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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

मंगळवार, दनंाक ०९ ड सबर, २०१४ / आनय १८, १९३६ ( शके )

(१) पाणी ुपरवठा व वछता मंी
(२) ुमयमंी
(३) मदत, ुपन वसन व ूभकंप ुपन वसन मंी
(४) ृगहनमाण मंी
(५) कामगार मंी
(६) रोजगार हमी योजना मंी
(७) अन व नागर ुपरवठा आण ाहक

संरण मंी
(८) अन आण औषध शासन मंी
(९) जलसंपदा मंी
(१०) परवहन मंी
(११) पयावरण मंी
(१२) उजा, नवीन व नवीकरणीय उजा मंी
(१३) सा वजनक आरोय आण कु ुटंब कयाण

मंी

यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ७९

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

आपती यवथापक ाधकरणाची मागील चार वषात बॅठक झाल नसयाबाबत

(१) *  १   ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायात कोणतीह ैनस गक आपती आल तर याला  सामोरे जावे यासाठ
शासनाने आपती यवथापक ाधकरण थापन केले हो ेत,  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, आपकालन परिथतीचा सामना करयासाठ कोणती उपाययोजना
करयात येईल या वषयीचे धोरण ठरवयासाठ गेया चार वषात एकदाह ैबठक
झाल नसयाची बाब माहे ऑगट, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आल,
हे खरे आहे काय,
(3) असयास, आपकालन यवथापनाबाबत ैबठक न घेयामागील कारणे काय
आहेत,
(4) असयास, माहे ुज ैल, 2014 मये ुपणे येथील माळीण  गावावर ैनस गक आपती
ओढवयावर शासनाने थापन केलेले आपती यवथापन ाधकरण कायािवत
करयासाठ कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) अयाप उत नाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
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(२) मा. ुमयमंी यंाचे अय ेतखाल महारा राय आपती यवथापन ाधकरणाची
थापना शासन न णय दनंाक २४.०५.२००६ अवये करयात आलेल आहे. सदर
ाधकरणाची दर वष पावसाया ूपव ैबठक घेयात ये ेत. या ुनसार ाधकरणाची
ेशवटची ैबठक द.२९ मे, २०१४ रोजी घेयात आल होती.

(३) न उावत नाह.
(४) माळंीण गंावावर ैनस गक आपती ओढवया ंनतर िजहा आपती ाधकरणाने
आवयक स व उपाययोजना केल आहे.
(५) न उावत नाह.

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

ुमंबई महानगरपालकेकडून होत असलेला ुदषत पाणी ूपरवठा

(२) *  १६   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ा.वषा
गायकवाड (धारावी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईत ुदषत पाणी ुपरवठा होत असयाकरणी ुमंबई महानगरपालकेक ेड 867
तार ात झायाचे माहे ुज ैल, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, ुमंबई शहराला पाणी ुपरवठा करणाया पाईप लाईन या ुजया झालेया
आहेत, तसेच बहुतंाश ठकाणी पायाया पाईप लाईन या संाडपाणी वाहून नेणाया
नायाया लगत आहेत, काह ठकाणया पाईपला गळती लागलेल असयाने
नायातील घाण पाणी पयाया पायात मसळत असयाने पाणी ूदषत होत
असयाचे नद शनास आले, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, न भाग-1 बाबत ुमंबईत होत असलेया पाणी ुपरवयाया तार ुनसार
शासनाने ुमंबईतील नागरकंाना वछ पाणी ुपरवठा करयाबाबत कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ृबह ुमंबई महानगरपालकेक ेड ुदषत पाणी ुपरवठा होत
असयाया एकूण २६३ तार ुज ैल २०१४ मये ात झाया आहेत.
(२) हे ंअशत: खरे आहे. ुमंबई शहराला पाणी ुपरवठा करणाया काह जलवाहया
ुजया झाया असया तर या टयाटयाने बदलयाचा का यम चा ूल आहे. परं ुत
ुदषत पाणी ुपरवठा रोखयाया टकोना ूतन आवयक तबंधक उपाययोजना वरत
ंअमलात आणयात येतात.

(३) ुजया झालेया जलवाहया कालबद का यमा ूतन बदलयात येत आहेत.  मागील
तीन वषामये ुमंबई शहरातील ४७१४२  मीटर लंाबीया ुजया जलवाहया बदलयात
आया आहेत आिा २८६६० मीटर लंाबीया जलवाहयंाचे ुपनथापन करयात
आले आहे. तसेच नायलगत असलेया जलवाहयंाया थानंातरणाची २६१ कामे
मागील तीन वषात करयात आल आहेत. तसेच ुज ैल २०१४ मये जलजोडया /
जलवाहयंावरल एकूण २७९४ गळया ुदत करयात आया.
      सया ुमंबई शहरात ंखडीत पाणी ुपरवठा करयात येत असया ुमळे उ वरत
वेळेत जलवाहनीमये ुदषत पायाचा शरकाव होयाची शयता अस ेत. या समयेचे
नराकरण करयासाठ तसेच ुमंबईया पाणी ुपरवठा वतरण यवथेत ुसधारणा
करयासाठ, उपलध जलोतंाचा ुपरे ूपर वापर कन एकूण पाणी ुपरवठा यवथेचा
योय व एकािमक जल वतरण यवथापन का यम राबवत आहे व यासाठ वना
मह ूसल पायाचे माण कमी करणे, गळती न ंयण करणे, समान पाणी वाटप, दाबाचे
समानीकरण, पायाची ुगणवता ुसधारणे व पाणी ुपरवठा वेळेत वाढ या  ुमख बाबी
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अयात आहेत. यासाठ सेवा उपलधीकाराची न ुयती माहे एल २०१४ मये
केल अ ूसन, एच/पिचम व ट वभाग या दोन वभागंात ायोगक तवावर २४
तास पाणी ुपरवठा देयाचा यन करयात येईल या योगाया नकषावर उ वरत
टयाटयाने वाढ करयात येईल. पाणी ुपरवयाया वेळेया वाढ ुमळे पायाया
ुदषतीकरणाचे माण कमी होईल.

(४) न उावत नाह.
-----------------

नंादेड व ला ूतर िजयात नमाण झालेल भीषण पाणी टंचाई

(३) *  १२४८   ी.वजय औट (पारनेर), डॉ. ुसधाकर भालेराव (उदगीर), ी.अमत
वलासराव देश ुमख (ला ूतर शहर), ी. ुसनल  ूभ ( ंदडोशी), डॉ.बालाजी कणीकर
( ंअबरनाथ) :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) नंादेड  व ला ूतर िजयात भीषण पाणी टंचाईचे संकट नमाण झाले आहे, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर पाणी टंचाई ूदर करयासाठ शासनाने वा िजहा शासनाने कृती
आराखडा तयार केला आहे काय,
(3)  असयास, सदर कृती आराखडयाचे  वप काय आहे व यासाठ लागणारा नधी
उपलध करयाबाबत कोणती  का यवाह करयात आल वा येत आहे
(4)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : १. होय, हे खरे आहे.
२. होय,
३.      ऑटोबर ेत ड सबर २०१४ या कालावधीकरता ला ूतर िजयाकडून ंअदाजे
पये १८१.८९ ल व नंादेड िजयाकडून ंअदाजे पये 461.99 ल रकमेचे टंचाई
कृती आराख ेड तयार करयात आले आहेत.
     ला ूतर िजयात टंचाई कृती आराखया ुनसार २७४ गावे, ८८ वायंामये ४४८
तातडीया उपाययोजना घेयात येणार आहेत. तसेच नंादेड िजयात ३२७ गावे, १०४
वाया तसेच ७ नगर परषद ेात ७७७ तातडीया उपाययोजना घेयात येणार आहेत.
     पयाया पायाची टंचाई नवारणा थ घेयात येणा-या उपाययोजनंासाठ सन
२०१४-२०१५ या आ थक वषात आताप यत ला ुतर िजयास .२१२.६८ ल व नंादेड
िजयास .४०६.९१ ल इतका नधी वतरत करयात आलेला आहे. तसेच ऑटोबर
ेत ड सबर या कालावधीत घेयात येणा-या उपाययोजनासाठ ला ुतर िजयाची .५२४.३५

ल व नंादेड िजयाची .७३९.९० ल इतया रकमेची मागणी मह ूसल व वन
वभागास पाठवयात आलेल आहे.
४. न उ भवत नाह.

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

वंाे ( ूप व) येथील गंाधीनगर हाडा वसाहतीमधील इमारत
. 51 चे बंाधकाम अतशय धेाकादायक असयाबाबत

(४) *  १७७४   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) वंाे ( ूप व) येथील गंाधीनगर हाडा वसाहतीमधील इमारत . 51 चे  बंाधकाम
अतशय धेाकादायक झाले असयाने या बडंीगमये असलेया महानगरपालकेया
शाळेतील व ग रकामे करावेत असे हाडाने पावारे महानगरपालकेया शण
वभागाला दनंाक. 26 मा च, 2014 रोजी वा या ुसमारास कळवले आहे हे खरे आहे
काय,
(2) असयास, हाडाया पाया अ ुनषंगाने महानगरपालकेने शाळेचे व ग रकामे
केले आहेत काय,
(3) अयाप व ग रकामे केले नसयास धोकादायक इमारत पडून जीवतहानी होऊ नये
यासाठ करावयाया का यवाहची सयःिथती काय ?

ी. दे व फडणवीस : (1) वंाे ( ूप व), ुमंबई येथील गंाधीनगर हाडा वसाहतीमधील
50 वषा ूपवया इमारत .51 थळ पाहणी ुनसार मोडकळीस िथतीत द ूसन आयाने
सदरल इमारतीया पहया व ुदसया मजयावरल ृबह ुमंबई महानगरपालकेची शाळा
रकामी करयाकरता हाडाने द.14/3/2014 रोजीया पावये सहायक आ ुयत,
एच ूप व वभाग, ृबह ुमंबई महानगरपालका यंास कळवलेले आहे.
(2) हाडाचे सदरहू इमारती मधील भा ेडतवावरल ृबह ुमंबई महानगरपालकेचे
एम.एच.बी. ेतल ूग शाळेचे स व व ग रकामे केले असयाचे ृबह ुमंबई महानगरपालकेने
यंाया द.20/05/2014 या पावये हाडाला कळवले आहे.
(3) हाडाने सदरहू इमारती मधील शाळेचे स व व ग रकामे करयात येऊन 29
वयायाची पयायी यवथा खेरवाडी येथील महानगरपालकेया शालेय इमारतीत
करयात आलेल आहे. तसेच हाडाचे सदर इमारतीचे संरचनामक परण (Structural
Audit)  करयात आले अ ूसन याबाबतचा अहवाल अलक ेडच द.16.10.2014 रोजी
हाडास ात झाला अ ूसन याअ ुनषंगाने हाडा मा फत ुपढल का यवाह ुस आहे.

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

नवी ुमंबई वमानतळासाठ या गावंाची जमन शासनाने संपादत
केल आहे या गावंाकरता शासनाने पॅकेज जाहर केयाबाबत

(५) *  ७०६   ी.मनोहर भोईर (उरण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नवी ुमंबई वमानतळासाठ या गावंाची जमन शासनाने संपादत केल आहे या
गावंाकरता शासनाने पॅकेज जाहर केले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या पॅकेजमये एका यतीने वतःया जमनीत एकापेा जात घरे
बंाधल असतील या घरमालकंाना तीन पट जमन न देणे, घरंाया बंाधकामासाठ
1000 पये चौ.फुट ख च, तसेच दलेया जमनीचा एफएसआय 1.5 देयात आला
आहे या बाबी या कपतंाना माय नाहत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या कपगतंानी ुपन वसत गावंाना दलेया जमनीवर घरंाया
बंाधकामासाठ ुसमारे 2000 पये चौ.फुट ख च, एफएसआय 1.5 ऐवजी 3 प यत देयात
यावा तसेच एका पेा जात घरे बंाधल आहेत अशंाना तीन पट जमन देणे अशा
मागया आहेत, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, या मागयंाबाबत शासनाने न णय घेतला आहे काय, याचे वप
काय आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) नवी ुमंबई ंआतरराय वमानतळ व अ ुनषंगक कामंासाठ
तसेच नवी ुमंबई कपासाठ भवयात संपादत करयात येणा-या जमनीया
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ूभधारकंासाठ ूभसंपादनापोट देय मोबदयाबाबत आण या ुनषंगक ुपन वसन वषयक
लाभंासंदभातील धोरणास शासनाने मायता दल आहे, हे खरे आहे.
(2) असे नद शनास आले नाह, आताप यत संबंधीत भागातील ुसमारे 1900 बाधत
ूभधारकंानी / बंाधकाम धारकंानी सदर धोरणाचे लाभ िवकारयास वेछेने संमती

दलेल अ ूसन या ुनसार ुपढल का यवाह ुस आहे.
(3) हे खरे नाह.
(4) न उावत नाह.

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

ुपणे महानगरपालकेया फुर ुसंगी येथील कचरा ेडपो ुमळे
फुर ुसंगी परसरातील ैनस गक जलोत  ुदषत झायाबाबत

(६) *  ७२९    :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुपणे महानगरपालकेया फुर ुसंगी येथील कचरा ेडपो ुमळे फुर ुसंगी परसरातील
ैनस गक जलोत  ुदषत झाले आहेत, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, येथील जन ेतला पयाया पायासाठ महारा जीवन ाधकरणामा फत
93 कोटची पाणी ुपरवठा योजना मं ूजर अ ूसन सदर योजनेया कामास य ुसवात
करयाबाबत शासनाने  कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : १) होय.
२) ंअशत: खरे आहे,
     राय ामीण पेयजल का यमंात गत फुर ुसंगी व उरळीदेवाची नमशहर ादेशक
पाणी ुपरवठा योजनेया  ७८.०४ कोट इतया रकमेया ंअदाजपकास द.०६ मे,
२०१४ या शासन न णयावये काह अटंया अधीन राहून शासकय मायता दान
करयात आल आहे.
३) शासकय माय ेतया आदेशातील अटंची ुप तता करयाची का यवाह महारा
जीवन ाधकरणाकडून ुस आहे. जलसंपदा वभागाकडून हेडव ससाठ व िजहाधकार,
ुपणे यंाचेकडून जल ुशदकरण क आण ैबया टायंासाठ जागा उपलध कन

घेणे, उ वनलका कालयाया क ेडने टाकयासाठ नरवानगी घेणे तसेच ुपणे
महानगरपालकेकडून यंाचा हसा  २५.८२ कोट या पक  ९.२१ कोट इतका नधी
ात अ ूसन उ वरत नधीसाठ ुपणे महानगरपालकेक ेड पाठ ुपरावा ुस आहे, अटंची
ुप तता न झाया ुमळे नवदा या लंबत आहे.

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

साखर (ता.मोखाडा, िज.ठाणे) या ुप ामपंचायतीमा फत
बंाधयात येणा-या शौचालयाया कामातील ैगरयवहार

(७) *  २८६   ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन
कथोरे ( ुमरबाड), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटल (एरंडोल) :   समाननीय पाणी ुपरवठा
व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) साखर (ता.मोखाडा, िज.ठाणे) या ुप ामपंचायतीमधील न मल भारत अभयान
आण म.ा.रा.रो.ह योजने ंअत गत बंाधयात येणाया शौचालयाचे काम अ ूप ण असताना



6

ूप ण झायाचे दाख ूवन ैगरयवहार केयाचे माहे ुज ैल, 2014 या ेशवटया सताहात
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार सदर ैगरयवहार करणा-
यंावर शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : १. हे खरे नाह.
     गट वकास अधकार पंचायत समती, मोखाडा यंानी चौकशी केल असता
सदर बाब नद शनास अलेल नाह.
२. न उ भवत नाह.
३. न उ भवत नाह.
४. न उ भवत नाह.

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

माळीण (ता. ंआबेगाव, िज. ुपणे) गावाचे ुपन वसन करयाबाबत

(८) *  १८५०   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा), ी.संाम थोपटे (भोर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष
टारफे (कळम ुनर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) माळीण (ता. ंआबेगाव, िज. ुपणे) येथे दनंाक 30 ुज ैल, 2014 रोजी डगराया कडा
कोसळया ुमळे झालेया ुद घटनेत एकूण 151 जण गाडले गेले अ ूसन सदरहू ृमतदेहंा ैपक
146 जणंाचे ृमतदेह सापडले अ ूसन आजमतीस 5 ृमतदेह सापडलेले नाहत, हे खरे
आहे काय,
(2) सदरहू ुद घटना घडया ंनतर आजमतीस ुसमारे 3 महयंाचा कालावधी लोटलेला
असतानाह या गावाचे अयापह ुपन वसन करयात  आलेले नाह व या ुद घटनेत जे
नागरक बचावले आहेत यंाना अयापह हकाचा नवारा आण जागा मळयासाठ
नागरकंाचे हाल होत आहेत,  हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, माळीण गावाचे ुपन वसन करयाबाबत तसेच ुद घटनेत ृम ुय ुमखी
पडलेयंाया वारसंाना लवकरात लवकर शासनाकडून मदत देयाबाबत  शासनाने
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ंअशत: खरे आहे.
     सदर ुद घटनेत १४६ ृमतदेह व ५ ृमतदेहाचे अवयव सापडले आहेत.
(२) व (३)
     अ) सदर ुद घटने ंनतर बाधतंासाठ ता ुतरया नवायंाची सोय करयात आल आहे.
     ब) ुद घटनेत ृम ूय ुमखी पडलेयंाया वारसंाना ैनस गक आपती ंअत गत ुमयमंी
सहायता नधी ूतन, पंतधान सहायता नधी ूतन, राय कु ुटंब सहायता नधी ूतन व
आम आदमी योजने ंअत गत अ ुनदान वाटप करयात आले आहे.
     क) बाधत यितंना कप ेड, घर ुगती भंाडी खरेदकरता तसेच ृमतजनावरंाया
मालकंाना व जखमी यतंीना अ ुनदान वाटप करयात आले आहे.
    ड) ेशतकर अपघात वमा योजना ंअत गा राजीव गंाधी शालेय वयाथ अपघात
वमा योजने ंअत गत अ ुनदान वाटपाची का यवाह गतीपथावर आहे.
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(४) न उावत नाह.
-----------------

धानोरा येरकड (िज.गडचरोल) गावाजवळ
नलवायंानी ुभ ुसंग फोट घड ूवन आणयाबाबत

(९) *  ११८२   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) धानोरा येरकड  (िज.गडचरोल) गावाजवळ नलवायंानी ुभ ुसंग फोट घड ूवन
िजहा पोलस दलाचे दोन व कय राखीव पोलस दलाचे 2 जवान जखमी झायाची
घटना दनंाक 16 स टबर, 2014 रोजी वा दरयान  नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, नलवायंाची कारवाई रोखयाकरता शासनाने कोणती  उपाययोजना
केल वा करयात येत आहे ,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे कोणती ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय. परं ुत सदर घटना दनंाक १५ स टबर, २०१४ रोजी
घडल अ ूसन ुभ ुसंग फोटामये भारत राखीव बटालयनचा एक जवान शाहद झाला
अ ूसन िजहा पोलस दलाचे दोन व भारत  राखीव बटालयनचे दोन असे चार जवान
जखमी झाले आहेत.
(२) नलवायंाया वाढया कारवाया व हले रोखयासाठ शासनाने ुपढलमाणे
उपाययोजना केया आहेत:-
     (१) शासनाने नलवायंाया ुमकाबला करयासाठ आवयक ती श े व
दागोळा याबरोबर आ ुधनक संप क यवथा, वाहन यवथा, ुभ ूसंग तबंधक वाहने
व हेलकॉटर उपलध कन दले आहेत.(२) िजयातील नलवायंाया कारवायंावर

ंअकुश लावयासाठ िजहा पोलस तसेच कदय राखीव पोलस बल यंाया मायमा ूतन
नलवरोधी अभयान राबवयात ये ेत. तसेच एरया डॉमनेशन का यवाह कन
नागरकंाना ुसरा दान करयात येत आहे. (३) िजयात नलवरोधी कृतीकरता
कय राखीव पोलस बलाया बटालयन, कोा बटालयन, राय राखीव पोलस बलाया

कंपया व िजहा पोलस दल तसेच सी-६० या ुतकया ैतनात करयात आया
आहेत. जवानंाना ुयदशण देयासाठ यवथा करयात आल आहे. नलवरोधी
शोध अभयान, गत, नाईट ॲ ुबश, नाकाबंद या ुमळे नलवायंाया हालचालंवर
तबंध आणयात येत आहे.
(३) न उावत नाह.

