
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १० माचच, २०१५ / फाल्गुन १९, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी  

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण, खननिमच ि िामगार मां्ी 

   

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९६ 

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

मौज ेदेसिडी वपांपळगाि (ता.दौंड जज.पूणे) येथील मांहदर पररसरात तीन िर्ाचखालील २ 
मुलाांच ेमतृदेह गुलाल टािलेल् या अि थेत सापडल् याबाबत 

 (१) *  ९२१६   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौज े देसवडी पपींपळगाव (ता.दौंड, जज.पूणे)  येथील शासकीय वन खात्याच्या जागेतील 
मींददर पररसरात तीन वर्ााखालील २ मुलाींचे मतृदेह गुलाल ्ाकलेल् या सव थेत सापडल् याच े
नुकतेच  ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या मलुाींचा नरबळी देण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास,  याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा  करण् यात  येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मौजे पपींपळगाींव, ता. दौड, जज.पुणे येथील शासकीय वन खात् याच े
तळ्याच ेजागेत २ लहान बालकाींचे मतृदेह ममळून आलेले ससून ते मींदीर पररसरात ममळून 
आलेले नाहीत. तसेच त ेगुलाल ्ाकलेल् या सव थेत सापडलेले नाहीत. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी यवत पोलीस  ्ेशन येथे सक मात मयत रजज.नीं. १६१ / १४ 
सीआरपीसी १७४ प्रमाण े ददनाींक १८.०२.२०१४ रोजी दाखल करण्यात आले आहे. मरण हे 
आजारामुळे झाले ससल् याच ेसदर मयताच ेप्राथममक तपासावन न ननष पन् न झालेले आहे. सदर 
मयताच ेपो ् मा ा्म ररपो ा् प्रा् त कन न ेेणेकररता वद्यकीय सिकका-याकड ेपाठवलेले ससून 
वद्यकीय सिककारी याींनी मयत बॉडया डडकम् पोज झाल् याने मयताचे मतृ् युबाबत कारण राखीव 
ठेवलेले आहे. 

सदर सक मात मयताचा तपास चालू आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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गुहागर (जज.रत् नाधगरी) येथील जेटीच् या ननिृष्ट् ट िामाबाबत 
  

(२) *  ९३८०   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गुहागर (जज.रत् नािगरी) येथील समुरकिनकना-यावर ८० लाख न पये खचा कन न बाींकलेली जे्ी 
वर्ाभराच् या आत कोसळल् याने ती तीन मदहन् याींपासून बींद ससल्याची बाब माहे जानेवारी २०१५ 
मध् ये वा त् या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर जे्ीच् या ननकृष ् कामाींसदभाात  दोर्ी व् यक तीींवर शासनान े कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
(३) नसल् यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
 

धगट्टी खदान (नागपूर) पोलीस ठाण् यातील तीन अधधिारी ि िमचचा-याांनी  
४० लक्ष रुपयाांची बनािट देयिे सादर िेल् याबाबत 

 (३) *  ११२३६   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर िगट्टी खदान पोलीस ठाण् यातील  तीन सिककारी व कमाचा-यावर ४० लाखाींच्या 
 पेसर पा च्सची बनाव् देयके सादर केल् याप्रकरणी ददनाींक २५ स् ्ेंबर, २०१४ रोजी गुन् हा 
दाखल झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या प्रकरणातील  पेसर पा ा् डडलसा व दोर्ीवर  शासनान े कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस मो्ार वाहन पवभागातील २ सिकका-याींना व २ कमाचा-याींनी 
न .४०,२४,४६७ चे बनाव् खो्े द ताऐवजवज तयार कन न शासनाची  सवणूक केल् याचे ननष पन् न 
झाले आहे. त् याींच् या पवन ध् द पो. े्.िगट्टी खदाण  येथे सप क्र. ३९३/१४ भा.दीं.पव. कलम ४०९, 
४६७,४२०,४६८, ४७१,४७७ (सीं) आणण ३४ सन् वये गुन् हा दाखल करण् यात आला ससून गुन् हा 
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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



3 

िोल् हापूर शहरात र त ेबाांधताना आयआरबी िां पनीने युहटललहट लशज्टांगिड ेदलुचक्ष िेल्याबाबत 
  

(४) *  ७०९३   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् हापूर शहरात र ते बाींकताना आयआरबी कीं पनीने युद्मल्ी मशज् ी्ंगला बगल देऊन 
र त् याींच् या खाली जलवादहन् या व रेननेेजलाईन गाडल् यामुळे तसचे त् या लाईन २५ ते ३० 
वर्ाापूवीच् या ससल्याने पाईपलाईन रोज कुठे ना कुठे गळती होत ससल् याने महापामलका 
प्रशासनाच् या वतीने केलेल् या र त ेखोदाईपो्ी त बल सडीच को्ी न पये आयआरबी कीं पनीकड े
भरण् यासींदभाातील देयक माहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास महापामलकेला पाठपवले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, आयआरबी कीं पन् याींच् यावतीने शहरात २२० को्ीींचा र ते प्रकल् प राबपवण् यात 
आला ससून चार वर्े उल्ली तरीही प्रकल् प सपूणााव थते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, र त् यावर मोयाया प्रमाणात खडेड ेपडलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, यावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
शासन ननणाय, नगरपवकास पवभाग दद. 24 जानेवारी, 2008 मकील पररच् छेद क्र. 5 नुसार 
सेवावादहन् या हलपवण् याची जबाबदारी उदयोजकाची आहे. तसचे सवलतीच् या करारनाम् यातील 
तरतूदीनुसार सेवावादहन् या हलपवण् याची जबाबदारी उदयोजकाची ससल् यान े उदयोजकान े र ते 
खुदाईपो्ी मागणी केलेली रक कम न . 2.83 को्ी महानगरपामलका देय होत नसल् याच े
महानगरपामलकेने महाराष र राय य र ते पवकास महामींडळ याींना कळपवले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींशतः खरे आहे. 
(४) उदयोजकाकडून खडड ेभरण् याची कायावाही सुन  आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
जजल् हा िावर्चि योजनअेांतगचत ५०५४ या लेखालशर्ाचखालील ननधी ‘ड’ िगच महानगरपाललिा 

के्ष्ातील नागरी भागातील र त् याांिररता िापरण् यास परिानगी देण् याबाबत. 
  

(५) *  १००८१   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   
सन्माननीय ननयोजन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल् हा वापर्ाक योजनेसींतगात ५०५४ या लेखामशर्ााखालील ननकी ‘ड’ वगा महानगरपामलका 
के्षत्रातील नागरी भागातील र त् याींकररता वापरण् यास परवानगी ममळण् याबाबत  थाननक 
लोकप्रनतननकी (सकोला प.) याींनी मा.सथा व ननयोजन मींत्रयाींना ददनाींक २८ जानेवारी, २०१५ 
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रोजी ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, जजल् ्याचे वापर्ाक ननयोजन करताना जजल् ्यातील के्षत्र ळ व लोकसींे येच् या 
आकारावर ननकी वा्पाच ेननयोजन करण् यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, लोकप्रनतननकीींच् या मागणीवर शासनाने कोणता ननणाय ेेतला आहे, 
(४) ससल् यास, ननणायाचे थोडक यात  वन प काय आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
लसांहगड र त् यािर (जज.पुणे) िारांिार होणा-या लुटमारीच् या नटना रोखण्याबाबत 

  

(६) *  ५२७०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अलमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींहगड (जज.पुणे) र त् यावन न जाणा-या नतेा जणाींकडील सोन् याचे दािगन,े नकीं मती व त ू
व रककम लु्ण्याच् या वेगवेगळ्या े्ना ददनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
ेडल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, उपरोक त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) ससल् यास, चौकशीसींती मसींहगड र त् यावर वारींवार होणा-या लु्मारीच् या े्ना 
रोखण् याबाबत शासनाने कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, सदर े्नासींदभाात दत् तवाडी पोलीस  ्ेशन येथ े
गुरक्र. १२ /१५ भादींपव कलम ३९२ प्रमाण ेदद. १८-०१-२०१५ रोजी गुन् हा दाखल ससून सदरचा 
गुन् हा तपासाकीन आहे. 
(३) सशा प्रकारच् या े्ना ेडू नये म् हणून मसींहगड रोडवर नाकाबींदी, पेरोमलींग करण् यात येत 
आहे. तसेच गुन् हेगारीवर ननयींत्रण ठेवण् याकरीता  वतींत्र मसींहगड पोलीस ठाणेची ननममाती 
करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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लभिांडी (जज.ठाणे) पररसरातील राहनाळ गािातील मढिी िां पाऊां ड मध्ये भांगार गोदामात 
लागलेल्या भीर्ण आगीत आठ िामगाराांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(७) *  ७३५७   श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.धैयचशील पाटील (पणे), श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ 
पाटील (अललबाग), श्री.रुपशे म्हा् े (लभिांडी पूिच), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (लशडी), ॲङ 
यशोमती ठािूर (तीिसा), श्री.अब्दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांब्रादेिी), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथडी), श्री.शाांताराम मोरे 
(लभिांडी ग्रामीण), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (जज.ठाणे) पररसरातील राहनाळ गावातील मढवी कीं पाऊीं डमध्ये भरलेल्या पत्रयाच्या 
गोदामात ददनाींक २७ डडसेंबर,२०१४ रोजी वा त्यासुमारास लागलेल्या भीर्ण आगीमध्ये ८ 
कामगार होरपळून मतृ्यूमखुी पडले ससून सनके कामगार गींभीरररत्या जखमी झाले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल्यास, पुणाा,राहनाळ,मानकोळी,कोपर,काल्हेर,गुींदवली,तळ,कशेळी या पररसरात मोयाया 
प्रमाणात बेकायदेशीर यवलनशील रासायननक सायायाची गोदाम े ससल्यान े ही े्ना ेडली 
ससून या गोदामाींकड ेसींबींिकत सिककारी जाणीवपूवाक दलुाक्ष कररत ससल्याच ेननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार सदर गोदामाींवर तसेच सींबींिकत सिककाऱयाींवर कोणती कारवाई केली, 
(४) तसेच कामगाराींच्या सुरक्षक्षततेसाठी व मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना आिथाक 
मदत करण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मभवींडी (जज.ठाणे) पररसरातील राहनाळ गावातील मढवी 
कीं पाऊीं डमध् ये लाकडी पट्टय्ा, लाकडाचा भूसा व ् लाज्क भींगार ्त् यादी सामानाच् या गोदामास 
दद. २७.१२.२०१४ रोजी लागलेल् या आगीमध् ये ८ जण मतृ् य ूपावले ससून ३ जण जखमी झाले 
आहेत. 
(२) या प्रकरणी सिचव (पवशेर्), गहृ पवभाग याींनी दद. २६.८.२०१४ रोजी सींबींिकताींची बदठक 
ेेतली होती. बदठकीमध् ये मभवींडी तालुक यातील गोदामाींची यादी तयार कन न सह पोलीस 
आयुक त ठाणे याींनी त् याची सचानाक तपासणी करावी, सस े ननदेश ददले आहेत. तसेच सदर 
यादी जजल् हा पररर्द कायाालयान े जजल् हािककारी, ठाणे आणण मुींबई महानगर प्रदेश पवकास 
प्रािककरणास पुरपवण् याबाबतही कळपवले आहे. 
(३) या े्नेची केलेल् या पोलीस चौकशीमध् ये, सदर जागा मालकान े गोदामाकरीता 
बेकायदेशीरररत् या भाडेयाने ददल् याचे आढळून आले आहे. तथेे व् यवसाय करणा-या भाडकेन न े
बेकायदेशीर व् यवसाय केला आहे. त् यामळेु नारपोली पोलीस ठाणे येथे जागा मालक व 
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व् यावसानयक याींच् यापवन ध् द गु.र.क्र. ५३९ /२०१४ भा.दीं.पव.सीं. कलम ३०४, ३४ प्रमाणे गुन् हा 
दाखल केला ससून, गुन् ्याचा सिकक तपास सुन  आहे. 
(४) या े्नेत मतृ् यूमुखी पडलेल् या ७ नेपाळी व् यक ती व जखमी पात्रता ननकर्ामध् ये न 
बसल् यामुळे आिथाक मदत देण् यात आलेली नाही. तथापप, एक व् यक ती उत् तर प्रदेशचा रदहवाशी 
ससल् याने त् याींचे कायदेशीर वारस ननजश्चत करण् याबाबत उत् तर प्रदेश शासनाशी पत्रव् यवहार 
करण् यात आला आहे. वारस ननजश्चत झाल् यानींतर ननकर्ानुसार वारसास मदत देण् यात येणार 
आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

निेदर निगाि (ता.अललबाग, जज.रायगड) ि इतर गाांिात  
सागरी धुपप्रनतबांधि बांधारा बाांधणेबाबत 

  

(८) *  ७६६४   श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयचशील पाटील (पेण) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवेदर नवगाव, माडवा, ्ाकादेवी,नागाव, आींबेली, पाल् हे, ह्ाळे (ता.समलबाग, जज.रायगड)  
येथील  खाडी लगत मोयाया प्रमाणात बागायती व भात शेती ससून समुरकिाच् या मोयाया 
उकाणामळेु शेतीच े मोयाया प्रमाणावर नुकसान होत ेयाबाबत समलबाग तालुक यातील  थाननक 
लोकप्रनतननकीनी सागरी कुप प्रनतबींकक बींकारा बाींकणेबाबत  ददनाींक १ जुलद, २०१३ रोजी 
ननवेदनासन् वये  महाराष र मेरर्ाईम बोडा, मुींबई याींचकेड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, उपरोक त दठकाणी सागरी कुपप्रनतबींकक बींकारा बाींकण् याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नागाव येथ ेकूपप्रनतबींकक बींका-याचे काम पूणा करण् यात आले आहे. 
    नवेदर नवगाव व माींडवा येथील कूपप्रनतबींकक बींका-याींच् या कामाींचे सवेक्षण करण् यात आले 
ससून सन २०१५-१६ या आिथाक वर्ाात राय य तरीय योजनेसींतगात करावयाच् या कामाींमध् ये या 
कामाींचा समावशे करण् यात आला आहे. 
    ्ाकादेवी, आींबेली, पाल् हे, ह्ाळे येथ ेप्रत् यक्ष दठकाणी सवेक्षण कन न आवश् यकतेनुसार व 
ननकीच् या उपल कतेनुसार कामे हाती ेेण् यात येतील. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील लसडिो हद्दीत हठिहठिाणी  
फुटलेल्या जलिाहहन्यातून पाणी िाया जात असल्याबाबत 

  

(९) *  ८१५१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.राज पुरोहीत (िुलाबा), श्री.बापुराि िथोरे 
(लशरुर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सलमर िुनािार (हहांगणनाट) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कामोठे (ता.पनवले, जज.रायगड) येथील मसडको हद्दीत दठकदठकाणी  ु्लेल्या 
जलवादहन्यातून पाणी वाया जात ससल्याची तक्रार नागररकाींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्या समुारास सींबींिकत पवभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास,  ु्लेल्या जलवादहन्यातून पाणी ददवस रात्र वाया जात ससनू ननयममत पाणी 
पट्टी भरत ससलेल्या कामोठेवामसयाींना मात्र पाण्यापासून वींिचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ससल्यास,  ु्लेल्या जलवादहनी दनु त करण्याबाबत व कामोठा पररसरातील नागररकाींना 
ननयममत पाणी पुरवठा करण्याबाबत शासनामा ा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणाची कुठली ही तक्रार प्रा् त झाली नाही. पींरत ु
काही  ु्लेल् या जलवादहन् या जईु-कामोठे ग्रामपींचायतीच् या आहेत, य या कामोठे या मसडको 
पवभागातून जातात. 
(३) व (४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल् ्यातील ठाण,े लभिांडी, िल् याण-डोंबबिली, उल् हासनगर, अांबरनाथ, बदलापूर इ. 
शहरातील सुमारे २००० मेरीि टन िचऱ् याची विल् हेिाट लािण् याबाबत 

  

(१०) *  ७००३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अलमन पटेल 
(मुांब्रादेिी), श्री.विजय िड्डटेीिार (धचमूर), ॲङ यशोमती ठािूर (तीिसा), श्री.अब्दलु सत्तार 
(लसल्लोड), श्रीमतीननमचला गािीत (इगतपूरी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनूरी), श्री.भरतशेठ 
गोगािले (महाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अलम 
शेख (मलाड पजश्चम)  :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल् ्यातील ठाण,े मभवींडी, कल् याण-डोंबबवली, उल् हासनगर, सींबरनाथ, बदलापूर ्. 
शहरातील सुमारे २००० मेरीक ्न कचऱ याची पवल् हेवा् लावण् यासाठी तळोजा येथील एकाजत्मक 
ेनकचरा व् यव थापन प्रकल् प रद्द केल् याच् या ननर्ेकाथा लोकप्रनतननकीींनी मा.मुे यमींत्री व 
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एमएमआरडीए प्रशासनाकड ेददनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी तीव्र आींदोलन करण् याचा ्शारा 
ददलेला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) ससल्यास,  ठाणे जजल् ्यातील कचऱ याची सम या रौरकि  वन प कारण करत ससनू 
नागरीकाींच् या आरो यावर होत ससलेल् या ेातक पररणामाींचा पवचार करता, शासनान ेकचऱ याची 
पवल् हेवा् लावण् यासींदभाात कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नगराध् यक्ष, सींबरनाथ नगरपररर्द याींनी ददनाींक ०६.०१.२०१५ च् या 
पत्रान् वये ददनाींक २०.०१.२०१५ रोजी पासनू सींबरनाथ शहरातील नागरीकाींच् या आरो याच् या 
प्रश् नाकररता,  वतः व सम त नगरसेवक, पक्ष कायाकत् याचसह मुींबई महानगर प्रदेश पवकास 
प्रािककरणाच् या कायाालयासमोर “लाक्षणणक उपोर्णास” बसणार ससल् याचे कळपवले होते. 
(२) व (३) तळोजा येथील ेनकचरा व् यव थापन प्रकल् पाबाबत ददनाींक १०  ेब्रुवारी, २०१५ 
रोजी प्रकान सिचव नगरपवकास-२ याींच ेसध् यक्षतेखाली बदठकीचे आयोजन करण् यात आले होते. 
त् यावेळी, मुींबई महानगर प्रदेशातील महानगरपामलकाींनी व नगरपररर्दाींनी तळोजा येथील 
सामाईक भरावभमूी प्रकल् पामध् ये सहभागी होण् यास तयार ससल् याबाबत व त् यासाठी आवश् यक 
ससलेली “द्पपींग  ी” भरण् याची तयारी ससल् याबाबतचा महासभेचा ठराव ेेवून सहमती 
कळपवण् यात यावी सस ेठरले. तसेच मुींबई महानगर प्रदेश पवकास प्रािककरणान ेया प्रकल् पाची 
पुनारचना करण् याबाबतचा प्र ताव तयार करावा ससा ननणाय ेेण् यात आला. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील व् यािसायीि इमारतीांना ग् लास फसाड लािण् यामुळे 
 अजग्नशमन दलास मदत िायाचत उद्भिणा-या सम या 

  

