्रकरीमुळे हा साफळा फसला आखण याच 
आरोपीींनी पनु्हा या मुलीींवर दसुऱ्याींदा बलात्कार केल्याची सींतापजनक घ्ना माहे 
जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी करन दोषीींवर कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) पोलीस स््ेशन तालुका जालना येथे पदहल्या गुन््याप्रकरणी दोन अनोळखी 
इसमाींववरध्द गु.र.नीं१७१/२०१२ भा.दीं.वव. कलम ३७६ (ड), ३९२, १७०, ३२३, ५०६ 
सह बालकाींचे लैंचगक अत्याचार प्रनतबींिक कायदा सन २०१२ (POCSOA) कलम 
५ (g) R/W ६ यासह मादहती तींत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (ई), ६७ (बी) (ई) व 
महाराषर पोलीस कायदा कलम १३५ प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
     दसुऱ्या गुन््यात गुरनीं. १७३/२०१५ कलम ३७६, ३६६ (अ), ३९२, ३२३, ५०६ 
भादींवव. सह कलम ३ व ४ बालकाींचे लैंचगक अत्याचारापासुन सींरक्षण अचि. सन-
२०१२ (POCSOA) अन्वये एका आरोपी ववरध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. या प्रकरणातील दोन्ही आरोपीींस पोलीस कस््डी घेण्यात आलेली असून 
पोलीस तपास सुर आहे. 
     या प्रकरणी हलगजीपणा झाल्यामुळे पोलीस ननररक्षकास त्या दठकाणाहून 
बदली करण्यात आलेले आहेत. तसेच इतर एका सहायक पोलीस ननररक्षकास 
तात्काळ ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. वरील दोन्ही पोलीस अचिकारी याींचे 
ववरध्द ववभागीय चौकशी करण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
रायगि जजल्हा पररषदेचा मुख्य लेखापाल ि वित्ि अधधिारी यास 

 लाचलुचपि प्रतिबांधि विभागाने पििल्याबाबि 

(१०४) *  १३१३४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररमसांग राठोि, 
श्री.अशोि उफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड िजल्हा पररषदेचा मुख्य लेखापाल व ववत्त अचिकारी यास एका 
स््ेशनरी पुरवठादार कीं त्रा्रदराकडून १० लाख रपयाींची लाच घेताना लाचलुचपत 
प्रनतबींिक ववभागाच्या पथकाने सापळा रचनू पकडले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करन सींबींचित अचिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे 
नोंदववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) तरारारदार याींच्या दकुानातनू रायगड 
िजल्हा पररषदेला पुरववलेली स््ेशनरीची सन २००८ पासूनची त्रबलाींची रक्कम 
मींजूर करण्यासाठी लोकसेवक श्री.प्रववणकुमार देवीचींद जनै, मुख्य लेखा व ववत्त 
अचिकारी, रायगड िजल्हा पररषद याींनी तरारारदार याींच्याकड े त्रबलाींची रक्कम 
मींजूर करण्यासाठी लाचेची मागणी केली. तरारारदार याींच्याकडून दद. १२.०९.२०१५ 
रोजी र. १०,०००/- एवढी लाच िस्वकारतेवेळी श्री.प्रववणकुमार देवीचींद जनै, मुख्य 
लेखा व ववत्त अचिकारी, रायगड िजल्हा पररषद याींना रींगेहाथ पकडले आहे. 
      या प्रकरणी लोकसेवक श्री.प्रववणकुमार देवीचींद जनै, मुख्य लेखा व ववत्त 
अचिकारी, रायगड िजल्हा पररषद याींच्याववरध्द अमलबाग पोलीस स््ेशन, 
िज.रायगड येथे गु.र.रार.४०/२०१५ लाचलुचपत प्रनतबींिक अचिननयम, १९८८ कलम 
७, १३(१)(अ)(ड) व १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याींना   
दद. १२.०९.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली होती. त्नींतर त्याींना          
दद. १४.०९.२०१५ रोजी जामीनावर मुक्त करण्यात आले आहे. त्यानींतर त्याींना 
शासन आदेश दद. ०३.१०.२०१५ अन्वये ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. सदर 
गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 