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

रायात झालेया अत ृवटत ृमत झालेया
यतंीया कु ुटंबयंाना आ थक मदत करयाबाबत

(१०) *  ३३०   डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटल (एरंडोल), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड),
ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा
कळवा), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ा.वषा
गायकवाड (धारावी), ी.जयकुमार रावल ( ंशदखेडा), ी. ैवभव नाईक (कुडाळ), ी.अनल
कदम (नफाड), ी.अनल बाबर (खाना ूपर), ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण),
ी. ैवभव पचड (अकोले), ी.गणपतराव देश ुमख (संागोले), ी.भरत ेशठ गोगावले
(महाड), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.चरण वाघमारे
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( ुतमसर), ीमती संयादेवी देसाई-कुपेकर (चंदगड), ी.ड मलका ूजन रेडी (रामटेक),
ी.वजय रहंागडाले (तरोडा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) रायात माहे ुज ैल-ऑगट,2014 मये झालेया अत ृवटत ुसमारे 200 जणंाचा
ृम ूय झायाचे , ुधळे ता ुलयात संततधार पावसा ुमळे 347 ुगरे ठार तर घराची  ंभत

पडून एकाचा ृम ुय झायाचे तसेच  वदभात माहे ऑगट-स टबर,2014 मये झालेया
अत ृवटने वीज कोसळून 10 जणंाचा ृम ूय तर 21 जण जखमी झायाचे  नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर घटनेत ृमत झालेया ृमतंाया कु ूटंबयंाना व ुगरंाया मालकंाना
शासनाने कोणती आ थक मदत केल वा करयात येत आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) रायात माहे ुज ैल-ऑगट, २०१४ या कालावधीत अत ृवट ुमळे
३४७ जणंाचा ृम ूय झाला अ ूसन, वदभात माहे ऑगट-स टबर, २०१४ मये ९८ जणंाचा
ृम ूय झाला अ ूसन, ९४ यती जखमी झाले आ ेहेत. तसेच ुधळे ता ुलयात  ंभत

कोसळून एक यती व वीज पडून एक यतीचा ृम ूय झाला अ ूसन २१४ जनावरे
मयत झाल आहेत.
(२) पा ृमा यतंीया वारसंाना व जखमंीना अ ुनेय मदत देयात आल अ ूसन,
उ वरत पा ृमत यतंीया वारसंाना व जखमंीना मदत देयाची का यवाह चा ूल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

राय शासनाया ुसधारत राय यरोग न ंयण
का यमंात गत रायभर काम करणा-या 1600 क मचा-यंाना

मागल ४ महयापा ूसन मासक वेतन मळालेले नसयाबाबत

(११) *  १३५८   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर) :   समाननीय सा वजनक आरोय
व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) राय शासनाया ुसधारत राय यरोग न ंयण का यमंात गत रायभर काम
करणा-या 1600 क मचा-यंाना माहे  ुज ैल ,2014 पा ूसन अयापह मासक वेतन
मळालेले नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू क मचा-यंाना मासक वेतन न मळयाची स वसाधारण कारणे
काय आहेत,
(3) सदरहू क मचा-यंाना मागील 4 महयंापा ूसन रखडलेले वेतन मागील थकबाकसह
वनावलंब मळयाया टने शासनाने कोणती ठोस उपाययोजना केल आहे ?

डॉ. दपक सावंत : (१) काह िजयामये तसेच काह मनपा मये ुसधारत राय
ेयरोग न ंयण का यमामये कंाट क मचायंाचे वेतन ूज ैल, २०१४ पा ूसन अदा
झालेले नाह हे खरे आहे.
(२) सन २०१४-१५ पा ूसन स व क ुपरकृत योजनंाचा नधी राय शासनामा फत वतरत
करयात येत आहे. ुसधारत राय यरोग न ंयण का यमाचा समावेश राय
ामीण आरोय अभयानंात गत करयात आलेला आहे. नयोजन वभाग व वत
वभाग यंाया सहमतीने नवीन लेखाश ष उघडणे, का यमास शासकय मायता
घेणे याबाबतची का यवाह करयात येत असयाने अ ुनदान वतरत करयात वलंब
झालेला आहे.
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(३) ुसधारत राय यरोग न ंयण का यमंात गत का यरत असलेया क मचायंाचे
वेतन अदा करयासाठ राय आरोय अभयान नधी ूतन .१११० लाख तसेच
महानगरपालका नधी ूतन .६५० लाख अीम घेयात आले आहे. या अीमा ूतन
क मचायंाचे वेतन अदा करयात येत आहे.

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

राय कामगार वमा योजना णालय, (कंादवल) बंद अ ूपरा
क मचारव ग व डॉटरंाया रत पदंा ुमळे बंद असयाबाबत

(१२) *  १५९३   ी.अ ुतल भातखळकर (कंादवल ूप व) :   समाननीय सा वजनक
आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कंादवल ( ुप व) आकुल रोड येथे  ई.एस.अाय.एस ( ESIS) हे राय शासकय
कामगारंासाठ बंाधयात आलेले णालय अ ुप-या डॉटर, न सस, कामगारंा ुमळे सदर
णालय बंद असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा या ुसमारास नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, संबंधत वभागाने णालयाची पाहणी केल आहे काय,  असयास,
सदर णालय वरत ुस करयाबाबत शासनाने कोणती  उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

डॉ. दपक सावंत : (१) नाह. राय कामगार वमा योजना णालय, कंादवल येथील
णालयाया सयाया जागेवर नवीन इमारतीचे काम ुस आहे. या ुमळे हे णालय
बंद न ूसन ेत कंादवल येथील ृबह ुमंबई महानगरपालकेया णालयातील काह भाग
भायाने घेऊन ेतथे ुस ठेवयात आले आहे. येथे ुपरेशा संयेने डॉटर, न सस,
कामगार का यरत आहेत.
(२) कंादवल णालयाची बंाधकाम ुस असलेल इमारत क शासनाया कामगार
राय वमा महामंडळ, नवी दल यंाया तायात  आहे. सदर इमारतीला इमारत
ूप णवाचा दाखला ृबह ुमंबई महानगरपालकेकडून अयाप मळालेला नाह. सदर दाखला

मळायावर णालय ूपवया जागेवर ुस करयात येईल.
(3) न उावत नाह.

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

जळगाव िजहा सामाय णालयात गत आठ
महयात १८ ग भवती महलंाचा ृम ूय झायाबाबत

(१३) *  २३०१   ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण) :   समाननीय सा वजनक
आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) जळगाव िजहा सामाय णालयात गेया आठ महयात 18 ग भवती महलंाचा
आण माहे नो हबर, 2014 या पहया पंधरवयात तीन ग भवती महलंाचा ृम ूय
झाला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार संबधतंावर  कोणती का यवाह
करयात आल  वा येत आहे  ?
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत.
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डॉ. दपक सावंत : (१) होय. जळगंाव िजहा सामाय णालय येथे दनंाक १/०४/२०१४
ेत १५/११/२०१४ या कालावधत १८ ग भवती माहलंाचा (माता ृम ुय) ृम ूय झालेला आहे

हे खरे आहे.
(२) व (३) ग भधारणेपा ूसन बालकाया जमा ंनतरचे ४२ दवस या कालावधीत मा ेतचा
ृम ूय झायास याचा आढावा माता ृम ूय माता ृम ूय अवेषण ुगणवता अभवचन

समती कडून घेयात येतो. सदर १८ माता ृम ूय करणी िजहा माता ृम ूय अवेषण
ूगणवता अभवचन समतीने आढावा घेतला अ ूसन आढाया ुनसार मा ेतस उवलेया
ैवयकय ुगंता ुगंती ुमळे तसेच इतर ैवयकय कारणंाने मा ेतचा ृम ूय झायाचे  आढळून

आले आहे, या ुमळे कोणावरह का यवाह करयाचा न उदभवत नाह.
(4) न उवत नाह.

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

वसई (िज.पालघर) ता ुलयातील शधापकाधारकंाना रेशन मळत नसयाबाबत

(१४) *  २२४   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.संतोष
टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वसई (िज. पालघर) ता ुलयातील शधापकाधारकंाना  रेशन मळत नसयाया
न ेषधा थ दनंाक 4 ऑटबर, 2014 रोजी वसई ता ुलका कायालयावर मजीवी
संघटनेया ेशकडो का यकयंानी सयाह ंआदोलन केले , हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी शासनाने कोणती  का यवाह केल वा करयात येत
आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) द.29 स टबर, 2014 रोजी मजीवी संघटनेचे तनधी
व रेशनका डधारक यंानी याबाबत तहसीलदार वसई (िज.पालघर) येथे धाय मळत
नसयाची तार दलेल आहे.
(2) तारया अ ुनषंगाने चौकशी करयात आल अ ूसन चौकशीमये तय आढळून
आलेला नाह.
(3) न उावत नाह.

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

रायातील शासकय वसती ृगहातील वदयायाना संगणक व यितमव
वकास शणासाठ मं ूजर नधी ैपक . 24 कोटंचा ैगरयवहार केयाबाबत

(१५) *  १५२५   ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) शासकय वसती ृगहातील वदयायाना संगणक व यितमव वकास शणासाठ
मं ूजर नधी ैपक . 24 कोटंचा ैगरयवहार  केयाकरणी तीन खाजगी कंपयावरोधात
लाच ुलचपत तबंधक वभागाने ुगहा दाखल केयाची बाब माहे नो हबर, 2014 मये
वा या दरयान नद शनास  आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास उत घटनेची चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास चौकशीया अ ुनषंगाने कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे  काय आहेत ?



11

(उतर आले नाह.)
-----------------

नमगाव ख ुल व मौजे लपणगाव (ता.ीगदा, िज.
अहमदनगर) येथे दरो ेडखोरंानी महलंाना ठार केयाबाबत

(१६) *  ४८४   ी.राहुल जगताप (ीगदा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नमगाव ख ुल (ता.ीगदा, िज. अहमदनगर) येथे दनंाक 10 ऑटोबर, 2014
रोजी वा यादरयान  दरो ेडखोरंानी दरोडा घा ूलन महलेस ठार केले, हे ह खरे आहे काय,
(2) तसेच  ीगदा ता ुलयातील मौजे लपणगाव येथे दनंाक 9 ऑगट, 2014 रोजी
झालेया दरोयातह महलेचा न ृघण ूखन  करयात आला हे खरे आहे काय,
(3) असयास, ीगदा ता ुलयातील मागील 2 ेत  3 वषात हरडगाव, आढळगाव,
टाकळी, लोणार,  ंपपळगाव पसा, को ुथळ, वडाळी, काट, धारगाव, येळपणे, नमगाव
ख ुल,  ंलपणगाव या गावंामये 13 दरो ेड पडून 14 नागरकंाना दरो ेडखोरंानी ठार केले
आहे, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, उपरोत  एकाह ुगयातील  आरोपीचा शोध घेयात पोलस शासनाला
यश आले नाह, हे खरे आहे काय,
(5) असयास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबंाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

रायातील ुसशत बेराजगारंाना आधार देणा-या िजहा
उयोग कामा फत अपेत उीट ूप ण होत नसयाबाबत

(१७) *  १२३५   ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व),
ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), डॉ.म ंलद माने (नाग ूपर उतर) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) रायातील ुसशत बेराजगारंाना आधार देणा-या िजहा उयोग कामा फत
अपेत उीट ूप ण होत नसयाचे न दशनास आले आहे,  हे खरे आहे काय,
(2) असयास, िजहा उयोग कामा फत पंतधान रोजगार न मती का यम,
िजहा उयोग क योजना, व ेशतक-यंासाठ बीज भंाडवल योज न ंअत गत उयोग
यवसायासाठ क ज देयासाठ जाचक कागदपंाची ूप तता व बँकाया उदासनपणा ुमळे 
  िजहा उयोग काक ेड ुसशीत बेरेाजगारंाकडून तसाद मळत नसयाची माहती
न दशनास आल आहे. हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनाकडून सदरल योजनंाचा लाभ घेयाकरता
  ुसशत बेरोजगारंाचे उीटे वाढवयासंदभात शासनाने केाणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह.
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     रायात िजहा उयोग कामा फत बेरोजगारंाकरता पंतधान रोजगार न मती
का यम, िजहा उयोग क क ज योजना व ुसधारत बीज भंाडवल योजना राबवयात
येत अ ूसन या योजनंा ंअत गत शासनाने निचत केलेले उिटापेा जात माणात
ूप ण झालेले आहे.

(२) पंतधान रोजगार न मती का यम, िजहा उयोग क क ज योजना व ुसधारत
बीज भंाडवल योजना या योजनंाचा लाभ मळयाकरता मा गद शकतवा ुनसार आवयक/
पर ूप ण कागदपंाची ूप तता झाया ंनतर पा लाभाथची करणे बॅकंामा फत मं ूजर केल
जातात. सदर योजनंा ंआत गत ेशतकयंासाठ बीज भंाडवल येोजना राबवल जात नाह.
ुसशत बेरोजगारंासाठ उयोग यवसायाकरता (सेवा उयोग/उपादन उयोग) क ज/

अ ुनदान देयाची तर ूतद आहे.
(३) पंतधान रोजगार न मती का यम, िजहा उयोग क क ज योजन व ुसधारत
बीज भंाडवल योजना या योजनंासाठ दरवष १० ेत १५% उटंात वाढ करयात ये ेत.
(४) न उावत नाह.

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

ओडशातील कोळसा खाणीचे वाटप र करयात
आयाने रायात वीजन मतीचे संकट असयाबाबत

(१८) *  ६५   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1)   ओडशातील कोळसा खाणीचे वाटप र करयात आयाने  रायात  वीजन मतीवर
मोठया माणात संकट कोसळले असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
2) असयास, वीजन मतीचे संकट टाळयासाठ  शासनाने कोणती तातडीची का यवाह
केल वा करयात येत आहे,
3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : १) ओडशातील कोळसा खाणीचे वाटप र करयात आयाने
वीज न मतीवर संकट कोसळले, हे खरे नाह.
२) न उ भवत नाह.
३) न उ भवत नाह.

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

नाग ूपर दण येथे नाग ूपर ुसधार यासया
अखयारत असलेया बगीयंाची होत असलेल ुद दशा

(१९) *  १३७४   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाग ूपर दण मतदार संघातील नाग ूपर ुसधार यासया अखयारत असलेया
बगीयंाची अतशय ुद दशा झायाने नागरकंाची मोया माणावर ैगरसोय होत
असयाचे दनंाक 08 नो हबर, 2014 रोजी नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या बगीयातील लहान ुमलंाया खेळयाची ुदरावथा यवथीत
करयासाठ थानक नगरसेवकंानी वारंवार नाग ूपर ुसधार यासला नवेदन दले,
हे खरे आहे काय,
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(3) असयास, थानक नगरसेवकंाया नवेदनावर काय का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(4) नसयास, याची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे ंअशत: खरे आहे. द. 13 ूजन, 2013 ला नाग ूपर ुसधार
यासने तयार केलेया बगीयामधील काह खेळणी ना ुदत झायाचे नद शनास
आले.
(2) होय.
(3) व (4) सदर करणी नाग ूपर ुसधार यासने तयार केलेया बगीयंाचे नरण
करयात आले व दण नाग ूपरातील एकूण 8 उदयानातील खेळणी ुदत करयात
आल.

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

नाग ूपर शहरातील वा ड . 77 ( ुजने वा ड .) ख. ंन. 441, येथील रामजीची
वाडी, नवी ुशवार या आरत जागेचा यवसायीक वापर केयाबाबत

(२०) *  १०११   ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर शहरातील वा ड . 77 ( ुजने वा ड .) ख. ंन. 441, मौजा नाग ूपर येथील
रामजीची वाडी, नवी ुशवार, जागा नाग ूपर ुसधार यासने लोकउपयोगासाठ आरत
केल असतंाना सदरहू जमीनीची खोटे दतऐवज तयार कन सदर जमीनीचा वापर
यवसायीक वापरासाठ करयात आला असयाचे माहे ऑगट, 2014 या तस-या
आठवडयात आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व या ुनषंगाने कोणती का यवाह
करयात आल आहे,
(4) नसयास, होणा-या वलंबाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) नाग ूपर शहरातील रामजीची वाडी येथील खसरा . 441
मधील ेाया, नाग ूपर ुसधार यासने द. 28 ुज ैल, 1965 रोजी मं ूजर केलेया
ुसधारत अभयासात ूभ ंखड . 9 (भाग) व 10 ह जागा " ुखल जागा" ह ूणन

द शवल होती. तथाप अ जदाराने सादर केलेया अभयासासंबंधी ुजया कागदपंाया
आधारे सदर ूभ ंखड . 9 (भाग) व 10 या एककरणास नाग ूपर महानगरपालकेकडून
द. 26 ऑगट, 2005 रोजी मं ूजर देऊन द. 14 फे ुवार, 2006 रोजी बंाधकाम
परवानगी देयात आल होती. परं ुत ुसधारत अभयासात सदर जागा ुखया जागे ैपक
असयाचे नद शनास आयाने नाग ूपर महानगरपालकेने द. 17 मा च, 2008 रोजी
सदर बंाधकाम परवानगी र केल . या ंनतर अ जदाराने सादर केलेला बंाधकाम नकाशा
द. 15 मे, 2014 रोजी नामं ूजर करयात आला. सय:िथती या जागेवर ह ुनमान
मंदर िथत अ ूसन उ वरत जागा ुखल आहे.
(2) नाग ूपर महानगरपालकेने नाधन करणी बंाधकाम परवानगी र केलेल
असयाने शासनाने चौकशी करयाचा न उावत नाह. तथाप, वषयंाकत जागेवर
बंाधकाम परवानगी ात कन घेताना / बंाधकाम परवानगी अपेताना, संबंधतंानी
नाग ूपर महानगरपालकेस सादर केलेया कागदपंाची सखोल तपासणी कन, ैगरहे ूतने,
खोट कंवा ंअमलात नसलेल कागदप े सादर कन परवानगी ात करणेचा यन
केयाचे आढळयास याबाबत फौजदार ुगहा दाखल करणेया टने कायदेशर बाबी
पडताळून ुपढल का यवाह करावी. व यासंदभात नाग ूपर महानगरपालकेने संबंधतंावर
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केलेया / करावयाया कारवाईबाबतचा अहवाल शासनास सवर सादर करावा, असे
आ ुयत नाग ूपर महानगरपालका यंाना ूसचत करयात आले आहे.
(3) व (4) न उावत नाह.