(११) *  ८४०३   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत सन २०१२ पूवी उ् या रादहलेल् या काचेच् या ्मारतीींसाठी महानगरपामलकेने 
ननयमावली तयार केली ससल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सजनशमन दलाच् या सूचनेनसुार या ्मारतीत आवश् यक बदल कन न ्मारती 
सुरक्षक्षत करण् यासाठी ्मारतीींना १२० ददवसाींची मुदत देण् यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल् यास, व् यावसानयक ्मारतीींना  लास  साड मोयाया प्रमाणात लावले जात 
ससल् यामळेु आग लागल् यास मदतकाया कोकादायक ठरत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, सशा उींच ्मारतीींना आग लागल् यास सजनशमन दलाकड ेपुरेशी साकन सामुग्री 
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उपल क करण् याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली सथवा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईत २८.०८.२०१३ पूवी बाींकलेल् या काचेच् या ्मारतीकररता 
बहृन् मुींबई महानगरपामलकेत े सजनसुरक्षा उपाययोजना तयार करण् यात येत आहेत. 
(२) मुींबई सजनशमन दलाने प्र तापवलेल् या उपाययोजनाींस प्रशासकीय मींजुरी प्रा् त झाल् यावर 
यापूवी सजतत् वात आलेल् या काचेच् या ्मारतीींना आवश् यक त े बदल करण् याकररता १२० 
ददवसाची मुदत देण् याचे पवचाराकीन आहे. 
(३) काचेच् या ्मारतीींकररता करावयाच् या सजनसुरक्षा उपाययोजना या दद. २८.०८.२०१३ पासुन 
सींमलात आल् या ससून, त् यानींतर प्रा् त झालेल् या प्र तापवत काचचे् या ्मारतीींना त् या लागु 
करण् यात आलेल् या आहेत. सदर उपाययोजनाींची बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा ा त का्ेकोरपणे 
सींमलबजावणी करण् यात येत ससून सशा दठकाणी आग लागल् यास मदत काया तुलनात् मक 
दृष ्या सोप ेहोत.े 
(४) मुींबई सजनशमन दलाकड े सध् या पवपवक उींचीचे हायरेनॉमलक ् लॅ् ॉमा, ्ना ्ेबल लॅडर 
उपल क ससुन सिकक उींच मशडी ससलेली गाडी परदेशातुन आयात करण् याची कायावाही सुन  
आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

साांगली लमरज िुपिाड महानगरपाललिेमध् ये िामगाराांची बनािट  
ननयुक् ती िरुन झालेला लाखो रुपयाांचा गैरव्यिहार 

  

(१२) *  ११९२२   श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ममरज कुपवाड महानगरपामलकेमध् ये कामगाराींची बनाव् ननयुक ती कन न लाखो 
न पयाींचा ेो्ाळा झाल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च् या सुन वातीस ननदशानास आले आहे व 
महानगरपामलकेमकील झालेल् या कामाींची देयके सदा करताना गदरव् यवहार झाल् याच े माहे 
डडसेंबर, २०१४ च् या सखेरीस उेडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच साींगली शहरामध्ये करण्यात आलेली रत्याींची कामे ननकृषठ दजााची झाली 
ससल्यान ेत्या कामाींची गुण ननयींत्रण तपासणी झाली आहे काय, 
(३) ससल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींिकतावर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 



10 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (1) या प्रकरणी प्रशासन सिककारी, साींगली ममरज कुपवाड 
महानगरपामलका याींनी ददलेल् या न यााददवन न ममरज शहर पोमलस ठाणे येथे गुन् हा क्रमाींक 
210/2014 भा.द.पव. कलम 420,465,468,471,34 प्रमाणे दद. 20/12/2014 रोजी गुन् हा 
दाखल केला ससून त् याचा तपास सुन  आहे. 
(2) व (3) हे खरे नाही. 
(4) व (5) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

जेएनपीटी बांदरातील निीन जेटीमळेू बाधधत होणा-या  
ग्राम थाांच् या मागण् याांिड ेशासनाच ेझालेले दलुचक्ष 

  

(१३) *  ७१४८   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) जवाहरलाल नेहन  पो ा् र ् शेवा येथील ननमााण होणा-या नपवन जे्ीमुळे बािकत होणा-या 
न् हावे ग्राम थाींच् या मागणीकड े दलुाक्ष केल् याच् या ननर्ेकाथा न् हावा ग्राम थाींनी जेएनपी्ी 
प्रशासनापवरोकात ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोजीच् या सुमारास आींदोलन केले हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल् यास, या ग्राम थाींच् या मागण् यासींदभाात शासनान ेकोणता ननणाय ेेतला आहे व त् याींचे 
 वन प काय आहे, 
(३) स्याप यासींदभाात ननणाय ेेतला नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) जवाहरलाल नेहन  पो ा् र ् हे पवश् व त मींडळ कें रकि 
शासनाच् या सखत् यारीत आहे. 

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

”एसआरए” च्या जलमनीांसाठी वििासिाने रेडीरेिनरच्या  
आिारणीप्रमाणे २५ टक्िे शुल्ि देण्याबाबत 

  

(१४) *  ८११९   श्री.समीर िुणािार (हहांगणनाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.गोिधचन शमाच 
(अिोला पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर), श्री.अजय चौधरी 
(लशिडी) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  “एसआरए” च्या जममनीींसाठी पवकासकाने रेडीरेकनरच्या आकारणीप्रमाणे २५ ्कके शुल्क 
देणे आवश्यक ससल्याच्या शासन आदेशाचा चुकीचा सथा लावल्याने “एसआरए” प्रािककरणाला 
कोट्यवकी न पयाींचा  ्का बसल्याचे कॅगच्या सहवालात पष् झाले, हे  खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, एसआरए प्रकल्पाींत गदरव्यवहार, महसुली तो्ा, दींडवसलुीचा सभाव या बाबीींचा 
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ेो्ाळ्यात समावेश ससल्याच ेउेडकीस आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर ेो्ाळ्याची शासनामा ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) ससल्यास, दोर्ीींपवरोकात कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ननवासी लेखा पररक्षा सिकका-याींनी झोपडप््ी पुनवासन 
प्रािककरणाच् या सन २०१२-१३ मध् ये केलेल् या ननरीक्षणात शासन ननणाय गहृननमााण ददनाींक 
२६.५.२००९ च् या तरतूदीनुसार पवकासकाकडून वसूल करण् यात येणा-या सिकमूल् याची रकमेची 
चुकीच् या पध् दतीने गणना केल् यामुळे तो्ा झाल् याचा आके्षप नोंदपवला होता. सदर आके्षपास 
सनुसन न झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणान े ददनाींक ७.२.२०१४, ददनाींक ११.२.२०१४ व ददनाींक 
२३.२.२०१५ सन् वये पवकासकाकडून वसूल करण् यात येणारी सिकमूल् याची रक कम शासन 
सिकसूचना, नगर पवकास पवभाग, ददनाींक १६.४.२००८ व ददनाींक २८.६.२०१२, तसेच शासन 
ननणाय, गहृननमााण पवभाग ददनाींक २.७.२०१० सन् वये करण् यात आलेली ससून ती यो य आहे 
सशा आशयाचा पूताता सहवाल लेखा सिकका-याींना पाठवून तो आके्षप बींद करण् याबाबत 
कळपवलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरामध् ये सायबर गुन् हयाच् या सांख् येत मोयाया प्रमाणात िाढ होत असल् याबाबत 
  

(१५) *  ५८९०   प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (लशडी), : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरामध् ये सायबर गुन् हयाच् या सीें  येत मोयाया प्रमाणात वाढ होत ससल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये  वा त् या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, शासनान ेसायबर गुन् ्याींना प्रनतबींक करण्यासाठी  कोणती कारवाई  केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) बहृन् मुींबईतील सवा पोलीस ठाण् यामध् ये सायबर गुन् ्याची नोंद मादहती व तींत्रनान 
काय्यान् वये करण् यात येत.े त् याचप्रमाणे पवशेर् व गींभीर सायबर गुन् ्याींची नोंद सायबर 
पोलीस ठाण् यामध् ये केली जाते. सदर गुन् ्यातील आरोपीता पवन ध् द जा तीत जा त ताींबत्रक 
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पुरावा गोळा केला जातो. त् याकररता परदेशात ससणा-या सव् हार, वेबसाई्, ने् वनकच ग साई्च े
सडममनन रे्सा तसेच आींतरराष रीय सामींज य करार ससलेल् या देशाशी सींपका  साकून मादहती 
ममळपवण् यात येत.े आरोपीताींचा कसुन शोक ेेवुन त् याींना मादहती व तींत्रनान कायदा, भारतीय 
दींड पवकान काय्यान् वये जा तीत जा त मशक्षा ममळावी त् यायोगे तपास पुणा कन न 
न् यायालयात सदर आरोपीता पवन ध् द दोर्ारोप पत्र सादर केले जात.े 
     मुींबईतील सवा पोलीस ठाण् याींतील पोलीस सिककारी व पोलीस सींमलदार याींना प्रमशक्षण 
मशबीर आयोजजत करण् यात आले ससून सदर प्रमशक्षणाींतगात सायबर गुन् हे सन् वेर्ण तसेच 
बॅनकीं ग के्षत्रात होणारे गुन् हे या सींदभाात मादहती तसचे सदर गुन् ्याींना प्रनतबींक व प्रक्ीकरण 
करण् याकररता तसेच सायबर गुन् हे हाताळण् यासाठी पवशेर् ताींबत्रक प्रमशक्षण देण् यात आलेले 
आहे. सदर प्रमशक्षण ेेतलेल् या सिककारी व कमाचारी तसेच मुींबई याींच ेमा ा तीन ेसायबर गुन् हे 
प्रनतबींकाकरीता सवा सामान् य लोक तसेच शालेय व महापव्यालयीन पव्याथी, न् यायालयीन 
सीं था व सरकारी कायाालये याींना सायबर गुन् ्याींबाबत मादहती देवून जागन कता ननमााण केली 
जात आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि येथे लसांह थ िुां भमे्याची िामे मांदगतीने सुरु असल्याबाबत 

(१६) *  ६०२९   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत 
पिार (बारामती), श्री.हनमुांत डोळस (माळलशरस), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राणा 
जगजजतलसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.हसन मु्ीफ (िागल), श्री.भािर जाधि (गुहागर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (सहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.अब्दलु 
सत्तार (लसल्लोड), ॲङ यशोमती ठािूर (तीिसा), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विखे-पाटील (लशडी),  :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे मसींह थ कुीं भमळेा काही मदहन् याींवर आला ससताींना सवाच काम ेमींदगतीन ेसुन  
ससल् याच ेमाहे जानेवारी २०१५ च् या पदहल् या स् ताहात उेडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर कामाची शासनामा ा त पाहणी केली आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर कामे तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मसींह थ कुीं भमेळा सन २०१५-१६ सींतगात नामशक - त्रयींबकेश् वर येथे होणा-या सवा प्रकारच् या 
कामाींची पाहणी व आढावा मा.मींत्री, जलसींपदा तथा पालकमींत्री, नामशक जजल् हा याींच े तरावन न 
तसेच प्रकान सिचव (नपव-२), पवभागीय आयुक त व जजल् हािककारी तसेच कायाान् वयीन यींत्रणाींचे 
पयावेक्षीय सिककारी याींच े तरावन न वेळोवळेी ेेण् यात आलेला आहे. 
(३) मसींह थ कुीं भमळे्याच ेआयोजन व सींमलबजावणी सींदभाात ददनाींक २८/१२/२०१२ च् या शासन 
ननणायान् वये मा.मुे  यमींत्री महोदय याींच् या सध् यक्षतखेाली मशखर सममती, मा.मुे य सिचव 
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याींच् या सध् यक्षतेखाली उच् च तरीय सममती, मा.पालकमींत्री, नामशक जजल् हा याींच् या 
सध् यक्षतेखाली जजल् हा तरीय सममती, व जजल् हािककारी नामशक याींच् या सध् यक्षतखेाली 
जजल् हा तरीय कायाकारी सममतीची नेमणूक करण् यात आलेली आहे. 
     यामशवाय मा.मुे यमींत्री महोदय याींच् या सध् यक्षतेखालील मशखर सममतीन े व मा.मुे य 
सिचव याींच् या सध् यक्षतखेालील उच् च तरीय सममतीने वळेोवेळी  ेेतलेल् या व ेेतल् या जाणा-या 
ननणायाची कालबध् द व यश वीपणे सींमलबजावणी करण् याच् या हेतूने सपर मुे य सिचव 
(सा.बाीं.पव.) याींच् या सध् यक्षतेखाली ददनाींक ९/२/२०१५ च् या शासन ननणायान् वये कें रकिीय सममती 
गठीत करण् यात आलेली आहे. 
     मा.मुे यमींत्री महोदय याींच् या सध् यक्षतेखाली मशखर सममतीने मान् यता ददलेल् या 
आराखडेयातील कामे पूणा करण् यासाठी ननयोजन करण् यात आले ससून, त् यानुसार कायम वन पी 
कामे माचा, २०१५ सखेर पूणा होणे सपेक्षीत ससून, तात् पुरत् या  वन पातील कामे कामाच् या 
 वन पानुसार जुन २०१५ सखेर पणूा करण् याच ेननयोजन करण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील बी.आर.टी मागाचच् या प्रिल् पात गैरव् यिहार झाल्याबाबत 

(१७) *  ८२४२   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिचती), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वारगे् ते कात्रज व  वारगे् ते हडपसर या पुण् यातील प्रायोिगक तत् वावरील बी.आर.्ी 
मागााच् या प्रकल् पात गदरव् यवहार झाल् याचा ठपका शासनाच् या उच् च तरीय सममतीने वतापवला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, पुण् यातील बी.आर.्ी. प्रकल् पातील आजवर झालेला खचा आणण त् या प्रमाणात 
झालेले काम ननकृष ् दजााच ेससल्याबाबतच ेआके्षप सहवालात नोंदपवले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल्यास, शहरातील पथदशी बी.आर.्ी.प्रकल् पाची सखोल चौकशी कन न दोर्ीींवर कारवाई 
करण् याची सूचना सममतीच् या सहवालात करण् यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, सदर प्रकरणात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  वारगे् ते कात्रज व  वारगे् ते हडपसर या पुण् यातील प्रायोिगक 
तत् वावरील बी.आर.्ी. मागााच् या प्रकल् पात गदरव् यवहार झाल् याप्रकरणी राय य शासनाने कोणतीही 
उच् च तरीय सममती नेमली नसल् याने गदरव् यवहार झाल् याचा ठपका ठेवण् याचा प्रश् न उ्् ावत 
नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरातील जुन् या ि मोडिळीस आलेल् या उपिर प्रा त इमारती तसेच  

म् हाडाच् या ५६ िसाहतीच् या पूनविचिासाबाबत 
  

(१८) *  ६५४७   श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.तुिाराम िात े
(अनुशजक्तनगर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या उपकर प्रा् त ्मारती तसेच म् हाडाच् या ५६ 
वसाहतीमकील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या ्मारतीींचा पुनपवाकास करण् यासाठी शासनान े
मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ३३ (५), ३३ (७) नुसार नकमान ३०० चौ. ु्ाचे ेर 
(आतील के्षत्र ळ) व ३३ (९), ३३ (१०) सन् वये नकमान ५०० चौ. ु्ाींचे ेर (आतील के्षत्र ळ) 
देण् याचा ननणाय शासनाने ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर प्रकरणी पुनपवाकास कामाींना परवानगी देण् याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुींबई शहर बे्ावरील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या उपकरप्रा् त 
्मारतीचा पुनपवाकास मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील पवननयम ३३ (७) व ३३(९) नुसार 
तर म् हाडाच् या ५६ वसाहतीमकील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या ्मारतीींचा पुनपवाकास मुींबई 
पवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील पवननयम ३३ (५) नुसार करण् यात येत ससून सदर दोन् ही 
पवननयमाींतगात लाभार्थ याचस नकमान ३०० चौरस  ु्ाचे ेर देण् यात येते. मुींबई पवकास ननयींत्रण 
ननयमावलीतील पवननयम ३३(९) सींतगात भुखींडाच् या के्षत्र ळानुसार १५ त े ३० ्क के पयचत 
सिककचे के्षत्र ळ सनुनेय करण् यात आले आहे. 
(२) मुींबई शहर बे्ावरील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या उपकरप्रा् त ्मारतीचा 
पुनपवाकासाकरीता पवकासकाींकडून मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील पवननयम ३३ (७) 
नुसार प्र ताव  प्रा् त झाल् यावर मुींबई ्मारत दनु  ती व पुनराचना मींडळामा ा त प्र तावाची 
छाननी कन न त् यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण् याची कायावाही करण् यात येत.े तसेच म् हाडा 
समभन् यासाींमकील ्च् छुक सीं थाींनी पुनपवाकासाकरीता सजा केल् यावर त् यावर मुींबई गहृननमााण व 
के्षत्रपवकास प्रािककरणामा ा त तातडीने कायावाही करण् यात येते. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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इचलिरांजी (जज. िोल् हापूर) पाललिेच् या “लेि िाचिा अलभयान” 
योजनेच् या मांजूरीसाठी उपविधीतील ्ुटी दरू िरण् याबाबत 

  

(१९) *  ९३१४   डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) “लेक वाचवा समभयान” ्चलकरींजी (जज. कोल् हापूर) पामलकेने चार वर्ाापूवी नवजात 
मुलीींच् या नाव े१० हजार न पये ठेव ठेवण् याचा ननणाय ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या योजनेच् या मींजूरीसाठी आवश् यक ससणाऱ या उपपवकीतील त्रु्ी दरू 
करण् याबाबत प्रशासनाकडून सना था दाखपवण् यात आली ससल् याने या योजनचेा बोजवारा 
उडालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, गेल् या चार वर्ाापासून ३०० सजा मींजूरीच् या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) ससल् यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे सींशतः खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) महाराष र नगरपामलका, नगरपींचायती व औ्योिगक नगरी सिकननयम, १९६५ च् या 
कलम ३२२ सन् वये ‘’लेक वाचवा समभयान’’ या उपपवकीबाबत ननणाय ेेण् याबाबतची बाब 
जजल् हािककारी, कोल् हापूर याींच् या सखत् याररतील ससल् याच े जजल् हािककारी, कोल् हापूर याींना 
कळपवले आहे. 

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

भाांडुप (मुांबई) येथील डोंगराळ विभागातील झोपडपट्टीिररता  
ननयोजनबध् द मा टर  लॅन तयार िरण् याबाबत  

(२०) *  ६५२५   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तुिाराम िाते (अनुशजक्त नगर) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  भाींडुप (मुींबई) येथील डोंगराळ पवभागातील झोपडपट्टीकररता ननयोजनबध् द मा ्र ् लॅन 
तयार कन न च्ई ननदेशाींक (ए एसआय) वाढवून देण् याबाबत  थाननक लोकप्रनतननकी, 
समाजसेवक व रदहवाशी याींनी ददनाींक १४  ेब्रुवारी, २०१४ रोजी मा.मुे यमींत्री व प्रकान सिचव, 
गहृननमााण पवभाग याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कारावी मुींबई येथील झोपडपट्टी प्रमाणेच भाींडुप येथील डोंगराळ भागात कठीण के्षत्र 
म् हणून ेोपर्त करण् याबाबत कोणती कायावाही करण् यात आली आहे, 
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(३) ससल् यास, कारावी येथील झोपडपट्टीचे ननकर् भाींडुप पवभागासाठी लावून पनुपवाकासाची 
योजना जाहीर करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) भाींडूप, मुींबई येथील डोंगराळ भाग कदठण के्षत्र म् हणून ेोपर्त 
करण् यासींदभाात भाडकेन  कृती सममती याींच ेददनाींक ९.२.२००८ व तत् कालीन लोकप्रनतननकी याींच े
ददनाींक ६.१२.२०११ तसचे सध् याच् या लोकप्रनतननकीींच े ददनाींक ६.२.२०१५ रोजीचे ननवेदन प्रा् त 
झालेले आहे. 
(२), (३) व (४) भाींडूप येथील डोंगराळ भाग हा स्यःजथतीत कदठण के्षत्र म् हणून ेोपर्त 
केलेला नाही. बहृन् मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च् या तरतूदीनुसार त् यातील स्ीची 
पूताता होत ससल् यास झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणास कदठण के्षत्र ेोपर्तच करण् याचा पवचार 
करता येतो. मा.सद याींना सपेक्षक्षत ससलेल् या भाींडुप येथील ‘’कदठण के्षत्र ‘’ ससलेल् या भागाचा 
ननदेश केल् यास झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणास पुढील कायावाही करणे सुलभ होईल. 