----------------- 
मौजे गजामेंढी (िा.धानोरा, जज.गिधचरोली) येथील िरुणाची  

नक्षलिाद्याांनी हत्या िेल्याबाबि 

(१०५) *  १३४६२   श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे गजामेंढी (ता.िानोरा, िज.गडचचरोली) येथे मुलीची छेडछाड करणा-या 
नक्षलवा्याींना २२ वषीय तरूणाने ववरोि केल् याने नक्षलवा्याींनी ददनाींक २३ 
जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास त् याची हत् या केल् याची घ्ना घडली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नुसार कोणती कायशवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
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(४) तसेच भववष यात अशा घ्ना घडू नयेत म् हणनू कोणती उपाययोजना केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत िानोरा येथे अप रार. ००२३/२०१५ कलम ३०२, ४५२, 
१४७, १४८, १४९, १२० (ब) भा.दीं.वव. ३/२५ भा.ह.का. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात 
आला आहे सदरचे कृत्य हे प्रनतबींिीत नक्षल सींघ्नेतील भाकप (माओवादी) 
द्पागड एरीया दलमच्या नक्षलवा्याींनी केल्याचे तपासात ननषपण झाले असून 
गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यासाठी पढुील तपास सुर आहे. 
(४) नक्षलवा्याींच्या कारवाया रोखण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे उपाययोजना 
केल्या आहेत:- 
१) शासनाने नक्षलवा्याींचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक ती शस्त्र े व 
दारगोळा याबरोबर आिनुनक सींपकश  व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, भुसूरीं ग प्रनतबींिक 
वाहने व हेमलकॉप््र उपलब्ि करन ददले आहेत. 
२) िजल््यातील नक्षलवा्याींच्या कारवायाींवर अींकुश लावण्यासाठी िजल्हा पोलीस 
तसेच कें द्रीय राखीव पोलीस बल याींच्या माध्यमातनू नक्षलववरोिी अमभयान 
राबववण्यात येते. तसेच एररया डॉममनेशन कायशवाही करन नागरीकाींना सुरक्षा 
प्रदान करण्यात येत आहे. 
३) िजल््यात नक्षलववरोिी कृतीकररता कें द्रीय राखीव पोलीस बलाच्या ब्ामलयन, 
कोब्रा ब्ामलयन, राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कीं पन्या व िजल्हा पोलीस दल 
तसेच सी-६० च्या तकुड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. जवानाींना 
युध्दप्रमशक्षण देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नक्षलववरोिी शोि 
अमभयान, गस्त, नाई् ॲम्बुश, नाकाबींदी यामुळे नक्षलवा्याींच्या हालचालीींवर 
प्रनतबींि आणण्यात येत आहे. 
(४) जनजागरण मेळावा, ग्राम भे् योजना, महाराषर दशशन योजना, स्वायलींबन 
योजना या माध्यमातून स्थाननक लोकाींना नक्षल चळवळीपासून वेगळे करण्याच्या 
दृष्ीने कायशवाही होत आहे. नक्षलवा्याींववरोध्द गावबींदी योजना प्रभावीपणे 
गावकरी राबववत आहेत. त्यामुळे नक्षलवा्याींच्या दहींसक कारवायाींना पायबींद 
घालण्यात यश ममळत आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िराि (जज.सािारा) नगरपररषदेचे मुख्याधधिारी याांच्या मनमानी िारभाराबाबि 

(१०६) *  १३७१८   श्री.जयांि पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कराड (िज.सातारा) नगरपररषदेचे मुख्याचिकारी पक्षपातीपणा व एकाकी 
तसेच मनमानी कायशपध्दतीने काम करीत असल्याने कामकाजावर ववपररत 
पररणाम होत असून नागररकाींचे मोठया प्रमाणात नकुसान होत असल्याबाबतचा 
ठराव नगरपररषदेने एकमताने शासनास ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याींचे बदलीबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कराड नगरपररषदेने याबाबत िजल्हाचिकारी, सातारा 
याींचेकड ेददनाींक ११/९/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ठराव सादर केला आहे. 
(२) याबाबत िजल्हाचिकारी, सातारा याींच्याकडून स्वयींस्पष् अहवाल मागववला 
असून अहवाल प्राप्त होताच त्यानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
ददिा (जज.ठाणे) पररसराि नायजेररयन नागररिाांििून  