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

खडकदेवळा (ता.पाचोरा, िज.जळगंाव) येथे भारत नव नमाण
सेवा योजनेया नावाखाल नोकरची बनावट न ुयती प े
दे ूवन बेरोजगारंाची नोएडा येथील कंपनीने केलेल फसव ूणक

(२१) *  २१९९   ी. ुसरेश (रा ूजमामा) भोळे (जळगाव शहर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) खडकदेवळा ( ता.पाचोरा, िज.जळगंाव ) येथे भारत नव नमाण सेवा योजनेया
नावाखाल  क शासनाया नावाने वेगवेगया कॉल सटरमये नोकरची बनावट
न ुयती प े  दे ूवन बेरोजगारंाकडून  येक  पये 13 हजार माणे रकम घेऊन
नोएडा येथील कंपनीने फसव ूणक केल  असयाचे दनंाक 14 स टबर, 2014 रोजी
वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर बेरोजगारंाना गंडा घालणार कंपनी व संचालक/ क मचार यंाचेवर
शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात  येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची  कारणे काय  आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

पहूर (ता.लोणार िज. ुबलढाणा) येथील रेशन ुदकानदार ुमंढे यंानी
शासकय गोदामा ूतन उचलेला धाय परिजहयात व केयाबाबत

(२२) *  १४३२   डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) पहूर (ता.लोणार  िज. ुबलढाणा)  येथील रेशन ुदकानदार ुमंढे यंानी शासकय
गोदामा ूतन उचलेले 46 िवंटल वत धाय परिजहयात व केयाचे दनंाक 13
नो हबर, 2014 रोजीवा या ुसमारास नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या संदभात चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले, व संबधत ुदकानदारावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,

(4) नसयास  वलंबाची कारणे काय आहेत

ी. दे व फडणवीस : (1)  पहुर (ता.लोणार, िज. ुबलडाणा) येथील रातभाव ुदकानदार
ी.आर.एस. ुमंढे यंानी शासकय गोदामा ूतन दनंाक 11 नो हबर, 2014 रोजी गहु 25
िवंटल, तंा ुदळ 19 िवंटल व साखर 2 िवंटल धायाची उचल केल. मा दनंाक
12 नो हबर, 2014 रोजी ुदकानाया तपासणीत सदर धाय आढळून आले नाह तसेच
ेत गावात न आणयाचे व वतरण न केयाचे आढळून आले.

(2) व (3) दनंाक 12 नो हबर, 2014 रोजी िजहा ुपरवठा अधकार, ुबलढाणा यंानी
य भेट दे ूवन तपासणी केल व सवतर चौकशी तहसलदार लोणार यंाया मा फत
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करयात आल. चौकशीत रातभाव ुदकानदार ी. ुमंढे दोषी आढळून आले. या ुमळे
ुदकान सील कन यंायावर जीवनावयक व ुत, कायदा 1955 कलम 3 व 7(2)

अवये दनंाक 16  नो हबर, 2014 रोजी पोलस टेशन, लोणार येथे ुगहा दाखल
करयात आला आहे.
(4) न उावत नाह.

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

ेडहणी (ता.बा ुभळगाव, िज.यवतमाळ) उपसा  ंसचन
योजनेचे काम अयाप ुस न झायाबाबत

(२३) *  १७९०   ा.अशोक उईके (राळेगाव), ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :
   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)   ेडहणी  (ता.बा ुभळगाव, िज.यवतमाळ) उपसा  ंसचन योजना ुस करयासाठ
कंाटदारंाना शासनाने 300 करोड पये अीम देयके दे ूवन ुसा अयापी सदर उपसा
 ंसचन योजनेचे काम ुस झाले नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर शासनाया नधीचा ुदपयोग करयात आलेला आहे, हे ारे आहे
काय, सदर कामंामये अीम देयके देयाची तर ुतद करयात आलेल आहे काय,
(3) नसयास, सदर उपसा  ंसचन योजनेचे काम ुमदती ुपव करयाबाबत शासनाने
संबंधत अधका-यंावर व शासकय कंााटदाराची चौकशी कन योय ती कारवाई
करयात आल आहे काय,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय  आहेत ?

ी. गरष महाजन : (१) हे खरे नाह.
     सदर योजनेची कंमत ४११.८० कोट अ ूसन योजनेवर ३४९.०१ कोट ख च
झाला आहे. कंाटदारंाना कोण ेतह अीम देयक देयात आलेल नाहत. सय:िथतीत
योजनेया वतरण णालचे काम गतीपथावर आहे.
(2) हे खरे नाह.
    सदर कामामये करारनामा अट व शत ुनसार अीम देयके देयाची तर ुतद नाह.
(३) योजनेया बंाधकामसाठ ववध वभागंाची मं ुजर, ेशतकयंाचा वरोध या ुमळे
वहत ुमदतीत काम ूप ण करयास येणाया अडचणी ुमळे ुमदतवाढ देणे अपरहा य ठर ेत.
या ुमळे अधकार व कंाटदार यंाचेवर कारवाई करयाची आवयकता नाह.
(४) न उावत नाह.

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

उ व ैपनगंगा कप वभाग .4 आ. बाळा ूपर (ता.कळम ुनर,
िज. ंहगोल) चे का यकार अभ ंयता यंानी ैगरयवहार केयाबाबत.

(२४) *  १३७   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय जलसंपदा
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बाळा ूपर (ता.कळम ुनर,िज.  ंहगोल) उ व ैपनगंगा कप वभाग .4 चे का यकार
अभ ंयता ी. ेशख यंानी  नयमबाय कामे कन कोयवधीचा ैगरयवहार  केला
असयाचे माहे स टबर, 2014 मये वा यादरयान  नद शनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(2) असयास, उत करणी  ंहगोल पकार संघाचे अय ंनदकुमार तोणीवार यंानी
तकालन रायमंी जलसंपदा यंायाक ेड दनंाक 3 स टबर, 2014 रोजी ताव सादर
केला अ ूसन सदरहू ताव  ुमय सचव, महारा राय यंानी  सचव, जलसंपदा
वभाग यंाया कायालयास 5 स टबर, 2014 रोजी पाठवलेला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी कोणती कारवाई करयात आल  वा येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) हे खरे नाह./तथापी चौकशी ुस आहे.
(2) होय.
(3) या नवेदनाया अ ुनषंगाने महामंडळातरावर चौकशी करयात येत आहे.
(4) न उावत नाह.

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

जोगेवर ( ूप व) येथील शंकरवाडीमधील आरत ुभ ंखडावर वकासकाने
गलछ वती ुसधारणा योजना ला ूग कन टॉवर उभे केयाबाबत

(२५) *  ५५३    :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) जोगेवर ( ूप व) येथील शंकरवाडीमधील ैबरामजी िजिजभाय यंाया मालकचा 2.5
एकर ेफळाचा करोडो पये कंमतीचा ूभ ंखड ुमंबई महानगरपालकेक ेड सन 1980
मये हतंातरत केला अ ूसन सदर ूभ ंखड खेळाया ैमदानाकरता आरत असतंाना
वकासकाने गलछ वती ुसधारणा योजना (लम योजना) ला ूग कन टॉवर उभे
केयाचे ुनक ेतच माहे मा च - एल, 2014 मये नद शनास आले आहे, हे खरे आहे ?
(2) असयास, मा. उच यायालयाने या जागा खेळाचे ैमदान, रोड फुटपाथ
यासाठ आरत अशा जागेवर बंाधकाम करतंाना यायालयाची कोणतीह परवानगी
घेतयाखेरज नवीन योजना मं ूजर क नये असे यायालयीन आदेश असतंानाह
वकासकंाने यायालयाची कोणतीह परवानगी न घेता ुसधारत आशयप सन 2011
मये देऊन बंाधकामास ुसवात कन टॉवर उभे केले आहेत, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत ूभ ंखडावर खेळाचे ैमदान, रोड फुटपाथ यासाठ आरण असतंाना
तसेच यायालयाची थगती असतंाना टॉवर उभान शासनाची तसेच यायालयाची
दशा ूभल कन मोठया माणात ैगरयवहार केला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, या करणी थानक लोकतनधीनी सातयाने संबंधत वभागाक ेड
पयवहार कनह दोषी वकासकंावर कोणतीच कारवाई झालेल नाह, हे ह खरे
आहे काय,
(5) असयास, थानक नागरकंामये ती नाराजी पसरलेल आहे, हे ह खरे आहे
काय,
(6) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
या ुनसार ुपढे कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1)जोगेवर ( ूप व) येथील न. ूभ.. 330 हा 10793 चौ.मी.
ेफळाचा ूभ ंखड ृबह ुमंबई महानगरपालकेने खेळाया ैमदानाकरता संपादत केला
होता. या ूभ ंखडावर झोपडपी असयाने यावर ृबह ुमंबई वकास न ंय नयमावल,
1991 या कलम 33(10) अवये द.28/5/1997 रोजी झोपडपी ुपन वसन योजना
मं ूजर करताना उत नयमावलया परशट-4 कलम 7.1 व 7.4 या तर ूतद ुनसार
कमान 33%  ूभ ंखड या योजना थ मोकळा ठेवयाची अट घातलेल आहे.
(2) व (3) मा. ुुमंबई उच यायालयाने रट पटशन .1152/2002 मये
द.31/7/2002 रोजी असे ंअतरम आदेश हो ेेत क, डंागण, करम ूणकचे ैमदउान
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इयादसाठ आरत ूभंाडावर उच यायालयाया  मं ूजरिावाय योजनंाना मं ूजर
देयात ये ूव नये. सदर झोपडपी ुपन वसन योजनेस मा. ुमंबई उच यायालयाया उत
आदेशा ूपव द. 28/5/1997 रोजी मं ूजर देलेल असयाने या योजनेस यायालयाचे

ंअतरम आदेश ला ूग होत नाहत, असा झोपडपी ुपन वसन ाधकारणाचा अहवाल
आहे. असे असले तर सदर ूभंखडावर खेळाया ैमदानाया आरणास अ ुनसन वकास
न ंयण नयमावल नयम . 33(10) परशट - 4 पोटनयम 7.7 अवये 4356.69
चौ.मी. ेफळाचे खेळाया ैमदानाचे ुपन:थाननच (Relovation) कन ेत वकसत
कन महानगरपालकेस हतंातरत करयाचे तावत आहे. तसेच वकास नयोजन
रयाचे आरण अ ूसन याकरता 494.50 चौ.मी एवडा सेट बँक ठेवयात आलेला
आहे.
(4), व (5)  या झोपडपी ुपन वसन योजनेबाबत थानक लोकतनधंीनी द.
6/5/2014 रोजी दलेया तारस अ ुनसन ुमय का यकार अधकार, झोपडपी
ुपन वसन व ाधकरण यंाया दालनात द. 27/5/2014 रोजी ैबठक आयोिजत कन

योजनेबाबतची माहती समानीय  लोकतनधंीनी अवगत करयात आल आहे.
(6) मा. ुमंबई उच यायालयाने रट पटशन 1152/2002 (सट पेस व इतर
वद महा. शासन) मये द. 25/7/2014 व द. 4/9/2014 या आदेशावये खेळाचे
ैमदान इयाद ुखया आरणासंदभात मायता कंवा याचे ुपन:थाननचयन करणे

याबाबत याचकाकयाची हरकत नसयास झोपटपी ुपन वसन ाधकरणाने वकास
न ंयण नयमावलतील वनयम 11(4) अवये परवानगी देयाची ुमभा दल आहे.
     तसेच खेळाया ैमदानासाठ ृबह ुमंबई महानगरपालकेने संपादत केलेया
सदरहू ूभ ंखडावर झापेडपी ुपन वसन योजना राबवयात येत असयोन सदर ूभ ंखडाचे
ूमळ मालक ी बेहरामजी िजिजभाई यंानी ृबह ुमंबई महानगरपाल ेकेवद मा. ुमंबई

उच यायालयात रट याचका .1536/2012 दाखल केल अ ूसन मा. ुमंबई उच
यायालयाने द.30/4/2013रोजी या झोपडपी ुपन वसन योजनेतील बंाधलेया 5
इमारतीयितीत इतर कोणयाह इमारतीचे बंाधकाम यायालयाया परवानगीशवाय
करता येणार नाह, असे आदेशत केले आहे करण सया यायवठ आहे.

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

ुपणे शहरातील संाडपायावर या कन पाणी नदत
सोडणाया संाडपाणी ुशदकरण कपंाचा वेग मंदावयाबाबत

(२६) *  ११५६   ी.भमराव तापकर (खडकवासला) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुपणे शहरातील संाडपायावर या कन पाणी नदत सोडणाया संाडपाणी
ुशदकरण कपंाचा वेग मंदावयाचे माहे ऑटोबर, 2014 या ुदस-या आठवयात

नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुपयात रोज नमाण होणाया 744 दशल लटर संाडपाया ैपक 567
दशल लटर संाडपायावरच जल ुशदकरणाची या केल जा ेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनाने सं ूप ण 744 दशल लटर पायाचे ुशदकरण
करयाबाबत आदेश महानगरपालकेला दले आहे काय,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) ुपणे शहरातील संाडपायावर या कन पाणी नदत
सोडणा-या संाडपाणी ुशदकरण कपंाचा वेग नदत मंदावयाचे नद शनास आले
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नाह. सय:िथतीत ुपयात रोज नमाण होणा-या 744 दशल लटर संाडपाया ैपक
567 दशल लटर संंाडपायावर जल ुशदकरणाची या केल जा ेत.
(3) व (4) ुमळा ुमठा नदचे  ुदषण रोखयासाठ ुपणे महानगरपालकेने राय नद
संव धन संचालनालयाया मा गद शक तवावा ुनसार, ुपणे शहरातील सं ूप ण ैमलापायावर
या कन ेत नदत सोडयासाठ महारा जीवन ाधकारण यंायाकडून तयार
करयात आलेला सवतर कप अहवाल ुपणे महानगरपालकेया ुमय सभेया
माय ेतवर पयावरण वभागास सादर करयात आला.
      त ंनतर पयावरण वभागाने सदर ताव या वभागाया शफारशीसह क
शासनाया पयावरण वभागास माय ेतसाठ सादर केला आहे.

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

ंअधेर ( ुमंबई) येथील  ंलक रोडवरल 22 मजल
लोटस बझनेस इमारतीला लागलेया आगीबाबत

(२७) *  १८०४   ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ंअधेर ( ुमंबई) येथील  ंलक रोडवरल 22 मजल लोटस बझनेस इमारतीला
लागलेया आगीत अिनशमन दलाचे 33 जवान अडकले असयाचे व सहा तास ुस
असलेया या अिनतंाडवामये एका जवानाचा ृम ूय झायाचे माहे ऑगट, 2014
मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत कारणातव अिनशमन दलातील कमतरता नद शनास आल
अ ूसन या अया ुधनक अयावयक सोयी ुसवधा उपध कन अिनशमन क मचायंाचे
जीवन ुसरत करयाक ेड शासन ुद ल करत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत दलास अया ुधनक सोयी ुसवधेसह क मचायंाचे जीवन ुसरत
करयाबाबत शासनाने ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे खरे आहे.
(2) या आगीवरल अिनशमन व वमोचन कायात कोणतीह कमतरता नद शनास
आल नसयाचे ृबह ुमंबई महानगरपालकेने कळवले आहे. ृबह ुमंबई महानगरपालका
शासनाने अिनशमन दलातील अधकार व जवान यंाया ैवयितक ुसरत ेतकरता
" ैवयितक ुसरत ेतसाठ साधने" दलेल आहेत.
(3) व (4) ुमंबई अिनशमन दलाने येया 10 वषात सया अितवात असलेया
33 अिनशमन क यतरत २६ नवीन अनीशमन क तावलेल आहेत. तसेच
नवीन साधनसा ुमी घेयाचे तावत आहे. न ंयण काया आ ुधनकरणाकरता

ंइटेटेड कमंाड आण कंोल सटम बसवयाबाबतची शासकय या ुस आहे.
-----------------

-सोला ूपर शहरात महारा ुसव ण ज ंयती नगरोथान
अभयानंात गत अ ूप ण असलेल रयंाची कामे

(२८) *  २२४१    :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सोला ूपर शहरात महारा ुसव ण ज ंयती नगरोथान अभयानंात गत ुसमारे ६२
कलो मीटर रयंाची कामे दनंाक १४ फे ुवार,२०१४ रोजी ुस झाल या ैपक ३१.२५
  कलामीटरची १२ सदयंाची कामे करारा ुनसार महापालकेने  म ेतदारास  रयावरल
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अतमण काढून देणे, व ुयत खंाब काढणे, नवन बसवणे, ेनेज लाईन टाकणे इ.
कामासह रता बनवयाचे काम दले हो ेत तथापी म ेतदाराने सदरल कामे न करताच
फत रयाचे काम ुस केयाने रो अ धवट झायाचे माहे नो हबर, 2014 मये
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत नासंबधी चौकशी करयात आल आहे काय,  असयास,
चौकशी ंअती कोणती कारवाई संबंधत दोषंीवर करयात आल आहे, तसेच, आताप यत
मं ुजर मळालेया कपंाना कती अ ुनदान देयात आ ेलेले आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

बोरगंाव-शरगंाव (ता.तासगंाव, िज.संागल) या
परसरात कमी दाबाने वीज ुपरवठा होत असयाबाबत

(२९) *  ११०५   ी.अनल बाबर (खाना ूपर) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) बोरगंाव-शरगंाव (ता.तासगंाव, िज.संागल) या परसरातील कमी दाबाने वीज
ुपरवठा होत असयाने अनेक ेशतक-यंाया पकंाना पाणी मळत न ूसन ेशतातील पीक

नट होयाचा धोका नमाण झाला असयाचे माहे ऑटोबर- नो हबर, 2014 मये
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या वभागातील कमी दाबाने वीज ुपरवठा होयाची कारणे काय आहेत
व परसरातील ेशतक-यंाना तातडीने योय दाबाने वीज ुपरवठा करयाबाबत कोणती
उपाययोजना केल आहे वा करयात येत आहे,
(3) नसयस वलंबाची कारणे  काय आहे ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (1) होय.
(2) बोरगंाव - शरगंाव या परसरातील ेशतक-यंाना 33/11 के.ह. बोरगंाव उप का ुतन
नघणा-या 11 के.ह. बोरगाव व 11 के.ह. शरगंाव या ेशती वाहयाकन वीज
ुपरवठा करणेत येत होता. वजेया कमाल मागणी काळात या वाहयावरल भार

वाढयाने काह ेशतक-यंाना कमी दाबाने वीज ुपरवठा मळत होता.
याकरता ुपढल उपाययोजना करयात आलेया आहेत.
(2) 11 के.ह. बोरगंाव वाहनीवरल काह भार "11 के.ह. नबळक - चखलगोठण
"ह वतं ेशती वाहनी नमाण कन यावर जोडला आहे. सदरचे काम द. 5 नो हबर,
2014 रोजी ुप ण करयात आले.
(3) 11 के.ह. शरगंाव वाहनीवरल काह भार 110 के.ह. तासगंाव उचदाब
उप का ूतन नघणा-या "11 के.ह. आरवाडा ेशती वाहनीस जोडयात आला आहे.
सदरचे काम द. 4 नो हबर, 2014 रोजी करयात आले अ ूसन या उपाययोजनंा ुमळे
बोरगंाव - शरगंाव या परसरातील ेशतक-यंाना योय दाबाने वीज ुपरवठा मळत आहे.
(4) न उावत नाह.

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

पारस (ता.बाळा ूपर िज.अकोला) येथील औिणक
व ुयत कंाया नवन कपाया कामाबाबत



20

(३०) *  ११९४   ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) पारस (ता.बाळा ूपर िज.अकोला) येथील औिणक व ुयत कपाया नवन 500
मेगा ॅवटया कपास शासनाने मं ूजर दल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मं ूजर देऊनह ह अयाप कपाचे कामे ुस करयास वलंबाची
कारणे काय,
(3)  सदर कामाची सयिथती काय आहे ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : १) नाह,
२) व ३) न उ भवत नाह.