----------------- 
राज् यात पोललस विभागात ६७७० विविध पदे ररक् त असल्याबाबत 

  

(२१) *  ६६४०   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.सभुार् साबन े(देगलूर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.दत्ता्य 
भरणे (इांदापूर), श्री.अलमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.चांद्रिाांत सोनिण े (चोपडा), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.जयदत्त क्षीरसागर 
(बीड) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यात स् पर पोलीस महासींचालक त ेसहायक उपननरीक्षक दजााच् या सिकका-याींची समुारे 
६७७० पदे ररक त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, दहशतवादाच्या हल्याबाबत वारींवार गु्तचर यींत्रणेकडून ममळणारे सींदेश, 
ददवसेंददवस वाढीस लागलेले पवपवक गुन््याचे प्रकार, मदहला व शाळकरी मुलीींवर होणारे 
बलात्कार व त्यामळेु हकायदा व सुव्यवथेची गींभीर समया ननमााण झालेली ससल्यान े
पोलीस यींत्रणेवर कामाचा ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदरची ररक त पदे तातडीन ेभरण् यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली  
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) उपरोक त ररक त पदे सरळसेवा व पदोन् नतीन ेभरण् याबाबत कायावाही सुन  आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

लसांधुदगूच जजल् हयातील रेडी बांदर वििसातील अटी ि शतीच ेउल् लांनन िन न अने ट 
 लशवपांग िां पनीन ेशासनाच ेिोट्यिधी न पयाांचे नुिसान िेल्याबाबत 

  

(२२) *  ७९८४   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींकुदगूा जजल् हयातील रेडी बींदर पवकमसत करण् यासाठी महाराष र मेरर्ाईम बोडा आणण 
सने ् मशपपींग कीं पनी याींच् यात करार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर करारातील स्ीनुसार तीन वर्ाात बींदर बाींककाम पूणा करणे आवश् यक 
ससताींना मशपपींग कीं पनीकडून आजतागायत कोणतेही पालन झालेले नसून बींदर हद्ददेखील 
ननजश्चत झालेली नाही, ननयाात माल हाताळणीसाठी आवश् यक ससणा-या बँक गॅरीं्ीची पूताता 
केलेली नाही, चढणावळ शुल् कापो्ी शासनाने तीन न पये प्रनत्न ससा दर लागू केला 
ससताींनाही कीं पनीने ४५ न पये प्रनत्न दर आकारणी केलेली आहे, त् याचप्रमाणे महाराष र 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाची तसचे पया् न पवभागाचीही परवानगी ेेण् यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच करारानुसार सदर कीं पनीने सुकाररत आराखडा तयार कन न त् याचा पूणात् वाचा दाखला 
ेेणे आवश् यकता ससताींनाही स्ी व शतीच ेउल् लींेन कन न  रेडी बींदराचा व् यावसानयक वापर 
सुन  केल् यामुळे शासनाचे कोट्यवकी न पयाींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, याबाबत शासनान ेतातडीने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्तर आले नाही) 
----------------- 

 
नेिाळीनािा (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) तसेच िल्याण येथील  

वििासिाांनी नागररिाांची फसिणूि िेल् याबाबत 
  

(२३) *  ७२४९   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शरददादा 
सोनिणे (जुन्नर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ज्ञानराज 
चौगुले (उमरगा), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नेवाळीनाका (ता.सींबरनाथ जज.ठाणे) येथे आकृती बबल् डसाने चाळ पध् दतीची सनिककृत ेरे 
बाींकून सवासामान् य गरीब नागररकाींची  सवणूक केल् याच े माहे जानेवारी २०१५ वा त् या 
दरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कल् याण (जज.ठाणे) येथील  म साई मस्ी बबल् डरकडून  व त ेराींच े आममर् 
दाखवून लाखो न पयाींची  सवणुक केल् याप्रकरणी ४३ जणाींनी कल् याण बाजारपेठ पोलीस 
ठाण् यात ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच कल्याण (जज.ठाणे) येथे भानसुागर ्ॉकीजजवळ कायाालय ससलेल्या श्री.साई 
एकपवरा बबल्डसाने वत ेराींचे प्रलोभन दाखवून ११६ गरजू नागररकाींकडून १ को्ी ६० लाख 
न पये ेेऊन पलायन केल्याची तक्रार नागररकाींनी ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१४ रोजी महात्मा 
 ुले पोलीस ठाण्यात नोंदपवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, उकत प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) ससल् यास, चौकशीसींती काय ननदशानास आले व त्नसुार सदर बबल् डसचवर कोणती 
कारवाई करण् यात आली वा  येत आहे, 
(६)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) नेवाळीनाका ता. सींबरनाथ, जज. ठाणे येथ ेआकृती बबल् डसा पवन ध् द महात् मा  ुले चौक 
पोलीस  ्ेशन गु.रजज.नीं. ७७८/२०१४ भादींपवसीं कलम ४२०, ४०६, ४४७, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
३४ प्रमाणे गुन् हा दाखल करण् यात आला ससून, प्रकरणी चार आरोपीींना स्क करण् यात आली 
ससून ११ आरोपीींचा शोक ेेण् यात येत आहे. प्रकरणी आरोपीींकडून १४,५६,८९०/- न पये ह तगत 
करण् यात आले आहेत. प्रकरणी सदर कीं पनीची बँक खाती मा. न् यायालयाचे आदेशान् वये 
सी.आर.पी.सी. कलम १०२ प्रमाण ेगोठपवण् यात आलेली ससून गुन् ्याचा तपास सुन  आहे. 

कल् याण (जज.ठाणे), येथील  मसाई मस्ी बबल् डसा पवन ध् द बाजारपेठ पोलीस  ्ेशन 
गुरनीं. ३३/२०१५ भादींपव ४२०,४०६,३४ प्रमाणे गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. 

प्रकरणी आरोपी शोक ेेण् यात येत ससून गुन् ्याचा तपास सुन  आहे. 
कल् याण (जज.ठाणे) येथील श्री.साई एकपवरा बबल् डसा पवन ध् द महात् मा  ुले चौक 

पोलीस  ्ेशन गु.रजज.नीं. ८६४ / २०१४ भादींपवसीं कलम ४२०, ४०६, ३४ गुन् हा दाखल करण् यात 
आला आहे. 

प्रकरणी आरोपीींना स्क करण् यात येत ससून गुन् ्याचा तपास सुन  आहे. 
(६)  प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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पजश्चम महाराष्ट्र देिथान सलमतीबाबत 

(२४) *  ६५९६   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.हररर् वपांपळे 
(मुनत चजापूर), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.विजय औटी (पारनेर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.प्रताप धचखलीिर (लोहा), :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   काय :- 
  

(१) साडतेीन शकतीपीठाींपदकी एक ससलेले कोल्हापूरातील महालक्ष्मी मींदीर, जोनतबा देवालय 
यासह कोल्हापूर, साींगली आणण मसींकुदगुा या तीन जजल््याींमकील ३०६७ देवथाने पजश्चम 
महाराषर देवथान सममती सींतगात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर देवथानच्या देवालयात भापवकाींकडून येणारे दागदागीन े नकती आहेत, 
त्याचे मुल्य नकती आहे व या देवथानाच े वापर्ाक उत्पन्न नकती आहे याबाबतचे दहशोब व 
त्याचे लेखा पररक्षण करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व पजश्चम महाराषर देवथान सममतीन े
देवथानाच्या व्यवथापनात आणण कारभारात प्रचींड गदरव्यवहार केला ससल्याच े दहींद ू पविकन 
पररर्देने नुकतेच पुराव्यासह उेडकीस आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, शासनान ेयाप्रकरणी चौकशी कन न पुढे काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) देव थान व् यव थापन सममतीच् या ननयींत्रणाखालील कोल् हापूर येथील श्रीमहालक्ष् मी मींददर, 
श्रीजोनतबा मींददर व मसींकुदगूा जजल् हयातील काही मींददराींकडील दािगन् याींच ेमुल् याकन सन २०१२-
२०१३ मध् ये करण् यात आले ससनू त् याचे मुल् य न .२४,६१,०३,९६६/- ्तके आहे. तसेच ग्रामीण 
भागातील मींददराींकडील दािगने सल् प प्रमाणात ससून त् याींची मादहती सींकमलत करण् यात येत 
आहे. 
     देव थान व् यव थापन सममतीच े सन २०१३-२०१४ या आिथाक वर्ााच े वापर्ाक उत् पन् न 
रक कम न पये १४,६६,८३,०३७/- ्तके आहे. देव थान सममतीच े सन २००६-०७ या आिथाक 
वर्ाापयचत लेखापरीक्षण पूणा झालेले ससून सन २००७-२००८ ते सन २०११-२०१२ सखेरच े
लेखापरीक्षण करणेसाठी म.ेकोचर सॅण् ड ससोमसए्स,् मुींबई या सींपवकाननक लेखापरीक्षकाींची 
ननयुक ती करण् यात आली ससून त् यानुर्ींगान ेसदर कालावकीच ेलेखापररक्षण सुन  आहे. 
(३) पजश्चम महाराष र देव थान सममतीच् या कारभाराबाबत दहींद ूपविकन पररर्देन ेकेलेला तक्रार 
सजा शासनास प्रा् त झाला ससून त् यानुर्ींगाने पुढील कायावाही सुन  आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही.  
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मुांबई आणण पुणे शहरात बसविण् यात आलेल् या सीसीटीव् ही  
िॅम-ेयाांपैिी अनेि िॅमेरे नादरुु त असल् याबाबत 

  

(२५) *  ५१९७   श्री.अलमत विलासराि देशमखु (लातूर शहर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भािर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.दत्ता्य 
भरणे (इांदापूर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सभुार् 
साबने (देगलूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार हहल), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - 
पाथडी), अॅड.आलशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि 
(िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राज 
पुरोहहत (िुलाबा), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), 
श्री.सांजय पोतनीस (िललना), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), 
श्री.लशररर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईसह राययात वाहतूक व्यवथेवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी राययभरातील सवाच शहरात 
सी.सी.्ी.व्ही. बसपवण्याचा ननणाय शासनाने माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आठवडेयात 
ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, राययभरातील पवपवक महत्वाच्या दठकाणी लावण्यात आलेले २५३७ सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे बींद ससल्याचे तसेच मुींबई व पुण्यातील महत्वाच्या दठकाणी ६४८ कॅमेरे केवळ 
ददखाव्यासाठी उभे ससल्याचे गहृ पवभागातील सहवालात नमूद करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ससल्यास, २६/११ च्या े्नेनींतर ेोर्णा केलेल्या मुींबईत ५ हजार सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसपवण्याचा प्रकल्प उ्याप सपूणा ससल्यामुळे मुींबईतील जनतेची सुरक्षा कोकयात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, राययातील महत्वाच्या दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमरेे बसपवण्याबाबत तसेच ज े
कॅमेरे सगोदरच लावलेल आहेत त्याींच्या देखरेख व दनु तीबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली सथवा करण्यात येत आहे, 
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(५) ससल्यास, याबाबत पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) मुींबई मकील सावाजननक दठकाणी सीसी्ीव् ही कॅमेरे बसपवण् याबाबत 
उच् च  तरीय शक ती प्रदान सममतीने ददनाींक ५.१.२०१५ रोजीच् या बदठकीमध् ये करार करण् यास 
मान् यता ददली आहे. 
२), ३) व ४) शासनात े पुणे व पपींपरी-िचींचवड शहरामध् ये ४४० दठकाणी १२८५ कॅमेरे 
बसपवण् याचे प्र तापवत ससून स्यःजथतीमध् ये १५९ दठकाणी ३७३ सीसी्ीव् ही कॅमेरे बसपवले 
आहेत. यापदकी बींद जथतीमध् ये एकही कॅमेरा नाही.  
     मुींबई मध् ये ६०२० सीसी्ीव् ही कॅमेरे बसपवण् याबाबत ददनाींक ७.२.२०१५ रोजी कायाादेश 
देण् यात आले आहेत. मुींबई मध् ये सीसी्ीव् ही कॅमेरे बसपवण् यासाठी दठकाणी ननजश्चतीबाबत 
कीं पनी मा ा त स्याप सवेक्षण चालू आहे. 
     प्रकल् प कायााजन्वत झाल् याींतर सींबींकीत कीं पनी मा ा त पुढील ५ वर्ााकररता सीसी्ीव् हीची 
देखभाल व दनु  ती करण् यात येणार आहेत. 
५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील विलेपाले (पूिच) येथील अनधधिृत पाकििं गबाबत 

  

(२६) *  ७५६१   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील छत्रपती मशवाजी आींतरराषरीय  पवमानतळ पररसरात वाहन पाकीग शुल्क सन्य 
वाहनतळाच्या शुल्कापेक्षा खुप जात ससून या शुल्कातून सु्का कन न ेेण्यासाठी 
पवमानतळाशी सींबींकीत व्यवसाय करणाऱया ्ूरर् गाडेया शेकडोंच्या सींेयेने पवलेपाले (पूवा) 
भागातील रत्याींवर सनिककृतपणे उ्या केल्या जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर सनिककृत पाकीग केलेल्या गाडेयाींमुळे पवलेपाले (पूवा) भागात वाहतूकीची 
कोंडी होत ससून सशा गाडेयाींवर वाहतकू पोमलसाींमा ा त केवळ १०० न .  दींड आकारला जातो 
हा  दींड पवमानतळावरील पाकीगसाठी  लागणा-या शुल्कापेक्षा सत्यींत सल्प आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, सनिककृत पण ेउ्या ससणाऱया या गाडेयाींचे चालक गल्लो गल्ली ेोळकयान ेउभ े
रहात ससनु या  पररसरातील वाढत्या चोऱयाींमळेु नागरीकाींमध्ये सींशयाच ेव मभतीचे वातावरण 
ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास , या सनिककृत गाडेयाींच्या पानकच ग पवरोकात केवळ १०० न . दींड  न आकारता 
वाहतूक पोमलसाींकडून  ठोस  कारवाई करणे सपेक्षक्षत आहे  सन्यथा गींभीर प्रकार ेडण्याची 
शकयता ससल्याने याप्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास , पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पवलेपाले पूवा भागातील काही र त् याींवर सनिककृतपणे ्ूरी ् 
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गाडेया उ् या केल् या जातात. 
(२) मो्ार वाहन काय्यातील प्रचमलत तरतुदीनुसार दींड आकारण् यात येतो. 
(३) सशा प्रकारची बाब आढळून आलेली नाही. 
(४) सनिककृतपणे वाहने उभी करणा-या वाहन चालकाींवर मो्ार वाहन काय्याींतगात कारवाई 
करण् याचे वाहतूक पोलीसाींना सिककार आहेत. त् याचप्रमाणे सशी सनिककृत उभी केलेली वाहन े
्ोईंग कन न त् याींच् यावर कारवाई करण् यात येते. वाहतकू पोलीसाींकडून जानेवारी, २०१५ पासून 
१८९ नो - पानकच ग वाहन,े ५१ डबल पानकच ग, ३८ कॉनार पानकच ग करणा-या वाहनाींवर कारवाई 
करण् यात आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी शहराला िच्छ ि मुबलि पाणी पुरिठा लमळण्याबाबत 

  

(२७) *  ११००५   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहराला वच्छ व मबुलक पाणी पुरवठा ममळावा म्हणून सन २००६-०७ मध्ये वा 
त् या दरम्यान नगरपररर्देने येलदरी करणातून शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी येलदरी त े
परभणी या १०४ को्ी न पयाींच् या पाणी पुरवठा योजनेला सन २००८ मध्ये मींजूरी देऊन  ७ 
वर्ााचा कालावकी उल्ूनही सदर योजना सपूणाावथेत ससल्याच ेमाहे डडसेंबर,२०१४ मध्ये वा 
त् या दरम् यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शहरातील जलकुीं भावरील नळ आणण वॉल्व् हमकून मोठया प्रमाणात पाण्याची गळती 
होत ससून दररोज लाखो मल्र पाणी गळती्वारे वाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शहराला पाणी पुरवठा करणाऱया पव्युत मो्ारीींच्या दनु तीवर पाच वर्ाात ३३ लाख 
न पयाचा खचा करण्यात आला ससून पव्युत मो्ारीची कायमवन पी दनु ती झाली नसल्यान े
पाणी ी्ंचाईला सामोरे जाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) ससल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्नुसार पुढे कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे सींशतः खरे ससले तरी परभणी शहरास सुरळीतपणे पाणीपुरवठा करण् यात येत आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
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मुांबई एस.आर.ए (झोप)ू मध् ये िोट्यािधीचा गैरव्यिहार झाल् याबाबत 
  

(२८) *  ८३७१   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.पराग अळिणी (विले पाले), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड      
(मुांब्रा िळिा), श्री. सुरेश लाड (िजचत) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मकील एस.आर.ए (झोपू) मध् ये कोट्यावकीचा गदरव्यवहार झाल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, एस.आर.ए प्रािककरणाला जोगेश् वरीतील मशवदशान आणण जीवन य योती 
सोसाय्ी या दोन प्रकरणाींमध् ये ८.६० को्ी न पयाींचा तो्ा झाल् याच ेआढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, झोपडपट्टी कारकाींना ४५ हजार  मा ा् काडा देण् याचे काम एका खाजगी 
एजन् सीला देण् यात आले होत,े मात्र या एजन् सीन े केवळ २२,३६१ एवढीच  मा ा् काडा ददली, 
सींबींिकत कीं त्रा् मुदतीत पूणा न केल् याने कीं पनीला समुारे सहा लाख न पये दींड भरणे आवश् यक 
ससताींना त् याींच् याकडून तो वसूल केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, सींबींिकतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) ननवासी लेखा पररक्षा सिकका-याींनी झोपडपट्टी पनुवासन 
प्रािककरणाच् या सन २०१२-१३ मध् ये केलेल् या ननरीक्षणात शासन ननणाय गहृननमााण ददनाींक 
२६.५.२००९ च् या तरतूदीनसुार पवकासकाकडून वसूल करण् यात येणा-या सिकमूल् याची रकमेची 
चुकीच् या पध् दतीने गणना केल् यामुळे तो्ा झाल् याचा आके्षप नोंदपवला होता. सदर आके्षपास 
सनुसन न झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणान े ददनाींक ७.२.२०१४, ददनाींक ११.२.२०१४ व ददनाींक 
२३.२.२०१५ सन् वये पवकासकडून वसूल करण् यात येणारी सिकमूल् याची रक कम शासन 
सिकसूचना, नगर पवकास पवभाग ददनाींक १६.४.२००८ व ददनाींक २८.६.२०१२, तसेच शासन 
ननणाय, गहृननमााण पवभाग ददनाींक २.७.२०१० सन् वये करण् यात आलेली ससून ती यो य आहे 
सशा आशयाचा पूताता सहवाल लेखा सिकका-याींना पाठवून तो आके्षप बींद करण् याबाबत 
कळपवलेले आहे. 
(३) व (४) झोपडपट्टी पुनवासन योजनेतील पात्र झोपडीकारकाींना पवतरीत केलेल् या सदननकाींच् या 
सींदभाात ददनाींक २०.९.२०१२ ते ददनाींक १९.९.२०१३ या एक वर्ााच् या करार कालावकीमध् ये एकूण 
४५,०००  ळखपत्र तयार कन न देण् याचे काम झोपडपट्टी पनुवासन प्रािककरणाने ननपवदा 
पध् दतीचे वापर कन न मे. मा ा् काडा आय्ी सोल् यशून् स मल. याींना ददले होते. त् यापदकी सदरहू 
एजीन् सीने कराराच् या कालावकीमध् ये एकूण २८,८८० सदननका  ळखपत्र ेतयार कन न ददलेली 
आहेत. या एजीन् सीन ेकरारातील स्ी व शतीनुसार पवदहत मुदतीत सपेक्षक्षत एवढी  ळखपत्र 
तयार कन न न ददल् यामळेु झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणान े देय होणारी दींडाची रक कम न पये 
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५,९८,७९९ /- झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणाकड ेजमा करण् याबाबत ददनाींक २१.४.२०१४ रोजी 
कळपवले आहे. या प्रकरणासींदभाात या एजन् सीची सनामत रक कम न पये २,२५,००० /- व 
देयकाची रक कम न पये ४,२३,७७४ सशी एकूण न पये ६,४८,७७४ ्तकी रक कम झोपडपट्टी 
पुनवासन प्रािककरणाकड ेजमा आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
दापोली तालुक् यातील (जज.रत् नाधगरी ) हणे या ननयाचतक्षम मासळीसाठी  

प्रलसध् द असलेल् या बांदराला जेटी नसल्याबाबत 

(२९) *  ६१७५   श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मत्य व् यिसाय मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  दापोली तालुक यातील (जज.रत् नािगरी )  हणे या ननयाातक्षम मासळीसाठी प्रमसध् द 
ससलेल् या बींदराला जे्ी नसल् यान ेबींदरातील कायारत सुमारे १००० मजच्छमारी नौकातील मास े
नकना-यावर आणण,े नौकेवर डडझले व ब ा  आदद सामुग्री पोहोचवणे ही कामे करणे सडचणीच े
ठरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या बींदरातील जे् ी बाींककामाचा प्र ताव सुन वातीला पत् तन पवभागाकड े नींतर 
मेरर्ाईम बोडााकड ेआणण सन २०१४ मध् ये तो मत्  यव् यवसाय पवभागाकड ेवगा करण् यात आला, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, या प्र तावावार शासनाने कोणता ननणाय ेेतला वा ेेण्यात येत  आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि गणपतराि खडस े(पाटील) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर कामाचा TEFR (Techno Economy Feasibility Report) कें रकि शासनास 
सादर करण् यात आला ससून प्रकल् पाचे ढोबळ सींदाजपत्रक तयार करण् याची कायावाही सुन  आहे. 