अांमली पदाथाांची होि असलेली िस्िरी 

(१०७) *  १४३७५   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददवा (िज.ठाणे) पररसरात नायजेररयन नागररकाींकडून ड्रगसह अन्य अींमली 
पदाथांची तस्करी होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
स्थाननक पोलीसाींच्या ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं क्रकती नायजेररयन नागररकाींकडून ड्रगसह अन्य अींमली 
पदाथश हस्तगत करन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील मुींब्रा पोलीस 
ठाणेच्या हद्दीत एका नायजेरीयन नागररकाींकड े ड्रग्जसह अन्य अींमलीपदाथश 
आढळून आल्याने, ते हस्तगत करन त्याचेववरध्द ददनाींक २६.११.२०१५ रोजी मुींब्रा 
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पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. १८२/२०१५, एन.डी.पी.एस.ॲक्् कलम ८ (क), २२ 
सह भा.दीं.वव.सीं. कलम ३५३, ३३२, ३२५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गुन््यातील आरोपीस ददनाींक २६.११.२०१५ रोजी अ्क करण्यात 
आली असून, त्याींचेकडून रपये ९१,०००/- इतक्या क्रकीं मतीचे मेफेड्रॉन (एम.डी.) हा 
अींमली पदाथश हस्तगत करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणाचा अचिक तपास सुर 
आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
िहसीलदार, पेण (जज.रायगि) याांनी रेिी माकफया याांच्याशी  

सांगनमि िेल्याबाबि 

(१०८) *  १४२६३   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तहसीलदार पेण (िज.रायगड) याींनी रेती माक्रफया याींच्याशी सींगनमत करन 
रेती वाहतूक परवान्यात खाडाखोड करन सदर रेती माक्रफयाींना मयाशदेपेक्षा व 
अचिकार कक्षबेाहेर जावनू १५० ब्रॉस रेतीचा वाहतूक परवाना ददल्याचे मशवडी, 
मुींबई येथील पोलीसाींच्या माहे जनू, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रेतीसाठा पोलीसाींनी ताब्यात घेतल्याचे समजताच स्वत:ला 
वाचववण्यासाठी तहसीलदार, पेण याींनी हाता खालील अचिकारी व कमशचारी 
याींच्याशी सींगनमत करन पनु्हा सदर परवान्याींच्या कायाशलयीन प्रतीवर फेरफार 
केल्याने श्री.बोडके मलवपक, तहसील कायाशलय, पेण याींच्यावर पोलीसाींनी गुन्हा 
दाखल केला आहे, हे खरे आहे का, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रेती माक्रफयाींनी दादर, पेण येथे झालेल्या मललावात रेती 
खरेदी केली होती त्यामुळे ज्या ददवशी वरील गुन्हा ननदशशनास आला त्याददवशी 
सदर रेती माक्रफयाींनी प्रत्यक्षात क्रकती रेती उचलली होती व क्रकती रेती साठा त्या 
जागी मशल्लक होता या बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानुसार दोषी तहसीलदार, पेण 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकशीमध्ये १५० ब्रॉस रेती चोरी झालेली असून 
सदरची रेती हस्तगत करण्यात आलेली आहे. 
(४) सदर प्रकरणी मशवडी पोलीस ठाणे येथे गु.र.रार.६६/१५ भा.दीं.वव.सीं.कलम ३७९, 
१०९, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ सह महाराषर गौन खननज अचिननयम, चे कलम २, 
३, ७८ व ७९ सह पयाशवरण सींरक्षण कायदा कलम १५, १९ सह महाराषर जमीन 
महसूल अचिननयम कलम ४८ अन्वये ददनाींक ०२.०७.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
आहे. सदर गुन््यामध्ये बनाव् रेती वाहतकूीचा परवाना बनववण्यासाठी पेण 
तहमसल कायाशलयामिून मदत करणारे पेण तहमसल कायाशलयातील मलवपक व 
नायब तहमसलदार याींच्या सह एकूण सहा आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
असून सदरचा गुन्हा तपासािीन आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील नक्षलविरोधी अमभयान (एएनओ) िायाालयाला  