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

संाताुझ (पिचम) येथील सदवनायक बड स (वकासक) यंाने बोरवल
(पिचम) येथे  ूय मर ुयर सोसायटचे बंाधकामास ुसवात केल नसयाबाबत

(३१) *  १३९८   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) संाताुझ (पिचम) येथील सदवनायक बड स (वकासक) यंाने बोरवल
(पिचम) येथे  ूय मर ुयर सोसायट वकासत कन देणेसाठ सन 1997 मये 22
लोकंाकडून .1,98,00,000/- (. एक कोट अयानऊ लाख) एवढ रकम घेतल
हे खरे आहे काय ,
(2) असयास, या वकासकाने अदयापप यत बंाधकामास ुसवात केलेल नाह हे खरे
आहे काय,
(3) असयास, या वकासकाने 22 लोकंाची केलेल दशा ूभल व फसव ूणक याकरता
वकासकाला शासन काळया यादत टाकणार आहे काय,
(4) नसयास, याची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ेत (४) ृबह ुमंबई महानगरपालकेकडून ात माहती ुनसार
संबंधत बोरवल (पिचम) येथील ंअतम ूभ ंंखड .478, नगर रचना-3, या ूभ ंंखडावर
संबंधत वकासकाने द.२१.३.१९९४ रोजी न ुयत वा ुतवशारदामा फत ताव सादर
केला होता. या तावाबाबत बंाधकाम ारंभ माणप दनंाक ३०.०७.१९९६ रोजी
देयात आले हो ेत.
     मा परवानगीपेा वाढव बंाधकाम केया ुमळे अशा वपाया महापालकेने
निचत केलेले १५४ करणंामये सदर तावाचा ंअतभाव करयात आला होता व
सदर इमारतीचे वाढव भाग चलत धोरणा ुनसार नयमत केले जाईल असे घोषत
करयात आले हो ेत.
     महानगरपालकेया सदर न णयावरोधात ी.रा ज ठकर यंानी मा.उच
यायालयात जनहत याचका .३७९ सन २००३ दाखल केल. मा.यायालयाने
सदर जनहत याचकेया ुसनावणी दरयान मा.आ ुयतंाना दलेया न दशा ुनसार
संबंधत वकासक, वा ुतवशारद तसेच महापालकेचे संबंधत अधकार यंाया सम
द.२७.४.२००७ रोजी ुसनावणी घेतल.
     या ुसनावणीदरयान दलेया आदेशा ुनसार, सदर इमारतीचे बंाधकाम
नयमत करयासाठ आवयक असलेले ुशक/मापत/ ूसट केलेया सामािजक ंअतराचे
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अध ूमय बंाधकाम नयमत करयासाठ दंडाची रकम इयादचा भरणा वकासकाने
महापालकेस केलेला आहे.
     तथाप, म ंयतरया काळात सदनका खरेददारंानी संबंधत वकासका वद
नगर दवाणी यायालय,  ंदडोशी येथे बी.सी.सी.सी. ुसट .५१७ सन २००८ अवये
याचका दाखल केलेल आहे. व सदर करण यायवठ आहे.

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

सावंतवाडी ( िज. ंस ुध ुद ग) येथे जल ंसचन कपातील जलव ुयत न मतीसाठ
सोडयात येणा-या अवेळी पाया ुमळे ुसमारे 22 जणंाचा ृम ूय झाायाबाबत

(३२) *  ६३८   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सावंतवाडी ता ुलयातील ( िज. ंस ुध ुद ग) जल ंसचन कपातील जलव ुयत
न मतीसाठ अवेळी   सोडयात येणा-या पाया ुमळे ुसमारे 22 जणंाचा माहे ूजन
2014 अखेर ृम ूय झायाचे नद शनास आले आहे, हे खरे आहे का,
(2) असयास, अवेळी पाणी सोडयास जबाबदार असणा-या अधका-यंावर शासनाने
कोणती  कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) तसेच अवेळी वजन मतीसाठ पाणी सोडयाने ृमत झालेया ृमतंाया कु ुटंबयंाना
शासनाने कोणती आ थक मदत केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) हे खरे नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.

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

ुमंबई महानगरपालकेया नायर,केईएम,सायन आण शासनाया जेजे आण
कामा णालयामये नवजात बालकंासाठ अतदता वभाग अ ुपरे असयाबाबत

(३३) *  १७६   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईतील महापालकेया नायर,केईएम,सायन आण शासनाया जेजे आण
कामा णालयामये नवजात बालकंासाठ अतदता वभाग अ ुपरे असयाचे माहे
स टबर,2014 या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुमंबईत दवसाला ेशकडो बालके जमाला येतात मा बालकंाची कृती
गंभीर असयास यंाना अतदता वभागामये जागा मळवयासाठ तीेत रहावे
लाग ेत हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, ुमंबईतील महापालकेया नायर,केईएम,सायन आण शासनाया जेजे
आण कामा णालयामये नवजात बालकंासाठ अतदता वभागातील खाटंाची संया
वाढ ूवन क मचायंाची संया वाढवयासाठ शासनतरावन कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. दे व फडणवीस : (1) ुमंबई महानगरपालकेया नायर, केईएम सायन णालयात
नवजात बालकंासाठ अतदता वभागात अ ुनमे 25, 37 व 40 खाटा उपलध
अ ूसन सदर गणालयंात  जम झालेया नवजात बालकंासाठ उपरोत खाटंाची संया
ुपरेशी आहे.

(2) ृबह ुमंबई महानगरपालकेया  ुमख णालयंामधील नवजात बालकंाना
आवयक ेत ुनसार अतदता वभागता भरती करयात ये ेत. तथाप, काह संगी
म ेतपेा जात नवजात बालक दाखल झायास खाटंाया अ ुनपलध ेतबाबत संग
उद ूव शकतो.
(3) व (4) ृबह ुमंबई महानगरपलकेया  ुमख गणालयंामधील नवजात बालकंाया
अतदता वभागाची मता वाढवयाबाबतया तावाया अ ुनषंगाने के.ई.एम
णालयामये नवजात बालकंाया अतदता वभागाचे काम चा ूल अ ूसन सदर
वभागात 5 खाटा वाढवयात येत आहेत.
     जे.जे णालयात 22 खाटंाचे वतं नवजात अ भक अतदता वभाग
(एन.आय.सी. ुय) व 15 खाटंाचे नवजात अतदता वभाग (पी.आय.सी. ुय) उपलध
आहे. याचमाणे जे.जे णालय येथे ुसपर पेशालट (अतव ेशषोपचार) णालय
उभारयासंदभात शासन मायता दल आहे. सदर अतव ेशषोपचार णालयामये 50
खाटंाचे नवजात अ भक दता वभागाचा समावेश करयात आला आहे. तसेच कामा
व आबेस णालयामये 21 खाटंाचे वतं नवजात अ भक अतदता वभाग व ७
खाटंाचे नवजात अतदता वभाग उपलध आहे.

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

ुमंबई महापालकेतील भाग तरावरल ई-नवदा येत सहायक
आण ुदयम अभ ंययंानी ुसमारे 100 कोटचा टाचार केयाबाबत

(३४) *  २७९   ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.कसन कथोरे
( ुमरबाड), डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ), ी.अजय चौधर (शवडी), ी.पंकज ुभजबळ
(नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई महानगरपालकेतील भाग तरावरल ई-नवदा येत सहायक आण
ुदयम अभ ंययंानी ुसमारे 100 कोटंचा ैगरयवहार केयाचे माहे ुज ैल,2014 मये

नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार सदर ैगरयवहार   
  करणायंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : १)  ुतत करणाबाबतया ाथमक चौकशीया ंअतरम
अहवाला ुनसार, ई-नवदा येमये तंाक वपाचे फरबदल कन वशट
कंाटदारंाना मदत करयाचा हे ूत होता असे थमद शनी केलेया चौकशीमये आढळले
या ये ंअत गत ंअदाजे .९ कोटची कंाटे ंअत ूभत होती कंाटदारंानी ूमळ रकमेया
सरासर ंअदाजे ३० टके कमी इतया दराने नवदा भरलेया आढळया सदरबाबत
ाथमक चौकशी ंअतम टयात आहे.
२) व ३) ृबह ुमंबई महानगरपालकेया अतरत आ ुयत यंानी दलेया आदेशा ुनसार,
चाचणी लेखापरा व दता अधकार यंानी ाथमक तपासणी कन अहवाल सादर
केला आहे, काह अभ ंययंानी आपले ुयजरआयडी, पासवई/डीजीटल सनेचर एकमेकंाशी
ेशअर केले असयाचे  ुतत चौकशीया ंअतरम अहवालात न ूमद केले आहे, बड
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एटर व डजीटल सनेचर असलेया 23 अभ ंययंाची खायंात गत चौकशी करयाचे
आदेश देयात आले अ ूसन, या ैपक ९ अभ ंययंाना चौकशीसापे महापालकेया
सेवे ूतन नलंबत करयात आले आहे.
४) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील ंअधेर ुप वतील 'अपना घर' या झोपडपी
ुपन वसन योजनेतील टडीआर परपर वकयाबाबत

(३५) *  ९६४   ी. ुसनल राऊत (वोळी), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.वलास
तरे (बोईसर), ी.ह त ठाकूर (वसई) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईतील, ंअधेर ुप वतील 'अपना घर' या झोपडपी ुपन वसन योजनेतील टडीआर
परपर वकयाची बाब नद शनास आलेल असतंाना ुमळ वकासकाया नावे बनावट
कुल ुमखयारप तयार कन व करावयाया इमारतीया नावे तीन बँका ूतन ुसमारे
300 हून अधक कोट क ज उच ूलन ैगरकार केला असयाची बाब माहे नो हबर,
2014 मये वा यादरयान नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने या घोटायाची सखोल चौकशी केल आहे काय वा करयात
येत आहे,
(3) असयास, दोषंीवर कोणती कठोर का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) मौजे ुगंदवल अधेर ( ूप व) येथील न. ूभ.. ३७६ ड ( ैप) ३७६
( ैप), 412,413,415,417,419,420( ैप),421,422,423 ( ैप), 424 ( ैप), 467 ( ैप), या
ूभ ंखडावरल अपना घर सहकार ृगहनमाण संथेया झोपडपी ुपनव सन योजनेतं गत

930 चौ.मी. एवढा टडीआर नमाण झाला होता. हा टडीआर या योजनेचे वकासक मे.
झुमी कशन कंपनी यंाना वतरत करयाबाबत झोपडपी ुपन वसन ाधकराणाने
द. 24 ऑटोबर, 2005 रोजी ृबह ुमंबई महानगरपालकेस शफारस केल होती.
(2), (3) व (4) अपना घर को-ऑप हौ.सोयाटचे वकासक झुमी कशन कंपनी
यंाया कंपनीचे बनावट कागदप े बन ूवन यंाया इमारतीया ुपन वकासाचे यवहारात
देव ेडहलप सचे ी. ैनलेश मेहता यंानी फसव ूणक केयाबाबत आ थक ुगहे शाखा
क-2, यलोगेट पोलस ठाणे, ुमंबई येथे ी जावेद गफुर पठाण यंानी केलेया
फयादवन संबंधतावद ुग.र..88/2014 ुगहा दाखल झाला आहे. आ थक ुगहे
शाखा क-2  यंानी हा करणी द. 7 नो हबर, 2014 या पावये या झोपडपी
ुपन वसन योजनेची ूमळ कागदप े झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाकडून मागतल होती.

सदर कागदप े झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाने द. 2 ड सबर, 2014 रोजी वरठ
पोलस नरक, आ थक ुगहे शाखा क - 2, ुमंबई या कायालयाक ेड सोपवल आहेत.

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

नाग ूपर शहरात ड ूय णंाची संया वाढत असयाबाबत

(३६) *  १२८   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड
पिचम), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी. ैवभव नाईक
(कुडाळ), ी.अनल कदम (नफाड), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), ी.कृणा
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खोप ेड (नाग ूपर ूप व), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय), डॉ.म ंलद माने (नाग ूपर
उतर), ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा), ी. ुसरेश (रा ूजमामा) भोळे (जळगाव शहर),
ी.कृणा गजबे (आरमोर), ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.कसन
कथोरे ( ुमरबाड), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा
गायकवाड (धारावी), ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.योगेश टळेकर (हडपसर),
ी.भमराव तापकर (खडकवासला), ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर), ी.संाम थोपटे
(भोर), ी.वलास तरे (बोईसर) :   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईसह  रायात  मलेरया व ड ूयची  मोया माणात साथ पसरल अ ूसन
  अनेक नागरकंाचा ृम ूय झाला अ ूसन जन ेतत  ंच ेतचे वातावरण नमाण झाले
असयाचे ,माहे आटोबर -नो हबर, 2014 मये वा यादरयान  नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच, शासकय  णालयंामये  आवयक या औषधाचा ुतटवडा असयाने व
  रताचा ुपरेसा साठा उपलध नसयाने णंाचे  हाल होत असयाचे   नद शनास
आले आहे, हे ह  खरे आहे काय,
(3) या  साथीला  आळा घालयासाठ  शासनाने कोणती  उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे.
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहे ?

डॉ. दपक सावंत : (1) हे ंअशत: खरे आहे. ुमंबईसह रायात माहे ऑटोबर - नो हबर
(द. 19 नो हबर) ेड ूय रोगाची लागण 1351 नागरकंाना झाल अ ूसन 14 ृम ूय
झालेले आहेत. तसेच मलेरया रोगाची लागण 20450 नागरकंाना झाल अ ूसन ४
ृम ूय झालेले आहेत. तसेच मलेरया रोगाची लागण २०४५० नागरकंाना झाल अ ूसन
ृम ूय ४ झालेल आहे.

(2) हे खरे नाह.
(3) राय कटकजय रोग न ंयण का यमंात गत हवताप/ ेड ूंय न ंयणात
आणयासाठ खाललमाणे उपाययोजना करयात आया व येत आहेत.

-      आरोय क मचा-यंामा फत नयमत ताप स वण
-      उेकाया ठकाणी जलद ताप ण स वण
-      ताप णंाचे रतन ूमने घेऊन योगशाळेत तपासणी.
-      तपासणी ंअती आढळून आलेया हवताप णंाना जं ूतया कारा ुनसार
     स ुमळ उपचार

-      रायात हवतापाने होणारे ृम ूय टाळयासाठ 61 सटनल सटर का यरत
     आहेत.

-     रायात ड ूय तापाया नदानासाठ 26 सटनल सटर व एनआयह येथे
    यवथा

-     रायात गपी मासे ैपदास क का यरत अ ूसन रायातील डासोपती
    थानंामये गपी मासे सोडणे.

-     हवताप उेकत भागात तसेच हवतापासाठ अतसंवेदनशील नवडक
शहर भागात   अळी नाशकाची आठवडी फवारणी गावंामये सेटक पायरेाइड
कटकनाशकाची घरोघर फवारणी

-     कटकशाीय स वणा ंअत गत पाणी साठयंाची तपासणी, डासआळया
    आढळून आलेले पाणी साठे रकामे करणे, व रकामे करता न येणा-या
    पाणी साठयामये टेमफॉस 50 टके इ.सी अळीनाशकाचा योय या
    माणात वापर.
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-     ड ूय उेकत गावंात कटकनाशकाची ुधरफवाणी
-     शासकय आरोय संथंाना आवयक तो औषधंाचा ुपरेसा ुपरवठा तसेच
    िजयंाना कटकनाशके, अळीनाशके व साहयसा ुमीचा ुपरवठा.

-     उेकत ठकाणी उपाययोजनंाया मा गद शनासाठ िजहा / वभागीय
    राययतरय अधका-याया भेट.

-     ववध मायमावारे जन ेतस आरोय शण

(4)  उावत नाह.

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

ुमंबईतील झोपडपयंाचा खाजगी वकासकामा फत वकास
करयाचे काम झोपडपी ुपन वकासंात गत करयाचा न णय

(३७) *  १५८२   ी. ुसनल  ंशदे (वरळी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईया आ थररोड ेत सातरता या परसरातील कडदोडी चाळ,  पारशीवाडी चाळ,
अथ व बडंीग, राधाबाई पानसरे चाळ, रामचं हेिजस चाळ बी व सी, ओमसाई सदन,
मेघनगर, 144 टेना मट बडंीग,  डॉ. ंआब ेडकर सदर ए, बी, सी,  ुयनसपल लॉक
सी ेत ह, ॲ ुयलस गॅरेज, िजहा कारा ृगह वसाहत, लालवाणी ूभवन, बेट पॉवर
हाऊस लमीदास वाडी, क ुबतर चाळ, लकडीवाडी इटेट, शंातीनगर गो ंवद खमजी
चाळ, तयब बडंीग, नळवाला चाळ, आगाखान बडंीग, फायर फायटर सोसायट,

ंआबेडकर नगर डी कमट, लमी ूपजा अपा ट मट, सदवनायक अपा ट मट, रामदेव
नगर, शाीनगर, महारा नगर, भम नगर, वजय नगर, आद श नगर, गणेश नगर
सी/डी कमट, साने ुगजी नगर बी कमट, साईबाबा नगर, हे जे. आर बोरचा मा ग
व जी.बी.सकपाळ मा ग, येथील झोपडपया ुपनव सन योज नत गत (एसआरए) गेया ५
वषापा ूसन नकासत कन यंाया खाजगी वकासकामा फत वकास करयाचे काम
झोपडपी ुपन वकासंात गत करयाचा न णय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुमंबई मयवत कारा ृगह (आ थरोड जेल) या परसरात 182 मीटर
भोवतालया परसरात बंाधकाम करयास मनाई करयाचा न णय शासनाने घेतला
यंानतर दनंाक 4 ड सबर, 2013 रोजी शासनाने अध ुसचना काढून कारा ृगहाया
परसरात 500 मीटर प यत कोण ेतह बंाधकाम करयास परवानगी नाह असा न णय
घेतयाने या परसरातील झोपडपी ुपन वकास योज नत गत करावयाची ुपन वकासाची
कामे रखडलेल आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, गेया 5 वषापा ूसन नकासत केलेया नोत परसरातील
ुपन वकासाबाबत शासनाने काय न णय घेतला आहे व या ुनषंगाने का यवाहची

सय:िथती काय आहे?

ी. दे व फडणवीस : (1) ुमंबईतील आ थर रोड कारा ृगहाया परसरातील १)मक
एकता को ऑप, फेडरेशन लमटेड, २) आद श नगर एकता समता जनता, ३) गणेश नगर
"ड", ४) गणेश नगर "सी" ५) ंइदरा नगर, ६) साने ुगजी "बी" कमट, ७) ी.साईबाबा
नगर ८) लमी ॲहे ूय, ९) ना ूथ भगत या ९ सहकार ृगहनमा ण संथाया झोपडपी
ुपन वसन योजना झोपडपी ुपन वसन ाधकरण दाखल करयात आलेया आहेत.