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

मालेगाि शहरातील क्रीडा सांिुलािररता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३०) *  ७५२४   श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय क्रीडा ि युिि िल्याण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव महानगरपामलकेन े (जज. नामशक) क्रीडा सींकुलाकररता १६ एकर जमीन ददली 
ससून तेथे क्रीडा सींकुलाचे बाींककाम सुन  ससताींनाच सकाव् सव थते काम सोडण् यात आल् याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, उक त क्रीडा सींकुलाकररता आवश् यक ननकीची तरतूद केली नसल् यान े सदरहू 
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काम सकाव् जथतीत ससल् याने क्रीडाप्ूची तसेच क्रीडा रमसकाींची क्रीडा सींकुलासभावी गदरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उ्् ावत नाही. 

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

रामटेि (जज.नागपूर) येथील पयचटन माहहती सुविधा िें द्र तसेच साहसी  
कक्रडा सांिुलाच ेबाांधिाम ननिृष्ट् ट दजाचचे झाल्याबाबत 

  

(३१) *  ९५२८   श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) येथील पया् न पवकास महामींडळाकडून सनु  ससलेले पया् न मादहती 
सुपवका कें रकि तसचे साहसी नक्रडा सींकुलाचे बाींककाम सत् यींत ननकृष ् दजााच े झाले ससून 
याप्रकरणी सींबींिकत सिकका-याींकड े लोकप्रनतननकीींनी वारींवार कारवाई करण् याची मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या ननकृष ् बाींककामाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) ससल् यास,चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींिकत ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत सहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) बाींककाम ननकृष ् दजााचे आढळून आले नाही. ठेकेदाराने ठरवून ददलेल् या 
ननकर्ाप्रमाण ेकामे केली ससल् याने ठेकेदारावर कारवाई करण् याचा प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

िल् याण नतसगाांि नािा ते िल् याण (जज.ठाणे) रेल्िे  टेशनपयिंतच् या  
र त् याांच् या न ां दीिरण बाधीताांच ेपनूिचसन िरण् याबाबत 

  

(३२) *  ६६५४   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण नतसगाींव नाका ते कल् याण (जज.ठाणे) रेल्वे  ्ेशनपयचतच् या र त् याींच् या 
न ीं दीकरणामळेु या पररसरातील ७० ते ८० ्क के बाकीत नागरीक  बेेर झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) ससल् यास, बाकीत बेेर कु्ुींबाींची सन २००० पूवीची ेरे तोडण् यात आली आहेत, त् याींच े
पुनवासन करण् यात येणार आहे काय, 
(३) ससल्यास, सन २००० सालापासून महानगरपामलकेकडून ५ कु्ूींबाच् या ेराींवर कारवाई 
करण् यात आलेली होती, ही कु्ूींबे गेली १० वर् े उेडयावर वा तव् य करीत आहेत, यावर 
महानगरपामलकेने पनुवासनाचा कोणता ननणाय ेेतला आहे, 
(४) ससल्यास, न ीं दीकरणामुळे बेे र होणाऱ या नागररकाींना त् याींच् या हक काचा ननवारा उपल क 
कन न देण् याकररता लोकप्रनतननकीींनी आयुक त, कल् याण-डोबबींवली महानगरपामलका याींना वारींवार 
पत्र कन नही याकड े दलुाक्ष होत ससल् यान ेसींबींिकताींवर शासनान ेकोणती कायावाही  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) होय, हे सींशतः खरे आहे. 
२) शासन ननणाय, गहृननमााण पवभाग, दद.२२/०७/२०१४ सन् वये पवदहत करण् यात आलेल् या 
ननकर्ाींनुसार दद.०१/०१/२००० सथवा त् यापूवी बाकीत झालेल् या कु्ूींबाींच े पुनवासन करण् यात 
येणार आहे. 
३) व ४) कल् याण - डोंबबवली महानगरपामलकेच् या पुनवासन कोरणानुसार ५० ्क के पेक्षा जा त 
बाकीत होणा-या प्रकल् पग्र ताींचे पुनवासन केले जात.े प्रश् नाकीन ५ प्रकल् पग्र ताींपदकी श्रीमती 
शाींताबाई बच् छाव याींना पुनवासनासाठी पात्र ठरपवण् यात आले आहे. तथापी, त् या मयत झाल् यान े
त् याींच् या सिककृत वारसान े सजा केल् यास त् या कु्ूींबाचे महानगरपामलकेकडून पुनवासन केले 
जाईल. उवारीत ४ जणाींची बाींककाम े ही ५० ्क केपक्षा कमी बाकीत झाल् यान े त् याींना सपात्र 
ठरपवण् यात आले आहे. ५० ्क के पेक्षा कमी बाकीत झालेल् या प्रकल् प बाकीताींची बाींककामे कमी 
प्रमाणात ननष कासीत करण् यात आली ससल् यान े त् याींना मळु जागेतच महानगरपामलकेच् या 
परवानगीने दनु  ती करण् याची मुभा ददली जाते. त् यामुळे ते बेेर होण् याचा प्रश् न उ्् ावत नाही. 
सबब महानगरपामलकेकडून याबाबत दलुाक्ष झालेले नाही. 
५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

िसई तालुक् यातील (जज.पालनर) वि तीणच समुद्रकिना-याला सुरक्षा  
रक्षि, लाईफ गाडच, टेहळणी पोलीस नसल् याबाबत 

  

(३३) *  ८४५४   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वसई तालुक यातील (जज.पालेर) पव तीणा समुरकिनकना-याला सुरक्षा रक्षक, लाई  गाडा, 
्ेहळणी पोलीस नसल् यामुळे सागरी सुरक्षा कोक यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, शासनाने याची  पाहणी केली आहे काय, 
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(३) ससल् यास,  पाहणीच े ननष कर्ा काय आहेत व त् यासनुर्ींगान े सागरी सुरक्षा तात् काळ 
कायााजन्वत करण् यासाठी शासनान े कोणती कायावाही केली  वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास ,पवलींबाची  कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वसई तालुक यातील सागरी नकना-यावर व खाडी नकनारी पवशेर् पोलीस ननयुक त 
करण् यात आले ससून, पोलीस सिककारी / कमाचारी सागरी नकनारी सतका तेन े ग त ेालत 
आहेत. शासनान ेउपल क कन न ददलेल् या ४  पीड बो्ी याींच ेमाध् यमातून ननयममतपणे सश त्र 
पेरोमलींग करण् यात येत.े सागरी नकनारी कोणताही सनुिचत प्रकार ेडणार नाही याकरीता 
पोलीस बींदोब त नेमनू सागरी सुरक्षा सिकक दक्षपणे पार पाडली जाते. सागरी नकनारी 
ससलेले चेकपो ्, लँडीग पॉईं्, जेट्टी, खाडी नकनारा येथ े येणारे वाहन, बो्ी, व् यक तीीं याींची 
कसनू तपासणी केली जात.े 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

माझगाि (मुांबई) येथील धनजीभाई चाळ पुनविचिासामधील गैरव्यिहार ि अननयलमतता 
  

(३४) *  ५९३६   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माझगाींव येथील दद.कनजीभाई चाळ सेवा सींेाचा भ.ुक्र.६/१२४ व क्र. ३१२ येथील 
भुखींडावर पवकासकाने पवकास ननयींत्रण ननयमावलीचे उल् लीें न कन न पुनपवाकासामध् ये 
गदरव् यवहार व सननयममतता केल् याबाबत तसेच शासनाचा महसलू बुडवून शासनाची  सवणूक 
केल् याबाबत सदर सीं थेने माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यासुमारास शासनाकड ेतक्रार केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, उक त प्रकरणाची शासनामा ा त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) ससल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार शासनामा ा त कोणती कायावाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) स्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुींबईतील माझगाींव येथील दद.कनजीभाई चाळ सेवा सींेाच् या भु.क्र. ६ 
/१२४ व क्र. ३१२ येथील भुखींडावर पवकासकाने पवकास ननयींत्रण ननयमावलीचे उल् लीें न कन न 
पुनपवाकासामध् ये गदरव् यवहार व सननयममतता केल् याबाबत तसचे शासनाचा महसूल बुडवून 
शासनाची  सवणूक केल् याबाबत सदर सीं थेन े माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये शासनाकड े तक्रार 
केल् याच ेआढळून येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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चारिोप-िाांदे्र-मानखुदच या मागाचिरील सुमारे १२ हजार िोटी खचाचच् या मेरो २ प्रिल् पाबाबत 

  

(३५) *  ९७७७   श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चारकोप-वाींरेकि-मानखुदा या मागाावर सुमारे १२ हजार को्ी खचााच् या मेरो २ प्रकल् पाचे 
तत् कालीन राष रपती मा.प्रनतभाताई पा्ील याींच् या ह ते सन २००९ मध् ये भूममपुजन करण् यात 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या मेरो २ च् या कामाचे े्ंडर ममळालेली ररलायन् स कीं पनी आणण राय य शासन 
याींनी ‘’नो कॉ ् सॅण् ड नो क लेम् स’’ या तत् वावर हा करार रद्द केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर करार रद्द होण् याची कारणे काय आहेत व या कामाच े नव् याने े्ंडर 
मागपवण् यात आले आहे काय, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) चारकोप व मानखुदा येथील कारडपेोकरीता पयाावरण व वन मींत्रालय, भारत सरकार याींनी 
नकनारा ननयमन (CRZ) के्षत्रासींबींकातील ेातलेल् या ज्ील स्ीींमुळे सवलतदाराने प्रकल् पाच े
बाींककाम सुन  करण् यास ससमथाता दशापवली, मेरो  थानकावर वाणणजययक वापरासाठी 
आवश् यक ससलेल् या पवकास ननयींत्रण ननयमावलीमध् ये बदल झालेला नाही व सदर उन् नत 
मागााकरीता काही  थाननक रदहवाश् याींनी दशापवलेला पवरोक या कारणाींमळेु सदर प्रकल् पाची 
भौनतक कामात प्रगती होत नसल् यामुळे सवलतदारासमवेत केलेला सवलत करारनामा सींपुष ्ात 
आला आहे. चारकोप - वाींरेकि - मानखुदा - मेरो मागा- २ हा द दहसर पयचत वाढवून सुकारीत 
ददहसर - चारकोप- वाींरेकि - मानखुदा या एकबत्रत मागााचा म.ेराई्स ्या सल् लागारामा ा त माहे 
ऑग ्, २०१४ मध् ये तयार करण् यात आलेला सपव तर प्रकल् प सहवाल मुींबई महानगर प्रदेश 
पवकास प्रािककरणामा ा त शासनास प्रा् त झाला आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरासाठी भामा आसखेड धरणातून िरण् यात येणाऱ् या पाणी परुिठा योजनेबाबत 
  

(३६) *  ६६१५   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरासाठी भामा आसखेड करणातून करण् यात येणाऱ या पाणी पुरवठा योजनेतूनच 
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आळींदी देवाची नगरपामलकेसह सहा गावाींना पाणी ममळण् याकररता माहे जानेवारी, २०१५ च् या 
सुमारास  थाननक लोकप्रनतननकीींसह नागरीकाींनी सींबींिकत सिककारी व पवभागाकड े मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर गावाींना पाणी ममळण् यासींदभाात शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (1) हे खरे नाही. ससे कोणतेही ननवेदन माहे जानेवारी, 2015 मध् ये 
नगरपवकास पवभागाकड ेप्रा् त झालेले नाही. 
(2) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(3) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील िे.ई.एम., नायर, सायन या तीन प्रमुख न ग् णालयाांसह १८ उपनगरीय, २६ प्रसुतीगहेृ 

आणण ५ विशेर् न ग् णालयाांमध् ये ४०० िायाचलयीन िमचचा-याांची पदे ररक् त असल् याबाबत 
  

(३७) *  ८०६४   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील के.ई.एम, नायर व सायन या तीन प्रमखु न  णालयाींसह १८ उपनगरीय, २६ 
प्रसुतीगहेृ आणण ५ पवशेर् न  णालयाींमध् ये ४०० कायाालयीन पदे ररक त ससल् याची बाब ददनाींक 
२५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर न णालयातील ररक त पदे भरण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) हे खरे नाही. मुींबईतील के.ई.एम., नायर व सायन या तीन प्रमुख 
न  णालयाींसह बहृन् मुींबई महारनगरपामलकेच् या न  णालयाींतील पवपवक सींवगाातील कायाालयीन 
कमाचा-याींच् या ५३१ पदाींपदकी ९९ पदे ररक त आहेत. 
२)  व ३) सदर न  णालयातील ररक त पदे भरण् याची कायावाही वेळोवेळी चालू ससून सदर 
ररक त पदे बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा ा त प्राकान् याने भरण् यात येत आहेत. 

----------------- 
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नररमन पॉ ांईंट,मुांबई येथील सी.टी.एस.१५३ आणण १५०-अ या िाहनतळासाठी 
 राखीि असलेल् या भखूांडािरील एस.आर.ए.योजनेबाबत 

  

(३८) *  ८५६५   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नररमन पॉ ींईं्,मुींबई येथील सी.्ी.एस.१५३ आणण १५०-स या वाहनतळासाठी राखीव 
ससलेल् या भखूींडावर एस.आर.ए.योजना राबपवण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर भूखींड सी.आर.झडे-१ मध् ये येत ससल् याने पवकासकान े काय्याच े
उल् लींेन केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, पवकासकान े१ ऐवजवजी १.६६ ए एसआयचा वापर कन न ्मारत उभारली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) ससल्यास,  पयाावरण व ए एसआयचा ननयमबाहय वापर करणाऱ या पवकासकापवन ध् द  
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) नररमन पॉ ींईं् येथील भ.ूक्र. १९८० (पद) ् लॉ् क्र. १५० (पद) व 
१५३ स े (पद) या ममळकतीवर महात् मा  ुले सहकारी गहृननमााण सीं था (मयाा.) या सीं थेच् या 
झोपडपट्टी पुनवासन योजना राबपवण् यात येत ससून त् यापदकी ् लॉ् क्र. १५३ से (पद) वर पवकास 
ननयोजन आराखडेयानुसार  वाहनतळाच ेआरक्षण आहे. 
     सदरहू योजनेमध् ये सींतभूात भूखींड सीआरझडे - II मध् ये आहे. स्यःजथती या 
योजनेसींदभाात झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणाने दद. १८.६.२०१४ च् या पत्रान् वये या योजनेतील 
्मारतीच े बाींककाम चाल ू ठेवण् यासींदभाात महाराष र को ्ल झोन मॅनेजमें् सॅथॉरर्ीच् या 
कमम्ीकड े  पष ्ीकरण मािगतले आहे. तोपयचत झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणान े दद. 
१७.६.२०१४ च् या पत्रान् वये पवकासकास पवक्री े्काच् या ्मारतीच ेकाम थाींबपवण् याची नो्ीस 
ददली आहे. 
(३) व (४) सदरहू योजनेस पवकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(१) परर. IV नुसार १.३३ झोनल 
च्ई के्षत्र ननदेशाींक व नगर पवभागाचे पररपत्रक दद. ४.११.१९८८ नुसार मींजूर च्ईके्षत्र 
ननदेशाींकाच् या २५ ्क के सस ेएकूण १.६६ ्तका च्ई के्षत्र ननदेशाींक मींजूर करण् यात आलेला 
आहे. त् यामुळे चौकशी करण् याचा  प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(५) वरील प्रश् न भाग- १ व २ मध् ये नमूद केल् याप्रमाण े झोपडपट्टी पुनवसान प्रािककरणाने 
पवकासकाला पवक्री े्काच् या ्मारतीच े बाींककाम बींद करण् याची नो्ीस ददली ससून सध् या 
काम बींद आहे. 
(६) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेिडून होत असलेला दवुर्त पाणीपुरिठा 
  