पूणािेळ प्रमुख ि इिर पदे न भरल्याबाबि 

(१०९) *  १४२९६   श्रीमिी जस्मिा िान :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देशातील नक्षलवादग्रस्त राज्याींशी सींपकाशत राहून राज्यातील नक्षल चळवळ 
मोडून काढण्यासाठी तयार केलेले नक्षलववरोिी अमभयान (एएनओ) कायाशलयाने 
१९९२ च्या स्थापनेपासून अनेक यशस्वी मोदहमा राबववल्या, परींतु आता त्या 
मोदहमेसाठी पूणशवेळ अचिकारी व पुरेसे कमाींडो नसल्यामुळे या महत्वाच्या 
कामात मशचथलता आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यागींभीर बाबतीत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नक्षलववरोिी अमभयान कायाशलयात पूणशवेळ अचिकारी 
व पुरेसे कमशचारी नसल्याने महत्वाच्या कामात मशचथलता आली आहे, हे खरे 
नाही. तथावप, या कायाशलयातील काही पदे ररक्त आहेत. 
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(२) व (३) राज्यातील नक्षलवा्याींच्या दहींसक कारवायाींना पररणामकारकररत्या 
पायबींद घालण्याकरीता तसेच, त्यावर आवश्यक ते ननयींत्रण व पयशवेक्षणाकरीता 
“नक्षल नोडल अचिकारी” म्हणनू नागपूर येथे ववशेष पोलीस महाननरीक्षक या 
दजाशचे एक पद व इतर सहाय्यकारी पदे शासन ननणशय, ददनाींक २७.०३.१९९१ 
अन्वये ननमाशण करण्यात आली आहेत. 
     स्य:िस्थतीत ववशषे पोलीस महाननरीक्षक, नक्षल ववरोिी अमभयान हे पद 
ररक्त असून या पदाचा कायशभार सह पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर हे साींभाळत 
आहेत. नक्षल ववरोिी अमभयान, नागपूर या कायाशलयात १२ पदे तर ववशेष कृती 
दल, नागपूर या कायाशलयात ५२ पदे ररक्त आहेत. ववशषे पोलीस महाननरीक्षक, 
नक्षल ववरोिी अमभयान हे पद तसेच अन्य ररक्त पदे भरण्यात येत आहेत. 

----------------- 
  
ममरा-भाईंदर (जज.ठाणे) येथील सांबांधधि पोलीस स्थानिाांिील बहुिाांश अधधिारी ि 

िमाचारी हे जनिेची िामे िरण्यास दलुाक्ष िरीि असल्याबाबि 
  

(११०) *  १४४२२   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा-भाईंदर (िज.ठाणे) येथील सींबींचित पोलीस स्थानकाींतील बहुताींश 
अचिकारी व कमशचारी हे जनतेची कामे करण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पोलीस स्थानकाींतील सींबींचित जबाबदार कमशचारी हे 
जनतेची कामे ववना मोबदला करीत नसून अविै िींदा करणाऱ्याींकडूनही पैसे घेत 
असल्याने त्या ववभागात ववनाददक्कत गु्खा व इतर अवैि व्यवसाय सुर 
असल्याने नागररकाींचे दैनींददन जीवन असुरक्षक्षत झाले आहे हे लक्षात घेता शासन 
त्वरीत आवश्यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) खरे नाही. 
     ठाणे ग्रामीण िजल््यातील ममरा-भाईंदर ववभागात एकूण सहा पोलीस 
स््ेशन व एक उपववभागीय पोलीस अचिकारी कायशरत असून माहे, ऑक््ोबर, 
२०१५ वा त्यादरम्यान कोणत्याही पोलीस अचिकारी, कमशचारी याींचे ववरध्द 
जनतेने क्रकीं वा कोणत्याही लोकप्रनतननिी याींनी लेखी अथवा तोंडी तरारार ददलेली 
नाही. 
    ममरा-भाईंदर ववभागात कोणीही अविैररत्या व्यवसाय करत असल्याचे 
आढळून आल्यास सींबींचित पोलीस ठाण्याकडून त्याींचेवर योग्य ती कायदेशीर 
कायशवाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