(२) व (३) महारा कारा ृगह नयमावल १९७९ मधील करण ५ झन बडंीग आण
सॅनटर ॲरेज मट मधील नयम २ ुनसार कारा ृगहाया ुमय तट  ंभतीपा ूसन १८२.८८
मीटर प यतया परसरात कोण ेतह बंाधकामास परवानगी देऊ नये अशी तर ूतद आहे.
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या संदभात मा. ुमंबई उच यायालयाकडील फौजदार रट याचका .२७६१/२०११ सह
३५२८/२०११ मधील द.२४/१०/२०१३ या आदेशास अ ुनसन एमआरटपी ॲट १९६६
या कलम १५४ या तर ूतद ुनसा नगरवकास वभागाने द.४/१२/२०१३ या आदेशावये
रायातील कारा ृगहंाया सभोवताल ५०० मीटर ंअतरामये कोणयाह वकासकामास
परवानगी देया ूपव संबंधत ेासाठ थायी सलागार समतीची न ुयती कन
यंाची ूप वसंमती घेणे अनवा य केले आहे. या ुनसार या या झोपडपी ुपन वसन
योजना करा ृगहाभोवतीया ५०० मीटर ंअतराया आत आहेत, या झोपडपी ुपन वसन
योजना उपरोत आदेशा ुनसार सदरहू थायी सलागार समतीसमोर योय या न णया थ
ठेवणे अपेत आहे. या ुनसार ५०० मीटर ंअतराया आत आहेत, या झापडपी
ुपन वसन योजना उपरोत आदेशा ुनसार सदरहू थायी सलागार समतीसमोर योय

या न णया थ ठेवणे अपेत आहे. या ुनसार ५०० मीटर ंअतरामधील झोपडपी
ुपन वसन योजनंाचे ताव सदरहू थायी सलागार समतीसमोर योय ेत न णय

होतील. याकरता संबंधत झोपडपी ुपन वसन योजनंाचे वकासक व वा ूतवशादर यंाना
झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाकडून नयोजन ाधकरणाया ूभमके ूतन कळवयात
आले आहे.

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

कळंबोल (ता.पनवेल, िज.रायगड) येथील सडको वसाहतीत आरोय
वभाग आण हवताप न ुमलन वभागाकडून ुद ल होत असयाबाबत

(३८) *  ८६५   ी.शंात ठाकूर (पनवेल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) कळंबोल (ता.पनवेल, िज.रायगड) येथील सडको वसाहतीत आरोय वभाग आण
हवताप न ुमलन वभागाकडून ुद ल होत असयाने डासंाचा ा ुदभाव वाढला अ ूसन
सदरहू परसरात मलेरयाची साथ पसरल असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा
यादरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) असे नद शनास आले नाह.
(२) सडकोया कळंबोल वसाहतीत डासंाचा ा ुदभाव वाढू नये व हवतापाची (मलेरया)
साथ पस नये ह ूणन सडकोया आरोय वभाागाकडून आवयक या तबंधामक
उपाययोजना वेळोवेळी करयात येतात.
(३) न उावत नाह.

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

नफाड ता ुलयातील साकोरे मग या परसरात
ांाया बागंाना वीज ुपरवठा करयाबाबत

(३९) *  ९७५   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1)  साकोरे मग (ता.नफाड, िज. नाशक) या परसरात आठवया ूतन 2 दवस
वीज ुपरवठा होत असयाने  ांाया बागंाना  पाणी देणे ैगरसोयीचे होत असयाने
  ेशतक-यंानी वीज कायालयावर मोचा काढून सहायक अभ ंयता  यंाना वीज ुपरवठा
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आठवया ूतन चार वेळा करावा अशी मागणी करणारे नवेदन दनंाक 25 स टबर,
2014 रोजी दले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, नवेदन देऊन जवळपास 2 महयाचा कालावधी उलटून गेला तर
अयाप वीज ुपरवठा आठवया ूतन 4 वेळा करयाबाबत न णयामक का यवाह न
करयाची कारणे काय आहेत,
(3) सदर मागणीया अ ुनषंगाने कती कालावधीत का यवाह ुप ण होो अपेत आहे ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) ंअशत: खरे आहे. साकोरे मग (ता.नफाड, िज.नाशक)
या परसरात आठवया ूतन ३ दवस दवसा वीज ुपरवठा केला जातो.
(२) ११ के.ह. साकोरे फरडवर वीज ाहकंाना आठवया ूतन रोटेशनमाणे दवसा
चार दवस वीज ुपरवठा उपलध कन देणे सय:िथतीतील उप कातील रोहाया
म ेत ुमळे तंाक टया शय नाह.
(३) पाया ूभत आराखडा-२ मधील तावत नवीन दोन वीज उप के कायािवत झायावर
रोटेशन माणे आठवया ूतन चार दवस ८ तास दवस व तीन दवस १० तास राी
व ूयत ुपरवठा उपलध करता येईल. सदर तावत ३३/११ के.ह.  ंचचखेड व ३३/११
के.ह. पाचोरे वणी ( ंपपळगंाव एम.आय.डी.सी.) उप के अ ुनमे नो हबर २०१५ व
स टबर २०१५ प यत कायािवत होयाचे अपेत आहे.

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

रायात शासकय णालयातील रताचे दर पाे पारचेत वाढयाबाबत

(४०) *  २०३९   ी.मंगेश कुडाळकर (कुला), ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.न र
पवार (कयाण पिचम), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.सदा सरवणकर (माहम) :
   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) रायात शासकय णालयातील रताचे दर ती एककामागे 450 पयंावन
1050 पयंावर, तर खाजगी रतपेयंामधील दर 850 वन 1450 पयंावर वाढवले
आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सयाया महागाईया काळात णंाना  रतंाकरताह अधक रकम
मोजावी  लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, रताया  दरावर न ंयण ठेवयाकरता शासनाने कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे ?
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत.

डॉ. दपक सावंत : (१) व (२) होय.
(३) व (४) राय रत संमण परषद, नवी दल यंानी यंाया दनंाक १२.०२.२०१४
रोजीया पावये ुसधारत रत व रत घटकंाची या/चाचणी ुशक वाढवयाबाबत
मा गद शक ूसचना न गमत केया आहेत. यास अ ुनसन रायात द.१८ ूजन, २०१४
व द.२५ ूजन, २०१४ रोजीया परपकावये रत व रत घटकंाबाबत आकारावयाचे
सेवा ुशकात वाढ करयात आल आहे. दर कमी करयाचा ताव वचाराधीन नाह.

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

ुमंबई उपनगरातील दहसर- ूप व ह ुनमान टेकडी दोन तणंाना
ैवयतीक आकसा ूतन दहसर पोलस टेशनचे पीआय यंानी

बेकायदेशीर अटक कन दोन दवस कारा ृगहात ठेवयाबाबत
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(४१) *  २४४८   ी.काश ुस व (मागाठाणे) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई उपनगरातील दहसर- ूप व ह ुनमान टेकडी अशोक वन येथे राहणाया ी.जेश
ुगता व ी.रमेश ववकमा या नपाप तणंाना ैवयितक आकसा ूतन दहसर पोलस

टेशनचे पोलस इसपेटर ी.कशोर डोईजड यंानी दनंाक 3 नो हबर, 2014 रोजी वा
या ुसमारास बेकायदेशीर अटक कन कोणताह ुगहा नसताना दोन दवस कारा ृगहात
ठेवले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरचा ुगहा न नदवयाकरता दहसरया पोलस इसपेटरने
50,000/- पयंाची लाच मागतल व यातील फत 10,000/- पये दयाने यंाना
अटक केल, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, यात काय आढळून आले,
(4) असयास, संबंधत पोलस टेशनया पोलस इसपेटरवर तसेच या करणास
जबाबदार असणायंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) अयाप कोणतीच कारवाई केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

आदवासी बहूल पालघर, डहा ूण, वमगड ता ुलयातील धामणी येथे ूसया
नदवर बंाधयात आलेले धरणाचे काम अयापी अ ूपणावथेत असयाबाबत

(४२) *  १९७१   ी.वलास तरे (बोईसर) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) आदवासी बहूल पालघर, डहा ूण, वमगड ता ुलयातील ेशतक-यंाया ेशतजमनी
 ंसचनाखाल आणयासाठ 1972 साल डहा ूण ता ुलयातील धामणी येथे ूसया
नदवर धरण बंाधयात आले अ ूसन, राय शासन व जलसंपदा वभागाया गलथान
कारभारा ुमळे तबल 35 वषा ंनतरह कपाचे काम अयापी अ ूपणावथेत अ ूसन,
कपासाठ संपादत केलेया जमनीचा मोबदला अयापी संबंधत ेशतक-यंाना
मळालेला नाह, हे खरे आहे काय,
(2) सदरहू ूसया कप व या कपाया कालयासाठ पालघर ता ुलयातील एकूण
कती ेशतक-यंाया कती ेाया जमनी संपादत करयात आया आहेत,
(3) सदरहू संपादत केलेया जमनीचा मोबदला देयास 35 वषापेा अधक कालावधी
होयाची स वसाधारण कारणे काय आहेत,
(4) सदरहू संपादत केलेया ेशतक-यंाया जमनीया मोबदला संबंधतंाना वनावलंब
मळयाया टने शासनाने कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (१) ंअशत: खरे आहे.
     ूसया कपातील जलाशयाचे काम ूप ण अ ूसन १४६९६ हे. किपक  ंसचन मता
  १२४९० हे.  ंसचना मता नमाण झाल आहे.
     ूसया कपासाठ आवयक एकूण १९४४.०० हे. ेा ैपक १६६८.०७ हेटर
ूभसंपादनाची का यवाह ूप ण झाला आहे. ूभसंपादनासाठ .३५७.१७ ल िजहाधकार

ठाणे यंाचेकडून अदा करयात आले अ ूसन, उ वरत .१३४.४७ ल अदा करावयाची
का यवाह गतीपथावर आहे.
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(२) ुसया कपासाठ एकूण ुसमारे ९०७१ ेशतकयंाची जमन आवयक अ ूसन, या ैपक
पालघर ता ुलयातील ुसमारे ५१०० ेशतकयंाया जमनी कपासाठ आवयक आहेत.
ेशतकयंाचे १००.७२७ हे. े संपादत केलेले आहे व उ वरत १८४.३८७ हे. े संपादनाची

का यवाह ुस आहे.
(३) जमीनीचे अभलेख अदयावत नसणे, ७/१२ व सं ुयत मोजणी त न ुजळणे, तसेच
नधी अभावी कलम ४ घोषत न करणे, यातव ूभसंपादन करणी वलंब होत आहे.
(४) कालयासाठ आवयक ूभसंपादनासाठ कामाया आवयक ेत ुनसार का यवाह चा ूल
आहे.
(5) न उावत नाह.

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

महानगरपालका ेात ला ुग केलेला एल.बी.ट व ऑॉय र करणेबाबत

(४३) *  ८९३   ीमती सीमाताई हरे (नाशक पिचम), ी.गणपत गायकवाड (कयाण
ूप व), ी.अनल कदम (नफाड), डॉ. ुसनल देश ुमख (अमरावती), ी.वजय व ेडीवार

(ह ूपर), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड), ी.मंगेश कुडाळकर (कुला) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) महाराातील 26 ैपक 25 महापालका ेात एल.बी.ट. ला ुग करयात आला
अ ूसन एल.बी.ट.व ऑॉयला यापायंाचा ती वरोध असयाचे माहे नो हबर, 2014
मये वा यादरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, एल.बी.ट व ऑॉय र करयासंदभात सकारामक न णय यावा
अशी मागणी फेडरेशन ऑफ महारा (फाम) यंायावतीने शासनाक ेड करयात आल,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल आहे,
(4) अयाप, कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास याची स वसाधारण कारणे
काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1), (2), (3) व (4) थानक संथा कर र करयाबात ववध
संघटनाकडून शासनास नवेदने ात झाल अ ूसन सदर बाब शासनाया वचाराधीन
आहे.

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

चारकोप-वंाे-मान ुख द मागाया 31.87 कलोमीटर ंअतराया
या 12 हजार कोट खचाया मेो-2 कपाचे नो कॉट
ॅअड नो लेस या तवावर करार र करयात आयाबाबत

(४४) *  १२०२   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.न र
पवार (कयाण पिचम), ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव),
ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी. ुतकाराम का ेत (अ ुणशती नगर) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) चारकोप-वंाे-मान ुख द मागाया 31.87 कलोमीटर ंअतराया या 12 हजार कोट
खचाया मेो-2 कपाचे नो कॉट ॅअड नो लेस या तवावर हा करार र केला
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असयाचे माहे नो हबर 2014 मये वा या दरयान नद शनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदर करार हा र होयामागील स व साधारण कारणे काय आहेत,
(3) तसेच ुमंबई शहराया वकासासाठ व वाह ुतकला चालना देयासाठ हा कप
ूप ण होयासाठ कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे,

(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय
(२) ुमंबई मेो लाईन-2 कपाकरता चारकोप व मान ुख द येथील कार ेडपोकरता
पयावरण व वन मंालय, भारत सरकारने कनारा नयमन (CRZ) ेासंबंधातील
परवानगी देताना घातलेया काह जटल अट, उनत मागाकरता काह थानक
रहवायंानी द शवलेया वरोध इयाद करणा ुमळे सदर कपाया सवलत करारनामा
दोह पाया सहमतीने सं ुपटात आणयात आला आहे.
(३) दरयान ुमंबई महानगर देश वकास ाधकरणाकडून मे.राईट या
सलागारामा फत "चारकोप-वंाे-मान ुख द" या ऐवजी "दहसर-चारकोप-वंाे-मान ुख द" या
४० क.मी. लंाबीया ूप णत: ुभयार मेो रेवे मागाचा ुसधारत सवतर कप अहवाल
तयार कन घेयात आला अ ूसन यास ुमंबई महानगर देश वकास ाधकरणाने
दनंाक २०.११.२०१४ रोजी मायता दल आहे.
(४) न उावत नाह.

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

रोहा ता ुलयातील नागोठणे येथील रलायस कंपनीत
काम करणा-या माथाडी कामगारंाना याय मळणेबाबत

(४५) *  ७६९   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रोहा ता ुलयातील नागोठणे येथील रलायस कंपनीत गेया 20 वषापा ूसन काम
करत असलेया माथाडी कामगारंानी वेतन वाढ व अय सोयी ुसवधा मळयासाठ
कंपनी वद कृती केयाने दनांाक 21 ऑगट, 2014 पा ूसन कंपनी यवथापनाने
या कामगारंाना कंपनीत वेश बंद केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या घटने ुमळे या भागातील कपत, ूभमी ुप व थानक असलेया
ुसमारे 178 माथाडी कामगारंावर उदरनवाहाचा गंभीर न नमाण झाला, हे खरे

आहे काय,
(3) असयास, शासनाने याबाबत कोणती ूभमका घेतल आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) नागोठाणे येथील रलायस कंपनीतील का यरत असलेया
मंडळाया नदत कामगारंाची म ूजर वाढ व इतर सोयी ुसवधंाबाबत उभयपात तोडगा
काढयासाठ कराणा बाजार व ुदकाने मंडळाया योजनेया ंखड 33 अवये ुसनावणी
ुस असताना कामगंारानी ुपकारलेया संपाया परणामी मे. रलायस ंइडिजया

यवथापनाने व 2 ठेकेदारंानी कामगारंाना द. 21.08.201 पा ूसन वेशबंद केयाची
तार कामगारंानी द. 22.08.2014 रोजीया पावये केल होती, हे खरे आहे.
(2) हे खरे नाह, कारण मे, रलायस या कंपनीत का यरत असलेया व वेशबंद
केलेया 154 नदत कामगारंा ैपक द घकालन रजेवर असलेले 4 कामगार वगळता द.
30.08.2014 रोजी 100 कामगार, तर या ंनतर वेळोवेळी ैबठका होऊन 46 कामगार
 ूज  कन घेयाबाबत कराणा बाजार व ुदकाने मंडळाकडून यन ुस आहेत.
(3) न उावत नाह.
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-----------------

हडपसर (िज. ुपणे) येथील सोला ूपर रयावरल सोनगरा सराफाया
ुदकानातील 40 लाख पये कंमतीचे सोयाचे दागने चोरयंानी ुलटयाबाबत

(४६) *  ११६०   ी.योगेश टळेकर (हडपसर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) हडपसर (िज. ुपणे) येथील सोला ूपर रयावरल रवद शन सोसायटतील सोनगरा
सराफाया ुदकानातील ुसमारे 1500 ॅम वजनाचे, 40 लाख पये कंमतीचे सोयाचे
दागने चोरयंानी ुलटयाची घटना माहे नो हबर, 2014 या पहया आठवयात
घडल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, दवसाढवया अशा कारया चोरया घटना वारंवार होत असया ुमळे
सराफ व नागरकंामये भीतीचे वातावरण नमाण झााले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत चोरचा तपास लागला आहे काय तसेच चो-यंावर आळा
घालयाकरता शासनाने काह ठोस उपाययोजना केल आहे काय,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

नाशक वमानतळावरल अया ुधनक ट मनलचे काम ुप ण
हो ूवनह वमान उडानंाना ्अयापह ुसरवात झाल नसयाबाबत

(४७) *  १०२०   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक वमानतळावरल अया ुधनक ट मनलचे काम ुप ण हो ूवन पाच
महया ंनतरह केवळ राय शासन व एच.ए.एल यंायातील इमारत हतंातरत वादा ुमळे
वमान उडानंाना अयापह ुसवात झाल नसयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा
या दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ट मनल हतंातरण कन येथे नागर वमानसेवा ुस करयासाठ
शासनामा फत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे आहे ?

ी. दे व फडणवीस :

(१) ंअशत: खरे आहे.
(२) व (३) वमानतळ वासी इमारत  ंह ुदतान एअरोनॉटस लमटेडला हतंातरत
करयाबाबत का यवाह ुस आहे. ओझर वमानतळा वन नयमत हवाई सेवा ुस
करयाबाबत  ंह ुदतान एअरोनॉटस लमटेड यनशील आहे.

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

ुमंबई येथील खटाव मलचा वकास कप राबवताना पयावरण
वभागाया म ुजरवना अ ैवध मजले वाढवयात आयाबाबत
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(४८) *  १००   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई येथील खटाव मलचा वकास कप राबवताना पयावरण वभागाया
म ुजरवना अ ैवध मजले वाढवयात ये ूवन महानगरपालकेत  मोया माणात ैगरकार
  करयात आयाचे माहे ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  दोषीवर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) असे नद शनास आलेल नाह.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

धामणगंाव ल ुघ संाहक  ंसचन कपास
(ता.दारहा, िज.यवतमाळ) मं ुजर मळयाबाबत

(४९) *  ३५२    :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) धामणगंाव ल ुघसंाहक  ंसचन कप (ता.दारहा, िज.यवतमाळ) या कपाला
मं ुजर मळयासाठ वद भ पाटबंधारे वकास महामंडळ यंाचेकडून दनंाक 13 ुज ैल,
2011 रोजी शासन तरावर अ ुनपालन अहवाल सादर केला असयाने थानक
लोकतनधी यंाचेकडून कपाला मं ुजर देयासंदभात जलसंपदा मंी यंाना दनंाक
12 स टबर, 2011 रोजी वा या ंनतर वारंवार नवेदनावारे व ंनती केल , हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदरल तावाची शासन तरावर तपासणी हो ूवन माहे ऑगट,
2014 वा यादरयानया ुसमारास जलसंपदा वभागाकडून नयोजन वभागास ताव
पाठवयात आला, हे खरे आहे काय,
(3)असयास, धामणगंाव व लगतया परसरातील बारमाह पाणी ुद भय लात
घेता व ेशतंीना  ंसचन ुसवधा उपलध कन देयाया टने उत ताव माय
करयासंदभात शासनाकडून कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची कारणे का आहेत ?

ी. गरष महाजन : १. नाह.
२. होय.
३. सदर योजनेस महारा जलसंपती नयमन धकरणाने ेशफवर ठेवयाची मायता
दल आहे, यामाणे शासकय माय ेतचा ताव वत वभागास सादर केलेला आहे.
४. न उ भवत नाह.