(३९) *  ७७२४   श्री.अब ूआजमी (मानखूदच लशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत सपुरा व दपुर्त पाणीपुरवठा होत ससल् याप्रकरणी मुींबई महानगरपामलकेकड े ८६७ 
तक्रारी प्रा् त झाल् याच ेमाहे जुलद त े डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् या दरम् यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मुींबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ या पाईपलाईन या जुन् या झालेल् या आहेत, 
तसेच बहुताींश दठकाणी पाण् याच् या पाईपलाईन या साींडपाणी वाहून नेणाऱ या नाल् याच् या लगत 
आहेत, काही दठकाणच् या पाईपला गळती लागलेली ससल् यान े नाल् यातील ेाण पाणी 
पपण् याच् या पाण् यात ममसळत ससल् याने पाणी दपुर्त होत ससल् याचे ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, मुींबईत होत ससलेल् या पाणी पुरवठयाच् या तक्रारीनुसार शासनाने मुींबईतील 
नागररकाींना  वच् छ पाणी पुरवठा करण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) ससल् यास,  वाढीव पयेजलाच् या सींदभाातील पाण् याच् या ननजचतुकीकरणाच् या सींदभाात कोणता 
कडककृती कायाक्रम गठीत करण् यात आला वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे जुलद ते डडसेंबर, २०१४ मध् ये बहृन् मुींबई महानगरपामलकेकड े
दपुर्त पाणी पुरवठा होत ससल् याच् या एकूण १५४८ तक्रारी प्रा् त झाल् या आहेत. 
(२) हे सींशतः खरे आहे. मुींबई शहराला पाणी पुरवठा करणा-या काही जल वादहन् या जुन् या 
झाल् या ससल् या तरी त् या ्् ् या्् ् याने बदलण् याच ेकाम बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा ा त सुन  
आहे. तसचे दपुर्त पाणी पुरवठा रोखण् याच् या दृष ्ीकोनातून आवश् यक प्रनतबींकक उपाययोजना 
बहृन् मुबई महानगरपामलकेत े त् वरीत सींमलात आणण् यात येतात. 
(३) जुन् या झालेल् या जलवादहन् या कालबध् द कायाक्रमातून बहृन् मुींबई महानगरपामलकेत े 
बदलण् यात येत आहेत. मागील तीन वर्ाामध् ये मुींबई शहरातील ६८५९५ मी्र लाींबीच् या जुन् या 
जलवादहन् या बदलण् यात आल् या आहे आणण ५६६६० मी्र लाींबीच् या जलवादहन् याींचे पुन थाापन 
करण् यात आले आहे. तसेच नाल् याच् या लगत ससलेल् या जलवादहन् याींच् या  थानाींतरणाची २७२ 
काम े मागील तीन वर्ाात करण् यात आली आहेत. माहे जुलद ते डडसेंबर, २०१४ मध् ये 
जलजोडण् या/जलवादहन् याींवरील एकूण २१२१५ गळत् या बहृन् मुींबई महानगरपामलकेत े दनु  त 
करण् यात आल् या आहेत. 
(४) सध् या मुींबई शहरात खींडीत पाणीपुरवठा करण् यात येत ससल् यामळेु उवाररत वेळेत 
जलवादहनीमध् ये दपुर्त पाण् याचा मशरकाव होण् याची शक यता ससते. या सम येच े ननराकरण 
करण् यासाठी तसेच मुींबईच् या पाणीपुरवठा पवतरण व् यव थेत सकुारणा करण् यासाठी उपल क 
जल त्रोताींचा पुरेपूर वापर कन न एकूण पाणीपुरवठा व् यव थेचा यो य व एकाजत्मक जल 
पवतरण व् यव थापन  कायाक्रम बहृन् मुींबई महानगरपामलका राबपवत आहे व त् यासाठी पवना 
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महसूल पाण् याच े प्रमाण कमी करणे, गळती ननयींत्रण करणे, समान पाणी वा्प, दाबाच े
समानीकरण, पाण् याची गुणवत् ता सुकारणे व पाणी पुरवठा वेळेत वाढ या प्रमखु बाबी सध् यान त 
आहेत. त् यासाठी सेवा उपल कीकाराची ननयुक ती ए्पप्रल, २०१४ मध् ये केली ससून बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेच् या एच/पजश्चम व ्ी पवभाग या दोन पवभागात प्रायोिगक तत् वावर २४ तास 
पाणी पुरवठा देण् याचा प्रयत् न करण् यात येईल. या प्रयोगाच् या ननष कर्ाचवर उवाररत पवभागातील 
पाणी पुरवयायाच् या तासाींमध् ये ्् ् या्् ् याने वाढ करण् यात येईल. पाणी पुरवयायाच् या वेळेच् या 
वाढीमुळे पाण् याच् या दपुर्तीकरणाच ेप्रमाण कमी होईल. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

निी मुांबई के्ष्ात माथाडी िामगाराांसाठी बाांधलेली नरे  
माथाडी िामगाराांना उपलब् ध िन न देण् याबाबत 

  

(४०) *  ६९०८   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई के्षत्रात माथाडी कामगाराींसाठी ेरे बाींकण् यात आली ससूनही ती स्यापी माथाडी 
कामगाराींना उपल क कन न देण् यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदरची ेरे माथाडी कामगाराींना उपल क कन न ्यावीत म् हणून  थाननक 
लोकप्रनतननकीींनी मा.मुे यमींत्री महोदयाींना व मा.कामगार मींत्री महोदयाींना जानेवारी, २०१५ 
मध् ये ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, माथाडी कामगाराींना त् याींच् यासाठी बाींकण् यात आलेली ेरे उपल क कन न 
देण् याबाबत शासन तरावन न कोणती कायावाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल् यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही, कारण शासनाच् या सिकन त मुींबई पवभागातील ७ 
माथाडी मींडळाींच् या माथाडी कामगाराींना नवी मुींबई के्षत्रातील माथाडी कामगाराींसाठी बाींकलेल् या 
ेराींचे सन १९७८ ते २०११ या कालावकीत एकूण ९१९२ ेराींचे मसडकोच् या माध् यमातून वा्प 
करण् यात आलेले आहे. तसेच नगरपवकास पवभागाच् या दद. २० /६/२०१४ रोजीच् या शासन 
ननणायानुसार सजादार कामगार मींडळात नोंदीत ससल् याच े दाखले मींडळाींमा ा त देण् यात आले 
ससून सदर कामगाराींचे सजा सींे्नामा ा त मसडको याींना सादर करण् यात आले आहेत. सदर 
सजाातून सोडती्वारे कामगाराींना ेरे वा्प करण् याची कायावाही मसडकोकडून सुन  आहे. 
(२) सशा प्रकारे ननवेदन या पवभागास प्रा् त झाल् याच ेआढळून आलेले नाही. 
(३) वरील स.क्र.१ मध् ये नमूद केल् यानुसार माथाडी कामगाराींना ेराचे वा्प करण् यात आले 
ससून माथाडी कामगाराींना मसडकोमा ा त ेरे देण् याबाबत माथाडी मींडळाींच् या  तरावन न 
कायावाही सुन  आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
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उद्गीर नगरपाललिेतील नगरोत्थान वििास िायचक्रमाांतगचत िाम ेअपूणच असल्याबाबत 
  

(४१) *  ११४२५   डॉ.सधुािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उ्गीर नगरपामलकेत (जज.लातूर) सन २०१३-१४ या वर्ाात नगरोत्थान पवकास 
कायाक्रमाींतगात मींजूर झालेल्या न पये ८१ को्ीच्या ननकीतून  कत ६० ्कके काम पूणा झाली 
आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, ही काम ेमजीतील ठेकेदाराींना हाताशी कन न व ननयमबा्य पध्दतीन े ननपवदा 
काढण्यात आली आहे तसेच उ्गीर शहरातील रते, नाले ्त्यादी कामे करण्यापूवी पपण्याच्या 
पाण्याच्या पाईपलाईन ्ाकण्याच ेकाम करणे आवश्यक ससताींना त्याकड ेदलुाक्ष करण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, उकत नगरपामलकेने खो्ी कागदपत्र े सादर कन न बँक ऑ  महाराषरच्या 
उ्गीर शाखेतून दहा त े पींकरा को्ी न पये कजा ेेऊन त्यात गदरव्यवहार केला ससल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, प्रतुत प्रकरणी उ्गीर नगरपामलकेतील दोर्ी सिककारी व कमाचारी याींची 
चौकशी कन न त्याींच्यापवन ध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात  येत आहे, 
(५) स्याप कारवाई करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराष र सुवणा जयींती नगरोत् थान महासमभयानासींतगात उदगीर 
नगरपररर्देच् या न पये ७७.०४ को्ी नकीं मतीच् या र ते पवकास प्रकल् पास सन २०१२-१३ मध् ये 
शासनान ेमान् यता ददली आहे. त् यापदकी राय य शासनाकडून न पये ६१.६३६० को्ी ्तके सनुदान 
पवतरीत करण् यात आले आहे. प्रकल् पातील एकूण ५५ कामाींपदकी २३ काम ेपूणा झाली ससून ०९ 
काम ेप्रगतीपथावर ससल् याच ेमुे यािककारी उदगीर याींनी त् याींच् या सहवालात नमूद केले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) पवभागीय आयुक त औरींगाबाद याींच् यामा ा त सदर बाबीींची चौकशी कन न 
सहवाल सादर करण् याबाबत सूचना देण् यात आल् या आहेत. 
 

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

मुांबईत म् हाडाच् या सांक्रमण लशबबरात नुसखोरी िरुन राहणाऱ् या  
नुसखोराांिर म् हाडाच् या ननयमानुसार भाड ेआिारण्याबाबत  

(४२) *  ८९६४   श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाळ) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत म् हाडाच् या सींक्रमण मशबबरात ेुसखोरी कन न राहणाऱ या ेुसखोराींवर म् हाडाच् या 
ननयमानुसार भाड े न भरणाऱ याींवर म् हाडाच् या आर.आर.बोडाान े माहे जानेवारी, २०१५ च् या 
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पदहल् या स् ताहात  कारवाई करण् याचा ननणाय ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, त्यानुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) , (२) व (३) चे उत् तर 
    मुींबई ्मारत दनु  ती व पुनराचना मींडळाच् या सींक्रमण मशबबरामध् ये ेसुखोर/ 
सनिककृतररत् या वा तव् यास ससलेल् या रदहवाश् याींकडून ददनाींक १/०४/२०१० पासून न पये ३०००/- 
प्रनत माह सेवा आकार वसूल करण् यासींबींकी मुींबई ्मारत दनु  ती व पुनराचना मींडळात े 
महाराष र गहृननमााण व के्षत्रपवकास प्रािककरणान ेददनाींक ०४/०२/२०१० रोजी ठराव क्रमाींक ६४६२ 
नुसार कोरणात् मक ननणाय ेेतलेला आहे. ससे ससले तरी सींक्रमण मशबबरामध् ये वा तव् य करीत 
ससलेले ेसुखोर /सनिककृत रदहवाशी सेवा आकारापो्ी न पये ३०००/- सदा करीत नाहीत. सेवा 
आकाराची थकबाकी सदा करण् याबाबत सींबींिकत ेसुखोर/सनिककृत रदहवाश् याींना वदयजकतकररत् या 
कळपवण् यात येत आहे. तसेच सींक्रमण मशबबरामध् ये  लक लावणे, मींडळाच् या कमाचा-याींच े
पथक ननमााण कन न त् या पथकामा ा त सेवा आकार वसूल करण् यासाठी सातत् यान े पाठपुरावा 
करणे सशी कारवाई मुींबई ्मारत दनु  ती व पुनराचना मींडळात े करण् यात येत आहे. मींडळान े
पाठपुरावा कन नही जे रदहवाशी न पये ३०००/- प्रमाणे मागील सेवा आकार थकबाकीसह सदा 
करणार नाहीत त् याींच् या सींक्रमण गाळ्याच ेपव्युत व जलजोडणी खींडडत करण् यात येईल तसेच 
त् याींच् यापवन ध् द ननष कासनाची कारवाई करण् यात येईल. 

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

अमरािती शहरात अिधै बाांधिाम िरणाऱ्या व्यािसायीिाविरुध्द िायचिाही िरण् याबाबत 
  

(४३) *  १०२८०   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिज भोयर (िधाच) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समरावती महानगरपामलका के्षत्रातील सननयममत बाींककामात दोर्ी आढळलेल्या १८७ पदकी 
२६ व्यावसानयकाींपवन ध्द  ौजदारी कारवाई करण्यात आली ससल्यान े समरावती 
महानगरपामलका के्षत्रातील सवदक बाींककाम व्यावसानयकाींपवन ध्द कारवाई करण्याची मागणी 
मा.पालकमींत्री समरावती जजल्हा याींच्या महानगरपामलका आढावा बदठकीदरम्यान 
नगरसेवका्वारे करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या वन पाच े एकूण नकती सवदक बाींककाम समरावती महानगरपामलका क्ष् ोत्रात 
झाली आहेत, 
(३) ससल्यास, दोर्ी बाींककाम व्यावसानयकाींपवन ध्द कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) हे खरे नाही. 
तथापी, समरावती महानगरपामलकेत मा.पालकमींत्री समरावती याींच् या सध् यक्षतखेाली समरावती 
महानगरपामलका सिककारी व पदािककारी याींच् यासह ददनाींक २२.०१.२०१५ रोजी आढावा बदठकीत 
सींयुक तीक चचाा कन न त् या सनुर्ींगाने सचुना खालील प्रमाणे देण् यात आलेल् या आहेत. 
स) हॉकसा झोनचा प्रश् न तात् काळ ननकाली काढणे सनतक्रमण े काढण े व सनतक्रमण व 
सनिककृत बाींककाम े होणार नाही याची दक्षता ेेऊन, सनतक्रमण पवभागास आवश् यक  ्ा  
उपल क कन न देण,े ददड मदहन् यात र त् यावर हात गाडेया लागणार नाहीत या सींदभाात दक्षता 
ठेवणे. सनिककृत बसलेली दठकाणे ननयमात बसत ससल् यास ती बसपवण् याबाबत प्रशासकीय 
 तरावर यो य ननणाय करणे 
आ) हॉ्ेल, मींगल कायाालय, हॉलस ् या दठकाणी पाकींगची जागेवर बाींककम े ससल् यास ती 
पाकींग करीता मोकळी व दींड बसलुी करणे 
२) ३) व ४) प्र तुत पवर्याच् या सनुर्ींगाने ददनाींक २२/१/२०१५ रोजी समरावती 
महानगरपामलकेत झालेल् या बदठकीमध् ये मा.पालकमींत्री महोदयाींनी ददलेल् या सचूनाींच् या सनुर्ींगान े
महानगरपामलकेच् या प्रशासनाकडून कायावाही सुन  ससनु, सव् हेक्षणासींती स्यःजथती ७० 
सनिककृत माके् ची यादी तयार झालेली आहे. त् यातील २९ माके् ची तपासणी केली ससनू, 
५ माके् मकील पाकींगच् या जागेवरील सनिककृत बाींककाम पाडण् याची कायावाही करण् यात 
आलेली आहे. ०३ प्रकरणाबाबत आवश् यक ती कायावाही करण् याच् या दृष ्ीने पोलीस पवभागास 
प्रकरण पाठपवयात आले आहे. ०२ सनिककृत बाींककाम प्रकरणात कायावाही पूणा झाली ससून, 
०६ प्रकरणात महानगरपामलकेच् या ननयमानुसार कायावाही सुन  आहे. 

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

मध् य मुांबईतील ९२ एिर जलमनीिर िसलेल् या िरळी, लशिडी, नायगाांि ि ना.म.जोशी 
मागाचिरील बब्रटीशिालीन बी.डी.डी.चाळीचा पुनविचिास िरण् याबाबत 

(४४) *  ६०७४   श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अजुचन 
खोतिर (जालना), श्री.सांजय िदम (खेड दापोली), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िलाच), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मध् य मुींबईतील  ९२ एकर जममनीवर वसलेल् या वरळी, मशवडी, नायगाींव व ना.म.जोशी 
मागाावरील बब्र्ीशकालीन बी.डी.डी.चाळीचा पुनपवाकास करण् याचा ननणाय शासनान ेनुकताच माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये ेेतला आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, शासनान ेम् हाडाला बी.डी.डी. चाळीचा पनुपवाकास करण् यासाठी तत्वतः मान् यता 
ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) ससल् यास, बीडीडी चाळीच् या पुनपवाकास होण् याबाबत कोणती कायावाही करण्यात येत आहे, 
(४)नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई पवकास पवभागामा ा त औ्योिगक कामगाराींच् या 
ननवासाची सोय म् हणून वरळी, नायगाींव, डडलाईल रोड, (ना.म.जोशी मागा) व मशवडी येथ े
बाींकण् यात आलेल् या ्मारतीींपदकी वरळी, नायगाींव, ना.म.जोशी मागा येथील जममनी राय य 
शासनाच् या मालकीच् या ससून मशवडी येथील जमीन मुींबई पो ा् र ्च् या मालकीची आहे. 
सदरहू चाळीींची पुनबाचकणी / पनुपवाकास करण् याची बाब शासनाच् या पवचाराकीन आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
लसडिोने (ता.उरण जज.रायगड) शतेिऱ् याांच् या जलमनी अनधधिृतपणे सांपाहदत िेल् याबाबत 

  

(४५) *  ७६२२   श्री.धैयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभार् उफच  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक यातील (जज.रायगड) मेरो सें्रच् या चुकीच् या पध् दतीमुळे शेतकऱ याींच् या राहत् या 
ेराींच् या जममनी चकुीच् या पध् दतीने सींपादीत कन न मसडकोला ह ताींतरीत केल् यासींदभाात 
पररसरातील प्रकल्पग्रताींना  जममनी ता यात देण् याचे आदेश तत् कालीन मुे यमींत्री याींनी  
देऊनही  कोणतीही कायावाही न झाल् याने प्रकल् पग्र त हवालददल झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास,  शेतकऱयाींच्या जममनी परत ममळपवण्याच्या दृष ्ीने शेतकरी सींेर्ा करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, प्रकल् पग्र ताींना मेरो सें्रच् या चकुीच् या पध् दतीन े सींपाददत केलेल्या जममनी 
परत करण् याच् या दृष ्ीन ेशासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई प्रकल् पाकरीता भूसींपादन सिकननयम, १९९४ व 
त् यासनुर्ींगान ेशासनाने वळेोवेळी ददलेल् या सूचनाप्रमाणे सींपादन करण् यात आलेले आहे. परींत,ु 
चुकीच् या पध् दतीने सींपादन करण् यात आलेले नाही. तसेच, जमीन परत करण् याबाबतचे कोणतेही 
आदेश नाहीत. 
(२) होय. 
(३) व (४) मेरो सें्रकडून चकुीच् या पध् दतीन ेजमीन सींपादन करण् यात आली नसल् यान ेपरत 
करण् याचा प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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



37 

तुळजाभिानी मांहदरातील सांपत् तीची लुट िरणा-या ठेिेदार,  
पुजारी ि अधधिारी याांच् यािर िारिाई िरण् याबाबत 

  

(४६) *  ७४६६   अॅड.आलशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), 
श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), 
श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िैजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यातील प्रमसध् द तुळजाभवानी मींददरात १९८९ त े२००९ या वीस वर्ाामध् ये १२० नकलो 
सोन,े ४८० नकलो चाींदी व २४० को्ी न पयाींची रोकड, ठेकेदार, पुजारी याींनी मींददर प्रशासन 
सिककारी याींच् या सींगनमतान ेला्ल् याच ेपवशेर् लेखापरीक्षकाींच् या सहवालात नमूद केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मींददरातील सोन् या चाींदीच् या सींपत् तीची लु् करण् यास प्रोत् साहन देणा-या 
तत् कालीन २३ जजल् हािकका-याींची चौकशी करण् याची परवानगी सी.आय.डी.ने मािगतली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, उकत प्रकरणी  कोणती कारवाई करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, 
शासनाच् या दद. १४/०५/२०१२ च् या आदेशानुसार प्र तूत प्रकरणाची चौकशी राय य गुन् हे सन् वेर्ण 
पवभागाकड ेचालू ससून स्याप चौकशी पुणा झालेली नाही. 
(२) नाही, 
(३) प्र तूत प्रकरणी शासनाने दद. १४/०५/२०१२ च् या पत्रान् वये प्रकरण राय य गुन् हे सन् वेर्ण 
पवभागाकड ेसोपपवले आहे. 
(४) चौकशीच् या पवलींबाची कारणे खालील प्रमाणे आहेत. 
  I) सन १९९१ त े२००९ सशा २० वर्ााची प्रददेा कालावकीची चौकशी आहे. 
  II) सदर २० वर्ाातील तत् कालीन कायारत जजल् हािककारी त था सध् यक्ष तुळजाभवानी सीं थान 
याींचेकडून मादहती ेेण् यात येत आहे. 
  III) मसींहासन दान पे्ीसींबकाने उपल क समभलेखाचे लेखापररक्षण सहवाल पवशेर् लेखा 
पररक्षकाकडून प्रा् त झाला ससनू त् यातील बाबीींची पडताळणी कन न त् याप्रमाणे चौकशी 
करण् यात येत आहे. 

----------------- 
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विरार - बोळीांज (ता.िसई) येथील िोिण गहृननमाचण ि के्ष्वििास  
मांडळातफे सुमारे १८०० सदननिा बाांधण् याबाबत 

  

(४७) *  ५४०२   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पवरार - बोळीींज (ता.वसई) येथील कोकण गहृननमााण व के्षत्रपवकास मींडळात े समुारे 
१८०० सदननका बाींकण् याचे काम सध् या प्रगतीपथावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) वसई - पवरार शहर महानगरपामलकेने पाणी पुरवठा करण् यास ससमथाता दाखपवल् यामुळे 
कोकण गहृननमााण व के्षत्रपवकास मींडळान े भूखींड पवतरण प्रनक्रया थाींबपवली आहे,  ससे 
भूखींडाच् या सोडतीत यश वी झालेल् या सजादाराींना जा.क्र. मम.व् य./को.मीं./३६४३/२०११ सन् वये 
ममळकत व् यव थापक याींनी ददनाींक १४ ऑक ्ोबर, २०११ रोजी कळपवले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल् यास, वसई - पवरार शहर महानगरपामलकेन ेपाणीपुरवठा उपल क केल् यामुळे १८०० 
सदननका बाींकण् याच् या कामाला २ वर्ाापूवी सुन वात झालेली ससूनही १० वर्ाापुवी भूखींडाच् या 
सोडतीत यशवी झालेल् या व भखूींडाच् या नकीं मतीचा भरणा केलेल् या सजादाराींना मात्र पाणी 
पुरवठा उपल क नसल् याची सबब पुढे कन न भखूींडाचा ताबा देण् यास हेतूपुर सरपणे ्ाळा्ाळ 
केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) या योजनेसींतगात सल्प उत्पन्न ग्ाींतगात ३५४८ व मध्यम उत्पन्न 
ग्ाींतगात १८५१ सशा एकूण ५३९९ सदननका बाींकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) सशी वतुजथती नाही. 
(३) व (४) ५३४ भूखींडाच्या सोडतीत यशवी झालेल्या सजादाराींनी भूखींडाच्या नकीं मतीचा पूणा 
भरणा केल्यानींतर सशा ३५२ लाभार्थयाचना आतापयचत भूखींडाचा ताबा देण्यात आलेला आहे. 
तसेच उवाररत लाभकारकाींना भखूींडाचा ताबा देण्याची प्रनक्रया प्रगतीपथावर आहे. 

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

पुणे शहरातून जाणाऱ् या मुळा-मुठा नदीमध् ये मोठया प्रमाणात साांडपाणी सोडल्याबाबत 
  

(४८) *  ९६६५   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातून जाणाऱ या मळुा-मुठा नदीमध् ये मोठया प्रमाणात साींडपाणी येत ससून 
आवश् यक दठकाणी मलननःसारण प्रकल् प नसल् याने मुळा-मुठा नदीमकील प्रदरू्ण पातळी मोठया 
प्रमाणात वाढली ससल् याने नदी पाण् यावर सवलींबून ससलेल् या के्षत्रातील नागररकाींच ेआरो य 
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कोक यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  पुणे महानगरपामलका मालकीचे मलननःसारण प्रकल् प मुळा-मुठा नदीवर आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) मुळा-मुठा नदीतील प्रदरु्ण कमी करणे वा ननयींबत्रत करण् यासाठी महानगरपामलकेने वा 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपामलका हद्दीमध् ये दररोज ७४४ दशलक्ष ली्र एवढे 
मदलापाणी तयार होत ससून महानगरपामलकेच् या एकूण १० मदलापाणी शुध् दीकरण कें रकिातून 
प्रनतददन ५६७ दशलक्ष ली्र एवढ्या मदलापाण् यावर प्रनक्रया करण् यात येऊन उवाररत १७७ 
दशलक्ष मी्र प्रनतददन एवढे मदलापाणी प्रनक्रयापवना नदीत सोडण् यात येत,े ही व तजुथती 
आहे. 
(२) होय. 
(३) पुणे शहरात ननमााण होणा-या सींपूणा मदलापाण् यावर प्रनक्रया कन न नदीत सोडणेकामी 
राष रीय नदी कृती कायाक्रमाींतगात प्रकल् प तयार करण् यात आला ससून, सदर प्रकल् प जपान 
सरकारच् या जायका या सीं थेकड े सादर करण् यात आला आहे. सदरची योजना ३-४ वर्ााच् या 
कालावकीमध् ये राबपवण् यात येणार ससून सदर योजना पूणा झाल् यानींतर शहरात ननमााण होणा-
या सींपूणा मदलापाण् यावर प्रनक्रया कन न नदीत सोडण् याची तजपवज आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
  
जजांतूर (जज.परभणी) येथील श्रीमती बोडीिर िन्या विद्यालय ही शाळा नगरपररर्देची तसेच 

शासनाची परिानगी न नेता अिैधररत्या बाांधण्यात आल् याबाबत 
  

(४९) *  १०६०६   श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजींतूर (जज.परभणी) येथील श्रीमती बोडीकर कन्या पव्यालय ही शाळा नगरपररर्देची 
तसेच शासनाची परवानगी न ेेता सवदकररत्या बाींकण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या सनिककृत शाळेबाबत थाननक आमदाराींनी तसेच सामान्य कायाकत्याचनी 
नगरपररर्देकड ेतसेच शासनाकड ेवारींवार तक्रारी कन न सुध्दा कोणतीच कारवाई केली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, या प्रकरणी सवदकररत्या बाींकलेल् या शाळेवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
(२) नाही. 
महाराषर प्रादेमशक व नगररचना सिकननयम १९६६ चे कलम ५३ सन्वये शाळेवर नो्ीस 
बजावलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उ्् ावत नाही.  

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

राज् यातील विशेर्तग गडधचरोली ि गोंहदया जजल् हयातील  
नक्षलिाद्याांच् या िारिाया रोखण् याबाबत  

(५०) *  ६५१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुभार् 
साबन े (देगलूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अलमत विलासराि देशमुख (लातूर 
शहर), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंहदया) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यात नक्षलवा्याींचा  उपरकिव वाढत  ससून सध् याच् या पररजथतीत सींपूणा गडिचरोली 
जजल् हा तसचे गोंददया जजल् हयातील चार तालकेु नक्षलग्र त ससल् याच े पोमलस महासींचालकाींनी 
जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या पररसरात नक्षलवा्याींच् या कारवाया रोखण् यासाठी शासनान े कोणत् या 
उपाययोजना केल्या आहेत वा करण् यात येत आहेत, यासाठी शासनाने नकती ननकी उपल क 
कन न ददला आहे, 
(३)  ननकी  उपल क कन न ददला नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शासनाने ददनाींक २६.१२.२०१४ च् या शासन ननणायान् वये सींपूणा 
गडिचरोली जजल् हा व गोंददया जजल् ्यातील चार तालकेु नक्षलग्र त ससल् याच े ेोपर्त केले 
आहे. तथापप, सदर शासन ननणायास ददनाींक १८.०२.२०१५ रोजी  थिगती देण् यात आली आहे. 
(२) नक्षलवा्याींच् या कारवाया रोखण् यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे उपयायोजना केल् या    
आहेत  - 
     १) शासनान े नक्षलवा्याींचा मुकाबला करण् यासाठी आवश् यक ती श त्र े व दान गोळा 
याबरोबर आकुननक सींपका  व् यव था, वाहन व् यव था, भुसून ीं ग प्रनतबींकक वाहन े व हेमलकॉ् ्र 
उपल क कन न ददले आहेत. 
     २) जजल् ्यातील नक्षलवा्याींच् या कारवायाींवर सींकुश लावण् यासाठी जजल् हा पोलीस तसेच 
कें रकिीय राखीव पोलीस बल याींच् या माध् यमातून नक्षलपवरोकी समभयान राबपवण् यात येते. तसेच 
एररया डॉममनेशन कायावाही कन न नागरीकाींना सुरक्षा प्रदान करण् यात येत आहे. 
     ३) जजल् ्यात नक्षलपवरोकी कृतीकररता कें रकिीय राखीव पोलीस बलाच् या ब्ामलयन, कोब्रा 
ब्ामलयन, राय य राखीव पोलीस बलाच् या कीं पन् या व जजल् हा पोलीस दल तसेच सी- ६० च् या 
तुकडेया तदनात करण् यात आल् या आहेत. जवानाींना युध् दप्रमशक्षण देण् यासाठी व् यव था करण् यात 
आली आहे. नक्षलपवरोकी शोक समभयान, ग त, नाई् ॲम् बुश, नाकाबींदी यामळेु 
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नक्षलवा्याींच् या हालचालीींवर प्रनतबींक आणण् यात येत आहे.  
    पवशेर् पायाभूत सुपवका योजनेसींतगात शासनाने आतापयात न . १९.४२ को्ी ननकी मींजूर 
केला ससून सुरक्षा पवर्यक खचा योजनेसींतगात सन २०१४-१५ मध् ये न . २५.३० को्ी सनुदान 
मींजूर केले आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

ठाणे शहरातील ितचिनगर येथील पोलीस िसाहतीची अि था िाईट झाल्याबाबत 
  

(५१) *  ९३८८   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील वताकनगर येथील १९६० त े१९७० च् या दशकामध् ये म् हाडाच् या माध् यमातनू 
बाींकलेल् या पोलीस वसाहतीची सनतशय वाई् सव था झाली ससनू त् या वसाहतीत पोमलसाींची 
कु्ुींबे सत्यींत  कोकादायक जथतीत  राहत आहेत. सदर  ेरे पोलीसाींना कायम वन पी मो त 
उपल क कन न देण् यात यावीत,  सशी मागणी ददनाींक ८/१२/२०१४  रोजी  थाननक 
लोकप्रनतननकीींनी मा. मुे यमींत्री याींना एका पत्रा्वारे केली आहे हे खरे आहे काय ? 
(२) ससल् यास, यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ठाणे पोलीस आयुक तालयाच् या सन् य पररमींडळातील काही पोलीस वसाहती जुन् या 
तसेच जीणा झालेल् या ससून त् याींची सव थाही दनु  ती करण् यापमलकड े आहे. त् यामुळे 
राहण् यायो य ननवास थानाींची सीें  या कमी ससल् यान े वताकनगर पोलीस कमाचा-याींची पयाायी 
व् यव था तातडीन े होवू शकत नाही. त् यामुळे वताकनगर पोलीस वसाहती ररक त करण् यास 
सडचणी ननमााण होत आहेत. स्यजथतीत ठाणे महानगरपामलकेकडून सनतकोकादायक जाहीर 
केलेल् या एका ्मारतीमकील पोलीस कमाचा-याींची पयाायी ननवास थानाची व् यव था कन न सदर 
्मारत ररक त करण् यात आलेली आहे. पोलीस कमाचा-याींना पवतरीत केलेली ननवास थान े
मालकी हक कान ेकरण् याच ेशासनाचे कोरण नाही. पोलीस ननवास थान ेमालकी हक कान ेपवतरीत 
केल् यास भपवष यात पोलीस सिककारी व कमाचा-याींना ननवास थान ेउपल क होणार नाही. 

----------------- 
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सोलापूर महानगरपाललिा अधधिाऱ् याांच् या बनािट स्या िरुन दाररद्रय 
 रेर्ेखालील िुटुांबाना आधथचि लाभापासून िांधचत ठेिल्याबाबत 

  

(५२) *  ८९३५   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपामलका सिककाऱ याींच् या बनाव् स्या कन न दारररकिय रेर्ेखालील कु्ुींबाना 
देण् यात येणाऱ या आिथाक लाभाच् या खात् यातून २८ लाख १० हजार न पयाींचा बकँ ऑ  
ी्ंडडयाींच् या पवपवक शाखानी गदरव् यवहार केले ससल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या 
सुमारास ननदशानास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) ससल् यास,  या प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, , 
(४) लाभार्थ याचना आिथाक लाभाची रक कम  ममळण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (1),  (2) व (3) या प्रकरणी सहायक आयुक त, सोलापूर 
महानगरपामलका याींनी ददलेल् या न यााददवन न साींगोला पोलीस ठाणे येथे गुन् हा रीं.क्र. 
412/2014भा.द.पव.क.420,463,464,465,468,469,470,471,472,473,474,475,484,488, 
120ब,34 प्रमाण े दद. 25/12/2014 रोजी गुन् हा दाखल केला ससून गुन् ्याचा तपास चाल ू
आहे. 
(4) सुवणाजयींती शहरी रोजगार योजना सींतगात दारीरकियरेर्खेालील वदयक तीक  वयींरोजगार व 
मदहला व बालके बचत ग् समूहासींतगात लाभार्थ याचना सन 2013-14 या वर्ाात लाभाची 
रक कम ददली आहे. 
(5) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल््यातील ठािुली येथील बािनचाळ भागातील झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत 
  

(५३) *  ११४४९   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील एकमेव हरीतपट्टा म्हणून  ळखल्या जाणाऱया ठाकुलय येथील 
बावनचाळ भागातील ६३ झाडाींची कत्तल कन न मध्य रेल्व े प्रशासनाने रेल्व ेसुरक्षा दलाच्या 
कवायतीसाठी मददान तयार केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, रेल्वे प्रशासनाने सिकक २५० झाडाींची कत्तल कन न ॲथलेद्कस आणण हॉकीच े
मददान तयार करण्याचा ननणाय ेेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर वकृ्षतोड करण्यासाठी रेल्व े प्रशासनाने शासनाची वा कल्याण-डोंबबवली 
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महानगरपामलकेची परवानगी ेेतली आहे काय, 
(४) ससल्यास, सदर परवानगी कोणत्या स्ी व शतींनुसार देण्यात आली आहे व परवानगी न 
ेेता झाडाींची कत्तल करण्यात आली ससल्यास मध्य रेल्व े प्रशासनावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
       कल् याण- डोबबवली महानगरपामलका वकृ्ष प्रािककरण सभा क्र.०३, ददनाींक २१/१०/२०१३, 
ठराव क्र.११ सन् वये या पररसरातील कवायती मददानाच् या पवकास कामात बाकीत होणारी ६१ 
झाड ेतोडण् यास/पुनरणपणास परवानगी देण् यात आली आहे. 
(२) नाही, 
     रेल् वे प्रशासनान ेया पररसरात सॅथलेद्क स व हॉकीच ेमददान पवकमसत करण् याकरीता १७९ 
झाड ेतोडण् यास/पुनरणपणास महानगरपामलकेच् या वकृ्ष प्रािककरणाकड ेपरवानगी मािगतली आहे. 
(३) महानगरपामलकेकडून स्याप सशी परवानगी देण् यात आलेली नाही. 
(४) स्याप परवानगी देण् यात आलेली नसल् यान े परवानगी न ेेता झाडाींची कत् तल केलेली 
नाही. 

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

ठाणे जजल्हयातील िल्याण-डोंबबिली महापाललिा के्ष्ालगतच्या २७ आणण  
लभिांडी पररसरातील ६० गािाांचा प्रारुप वििास आराखड्याबाबत 

  

(५४) *  १०५९४   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयातील कल्याण-डोंबबवली महापामलका के्षत्रालगतच्या २७ गावाींना आणण मभवींडी 
पररसरातील ६० गावाींचा प्रान प पवकास आराखडेयाला ददनाींक ३० डडसेंबर,२०१४ रोजी मींजुरी 
ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर प्रान प पवकास आराखडेयाचे थोडकयात वन प काय आहे व त्यानसुार 
आतापयचत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) ससल्यास, उकत प्रश्नी आतापयचत कोणती कायावाही केली तसचे पररसरातील नागरीकाींच्या 
समया सोडपवण्याच्यादृष्ीने सदर प्रकरणी आतापयचत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. तथापप याबाबतची सिकसचूना ननगाममत करण् याची कायावाही 
सींनतम ्् ् यामध् ये आहे. 
(२) व (३) सदर पवकास योजनेमध् ये ननयोजन प्रमाणकानुसार तसेच शहर  तररय प्रश् न, 
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पव्यमान सावाजननक सुपवका, पव्यमान पायाभूत सुपवका पवचाराींत ेेऊन १० वर्ाानींतरची 
प्रके्षपीत लोकसींे या पवचाराींत ेेऊन, सावाजननक सेवासुपवकाींसाठी आरक्षणे ननजश्चत करण् यात 
आलेली आहेत. तसेच २० वर्ाानींतरची प्रके्षपीत लोकसींे या पवचारात ेेऊन वापर पवभाग 
ननजश्चती करण् याींत आलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरातील भोसरी येथील मुलीने छेडछाडीला िां टाळून आत् महत् या िेल्याबाबत  

(५५) *  ६५५९   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.विजय िाळे 
(लशिाजी नगर), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील भोसरी येथ े छेडछाडीला कीं ्ाळून गळ ास ेेऊन आत् महत् येचा प्रयत् न 
केलेल्या १५ वर्ीय सल् पवयीन मुलीचा ददनाींक १८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
न  णालयात मतृ् य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, भोसरी भागातील या मुलीला सिचन चव् हाण, सकीब शेख व बाब ूनायक हे 
त्रास देत ससल् याबाबतची तक्रार मुलीींने व नतच् या वडडलाींनी पोमलसाींत ददली ससता पोमलसाींनी 
तक्रार नोंदवून ेेतली नसल् याने उपरोक त मुलीींने आत् महत् या केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, उपरोकत प्रकरणाींची चौकशी केली आहे काय, 
(४) ससल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त् यानुर्ींगान े सींबींिकत दोर्ी व् यक ती व तक्रार 
नोंदवून न ेेणा-या पोमलस सिककारी याींच् यावर कोणती कारवाई केली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ पूवी मयत मुलगी सथवा नतचे कु्ुींबबय आरोपी त्रास देत 
ससल् याची तक्रार देण् याकरीता पोलीस ठाण् यामध् ये आले नव् हते मात्र न याादी तक्रार देण् याकररता 
भोसरी पोलीस ठाण् यात ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ रोजी आल् या ससता, न याादी याींची तक्रार 
त् याींनी साींिगतल् याप्रमाणे न ेेता गुन् ्याचे  वन प कमी कन न पोलीसाींनी सदखलप्रा् त गुन् हा 
नोंदद वला होता. तथापप, मयत मलुगी व नतच् या वडीलाींनी पोलीसाींना तक्रार ददली ससतानाही 
पोलीसाींनी ती नोंदवून ेेतली नाही म् हणून सदरच् या मलुीन े आत् महत् या केली सशी बाब 
तपासात ननष पन् न झालेली नसून, आरोपी त्रास देत ससल् यान े मुलीन े आत् महत् या केल् याची 
न यााद मुलीच् या आईन ेददली आहे. 
(३) व (४) मयत मुलीच् या आईच् या न याादीनुसार आरोपीपवन ध् द भोसरी पोलीस ठाण् यात 
भा.दीं.पव. कलम ३५४, ३५४ (ड), ३२३, ५०४,३०५, ३०६, ३४ बालकाींच े लैंिगक गुन् ्यापासून 
सींरक्षण सिकननयम २०१२ च ेकलम ११(१), १२ नुसार गु.क्र. ३/२०१५ नोंदपवण्यात आला आहे. 
सदर गुन््याचा तपास कन न न्यायालयात दद.२३.२.२०१५ रोजी दोर्ारोपपत्र दाखल करण् यात 
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आले आहे. ३१ डडसेंबर, २०१४ रोजी न याादी तक्रार देण् याकरीता भोसरी पोलीस ठाण् यात आल् या 
ससता, न याादी याींची तक्रार त् याींनी साींिगतल् याप्रमाणे न ेेता गुन् ्याचे  वन प कमी कन न 
सदखलपात्र गुन् हा नोंदपवला व आरोपीपवन ध् द आवश् यक ती कारवाई केली नाही या कताव् यातील 
कसुरीबाबत श्री.बी.ए.पाींढरे, सहायक पोलीस ननरीक्षक, श्रीमती एस.एच.भागवत, पोलीस उप 
ननरीक्षक याींना ददनाक १९.१.२०१५ रोजी ननलींबबत करण् यात आले आहे तसेच, श्री.आर.पी.कुीं ्े, 
वररष ठ पोलीस ननरीक्षक व श्री.डी.पी.मशींदे, पोलीस  ननरीक्षक (गुन् हे) याींना कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