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

रायगड िजयातील रायगड कयाची वीज बलाची रकम
न भरयाने वीज ुपरवठा ंखडत करयात आयाबाबत
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(५०) *  २   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.वलासराव जगताप (जत) :   समाननीय
ऊजा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायगड िजयातील रायगड कयाची केवळ 31 हजारंाया वीज बलाची रकम
न भरयाने वीज वतरण वभागात फ रायगड कयाचा वीज ुपरवठा ंखडत करयात
आला असयाचे माहे 29 ऑटोबर,2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरल वीज ुपरवठा ंखडत राहू नये ह ूणन सामािजक का यक त व ूण
गवळी यंानी वीज बल भरले असयाचे नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, भारतीय ुपरातव खायाया कामात हतेप केयाकरणी गवळी
यंायावर ुपरातव खा ेत कारवाई करणार असयाचे नद शनास आले आहे, हे ह खरे
आहे काय,
(4) असयास, उपरोत करणी रायगड कयाची वीज ंखडीत करणाया अधकायंावर
शासनाने कोणती   कारवाई केल वा करयात येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) रायगड कलासाठ मं ूजर असलेया पाच वीज
जोडयंा ैपक एका जोडणीचे वीज बील ड सबर २०१२ पा ूसन अदा केले नसयाने या
जोडणीचा वीज ुपरवठा ता ुपरता ंखडीत करयात आला होता.
(२) वीज बीलाचा भरणा ऑनलाईन पदतीने केलेला असयाने भरणा करणाया
यतीबाबत महावतरण अनभ आहे.
(३) नाह.
(४) न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

शहद जवंानाया वधवंासाठ हाडामधील घरे देयातील
425 घर घोटाळा व माळेत 'पोट का ड' घोटाळा

(५१) *  १४४०   ी.वजय औट (पारनेर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत
(इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.शंाताराम मोरे
(भवंडी ामीण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील  शहद जवानंाया वधवंासाठ हाडामधील घरे देयात येणाया ुसमारे
425 घरंाया ैगरयवहाराया मायमा ूतन   'पोट का ड'  ैगरयवहार नद शनास
येऊन यामये ंअकम नावाया दलालाचा सहभाग असयाची माहती हाडाया दता
वभागाला ात झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास,  उत दलालाने हाडाया ता यादवरल अ जदारंाना पोट का ड
पाठ ूवन ुतमचा अ ज यशवी कन ंनबर ला ूवन देतो अशी खास दवाळी ऑफर दे ूवन
ैगरयवहार केयाबाबतची लेखी तार ी.शंकर कसन अ ेड या अ जदाराने दनंाक 9

ऑटोबर, 2014 रोजी  वा या ुसमारास हाडाया दता अधका-यंाक ेड या दलालाची
चौकशी करावी अशीह मागणी केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, तारया अ ुनषंगाने हाडाया दता वभागातील अधका-याने
आताप यत काय चौकशी केल आहे काय चौकशीत काय नपन झाले व या ुनसार
संबंधत दोषंीवर ुपढे काणती कारवाई करयात आल वा येत  आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. दे व फडणवीस : (१), (२), (३) व (४) हे खरे आहे,
       अ जदार ी.शंकर कसन अ ेड यंाना यंाया तारबाबत नवेदन देयासाठ
ुमय दता व ुसरा अधकार, हाडा ाधकरण यंानी द.२८.१०.२०१४ रोजीया

पावये उपिथत राहयाकरता कळवले हो ेत. तथाप, ेत उपिथत न राहयाने
यंाना द.२६.११.२०१४ रोजीया पावये प मळायापा ूसन ३ दवसात कायालयात
कायालयीन वेळेत चौकशीकरता उपिथत राहून सहका य करावे अयथा यंाचे काह
हणणे नाह, असे ृगहत धन यंाचा तार अ ज नकाल काढयात येईल, असे ुमय
दता व ुसरा अधकार, हाडा ाणकरण यंानी तारदार ी.शंकर कसन अ ेड यंाना
कळवले आहे. तसेच या करणी दलालाचे कोण ेतह ैगरव तन द ूसन आयास कडक
फौजदार कारवाईया शफारशीची तजवीज करयात आल अ ूसन ुपढल चौकशी ुस
आहे. संगत: तारदार ी.शंकर कसन अ ेड हे संकेत .२७१, ता नगर, सायन
पी.एच. वगात सन २०११ या सोडतीमये ता यादवरल अ जदार हो ेत. या
सोडतीमधील चारह यशवी अ जदारंानी सदनकंाचा ताबा घेतला असया ुमळे ता
यादवरल अ जदारंाबाबत वतरण येचा न उावत नाह.
    या ूपव शहद जवानंाया वधवा पनंीना हाडाकडून वतरत झालेया सदनकंाया
फसव ूणक करणी फेरचौकशी कन कायदेशीर कारवाई करयाचे हाडाया ुमय
दता अधकायंानी खेरवाडी पोलस टेशनला कळवयावर याअ ुनषंगाने खेरवाडी
पोलस टेशन, ठाणे येथे ु ृग.र..१२१/२०१४ कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४
भा.द.व. अवये द.१२.२.२०१२ रोजी ुगहा दाखल केलेला अ ूसन याचा ुपढल तपास
खेरवाडी पोलस ठाणे, ुमंबई यंाचेकडून करयात येत आहे.

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

वंा ( ूप व) या मतदार संघात वंाे ( ूप व) रेवे थानकाक ेड
जायासाठ बंाधलेया पादचार ुपलाया दोह बा ुजला असलेया

गरबनगरमये 1 ेत 3 मजयाया अनधकृत झोपया उभारयाबाबत

(५२) *  १७७९   ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) वंाे ( ूप व) ये ूथन वंाे रेवे थानकाक ेड जायासाठ बंाधलेया पादचार ुपलाया
दोह बा ुजला असलेया गरबनगरमये 1 ेत 3 मजयाया अनधकृत झोपया
उभारयाने होणाया ुद गधी ुमळे पादचार ुपलावन जाणाया वायंाना ुगदमरयासारखे
व अ ुसरत ेतचे हो ेत तसेच ुपलावर फेरवायंाची व दळ व वायंाची होणार ुलटमार
यासंदभात थानक आमदारंानी अनधकृत बंाधलेया झोपयंाचे व फेरवायंाचे
नकासन करयासाठ दनंाक 13 नो हबर, 2014 रोजी मा. ुमयमंी व त ूपव
तकालन ुमयमंी यंाना लेखी नवेदने दल आहेत, हे खरे आहे काय,
(2)असयास, नवेदनातील मागणीया अ ुनषंगाने आताप यत काय का यवाह करयात
आल वा करयात येत आहे,
(3)अयाप नवेदनातील मागणीची दखल घेयात आल नसयास, याची कारणे काय
आहेत वा यासाठ पयायी कोणती उपाययोजना करयात आल आहे?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे खरे आहे.
(2) व (3) सदरची जागा ह रेवे ाधकरणाया मालकची अ ूसन यावरल कारवाई
करणे ह रेवे ाधकरणाची जबाबदार आहे. तथाप, उचत का यवाह करयाची व ंनती
रेवे ाधकरणाला करयात येईल.

-----------------
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महारा राय वीज न मती काया उरण
(िज.रायगड) येथील लंाटमये आग लागयाबाबत

(५३) *  ७११   ी.मनोहर भोईर (उरण) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) महारा राय वीज न मती काया उरण (िज.रायगड) येथील लंाटमये माहे
ऑटोबर, 2014 या ुसमारास आग  लागया ुमळे  या आगीमये ुसमारे दड ेत दोन
कोटचे ुनकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच या आधीह या लंाटमये आग लागयाअगोदर फायर ऑडीट करयात
आले हो ेत, हे ह खरे आहे काय ,
(3) असयास, या फायर ऑडटमये असलेया ूटंची ूप तता करयात आल होती
काय,
(४) नसयास , उत आगीस जबाबदार असणा'या संबंधत  अधका-यंावर शासनाने
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(५)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : १) महान मती कंपनीया उरण येथील वा ुयवर आधारत
वीज न मती काशी संलन असलेया महापारेषण कंपनीया उरण उप कातील ५०
एम.ह.ए. म ेतया रोह .२ ला दनंाक २३.१०.२०१४ रोजी आग लागल होती,
हे खरे आहे.
२) होय,
३) होय,
४) तंाक बाबी ुमळे आग लागल असयाने कारवाईचा न उ भवत नाह.
५) न उ भवत नाह.

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

ुमंबईतील मालाड पिचम येथील हाडाया योजनेतील सदनका
नावावर कन देयाचे आमष दाख ूवन केलेल फसव ुणक.

(५४) *  १३५९   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर),
ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा), ी.वलास तरे (बोईसर),
ी.सदा सरवणकर (माहम), ी.योगेश सागर (चारकोप) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईतील मालाड पिचम येथील हाडाया योजनेतील सदनका नावावर कन
देऊ  असे आमष दाख ूवन आण याबाबतची खोट कागदप े देऊन काह नागरकंाची
फसव ुणक केयाकरणी मालवणी पोलस ठायात 28 जणंावद माहे ऑटोबर,
2014 मये वा या ुसमारास तार दाखल केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2)  सदरहू सदनकेचा माहे ड सबर 2012 प यत  ताबा मळेल असे सदरहू नागरकंाना
संागयात आले अ ूसन आजमतीस ताबा न मळाया ुमळे  मालवणी पोलस ठायात
तार केया ंनतरह याकरणी कोणतीह कारवाई झालेल नसया ुमळे फसव ूणक
झालेया नागरकंानी दनंाक 11 नो हबर, 2014 रोजी वा या दरयान ुमंबईतील
आझाद ैमदानात धरणे ंआदोलन केले, हेह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
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(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  कोणती कारवाई करयात
आल  वा येत आहे ?
(5) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत.

(उतर आले नाह.)
-----------------

मनमाड (िज. नाशक) येथील पोलसंाया वसाहतीची
अतशय दयनय अवथा झाल असयाबाबत

(५५) *  २२७   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

1) मनमाड (िज. नाशक) येथील पोलस वसाहतीची अतशय दयनीय अवथा झाल
असयाचे दनंाक 4 ऑटबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
2) असयास,सदर इमारतीया ुदतीसाठ शासनाकडून नधी मं ूजर झाला अ ूसनह
सा वजनक बंाधकाम वभाग ुदत करत नसयाने  ेतथील रहवाशंाया जीवाला
धोका नमाण झाला आहे, हे ह खरे आहे काय,
3) असयास, उपरोत करणी शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
4)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1), (2), (3) व (4) मनमाड (िज.नाशक) येथील पोलस
वसाहतंीची खराब अवथा झायाचे नद शनास आयाने सदर वसाहतीची ुदती
करयासाठ .10.17 लाख इतका नधी सा वजनक बंाधकाम वभागास वतरत
करयात आला अ ूसन सा वजनक बंाधकाम वभागाकडून नवासथानंाची ुदती
करयाची का यवाह ुस आहे.

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

अन व औषध शासनाने केलेया कारवाइत
रायभरा ूतन भेसळ ुयत माल जत केयाबाबत

(५६) *  १५३६   ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ), ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अन व औषध शासनाने दवाळीत केलेया कारवाइत रायभरा ूतन दड कोटहून
अधक कंमतीचा भेसळ ुयत माल जत केला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, भेसळीया मालाचे 1575 न ुमने दोनच योगशाळा असयाने यंाया
तपासणीचे अहवाल ात न झायाने संबंधतंावर अयाप कारवाई झालेल नाह, हे
खरे आहे काय,
(3) असयास, उत बाब 1 व 2 ुनसार चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, तपासणी अहवाल वहत वेळेवर मळयाबाबत शासन काय का यवाह
करणार आहे वा केल आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ंअशत: खरे आहे.
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(२) नाह.
(३) होय.
(४) शासनातील ुमंबई येथील योगशाळेत वरट तंाक सहायक ०८ रत पदे
बाहय ंयणेमा फत (कंाट पदतीने) न ुयत कन ुयदपातळीवर दवाळी सणाया
अ ुनषंगे घेतलेया न ुमयंाचे वलेषण तातडीने कन घेयात आले.
    तसेच सा वजनक आरोय वभाग यंाया अधपयाखालल ववध िजयातील
११ योगशाळेमा फत तपा ूसन घेयाचा स व सह आ ुयत यंाना न दश दे ुवन पाठ ुपरावा
कन वलेषण वरेने करयाची का यवाह ेीय तरावर ुस आहे.
(५) न उावत नाह.

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

ीगादा ( िज.अहमदनगर) ता ुलयातील वसा ुपर कपाया तलावात
कुकडी कपाचे पाणी न सोडयाने ऊसाचे पीकाचे झालेले ुनकसान

(५७) *  ४८५   ी.राहुल जगताप (ीगदा) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1) अहमदनगर िजयातील ीगदा ता ुलयातील वसा ुपर कपाया तलावात कुकडी
कपाचे पाणी न सोडयाने वसा ुपर तलाव लाभेातील हजारो हेटर जमीनीवरल
पके, कोटयवधी पये कमतीचा ऊस माहे जाने, 2013 या पहया आठवडयात
जळून गेला, हे खरे आहे काय,
2) असयास वसा ुपर तलावाचा कुकडी कपात समावेश करयात येईल व
वसा ुपरसाठ 1 टएमसी पाणी राखीव ठे ूव असे आवासन तकालन ुमयमंी
महोदयंानी दनंाक 19 जानेवार,2013 रोजी ीगदा येथील शटमंडळास दले, हे
ह खरे आहे काय,
3) असयास ीगदा ता ुलयातील वसा ूपर तलावाचा कुकडी कपात समावेश
करणेबाबत शासन तरावन कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत

ी. गरष महाजन : १. हे खरे नाह.
     कुकडी कप व वसा ूपर कप हे दोन वतं कप आहेत व कुकडी कपा ूतन
वसा ुपर कपात पाणी ेशतीसाठ सोडयाची तर ूतद नाह. या ुमळे वसा ुपर तलावात
कुकडी कपाचे पाणी ेशतीसाठ सोडयाचा न उावत नाह.
२. हे खरे नाह.
     कायालयीन अभलेखा ुनसार तकालन ुमयमंी महोदय द.१९ जानेवार २०१३
रोजी राजथान दौ-यावर हो ेत.
३. कुकडी कपंात गत पाणी नयोजन ूप ण झाले असया ुमळे आता नयाने वसा ुपर
तलावाचा समावेश कुकडी कपात कारणे उचत होणार नाह.
४. न उावत नाह.

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

नाग ूपर ुसधार यास व म.न.पा. हीत येणा-या ुगंठेवार
ुमदत 2001 असया ुमळे नागरकंाची होत असलेल ैगरसोय
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(५८) *  १३७६   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), डॉ.आशष
देश ुमख (काटोल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर ुसधार यास व म.न.पा. हीत येणा-या ुगंठेवार पदतीची ुमदत 2001
असया ुमळे नयमतीकरणापा ूसन वंचत असयाने नागरकंाची ैगरसोय होत असयाचे
दनंाक 01 ऑटोबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास,सदरल ुमदत 2010 प यत करयाची नागरकंाची मागणी आहे, हे ह
खरे आहे काय,
(3) असयास, उत मागणीया अ ुनषंगाने सदरल ुमदत वाढवयाबाबत शासनाने
ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (1), (2) होय, यासंदभात थानक लोक तनधी काडून यंाचे
द. 10 नो हबर, 2014 या नवेदनंावये शासनाचे ल वेधयात आले आहेत.
(3), (4) सदर नवेदनाचे अ ुनषंगाने नाग ूपर शहरातील ुगंठेवार वकासाबाबत व ुतनठ
अहवाल सादर करयाचे नाग ूपर ुसधार यासला कळवयात आले आहे. यावरल
अहवाल अयाप अात आहे.

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

नाग ूपर शहराया मयवत भागात असलेया ऐतहासक गंाधीसागर
तलावामये छपती शवाजी महाराजंाचा ुपतळा उभारयाबाबत

(५९) *  १०१२   ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय) :   समाननीय सा वजनक
बंाधकाम (सा वजनक उपमंासह) मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर शहराया मयवत भागात असलेया ऐतहासक गंाधीसागर तलावाया
मधोमध छपती शवाजी महाराजंाचा ुपतळा उभारयाबाबतचे नवेदन जा. .
548/2014 अवये मा. ुमयमंी यंाना दनंाक 2 ूजन, 2014 रोजी व या ुसमारास
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, माहे मा च, 2014 या अधवेशनात थानक लोकतनीधी मय
नाग ूपर यंानी गंाधीसागर तलावाया मधोमध छपती शवाजी महाराजाचा ुपतळा
उभारयासंदभात कपात ुसचना (. ए 4 ुमय लेख श षक 2051 सा वजनक बंाधकाम
वभाग, बाब . 2 माय करयात आल होती, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, थानक लोकतनधी यंानी सदर ुपतळा उभारयासाठ शासनाक ेड
आवयक ताव तयार करयासंदभात मा.आ ुयत नाग ूपर महानगरपालका नाग ूपर
यंाना माहे मे, 2014 या तीस-या आठवडयात नवेदन सादर केले हो ेत, हे ह खरे
आहे काय,
(4) असयास याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व याअ ुनषंगाने ऐतहासक
गंाधीसागर तलावाया मधोमध छपती शवाजी महारंाजा ुपतळा उभारयासाठ कोणती
का यवाह करयात आल आहे ?

ी. चंकंात पाटल : १. होय
२. नाह.
३. होय.
४. नाह.
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     सदर बाबी संदभात सामाय शासन वभागाचा शासन न णय ं. मारक-3113/
..308/29, दनंाक २१ स टबर, २०१३ मधील अ ुन ं.२ ुनसार नगर वकास
वभागाने न णय यावयाचा आहे. या अ ुनषंगाने सदर नवेदन नगर वकास वभागाक ेड
पाठवयात आले आहे.
५. न उ भवत नाह.

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

जवखेड ( ता.पाथड, िज. अहमदनगर ) येथील
जाधव कु ुटंबाची ूर हया करयात आयाबाबत.

(६०) *  १३९   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.आर.आर.पाटल
(तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.शशकंात  ंशदे
(कोरेगाव), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.बळीराम
सरसकर (बाळा ूपर), ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह ुनमंत डोळस
(माळशरस), ी.डी.एस.अहरे (सा), ॅअड.वारस पठाण (भायखळा), ी.इतीयाज
सयद (औरंगाबाद मय), ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण), ी.संाम जगताप
(अहमदनगर शहर), ी.छगन ुभजबळ (येवला), ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर),
ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी. ैवभव पचड (अकोले), ी.राणाजगजीत ंसह पाटल
(उमानाबाद), ी.गणपतराव देश ुमख (संागोले) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1) जवखेड ( ता.पाथड, िज. अहमदनगर ) येथील जाधव कु ुटंबातील तीन जणंाची
  दनंाक २१ ऑटोबर, 2014 रोजी वा यादरयान  ूर हया करयात आल
आहे , हे खरे आहे काय,
2) असयास, जाधव कु ुटंबाची हया होऊन एवढया  कालावधी ंनतरह  आरोपंीचा
अयापप यत शोध घेयात पोलसंाना अपयश आले आहे, हे ह खरे काय,
3) याबाबत ववध सामािजक, धा मक, राजकय संघटनंाया तनधंीनी या घटनेचा
न ेषध कन रायपालंाना  नवेदने  देखील दल  आहेत, हे ह खरे आहे काय,
4) असयास,सदर  िजयात  वारंवार होणाया दलत हयाकंाडातील आरोपंीवर
कोणतीच  कारवाई होत नसयाने पोलस ंयणेवर येथील जन ेतत  संताप यत
होत आहे, हे ह खरे आहे काय,
5) असयास, उपरोत करणी आरोपंीना अटक कन यंाचेवर  कारवाई करयाबाबत
शासनाने कोणती  का यवाह केल वा करयात येत आहे,
6) अयाप कोणतीह का यवाह करयात आल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) सदर ुगयातील फयाद (मयत यंाचा ुपतया) याचा ुगयातील सहभाग निचत
असयाबाबतचा ुपरावा उपलध झाला अ ूसन, या ुनसार दनंाक ३ ड सबर, २०१४ रोजी
सदर आरोपीस अटक करयात आल आहे. यायालयाने सदर आरोपीस दनंाक १३
ड सबर, २०१४ प यतची पोलस कोठडी रमंाड मं ूजर केला आहे. ुगयातील अ ुनषंगीक
सखोल चौकशी ुस आहे.
(३) होय.
(४) नाह. दलतंावरल अयाचारासंदभात ात झालेया येक तारची अ ंयत
गंाभीयाने दखल घेऊन वेळोवेळी योय या कलमावये ुगहे दाखल करयात
आले आहेत. तसेच दाखल झालेया ुगयंाचे सखोल व बारकाईने तपास करयात
येऊन तपासा ंअती आरपी वद मा.यायालयात वेळोवेळी दोषारोप प दाखल
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करयात आलेले आहेत. अहमदनगर िजयात दलतंावरल अयाचार थंाबवयाकरता
अ ुन ूसचत जाती/जमाती अयाचार तबंधक कायदा १९८९ ंअत गत जाणव जा ृगती
व शण का यम आयोिजत केले जातात. तसेच वेळोवेळी का यशाळा/ ैबठका घेऊन
ुगयंाना तबंध केला जातो.

(५)  सदर ुगयातील फयाद (मयत यंाचा ुपतया) याचा ुगयातील सहभाग निचत
असयाबाबतचा ुपरावा उपलध झाला अ ूसन, या ूनसार दनंाक ३ ड सबर, २०१४ रोजी
सदर आरोपीस अटक करयात आल आहे. यायालयाने सदर आरोपीस दनंाक १३
ड सबर, २०१४ प यतची पोलस कोठडी रमंाड मं ूजर केला आहे. ुगयातील  अ ुनषंगीक
सखोल चौकशी ुुस आहे.
(६) न उावत नाह.

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

जोगेवर ( ुमंबई) येथील न ुभ .166/167 मौजे मजास या ूभ ंखडावर
मेस स कपत कंशन कंपनी यंानी रलोकेट केलेला दवाखाना,

शाळा, अ थवट रता इ. ुसवधा शासनाक ेड हतंातरत न केयाबाबत

(६१) *  ५५६    :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) जोगेवर ( ुमंबई) येथील न ुभ .166/167 मौजे मजास या ूभ ंखडावर मेस स कपत
कंशन कंपनी यंानी नवन बहुमजल इमारतीचा ताव सन 2002 या दरयान
राबवला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, न ुभ .166/167 मौजे मजास या ूभ ंखडावरल महानगरपालकेया
वकास व नयोजन आराखयात सा वजनक उदटंाकरता र ेत, दवाखाना, शाळा व
उयान या आरत ुसवधा आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर वकासकाने या आरत ुसवधंा ैपक आताप यत कती ुसवधा
सा वजनक उदटंाकरता हतंातरत केया आहेत,
(4) असयास, सन 2004 मये सदर ूभ ंखडाया (न ूभ . 166) या मालकबाबत
हरकत नमाण होऊन सदर ूभ ंखडाची मालक यायवठ असताना या ूभ ंखडावर
बहुमजल इमारतीचे बंाधकाम कन 2006 साल यंाना ताबाप देयात आले, हे
खरे आहे काय,
(5) असयास, सदर करण यायवठ असताना देखील या इमारतंीना ताबाप
कोणया नयमाखाल देयात आले आहे,
(6) असयास, महानगरपालकेया वकास नयोजन आराखयात व वकासकाने या
ूभ ंखडावर इमारत बंाधयाचा सादर केलेया नकाशात इमारत .3 जवळ सा वजनक

उदटंाकरता आरत असलेया ुसवधंा ैपक दवाखाना ह ुसवधा अधोरेखत असताना
सया या इमारत .3 जवळ दवाखाना अितवात नाह या मागील कारणे काय आहेत,
(7) आरत ुसवधंा ैपक रलोकेट केलेला दवाखाना, शाळा, अ थवट रता इ. ुसवधा
शासनाक ेड हतंातरत न करयामागची कारणे काय आहे व या ुसवधा य
केहा उपलध होतील,
(8) असयास, शासनाची दशा ूभल कन या इमारतंीना ताबाप  देयास भाग पडणाया
अधकायंावरोधात शासन कोणती कारवाई करणार आहे ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

पनवेल (िज. रायगड) येथील तावत वमानतळाबाबत
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(६२) *  १६९९   ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पनवेल (िज. रायगड) येथील तावत वमानतळाकरता संपादत करयात
आलेया जमनीया कपत मालकंाना  गाव सोडयास आण ेशती देयास
सडकोने राजी कन फत 52 कपतंाना ुभ ंखड देऊन ेशकडो खा ेतदारंाना कुठलाह
लाभ दला नसयाचे माहे ऑटबर, 2014 मये वा या ुसमारास  उघडकस आले,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने याची चौकशी केल आहे काय, असयास, चौकशीचे नक ष
काय आहेत व याअ ुनषंगाने उत कपतंाना यंाची झालेल ुनकसान भरपाई  देऊन
यंाचे वरत ुपन वसन करयाबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२) नवी ुमंबई ंआतरराय वमानतळ व अ ुनषंगक
कामासाठ तसेच नवी ुमंबई कपासाठ भवयात संपादत करयात येणाया
जमनीया ूभधारकंासाठ ूभसंपादनापोट देय मोबदयाबाबत आण या ुनषंगक
ुपन वसन वषयक लाभासंदभातील धोरणास शासन न णय द.१.३.२०१४ व द.२८.५.२०१४

अवये शासन मायता देयात आल आहे. सदर धोरण माय असणाया बाधीत
ूभधारकंाना या ुनसार सडकोकडून लाभ दान करयात येतील. तसेच, सदर धोरण

माय नसेल कंवा इतर कारणातव सदर धोरणाचा लाभ देणे शय नसेल अशा
बाधत ूभधारकंाना नवीन कय ूभमी संपादन अधनयमा ुनसार मोबदला अदा करयात
येणार आहे.
     राय शासनाया धोरणा ुनसार लाभ िवकारयास द.२६.८.२०१४ प यत
एकूण ४९ बाधीत ूभधारकंानी / बंाधकाम धारकंानी संमती दल अ ूसन यंाना देय
मोबदयापोट पारद शक सोडतीवारे ूभ ंखड मं ूजर करयात आले आहेत द.२३.९.२०१४ ेत
द.२६.११.२०१४ या कालावधीतील ुसमारे १९०० बाधत ूभधारकंानी / बंाधकाम धारकंानी
सदर धोरणाचे लाभ िवकारयास वेछेने संमती दलेल अ ूसन या ुनसार ुपढल
का यवाह ुुस आहे.
(३) न उावत नाह.

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

रनागर िजहा णालयातील लड सेपरेशन ुयनट बंद अवथेत असयाबाबत

(६३) *  १४०१   ी.राजन साळवी (राजा ूपर) :   समाननीय सा वजनक आरोय व
कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रनागर िजहा णालयातील लड सेपरेशन ुयनट 'खरेद कन 2 व ष होऊनह
अ ुजनह हे ुयनट बंद अवथेत असयाने शासनाचे करोडो पये वाया गेले  असयाचे
ुनक ेतच माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले  आहे, हे खरे

आहे काय,
(2) असयास, उत ुयनट बंद राहयाची कारणे काय आहेत,
(4) असयास, सदर ुयनट ताकाळ ुस करणबाबत शासन तरावर कोणती का यवाह
करयात आल  वा येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) हे खरे नाह.
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(२) व (३) या णालयातील रतघटक वलगीकरण क द.२४ मे, २०१४ पा ूसन ुस
झालेले आहे. द.१४ स टबर, २०१४ रोजी सफ ुयज मशनमये शॉ ट सकट झायाने
मशन अचानक बंद पडले. सदर मशनया अधकृत ुपरवठाधारकास कळवयात आले
व यंानी तपासणी ंअती Over Voltage Protection Board मये बघाड झायाचा
अहवाल दला व पा ट बदलणे आवयक असयाचे संागतले. सदर  मशीन ज मन
बनावटची असयाने परदेशा ूतन पा ट मागवयात आला. सदर पा ट द.२६.११.२०१४
रोजी ात झाला अ ूसन तो बसवयात आला व दनंाक १.१२.२०१४ पा ूसन मशीन
ूप ववत ुस झालेल नाह.

(४) न उावत नाह.
-----------------

ुमंबई अिनशमन दलाक ेड इमारती व टॉवरचे
फायर ऑडट करयासाठ ंयणा नसयाबाबत

(६४) *  १७९   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईकरंाया ुसर ेतया िटने ुमंबईतील इमारतीचे फायर ऑडट करणे बंधनकारक
आहे मा वाढया इमारती व टॉवरचे फायर ऑडट करयासाठ ुमंबई अिनशमन
दलाक ेड ंयणाच नसयाचा धकादायक कार माहे ऑगट,2014 मये वा यादरयान
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत नाबाबत चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार इमारती व टॉवरचे फायर
ऑडट करयासाठ वतं ंयणा उभारयाबाबत ुमंबई अिनशमन दलाकडून कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) महारा आग तबंधक व जीव संरक अधनयम
२००६ मधील कलम ३(३) व नयम ४(२) या तर ुतदवये ंसंबंधत इमारतीचे मालक,
समती कंवा यवथापन यंानी शासनाने न ुयत केलेया एजसीवारे तपासणी कन
आपया इमारतीचा / आथापनाचा तसा अहवाल अिनशमन दलाला येक वषाया
जानेवार व ुज ैल महयात सादर करणे बंधनकारक आहे.
    सया ुमंबई अिनशमन दलात फ इमारतीची तपासणी करयासाठ फायर ॲट
सेल अशी ंयणा आहे. या ंयणे ंअत गत ८० अधकार का यरत आहेत.
    महारा आग तबंधक व जीव संरक अधनयम २००६ मधील कलम ३(३) व
नयम ४(२) ंअत गत ृबह ुमंबईतील इमारती / आथापने यंाची अिन ुसरत ेतया टने
इमारतंीया का ंदावया असया ुमळे इमारतंीया तपासणी संबंधीया तर ुतदंची

ंअमलबजावणी करयासाठ वतं क थापन करयात आला आहे. सदर कासाठ
एकूण ९९ अधकार नामन दशत करयात येणार आहेत. या ुनसार सदर अधकार
तपासणी कन ुट आढळयास वहत ुमदतीत ूप तता करयाबाबत ूसचना देतील व
सदर ूसचनंाची ंअमलबजावणी झायाची खाी करतील.
(२), (३) व (४) न उावत नाह.

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

घाटंजी (िज. यवतमाळ) ता ुलयातील नन ैपनगंगा
कपासाठया जमीन खरेदतील ैगरयवहार
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(६५) *  १३१   ी.वजय व ेडीवार (ह ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड), ी.संतोष टारफे
(कळम ुनर) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1) घाटंजी (िज. यवतमाळ) ता ुलयातील नन ैपनगंगा कपासाठ खरेद करयात
आलेया जमीन यवहारात 7 कोट पयंाचा ैगरयवहार झाला असयाचे दनंाक 8
नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
2) तसेच  नन ैपनगंगा कपाया ुबडीत ेातील जमनीचे ेफळ वाढवणे,
कोरडवाहू असलेया ेशतंीना बागायती दाखवणे, जमनीत सागवान, ंआयाची झा ेड
दाखवणे, फळबाग नसताना फळबागा असयाचे दाखवणे इयाद ैगरकार करयात
आले असयाचे दनंाक 7 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
 3)असयास, उपरोत ैगरयवहार करणी संबंधतंावर शासनाने कोणती कारवाई केल
वा करयात येत आहे,
3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) नाह.
     तथापी, िजहाधकार नंादेड यंाचे द. 16 जानेवार, 2012 चे पावये महामंडळास
सादर केलेया अहवाला ुनसार सरळ खरेदमधील जमीनीया यवहारात सदर रकम
अतदान झायाचे न ूमद केले आहे.
(2) नाह.
     तथापी, वरल अहवालामये संगणीकृत 7/12 चे उतारामये अशा कारची
तफावत द शवयात आल आहे.
(3) ुमय अभ ंयता, जलसंपदा वभाग, अमरावती यंानी ी. र..लंा ेडकर, अधक
अभ ंयता, ुबलडाणा पाटबंधारे कप मंडळ, ुबलडाणा व ी.क.रा.हातगंावकर,
स. ुम.अ.जसं.व, अमरावती यंाची या करणी चौकशी करता नेम ूणक कन चौकशी

ंअती द. 11 नो हबर, 2013 चे पा ुनसार सादर केलेला ुमेनहाय चौकशी अहवाल
महामंडळास सादर केला. हा अहवाल महामंडळाचे द. 14 नो हबर, 2013 ुनसार
शासनास सादर करयात आला. या मये सरळ खरेद करंताना मह ूसल खायामा फत
ुपरवलेया 7/12 चे उतारा माणे का यवाह झालेल असयाने जलसंपदा वभागाचे

अधकार अतदानास जबाबदार नाह. जमीनीया 7/12 चे उतारातील तफावतीबाबत
का यवाह करणेची बाब िजहाधकार नंादेड यंानी याकरणी संबंधत तलाठ व मंडळ
नरक यंाना नलंबत केलेले आहे. या करणासंबंधात दाखल करयात आलेल
याचका मा. यायालयात यायवठ आहे.
(4) प उावत नाह.

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

संागल िजयातील 55 हजाराहून अधक ुगंतव ूणकदारंाची
पस ंइडीया या कंपनीने करोडो पयंाची केलेल फसव ूणक

(६६) *  ९८२   ी.अनल कदम (नफाड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) संागल िजयातील ुगंतव ुणकदारंाना ुभरळ टाकून पस ंइडीया या कंपनीचे  सन
2001 पा ूसन ुस असलेले संागल माधवनगर रयावरल कायालय बंद केयाने
संागल िजयातील 55 हजाराहून अधक ैपसे ुगंतवया-या ुगंतव ूणकदारंाची  करोडो
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  पयंाची फसव ूणक झायाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा यादरयान  नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी पोलसंानी  चौकशी केल आहे काय,
(3) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार संबंधतंावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

नाशक शहर धाय वतरण कायालयाकडून वतरत
करयात येणा-या शधापका वाटपातील ैगरकार

(६७) *  ९०२   ीमती सीमाताई हरे (नाशक पिचम) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नाशक शहर धाय वतरण कायालयाकडून वतरत करयात येणा-या शधापका
वाटपातील ैगरकार माहे नो हबर, 2014 मये नद शनास  आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास धाय वतरण क मचार, से ुत क मचार व एजंट यंाची साखळी तयार
होऊन सामाय नागरकंाची पळव ूणक होत आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, शासनाने या ैगरकाराची चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  कोणती कारवाई केल
वा करयात येत आहे
 5) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे खरे नाह.
(2) हे खरे नाह.
(3), (4) व (5) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील य रोग व कुठरोग या आजारावर उपययोजना करयाबाबत

(६८) *  १२०४   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर
पिचम) :   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईत गत  6 वषात टबी ुमळे 46,606 जणंाचा ृम ुय झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच  कुठरोग न ंयण मोहमेत ुमंबईतील ए वा ड (पवळा बंगला), के-पिचम
(आ ंनदनगर, भंडारवाडी) एम ूप व ( बगणवाडी), पी-उतर (कुरार), एल ( ैबलबाजार) या
भागंामये कुठरोगाचे ण मोया माणात आढळून आले हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर करणी  शासनाने कोणती उपाययोजना केल   वा करयात
येत आहेत,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) नाह. तथाप ुमंबई शहरामये गेया ६ वषात ुसधारत राय
यरोग न ंयण का यमंात गत नद झालेया व एकूण ृम ूय पावलेया णंाची संया
६२४८ इतक आहे.
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(२) ए वा ड,के-पिचम (आ ंनदनगर, भंडारवाडी) एम- ूप व ( बगणवाडी), पी-उतर (कुरार),
एल ( ैबल बाजार) जी/नॉ थ (पवळा बंगला) या एकूण सहा वॉडामये सन २०१२-१३
मये ३७० नवीन कुठण शोधले हो ेत. सन २०१३-१४ मये ३२३ ण शोधले हो ेत.
तसेच या वषात ऑटोबर २०१४ अखेर  १३९ कुठण आढळून आले आहेत.
   तसेच आ ंनदनगर, भंडारवाडी, बगणवाडी, कुरार, ैबल बाजार, पवळ बंगला या
भागात सन २०१३-१४ मये ७२ नवीन कुठरोग आढळले हो ेत व या वषात ऑटोबर
२०१४ अखेर ३० ण आढळून आले आहेत.
(३) ुमंबईत यरोगा ुमळे होणाया ृम ूयचे माण कमी करयासाठ ुमंबई िजयाचे
एकूण २४ झोनमये  वभाजन करयात आले अ ूसन स व २४ झोनमये ुसधारत
राय यरोग न ंयण का यम राबवणे ुस आहे.
    ुमंबई शहरामये कुठणंाचे माण कमी होयासाठ कुठणंाचे लवकर नदान
येतो. यासाठ आरोय शण, जनजा ृगती का यम व व ेशष कुठरोग शोध मोहमचे
आयोजन इ.उपमावारे समाजात ल ूपन राहलेले जातीत जात नवीन कुठण
शो ूधन स व शासकय नमशासकय आरोय संथंाम ूधन मोफत बहुवध औषधोपचार
दला जातो.
(४) न उावत नाह.

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

पनवेल (िज.रायगड) येथील ओ.एन.जी.सी. कंपनीत कंाट कामगार
असलेया ुसरारकंाना वेतन देयात आले नसयाबाबत

(६९) *  ७७०   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) पनवेल (िज.रायगड) येथील ओ.एन.जी.सी.कंपनीत कंाट कामगार असलेया
ुसरारकंाना माहे जानेवार, 2014 पा ूसन वेतन देयात आले नाह, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, वेतन अदा न करयाची कारणे काय आहेत,
(3) असयास, गेल 20 व ष कंपनीत ामाणकपणे काम करणा-या ुसरारकंानी
वेतन मळयासाठ दनंाक 15 ऑगट, 2014 या वातं यदनी उपोषण केले, हे
ह खरे आहे काय,
(4) असयास, ुसरारकंाया उपोषणा ंनतर कंपनीने वेतन देयासंबंधी कोणती
का यवाह केल,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती ?

ी. दे व फडणवीस : (1) ओ.एन.जी.सी. कॉलनीमये मे. सी आय एस बी फॅसलट
सि हस ा.ल. या खाजगी ुसरा रक एजसीमा फत का यरत असलेलया 20 ुसरा
रकंाची माहे जानेवार, 2014 पा ूसन अवये बदल केयाने नमाण झालेया
ववादा ुमळे यंाना वेतन मळाले नाह हे खरे आहे.
(2) ओ.एन.जी.सी. या आथापनेत मे. सी आय एस बी फसलट सि हस ा.ल. या
खाजगी एजसीमा फत का यरत असलेया 120 ुसरा रकंा ैपक 23 ुसरा रकंाची
कंपनीने माहे जानेवार, 2014 मये यंाया उरण व सीबीडी बेला ूपर या ठकाणी
बदल केल आहे. तथाप, या 23 ुसरा रकंा ैपक 20 ुसरा रक बदलया ठकाणी
हजर न होता ओ.एन.जी.सी कॉलनी येथे ब ूसन राहत असयोन यंाया वेतनाबाबत
ववाद नमाण झाला आहे.
(3) शहर पोलस ठाणे, पनवेल यंाचेकडून ात झालेया माहती ुनसार कंाट ुसरा
रकंानी द. 20.08.2014 ेत 7.10.2014 या कालावधीत साखळी उपोषण केयाचे,
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तसेच द. 8.10.2014 ेत 10.10.2014 याकालावधीत 6 ुसरा रकंानी आमरण
उपोषण केले असयाचे द ूसन आले आहे.
(4) ओ.एन.जी.सी. या आथापनेसाठ क शासन स ुमचत शासन असयाने सदरया
ववादाबाबत करण ादेशक कामगार आ ुयत ( कय), ुमंबई यंाचेक ेड समेट का यवाह
ुस आहे.