िाांहदिली येथील महािीर येथील राजरत् न िेशर आलशर् या सहिारी  
गहृननमाचण सां थेची न ती गहाळ झाली असल् याबाबत 

  

(५६) *  ११६७९   श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील काींददवली येथील महावीर येथील राजरत् न केशर आमशर् या सहकारी 
गहृननमााण सीं थेला १६- स सींतगात म् हाडाने मस.्ी.के/१ पदकी ८९७६ मम्रचा भूखींड २००३ 
साली सल् प उत् पन् न ग्ासाठी पवतररत करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सीं थेमध् ये ८८ बनाव् सभासद ेेण् यात आले तसेच शासनाच् या प्रचमलत 
ननयमानुसार १० ्क के सदननका या शासकीय कमाचाऱ याींसाठी राखून ठेवणे बींकनकारक 
ससताींनाही ननयमाींची पायमल् ली केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, या पवकासकान े १६ - स सींतगात मींजूरी देण् यात आलेली न ती म् हाडा 
पवभागाकडून गहाळ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
 (५) त्यानुसार सींबींिकत पवकासकाींवर व सिककाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे , 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे आहे. 
मौज ेकाींददवली येथील मुींबई मींडळाच् या महावीर नगर वसाहतीजवळील न.भू.क्र.१ क/१ पदकी 
ससलेल् या समुारे ८९७६.०० चौ.मी. के्षत्र ळाचा भूखींड ननयम १६ सींतगात राजरत् न सहकारी 
गहृननमााण सीं थेस पवतररत करण् यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
सदरहू सीं थनेे नोंदणी करताना ८८ पात्र सभासदाींची यादी सींनतम करण् यात आली आहे. तसेच 
शासनाच् या प्रचमलत कोरणानसुार सीं थेन े १०% सदननका शासनकय कमाचा-याींकरीता राखून 
ठेवण् यात आलेल् या आहेत. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(६)  प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात विशेर्तग ठाण,े मुांबई शहरात एमडी या ड्रग  

विक्रीचे प्रमाण िाढले असल् याबाबत 
  

(५७) *  ६४२६   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणनाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.सुभार् साबने (देगलूर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.प्रिाश सुि े(मागाठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यात पवशेर्तः ठाण,े मुींबई शहरात एमडी या रेनगच े पवक्री करण् याच े प्रमाण मोठया 
प्रमाणात वाढले ससल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल् यास, मुींबईतील पायकनुी पोलीस ठाण् याींतगात पोमलसाींनी केलेल् या कारवाईत न .८० 
लाखाचे एमडी (मे्ारेनोन) हा पवर्ारी पदाथा ज् त करण् यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबईतील वाींरेकि पजश्चम येथील पाली दहल या पवभागात पव्यार्थ याचना एमडी हा 
पवर्ारी पदाथा सहज उपल क होत ससल् यान े रेनग सेवनाच े प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले 
ससल् यामळेु पाली दहल रेमसडने् ड ससोमशएशनने खार पोलीस ठाणे येथे तक्रार दाखल केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, एमडीसारखे पवर्ारी पदाथाचची पवक्री करणा-याींवर शासनान े कोणती कठोर 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, याबाबत पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) मुींबईतील पायकुनी पोलीस ठाण् याींतगात पोलीसाींनी केलेल् या कारवाईत न .८० लाखाच ेएमडी 
(मे्ारेनोन) पदाथा ज्त केले नसून न .८० लाखाचे ९९० गॅ्रम एम. े्ामाईन ह तगत केले आहे. 
(३) नाही. 
(४) राय य शासनाने दद.२.९.२०१४, दद.७.१.२०१५, व दद.१३.२.२०१५ च् या पत्रान् वये कें रकि शासनास 
मे ेरेनोन (M.D.) चा समावेश NDPS कायदा, १९८५ मध् ये करण् याबाबत पवनींती केली होती. 
त् यानुसार कें रकिाच् या पवत् त मींत्रालयाच् या सिकन त ससलेल् या राज व पवभागाने दद.५.२.२०१५ 
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च् या सिकसूचनेन् वये मे ेरेनोन (M.D.) नामक पावडरचा NDPS, १९८५ च् या भाग २ मकील 
पररमशष ् १ मध् ये क्र.११० -B मध् ये “MEPHEDRONE” या नावे समावेश करण् यात आला 
आहे. त् यानुर्ींगान े एमडीसारख े पवर्ारी पदाथाचची पवक्री करणा-याींपवन ध् द राय य पोलीस 
पवभागामा ा त भा.द.पव.क.३२८, २८४,३४ प्रमाणे कारवाई करण् यात येत आहे. तसेच सींमली 
पदाथा पवरोकी कक्षात े जानेवारी-२०१५ पासून महापव्यालयामध् ये रेनग  ी कॅम् पस तसेच 
पोलीस पवभागामा ा त पवपवक शाळा कॉलेज येथे जनजागतृीच े कायाक्रम राबपवण् यात येऊन 
त् याींना सदर पदाथाचच् या दषु पररणामाींबाबत कळपवले जाते. तसेच पव्यार्थ याचच् या पालकाींनाही 
मागादशान करण् यात येते. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

विक्रोळी (मुांबई) येथील हररयाली गािातील एिा वििासिाने डीपी रोड बांद िेल्याबाबत 
  

(५८) *  ५५५४   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवक्रोळी (मुींबई) येथील हररयाली गावातील एका पवकासकान े डीपी रोडच बींद केल्यामुळे 
पव्याथी व रदहवाशाींचे हाल होत ससून सशा पवकासकावर कारवाई करण्याऐवजवजी 
महानगरपामलका प्रशासनान ेसभय देत चकक  सी ददली ससल्याच ेमाहे जानेवारी,२०१५ मध्ये 
वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, पवक्रोळी पूवा हररयाली गावातील एका पवकासकान ेमहानगरपामलका प्राथममक 
शाळा आणण नक्रडाींगणाचे आरक्षण होते, पवकासकान ेदोन्ही आरक्षणाचे थलाींतर करताींना  कत 
प्राथममक शाळेच े आरक्षण ददले आणण त्याजागी शाळेऐवजवजी आता डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
पव्यालय ॲण्ड ययुननयर कॉलेज पवकास हायकूल ॲण्ड ी्ंजजननयर कॉलेज कायारत आहे, 
महानगरपामलका ययावेळी सशा सुपवका जागा तायात ेेत,े त्यावळेी डीपी रोड सुध्दा बनपवणे 
पवकासकावर बींकनकारक ससते आणण त्यानींतरच ्मारतीींना  सी ददली जात े सशी सरळ 
आणण साकी प्रनक्रया ससताींना पूवा उपनगरातील ्मारत आणण प्रताव पवभागातील 
सिककाऱयाींनी दलुाक्ष केल्याने नागररींकाींची गदरसोय होत आहे, याबाबत काय कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास,  पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (३) 
     सींदभााकीन समभन् यास हा नामननदेमशत प्राथममक शाळा व खळेाचे मददान तसेच ९.१५ मी. 
न ीं द पवकास ननयोजन र त् यान ेबािकत आहे. 
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     सदर समभन् यासातील नामननदेमशत प्राथममक शाळा व खेळाचे मददान जममन कारकाच् या 
पवनींतीनुसार पुन थाापपत करण् यात आलेली आहेत. 
     नामननदेमशत प्राथममक शाळेस पवकास परवानगी दद. ३० /०७/२००१ सन् वये देण् यात 
आलेली आहे. तसेच नामननदेमशत प्राथममक शाळेच े पूनाबाींकणी कन न पवकासकाने दद. 
१०/१२/१९९९ रोजीच े करारनाम् यानुसार ती सींबींिकत मशक्षणसीं थसे ह ताींतरीत केलेली ससून 
त् यास भोगव्ा प्रमाणपत्र देण् यात आलेले आहे. 
     तसेच खळेाच् या मददानाखालील जममन, ६.१० मी. न ीं दीच् या पोहोच मागाासह मुींबई 
महानगरपामलकेस ह ताींतरीत करण् यात आलेली आहे. 
     सदर भखूींडावरील प्राथममक शाळा पनु र् थापपत झाल् यामुळे त् या दठकाणी डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर पव्यालय सॅण् ड य युननसर कॉलेज कायारत आहे. 
     पवकास ननयोजन र त् याचा भाग ससलेला न.भ.ूक्र. २८३ येथ ेर ता बींद करण् यात आलेला 
आहे. तथापप हा र त् याचा भाग मींजूरी ददलेल् या समभन् यासाचा भाग नाही. र त् यासाठी जमीन 
ह ताींतरीत करणेसींदभाात  बहृन् मुींबई महानगरपामलकेन ेजमीन मालकाींस कळपवलेले आहे. परींत ु
त् यास सींबींिकतानी प्रनतसादर ददलेला नसल् याने र त् याखालील जमीन भूसींपाददत करणेसाठी 
बहृन् मुींबई महानगरपामलकेकडून  वतींत्र प्र ताव तयार करणेत येत आहे, सशी व तुजथती आहे. 

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

नगरपररर्द िरोरा (जज.चांद्रपूर) याांना सन २०१४-१५ या आधथचि  
िर्ाचत र ता अनुदान वितररत िरण् याबाबत 

  

(५९) *  ८६५०   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नगरपररर्द वरोरा (जज.चींरकिपूर) याींना सन २०१४-१५ या आिथाक वर्ाात र ता सनुदान 
पवतररत करण् याबाबत  थाननक लोकप्रनतननकीींनी ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजीच् या समुारास 
मा.मुे यमींत्री महाराष र राय य याींना एक लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नगरपररर्द बरोरा (जज.चींरकिपूर) याींना सन २०१४-१५ या आिथाक वर्ाात र ता सनुदानापो्ी 
्यावयाची न . २,०४,९४,४३७ /-्तकी रक कम जजल् हािककारी, चींरकिपूर याींना शासन ननणाय दद. ५ 
स् ्ेंबर, २०१४ सन् वये पवतरीत करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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देिळाली (जज.नालशि) येथील उपनगर पोललस ठाण् यािर लष्ट् िरी जिानाांनी हल् ला िेल्याबाबत 
  

(६०) *  ६६३३   श्री.योगेश (बापू) नोलप (देिळाली), श्री.सुभार् साबने (देगलूर), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िर्ाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंहदया), श्री.सुरेश लाड 
(िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.भािर जाधि 
(गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.रुपेश म्हा् े (लभिांडी (पूिच)) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळाली (जज.नामशक) येथील उपनगर पोमलस ठाण् यात एका लष करी सिकका-याच्या 
नातेवाईकाींवर गुन् हा दाखल केल् याने  ददनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास २० त े
२५ लष करी जवानाींनी हल् ला चढवून पोलीस ठाण् याची नासकूस तसेच तेथील पोलीस कमाचा-
याींना मारहाण केली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, याप्रकरणी या लष करी जवानाींवर  कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रकरणी उपनगर पोलीस ठाणे नामशक येथे गु.र.नीं. २४ /१५ भा.द.पव. कलम १२० (ब), 
१४३, १४७, १४९,३४२, ३४३, ३३२, ३५४, ४५२, ४२७, ५०४, ५०६ सावाजननक सींपत् तीस हानी 
प्रनतबींक सिकननयम १९९५ कलम ३ सन् वये गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. सदर 
गुन् ्यातील आरोपी १८ लष करी सिककारी याींना दद. १४ /०१/१५ रोजी स्क कन न दद. 
१५/०१/१५ रोजी न् यायालयापुढे हजर करण् यात आले ससता न् यायालयाने त् याींना जामीन मींजूर 
केला आहे. स्यःजथतीत गुन् हा पोलीस तपासावर आहे. 
(३) पवलींब झालेला नाही. 

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

मेरोच् या नतसऱ् या ट पातील मुांबईतील नररमन पॉईट येथील विधान भिना जिळील 
 थानिासाठी ८ राजिीय पक्षाांनी िायाचलये सोडण्याबाबत  

(६१) *  ६०४४   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधचन), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजचत), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुननल राऊत 



50 

(विक्रोळी), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश सुि े
(मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मेरो-३ सथाात कुलाबा-वाींरेकि-मस्झ या मुींबईतील पदहल्या भुयारी मािगाकेसाठी 
दक्षक्षण मुींबईतील िगरगाव भागातील २०० च्या वर चाळी व शदहद भगतमसींग आणण फ्री प्रेस 
या मागाावरील शासकीय कायाालये तसेच पवपवक राजनकय पक्षाींना ददलेली कायाालये ह्पवण्यात 
येणार ससल्याच ेजानेवारी,२०१५ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर भागातील ससलेल्या चाळी व कायाालयाींचे पुनवासन करण्याचा आराखडा 
एमएमआरडीएन ेतयार केला आहे काय व िगरगावातील २०० चाळीींमकील रदहवाश्याींच ेपुनवासन 
िगरगावातच करण्यात यावे तसचे राजकीय पक्षाींच्या कायाालयात राययभरातील नागररक येत 
ससताना त्याींच े दहत पाहून मींत्रालयासमोरील बींगल्यामध्येच पक्ष कायाालयाींना जागा उपलक 
कन न देण्यात यावी सशी मागणी पक्ष कायाालयाींनी शासनाकड े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल्यास, उपरोकत मागण्याींवर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मेरो - ३ च् या पवकान भवन  थानकासाठी या पररसरातील काही 
शासकीय कायाालये तसेच पवपवक राजकीय पक्षाींना ददलेली कायाालये ह्पवण् यात येणार आहेत. 
तथापप िगरगाव  थानकासाठी िगरगाव भागातील २०० च् या वर चाळी ह्पवण् यात येणार आहेत 
ही बाब खरी नाही. 
(२) िगरगाव  थानकासाठी बािकत ्मारतीमकील रदहवाशाींसोबत चचाा कन न त् याींचा 
पुनवासनाबाबतचा आराखडा तयार करणे प्र तापवत आहे तसेच शदहद भगतमसींग मागा आणण 
फ्री प्रसे मागाावरील शासकीय कायाालये व राजकीय पक्ष कायाालये  थलाींतराचा व पयाायी 
पुनवासनाचा आराखडा तयार करण् यात आला ससनू त् या सनुर्ींगाने  सींबींिकताशी चचाा चालू 
आहे. या सींदभाात सामान् य प्रशासन पवभागान ेआयोजजत केलेल् या बदठकीत राजकीय पक्षाीं्वारे 
सशी मागणी करण् यात आली आहे. 
(३) खाजगी ्मारती, पक्ष कायाालय व शासकीय कायाालय याींचे पनुवासन नजजकच् या पररसरात 
भाड ेतत् वावरील ्मारतीमध् ये करण् याचा मुींबई मेरो रेल कॉपणरेशनचा प्र ताव ससून त् यानुसार 
कायावाही सुन  आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
िरिीर तालुक् यातील (जज.िोल् हापरू) ननिासी मनतमांद शाळेतील मुलीांिर अत्याचार िेल् याबाबत 

  

(६२) *  ६३६४   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड  
(मुांब्रा िळिा), श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) करवीर तालुक यातील (जज.कोल् हापूर) एका ननवासी मनतमींद मुलाींच् या शाळेत सनाथ 
मनतमींद मुलीींवर शाळेच् या सीं था चालकाींच् या नातेवाईकानेच लैंिगक सत् याचार केल् याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या पदहल् या आठवडयात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मनतमींद मुलीींच् या ससहायतेचा  ायदा ेेत हा ननींदणीय प्रकार दडपण् याचा 
प्रयत् न शाळेच् या सीं था चालकाींकडून होत ससल् याचेही  ननदशानास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४)  ससल् यास, चौकशीत काय आढळून आले, व शाळेच् या सीं था चालक व दोर्ी व्यकतीवर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (1) व (2) पररत,े ता. करवीर, जज. कोल् हापूर येथील सींकूर मनतमींद 
वसनतगहृाची समाज कल् याण ननरीक्षक याींनी वसनतगहृ सीं थापक सध् यक्ष, मुलीीं व कमाचारी 
याींचेकड े चौकशी केली ससता, वसनतगहृात नेहमी मुक कामासाठी येणा-या पवशेर् मशक्षकान े
ददनाींक 3.1.2015 रोजी तीन मनतमींद मुलीींशी सश् लील चाळे कन न त् याींचा पवनयभींग केल् याची 
बाब ननदशानास आली आहे. सदरचा प्रकार दडपण् याचा प्रयत् न शाळेच् या सीं था चालकाींकडून 
झालेला ददसून आला नाही. 
(3) व (4) होय. सदर प्रकरणी जजल् हा समाज कल् याण सिककारी याींनी ददलेल् या न याादीनुसार 
या आरोपी पवशेर् मशक्षका पवन ध् द करवीर पोलीस ठाण् यात भा.दीं.पव. कलम 354,354(ब) नुसार 
गु.क्र. 18/2015 नोंदपवण् यात आली ससून, गुन् ्याचा पुढील तपास सुन  आहे आरोपी सध् या 
न् यायालयीन क ्डीमध् ये आहे 
(5) प्रश् न उदभवत नाही. 