(5) न उावत नाह.
-----------------

मंाजरपाडा वळण योजनेया (िज. नाशक) कपाचे काम बंद असयाबाबत

(७०) *  १०२२   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मंाजरपाडा वळण बंधारा योजनेया (िज. नाशक) कामाला सन 2014 - 15 करता
70 कोट पयंाची तर ूतद उपलध अ ूसन  केवळ नधी खचास शासनाची परवानगी
नसया ुमळे गेया दोन महयंापा ूसन सदर कपाचे काम बंद पडयाचे माहे नो हबर,
2014 मये नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कपाचे काम लवकरात लवकर ूप ण करयाची थानक
लोकतनधीनी द. 5 नो हबर, 2014 रोजी वा यादरयान शासनाक ेड मागणी केलेल
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी शासनामा फत कोणती  का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) होय.
(2) होय.
(3)व (4) उ व गोदावर कपाचा ृततीय ुसधारत शासकय माय ेतचा ताव
मं ूजरसाठ शासनास ात झालेला आहे. सदर तावावर शासनतरावर का यवाह
गतीपथावर आहे.

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

ंअतरगाव कप ( ता.दारहा, िज.यवतमाळ)
धरणाजवळील ेशतजमनीत धरणाचे पााी राहयाबाबत

(७१) *  ३५५    :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ंअतरगाव कप (ता.दारहा िज.यवतमाळ) धरणाजवळील ेशतजमनी गेया तीन
वषापा ूसन पायाखाल असयाने ेशतजमीन आण ेशतपकंाची चंड ुनकसानी हो ूवन
  ेशतजमन नापक झायाने  सदर जमीनी शासनाने संपादत कन  ेशतक-यंाना
गेया तीन वषाची ुनकसान भरपाई देयासंदभात थानक लोकतनधी यंानी का यकार
अभ ंयता यवतमाळ मयम कप वभाग यंाना दनंाक 27  ऑगट, 2013 आण
का यकार संचालक वद भ पाटबंधारे वकास महामंडळ नाग ूपर यंाना दनंाक 14 ऑगट,
2013 रोजी नवेदन दले, हे खरे आहे काय,
(2) तहसलदार दारहा िज.यवतमाळ यंानी सन 2010 मये ंअतरगाव कपालगतया
ेशतजमनीची मोकापहाणी कन ेशत पकंाची ुनकसानी झायाचा अहवाल देखील

दलेला आहे हे खरे आहे काय,
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(3) ंअतरगाव कपाचा न मतीचा ताव तयार करताना तंाक ुचका राहयाने
धरणालगतया ेशतजमनीवर पाणी सा ूचन राहत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) याकरणी  ेशतक-यंाची झालेल ुनकसान भरपाई देयासंदभात शासनाकडून कोणती
का यवाह करयात आल वा येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : १. होय.
२. नाह.
३. नाह.
४. ंअतरगंाव कप हा ल ुघ कप अ ुसन कपाया ुबडीत ेाकरता ुप ण संचय
पातळी प यतच ुभसंपादन केले आहे. परं ुत नवेदनात न ुमद कातकारंाची जमीन ह
कपाया ुबडीत ेाबाहेर असयाने संपादत कन घेयात आल नाह.
     तथापी शासन न णय . आवासन २०१२/आय.बी./(३०/१२)/मो..-२ द.21/९/२०१२
अ ुनसार दलेले न दशंावये सदर करणी ुपरक ुभसंपादनाची का यवाह करयाचे
तावत आहे.
५. न उ भवत नाह.

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

नगर-कयाण रोडवरल नेती व नमगाव वाघ
शवारात एस.ट. बसने ५ यतंीना धडक दयाबाबत.

(७२) *  १३६०   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर) :   समाननीय परवहन मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नगर-कयाण रोडवरल नेती व नमगाव वाघ शवारात एस.ट. बसने दनंाक
23 नो हबर, 2014 रोजी  ुदचाकवारंाना पाठमा ूगन जोराची धडक दयाने ४ जण
जखमी  व  1 जण जागीच ृम ुय ुमखी पडला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयाय, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे ?
(4) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दवाकर राव ेत : (1), (2) व (3) हे ंअशत: खरे आहे.
     द.13.11.2014 रोजी जखणगाव िज.अहमदनगर येथे मोटारसायकल अपघातामये
1 यती ृमत झायाचे आढळया ुमळे नागरकंानी राता रोको कन ंआदोलन केले
हो ेत. ंआदोलन कयाया हणया ुनसार दनंाक 12.11.2014 रोजी पारनेर आगाराया
नगर-पारनेर बसने 20.45 वाजता अपघात केला असयाने पोलसंानी बसचालकावर
ुगहा दाखल केला अ ूसन ुगहा तपासणीधन आहे.

(4) न उावत नाह.
-----------------

 ंचचणी (ता. शर, िज. ुपणे) येथील घोड धरणाया
डाया कालयाची कामे अ ूप ण असयाबाबत

(७३) *  ४८९   ी.राहुल जगताप (ीगदा) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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1) ुपणे िजयातील शर ता ुलयातील  ंचचणी येथील घोड धरणाया  डाया
कालयाची वतरका, उपवतरका, ुमय कालवा इ. कामे अ ूप ण असयाने ीगदा
ता ुलयातील हजारो हेटर े  ंसचनापा ूसन वंचत आहे, हे खरे आहे काय ,
2) असयास, घोड डाया कालयाचा अ ूप ण कामंासाठ सन   2013-14 मये 23
कोट पये जमा झाले हो ेत, हे खरे आहे काय,
3) असयास, घोड डाया कालयाया ुदतीया कामासाठचा मं ुजर असलेला नधी
ूप णपणे ख च करयात आला नाह, हे ह खरे आहे काय,

4) असयास, याबाबत शासन तरावन कोणती का यवाह केल वा करयात येत
आहे ?

ी. गरष महाजन : १) हे खरे नाह.
२) व ३) हे खरे नाह.
     घोड कप हा महारा जले ुसधार कपंात गत ुदतीकरता घेयात
आला होता. सदर कपाया कालवा व वतरका यंाया ुदतीकरता .२३.४० कोट
रकमेची नवदा सन २००७-०८ मये मं ूजर करयात आल होती. मं ूजर नवदेतील
कामा ैपक ठेकेदार कंपनीने काह काम ूप ण  केले. तथाप, या ंनतर यंाया कामाची
गती नवदा शत ुनसार नसया ुमळे द.२९/०१/२०११ रोजी सदर काम ठेकेदाराकडून
काढून घेयात आले आहे. या ंनतर ठेकेदार यायालयात गेया ुमळे करण यायवट
झायाने उ वरत काम करता आले नाह. या ुमळे सन २०१३-१४ मये सदर कामासाठ
महारा जले ुसधार कपंात गत नधी मळाला नहता.
४) सदर करण यायवट आहे.

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

नाग ूपर ुसधार यास व म.न.पा. हीत येणारे ुभ ंखड कंपोट ेडपो, बफर झेान या
ववध आरणा ुमळे नयमतीकरयापा ूसन वंचत असयाने आरण वगळयाबाबत

(७४) *  १३७७   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व), ी. ुसधाकर देश ुमख (नाग ूपर पिचम), डॉ.आशष
देश ुमख (काटोल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाग ूपर ुसधार यास व म.न.पा. हीत येणारे ुभ ंखड कंपोट ेडपो, बफर झेान या
ववध आरणा ुमळे नयमतीकरयापा ूसन वंचत असयाने हजारो नागरकंाना होणारा
ास ुदर करयाकरता आरण वगळयाबाबत मा. ुमय मंयाक ेड मागील 2 वषा
पा ूसन लंबत तावावर थापत समतीने अयाप प यत न णय घेतला नसयाचे
दनंाक 1 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत लंबत तावावर  वरत न णय घेयाबाबत शासनाने ुपढे
कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे, असयास, साधारणत: कहाप यत उत
तावावर का यवाह होणे अपेत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१), (२) व (३) शासनाने दनंाक १४.८.२०१३ या पावये नाग ूपर
शहरातील ववध आरणंात गा जमनीवरल अनधकृत अभयासातील ुगंठेवार
वकास नयमत करयासंदभात संबंधत नयोजन ाधकरणास सला देयासाठ
सह संचालक नगर रचना, नाग ूपर वभाग, नाग ूपर यंाचे अय ेतखाल सलागार
समती गठत करयाचे न दशत केलेले आहे. या ुनसार सदर समतीने उत कंपोट
ेडपो, बफर झोन या सह ववध आरणावरल ुगंठेवार वकासासंदभात संबंधत

नयोजन ाधकरणास सला देणे आवयक अ ूसन सदर करणी सलाागार समतीया
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मा गद शना ुनसार संबंधत नयोजन ाधकरणाचे यंाया तरावर का यवाह करणे
अपेत आहे. सदर समतीया कामाचा वेग वाढवयास समतीया अयंाना
कळवयात आले आहे.

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

मय नाग ूपरातील बंागलादेश वतीमये असलेया लडी तलाव, नाईक
तलावामये वारंवार पानकंायाची ैपदास होणे तसेच सभोवतालची  ंभती
नसयाने ेतथील आसपासया झोपडपयंामये पाणी शरत असयाबाबत

(७५) *  १०१४   ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर मय) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मय नाग ूपरातील बंागलादेश वतीमये असलेया लडी तलाव, नाईक तलावामये
वारंवार पानकंायाची ैपदास होणे तसेच सभोवताल  ंभती नसयाने  आसपासया
झोपडपयंामये पाणी शरणे या ुमळे थानक नागरक त झाले आहेत, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, उपरोत तलावाचे सदयकरण आण परसरातील भावीत 75
कु ुटंबयंाना नारा येथील घरकुल योजने ंअत गत घरे बन ूवन देयाकरता 5 कोट पयंाचा
नधी तसेच जे.एन. ूय.आर.एम. नधी मं ूजर झाला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, घरकुल योजने ंअत गत घर बंाधयाचे काम नधी उपलध न झाया ुमळे
अ धवट हो ूवन बंद पडले आहे, तसेच दोह तलावंाचे सदयकरणाचे काम अयाप ुस
करयात आले नाह, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास चौकशीत काय आढळून आले आहे व याअ ुनषंगाने कोणती का यवाह
करयात आल आहे वा येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : १) मय नाग ूपरातील बंागलादेश वतीमये असलेया लडी
तलाव, येथील पानकंायाया उपतंीवर न ंयण व देखरेख ठेवयाकरता व ुपढेह
समया उावणार नाह या टने महानगरपालकेवारे नवदा माग ूवन कंाटदाराची
न ुयती २ वषाया कालावधीकरता केलेल अ ूसन कंाटदारामा फत तलावातील सं ुप ण
पानकंादा काढून याची वहेवाट लावयात आलेल आहे.
२) व ३) लडी व नाईक तलावंाचे पयावरण टया संव धन करयाबाबत नाग ूपर
महानगरपालकेचा ताव अपर ुमय सचव, पयावरण वभाग यंाया अये ेतखाल
द.३०.०७.२०१४ रोजी आयोिजत ूसका ूण समतीया ैबठकत पयावरण वभागाकडून
सादर करयात आला होता. मा  महानगरपालकेने सादर केलेया ुसधारत कप
अहवालामये या दोह तलावंाया चोहबा ूजंनी अनधकृत वसाहती असयाचा उलेख
आहे याबाबत  ुदषणाचा ुमय ोत असलेया या वयंाचे ुपन वसन होईप यत ताव
वचारा थ न घेयाचे समतीने ठरवले आहे.
     जवाहरलाल नेह राय नागर ुपनथान अभयंानातं गत शहर गरबंाना ुमल ूभत
ुसवधा ुपरवणे या उपअभयानंात गत शहर गरबंाना ुमल ूभत ुसवधा ुपरवणे या

उपअभयानातं गत क शासनावारे नाग ूपर महानगरपालका ेातील जात-तरोडी येथे
.१२.४२ कोट रकमेचे २७९ घरकुलाचा कपा मं ूजर करयात आला आहे, परं ूत जागेया
अ ुनपलध ेत ुमळे फत ४५ घरकुले मं ूजर कपाया जागेवर बंाधया ंनतर उ वरत २३४
घरकुले नारा-नार येथील जागवर थलंातरत करयाचा नाग ूपर महानगरपालकेवारा
न णय घेयात आला आहे. थलंातरत २३४ घरकुलाचे बंाधकाम नारा-नार येथे गती
पथावर आहे. थलंातरत जागेवर जात-तरोडी येथील लाभाथ इछुक नसयाने नाईक
तलाव सौदयकरणा ुमळे बंाधीत होणा-या ७१ लाभाथाना नारा-नार येथील बाधयात
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येणा-या २३४ घरकुलामये समोवश करयाचा नाग ूपर महापालकेवारे न यय घेयात
आला आहे, थलंातरण व इतर बाबंीचा समावेश असणा-या ुसधारत कपास राय व
क शासनाची मं ूजर घेणे संदभात नाग ूपर महानगरपालकेकडून का यवाह अपेत आहे.

     जात-तरोडी व नारा-नार येथील एकूण २०७ घरकुलंाकरता या ूपव २.२९ कोट
उपलध करयात आले अ ूसन दतीय हयापोट क व राय शासनाचा हसा
ह ूणन .५.०५ कोट इतका नधी हाडामा फत नाग ूपर महानगरपालकेला उपलध
करयाकरता शासन न णय द.१३.११.२०१४ अवये वतरत करयात आला आहे.
४) व ५) न उ भवत नाह.

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

 ंहगोल िजहा सामाय णालयातील  हटलेटर
मशीन तं नसयाने वनावापर पडून असयाबाबत

(७६) *  १४२   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :
   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1)  ंहगोल िजहा सामाय णालयातील 5 वषा ूपव खरेद करयात आलेल  हटलेटर
मशीन तं नसयाने वनावापर पडून अ ूसन ती मशीन भंगारात काढयाची वेळ
शासनावर आयाचे माहे ऑटबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, िजहा सामाय णालयात  हटलेटर मशीन कायावीत करयासाठ
कोणती उपाययोजना करयात आल वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) व (२) हे खरे नाह.
      हटलेटर मशीनचा वापर करयासाठ तं या पदाची आवयकता नस ेत.
िजहा सामाय णालय,  ंहगोल येथे सन २००५ ेत २००९ या कालावधीमये एकुण
०६  हटलेटरचा ुपरवठा करयात आलेला होता, या ैपक १  हटलेटर सय:िथतीत
वापरात अ ूसन ५  हटलेटर ना ुदत आहेत. तसेच सन २०१३ मये ३  हटलेटरचा
ुपरवठा करयात आलेला आहे व तीनह चा ूल िथतीत अ ूसन णंासाठ वापरात आहेत.

ना ुदत  हटलेटरया ुदतीबाबतची का यवाह ुस आहे.
(३) न उावत नाह.

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

महानगरपालका व शासकय हॉिपटलमये
णंाना देयात येणाया औषधंाया दजाबाबत

(७७) *  १८०   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.राधाकृण वखे-पाटल
(शड), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा), ी.कसन कथोरे
( ुमरबाड), ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई महानगरपालकेया भाभा हॉिपटलमये ंइजेशन ुमळे एका महलेचा ृम ूय
झायाची घटना ताजी असताना घाटकोपरया राजावाडी हॉिपटलमये ंइजेशन ुमळे
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दहा महला पेशंटना ास झायाचे  माहे ऑगट, 2014 मये वा यादरयान
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर दोह घटना ुमळे महानगरपालका व शासकय हॉिपटलमये
पेशंटला देयात येणाया औषधंाया दजाबाबत नचह नमाण झाला आहे, हे खरे
आहे काय,
(3) असयास, न भाग 1 व 2 बाबत चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार सदर करणात दोषंीवर
कोणती कारवाई केल तसेच महानगरपालका व शासकय हॉिपटलमये पेशंटला
देयात येणाया औषधंाचा दजा ुसधारयाबाबत कोणती उपाययोजना करयात आल
वा येत आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

सन २०११-१२ मये जलसंपदा वभागाया
भरती कयेमये झालेया ैगरयवहाराबाबत

(७८) *  ९०३   ीमती सीमाताई हरे (नाशक पिचम) :   समाननीय जलसंपदा
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) जलसंपदा वभागाया वतीने सन 2011-2012 व 2013 मये अधक अभ ंयता
परमंडळ, नाशक व लाभेवकास ाधकरण, नाशक इयादंया आथापनेवर व ग
3 व व ग 4 पदंासाठ झालेया भरती येत ैगरयवहार झायाचे माहे सटेबर,
2014 मये नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या भरती येत वगाची नयमावल डाव ूलन महलंाया जागी
ुपषंाची न ुयती करयात आल, हे खरे आहे काय,

(3) असयास, सदर भरती येत खेळाडू उमेदवाराऐवजी अय उमेदवारंाना न ुयती
मळाल, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, सदर भरती येतील व ग नयमावल व ैगरयवहाराबाबत
शासनाकडून चौकशी करयात आल आहे काय,
(5) असयास, संबंधत दोषंीवर काय कारवाई केल वा करयात येत आहे?

ी. गरष महाजन : (१) नाह.
     तथाप, नाशक परमंडळंात गत सन २०११-१२ व २०१३ मये झालेया सरळसेवा
भरती येबाबत नाशक परमंडळ कायालयाला स टबर २०१४ मये तार ात
झाल होती.
(२) व (३) नाह.
     सरळसेवा भरती येत शासन चलत नयमा ुनसार सामािजक व समंातर
आरणाची ंअमलबजावणी करयात आल आहे.
(४) व (५) न उावत नाह.

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

मौजे कु-हाड ( ुब.ता.दारहा िज.यवतमाळ) येथील गाव तलावाचे केलेया
कामातील खाजगी जमनी संपादत कन मोबदला वाटप करयाबाबत



52

(७९) *  ३५६    :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे कु-हाड ( ुब.ता.दारहा िज.यवतमाळ) येथे ेशतक-यंाया ेशतजमनीचे दानप
  घेता रोजगार हमी योजने ंअत गत सन 1984 मये ूप ण झालेया गंाव तलावाया
कामासाठ वापरात घेतलेया जागा संपादत कन जागेचा मोबदला दान करयाकरता
का यकार अभ ंयता  ंसचन वभाग, िजहा परषद यवतमाळ यंाचेकडून दनंाक 18
ड सबर, 2013 रोजी िजहाधकार यवतमाळ यंाचेक ेड ताव सादर केला, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदरल करणी शासनाकडून तायात घेतलेया ेशतजमनी संपादत
कन चा ुल बाजार भावाने मोबदला दान करयाकरता थानक लोकतनधी
यंाचेकडून िजहाधकार यवतमाळ यंाना नवेदन दले, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरल करणी शासनाने कोणती का यवाह केल वा करत आहे आण
याचे वप काय आहे व कती कालावधीत जागेचा मोबदला वाटप करणे अपेत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४), सदर करणी मा.सवच यायालयाचा द. १२.०५.१९९५ चा न णय व
या अ ुनषंगाने मह ूसल व वन वभागाचा द. २६.१०.२०१० चा शासन न णय वचारात
घेता २० वषाया वलंबाने मोबदला देय ठरत नाह. या ुमळे ूभसंपादनाची का यवाह
करयाचा न उावत नाह.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