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

नालशि लसडिो येथे पेललयन पािच चा भखुांड विनािापर पडून असल् याबाबत 
  

(६३) *  ९१९३   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक मसडको येथे पेमलयन पाका ची उभारणी केलेला मात्र सध् या सजतत् वात नसलेल् या 
पाका चा १७ एकर भखूींड हा पवनावापर पडून ससल् याबाबतच े ननवेदन  थाननक सींे्नेन े
मा.महसलू मींत्री, महाराष र राय य याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये ददलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल् यास, सदर भखूींड  थाननक प्रशासनान े या पाका साठी कीं त्रा्दारास करारान े ददलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास,  पाका च स तीत् वात नसल् याने सींबींिकत कीं त्रा्दारासमवेत झालेला करार 
 थाननक प्रशासनाने रद्द केला आहे काय, 
(४) नसल् यास, करार रद्द न करण् यामागील नमेकी कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सस े ननवेदन मा.मींत्री (महसूल) महो्याींच् या कायाालयास प्रा् त 
झाल् याचे ददसून येत नाही. 
(२) व (३) पेमलकन पाका  उ्यान खाजगीकरणातून पवकमसत करण् याकररता नामशक 
महानगरपामलकेने खाजगी कीं त्रा्दारासोबत ददनाींक ३० ऑक ्ोबर, १९९५ रोजी करारनामा केला 
होता. मात्र, कीं त्रा्दारान ेकरारनाम् यातील स्ी - शतींचा भींग केल् याने सदर करारनामा ददनाींक 
१५ नोव् हेंबर, २००३ रोजी महानगरपामलकेने रद्द केला आहे. सदरची बाब कीं त्रा्दारान े
मा.न् यायालयात आव् हानीत केली ससून या प्रकरणी मा.न् यायालाने जदसे थे आदेश ददले 
ससल् यान ेप्रकरण न् यायप्रपवष ् आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

आखाडा बाळापूर (जज.हहांगोली) येथील गुन् हे शाखेच् या पथिाने छापा टािून 
 एिा खासगी गोदामातून शासिीय धान् य ज त िेल् याबाबत 

  

(६४) *  ५६१२   श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आखाडा बाळापूर (जज.दहींगोली) येथील गुन् हे शाखेच् या पथकान ेछापा ्ाकून एका खासगी 
गोदामातून शासकीय कान् य ज् त केल् याची े्ना माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, गुन् हे शाखेच् या पथकान े केलेल् या या कारवाईमुळे  थाननक पोलीस सदरील 
प्रकरणी  कारवाई करण् यास दलुाक्ष करीत आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३)  ससल् यास, शासनान ेसदर प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गु् त बातमीवन न  थाननक गुन् हे शाखा दहींगोली व पोलीस  ्ेशन 
बाळापूर येथील पोलीस पथकान ेसींयुक तररत् या ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी बाळापूर येथील 
खाजगी गोदामात पवनापरवाना गदरकायदेशीरररत् या शासन ननयींबत्रत  व त कान् य दकुानाचा 
माल साठवून ठेवल् यान े जजवनावश् यक व तू सिकननयमानुसार छापा ्ाकून कारवाई केलेली 
आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     प्रकरणी बाळापूर आखाडा पोलीस  ्ेशन येथ े गु.र.नीं. ३०३४/२०१४ कलम ३, ७, 
जजवनावश् यक व तू सिकननयमाप्रमाणे गुन् हा दाखल करण् यात आला ससनू गुन् ्याचा तपास 
गुन् हे शाखा दहींगोली हे करत आहेत. सदर छा् यात  व त कान् य दकुानाचा माल गहू १०० 
जकवीं्ल ताींदळू ३०६ जकवीं्ल, वजन का्ा मशीन, पॅकीींग मशलाई मशीन ्त् यादी न .७,१८,७०० 
चा माल ज् त केला आहे. तसेच या प्रकरणी महसूल पवभागाच ेसींबींिकत पुरवठा सिककारी, 
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मींडळ सिककारी याींची चौकशी कन न त् याींचेवर कारवाई करण् याबाबत जजल् हािककारी याींना 
सहवाल पाठपवण् यात आला आहे. गुन् ्याचा तपास सुन  आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

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

पुणे शहराचा िाढता वितार लक्षात नेऊन पूिच पुण्याची निीन  
हडपसर महानगरपाललिा ननमाचण िरण्याबाबत 

  

(६५) *  १०८६३   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराचा वाढता पवतार लक्षात ेेऊन पूवा पुण्याची नवीन हडपसर महानगरपामलका 
ननमााण करावी सशी लेखी मागणी मा.मुेयमींत्री याींना ददनाींक १६/१२/२०१४ रोजी थाननक 
लोकप्रनतननकीींनी लेखी वन पात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, १९९७ साली २३ गावाींचा समावशे पुणे महानगरपामलकेमध्ये झाल्यानींतर १४ 
वर्ाात या गावाींचा पवकास ननयोजनबध्द पध्दतीने व गतीने होऊ शकला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल्यास, आता पुन्हा पणेु महानगरपामलकेमध्ये ३४ गावे समापवषठ करण्यासाठी 
प्रतापवत आहेत, परींतू पुणे शहराच्या भौगोमलक पवतारात मोठी वाढ होऊन याचा ताण 
मोयाया प्रमाणावर प्रशासनावर पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, पुणे शहरामकून नवीन हडपसर महानगरपामलका करण्याच्या प्रतावाबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)   थाननक लोकप्रनतननकीींनी नवीन हडपसर महानगरपामलका ननमााण 
करावी सशी लेखी मागणी ददनाींक १६.१२.२०१३ रोजीच् या पत्रान् वये लेखी  वन पात केली आहे. 
(२)  पुणे शहरात नव् याने समापवष ् झालेल् या २३ गावाींच् या प्रान प पवकास आराखडेयातील 
ननयोजनानसुार या भागात ्् या्् याने पवकास सुन  ससून या भागातील बहुताींश पवकास 
योजना, र ते, आरक्षणे याींच ेपवकसन झालेले आहे. 
(३)  पुणे महानगरपामलकेत समापवष ् करावयाच् या ३४ गावाींबाबतची कायावाही सुन  ससून 
त् यानुसार पुणे शहराचा भौगोमलक पव तारात होणारी वाढ पवचारात ेेऊन प्रशासनावरील ताण 
कमी करण् यासाठी आवश् यक ती उपाययोजना करण् यात येईल. 
(४)  सदर प्र तावाबाबत जजल् हािककारी पुणे व आयुक त, पुणे महानगरपामलका, पुणे याींचेकडून 
सहवाल मागपवण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महापाललिा लशक्षण मांडळातील सेिा ननितृ लशक्षिाांच् या नािा 

ने बोगस िजच मांजूर िरुन रक् िमेचा िेलेला अपहार 

(६६) *  ८८५८   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलका मशक्षण मींडळातील कमाचाऱ याींनी मशक्षकाींच् या भपवष य ननवााह ननकी 
(पीएम) मध् ये को्यावकी न पयाींचा ेो्ाळा केला ससल् याचे डडसेंबर, २०१४ मध् ये ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सेवाननवतृ् त मशक्षकाींच् या नावान े बोगस कजा प्रकरणे मींजूर कन न या कजााची 
रक कम हडप केली आहे, बोगस कजा मींजूरी प्रकरणे १९९६ पासून सुन  ससल् याचेही ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ससल् यास, सींबींिकत सिकका-यापवन ध्द कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपामलका मशक्षण मींडळातील सेवाननवतृ् त मतृ 
मशक्षकाींच् या नाव ेबोगस / कमाचा-याींच् या भपवष य ननवााह ननकी खात् यामकुन न पये ९,०८,८७२ /- 
रकमेचा सपहार झाल् याची बाब महानगरपामलका प्रशासनाच् या सन १९९६ मध् ये ननदशानास 
आली आहे. 
(२) होय. 
(३) या प्रकरणी ठाण ेमहानगरपामलकेमा ा त प्राथममक चौकशी करण् यात आली आहे. 
(४) (१) या प्रकरणी मशक्षण मींडळातील ५ कमाचा-याींपदकी ४ कमाचा-याींना ननलींबबत करण् यात 
येऊन ३ कमाचा-याींपवन ध् द पवभागीय चौकशी सुन  करण् यात आली. दोन कमाचारी सेवाननवतृ् त 
झाल् यामुळे त् याींचेपवन ध् द पवभागीय चौकशी करण् यात आली नाही. 
(२) यामकील श्रीमती श्रध् दा गाव कर, मलपपक याींना ददनाींक ३०.०८.१९९६ पासून ननलींबबत 
करण् यात कन न येऊन त् याींचेपवन ध् द पोलीस  ्ेशन येथ े गुन् हा दाखल करण् यात आला होता. 
पवभागीय चौकशीमध् ये त् या दोर्ी आढळून आल् याने त् याींना ददनाींक १०.१०.२००३ पासून 
महानगरपामलकेच् या सेवेतून चौकशीसींती बडत ा  करण् यात आले. त्नींतर  ौजदारी प्रकरणाच् या 
सनुर्ींगाने ददनाींक २४.०६.२००२ च् या ननणायान् वये मा.न् यायालयान े त् याींना ननदणर् सोडल् यान े
त् याींना ददनाींक ०४.०२.२०१० पासून महानगरपामलकेच् या सेवेत ेेण् यात आले आहे. 
(३) तसेच सन २००६ मध् ये श्री. येंदे, श्री.जोशी, श्री. उतकेर, श्री.गोळे याींचेपवन ध् दही गुन् हे 
दाखल करण् यात आले ससून सदर प्रकरण न् यायप्रपवष ठ आहे. श्री. सशोक उतेकर व श्री.सशोक 
गोळे याींच् यापवन ध् दच् या पवभागीय चौकशीचा सहवाल प्रा् त झाल् यानींतर पुढील कायावाही 
करण् याची तजपवज महानगरपामलकेने ठेवली आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
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----------------- 
  

िजचत - खालापूर तालुक् यात (जज. रायगड) एमएमआरडीएिडून िरण् यात  
आलेल् या र त् याांची िाम ेननिृष्ट् ट दजाचची असल् याबाबत 

  

(६७) *  ८०४०   श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजात - खालापूर तालुक यात (जज. रायगड) एमएमआरडीएकडून र त् याींची ननकृष ् दजााची 
काम ेचाल ूआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर ग्रामीण भागात काही कामे चालू ससनू सकाव् सव थेत ससल् यान े
नागररकाींचे प्रचींड प्रमाणात हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मुे यतः भूसींपादन करणे व सेवावादहन् या  थलाींतर करण् यास सींबींिकत 
यींत्रणेकडून लागलेला वेळ या कारणाींमुळे र त् याची कामे ननकाारीत कालावकीत पुणा करणे शक य 
झाले नाही. तथापप, उपल क झालेल् या जागेतील र त् याींची कामे स्यजथतीत सींनतम ्् ् यात 
ससून माचा, २०१५ सखेर पुणा होणे सपेक्षक्षत आहे. 

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

मुांबईतील धगरणी िामगाराांना नरे देण् याबाबत 

(६८) *  ८२१५   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.बबनराि लशांदे 
(माढा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (धचमूर), 
श्री.अब्दलु सत्तार (लसल् लोड), ॲड यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.पतांगराि िदम (पलुस-
िडगेाि), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.राधािुष्ट्ण विख-ेपाटील (लशडी), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
(पूिच)) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे, पनवेल व कजात येथ ेम्हाडामा ा त बाींकण्यात येणा-या ४१४८२ ेराींपदकी ५० 
्कके ेरे िगरणी कमगाराींना देण्याचा ननणाय ेेऊन त्याबाबत शासनननणाय ददनाींक २१ 
 ेब्रुवारी, २०१४ रोजी काढूनही िगरणी कामगाराींना स्याप ेरे देण्यात आली नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सवा िगरणी कामगाराींचे मुींबईत ेरे देवून पुनवासन करणे शकय नाही म्हणून 
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शासनाने ददनाींक २०  ेब्रुवारी, २०१४ रोजी सध्यादेश काढून एमएमआरडीएची ५० ्कके ेरे 
देण्याचे मान्य केले होते परींत ू सींबींिकत पवभागान े ठोस ननणाय न ेेतल्याने एकही िगरणी 
कामगाराला ममळाले नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, िगरणी कामगाराींना ेरे देण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई महानगर प्रादेमशक योजना के्षत्रामध् ये भाडतेत् वावरील 
ेरे योजनेसींतगात प्रा् त होणा-या एकुण सदननकाींपदकी ५० % पयचत सदननका िगरणी कामगार 
व ्तर तत् सम वगावारीच् या गरजू व् यजकतींना परवडणारी ेरे म् हणून मालकी तत् वावर 
वा्पासाठी राखून ठेवण् यासनुर्ींगाने शासनान े भाडतेत् वावरील ेरे योजनेच् या ननयमावलीमध् ये 
दद.२१/२/२०१४ च् या सिकसूचने्वारे  ेरबदल केला आहे. तसेच शासनाने ददनाींक ४/३/२०१४ च् या 
पत्रान् वये ४ बाींककाम प्रकल् पाींमध् ये भाड े तत् वावरील ेरे योजनेंतगात प्रा् त होणा-या १६० 
चौ. ू्ाच् या २ सदननकाींचे एकबत्रकरण कन न ३२० चौ. ू्ाच् या सदननका तयार करण् यास व 
सदर सदननका िगरणी कामगाराींना शासन  वतींत्रपणे ठरवेल त् या नकीं मतीवर व स्ी /शतीवर 
मालकी तत् वावर देण् यासाठी राखनू ठेवणेबाबत प्रािककरणास कळपवले आहे. प्रादेमशक योजना 
के्षत्रामकील भाडतेत् वावरील ेरे योजनेसींतगातचे प्रकल् प बाींककामाच् या पवपवक ्् ् यावर ससून, 
या योजनेसींतगात प्रािककरणास स्याप सदननका प्रा् त झालेल् या नाहीत. सदर प्रकल् पाचे काम 
पुणा झालेनींतर सदननका उपल क होणार आहेत. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी शहरालगतच्या साळिी टॉप येथ ेनगरपररर्देच् या डांम्पीांग 
 ग्राउां डमुळे नागररिाांना होणारा ्ास 

  

(६९) *  ९३८१   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नािगरी शहरालगतच्या साळवी ्ॉप येथे नगरपररर्देचे डींम्पीींग ग्राउीं ड ससून त्याच 
डींम्पीींग ग्राऊीं डच्या शेजारील रनपचा जलशुध्दीकरण प्रकल्प ससून या प्रकल्पामकून पाणीपुरवठा 
करण्यात येत ससल्यान ेनागररकाींचे आरोय कोकयात आले ससल्याच ेनुकतेच माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर डींम्पीींग ग्राऊीं डमुळे या पररसरामकील रदहवाशी दगुचकीयुकत वातावरणात 
जीवन जगणे कठीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, या सींदभाात शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) ससल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) सींशतः हे खरे आहे. 
     तथापप ेनकचरा प्रकल् पासाठी जागा सजतत् वात नसल् याने नाईलाजान े रत् नािगरी 
शहरातील ेनकचरा, साळवी  ्ॉप येथ े ससणा-या जलशुध् दीकरण कें रकिाजवळील मोकळ्या 
जागेत िचरेखाणीमध् ये भूमीभराव करण् याकामी ्ाकण् यात येतो. या कच-यापासनू दगुचकी येऊ 
नये म् हणून पवपवक जींतूनाशक पावडर व त् याचे पवे्न त् वरीत व् हावे याकररता कच-यावर 
पावडर ्ाकण् यात येत े व माती ्ाकून कीं पो ्ीींग करण् यात येत.े त् यामळेु नागररकाींच े
आरो ण् यास कोका उत् पन् न होत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील जिाहरलाल नेहन  नागरी पुनननमाचण योजना बांद िन न त् याऐिजी  

 माटच लसटी प्रिल् प िायाचजन्ित होणार असल्याबाबत 
  

(७०) *  ५२७५   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), ॲड यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (धचमूर), श्री.अब्दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील जवाहरलाल नेहन  नागरी पुनननमााण योजना (जएेनएनयुआरएम) बींद कन न 
त् याऐवजवजी  मा ा् मस्ी प्रकल् प कायााजन्वत होणार ससल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या 
सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदरील  मा ा् मस्ी प्रकल् पामुळे शहरातील भामा आसखेड योजना आणण 
वडगाव बुरकिकु येथील जलशुध् दीकरण कें रकिाच् या कामास कोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ससल् यास, उपरोक त प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४)  नसल् यास,  पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे शहरात जेएनएनयुआरएम प्रकल् प बींद कन न त् याऐवजवजी  मा ा् 
मस्ी प्रकल् प राबपवण् याबाबत कें रकि शासनाकडून कोणत् याही सूचना प्रा् त झालेल् या नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उ्् ावत नाही. जेएनएनयुआरएम योजनेच् या वाढीव कालावकी सींतगात 
सन २०१३-१४ मध् ये भामा आसखडे पाणी पुरवठा योजना व वडगाव बुरकिकु जलशुध् दीकरण कें रकि 
उभारणेसाठी प्रकल् प मींजूर झालेला ससनू कें रकि शासनाकडून न . ६२२७.९८ लाख व राय य 
शासनाकडून न . २४९१.१९ लाख सस े एकूण न पये ८७१९.१७ लाख ननकी आतापयचत पुणे 
महानगरपामलकेस पवतरीत करण् यात आला आहे. जेएनएनयआुरएम (राींणझशन  ेज) योजनचेा 
वाढीव कालावकी हा माचा २०१७ पयचत ससून त् या सनुर्ींगाने कें रकि शासनाचा दहश् याचा उवारीत 
ननकी सनुनेय ससणार ससून दोन् ही प्रकल् पाींचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

ठाणे शहरातील िोलशेत भागात िानिा गु्रप िन्  रक् शनच् या मजूराचा झालेला मतृ् य ु
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(७१) *  ७३६२   श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील कोलशेत भागात वाेवा गु्रप कन्  रक शनच् या एव् हरे ् ्मारतीच ेबाींककाम 
सुन  ससताींना ददनाींक ५/१/२०१५ रोजी वा त् या समुारास माल वाहून नेणारी रॉली कोसळून 
झालेल् या सपेातात एका कामगाराींचा जागीच मतृ् यू झाला व पाच जण जखमी झाले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) ससल् यास, या े्नते मतृ् य ू पावलेल् या कामगाराींच् या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना कोणत् या 
प्रकारची आिथाक मदत वा नकुसान भरपाई ददली आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) ठाणे शहरातील पवजय ससोमसए्स (वाकवा गु्रप) ् लॉ् नीं.स ेसॅण् ड 
ए . बायर ी्ंडडया कीं पनी समोर, कोलशेत रोड, कापूरबावडी, ठाणे पजश्चम येथे सुन  ससलेल् या 
्मारत बाींककामाच् या कामाकररता ्ॉवर के्रन उभारण् याचे काम मे.लक्ष् मी ी्ंजजननयसा या 
कीं त्रा्दारामा ा त सुन  होत.े दद.०५/०१/२०१५ रोजी सदरहू के्रन उभारणीचे काम सुन  ससताना 
झालेल् या सपेातात एका कामगाराचा मतृ् य ूझाला व ५ जण जखमी झाले, हे खरे आहे. 
(२) कामगार आयुक त तथा महाराष र ्मारत व ्तर बाींककाम कामगार सिकननयम, मुींबई 
कायाालयाच् या सींमलबजावणी यींत्रणेमा ा त भे् देऊन कामगार सिकननयमाींतगात ननरीक्षण शेरे 
नोंदपवण् यात आले आहेत. 
(३) मतृ कामगाराींच् या नातेवाईकाींकड ेन .२ लाख एवढी रक कम मदत म् हणून सुपूदा करण् यात 
आली ससून जखमी कामगाराींच् या और्कोपचाराचा खचा (न .१५,२१,७८१/-) मे.लक्ष् मी ी्ंजजननयसा 
या कीं त्रा्दारात े करण् यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

 

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

ठाणे महापाललिा के्ष्ात बीएसयुपी योजना राबविण् याबाबत 
  

(७२) *  ७००५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.विजय औटी 
(पारनेर) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलका के्षत्रात बीएसयुपी योजना राबपवण् यासींदभाात प्रशासनाच् या दलुाक्षपणामुळे 
११९६ सदननका व २९३ सींक्रमण ेरे रद्द करावी लागलेली ससून कें रकि शासनाला सुमारे २० 
को्ी न पये परत कराव ेलागणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
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(३) ससल्यास, महापामलका के्षत्रातील गोरगररब झोपडीकारकाींना पक की ेरे उपल क कन न 
देण् यासींदभाात शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) सींशतः खरे आहे. ठाणे महानगरपामलकेस ‘’ शहरी गरीबाींना मुलभूत 
सुपवका पुरर वणे’’ या कें रकि सहाजययत उपसमभयानातील मींजूर ४ प्रकल् पाींमध् ये मान् य झोपडपट्टी 
के्षत्रातील झोपडीकारकाींचा पवरोक, सींक्रमण मशबबराींची कमतरता, जममनीची सनुपल कता, 
योजनेसींदभाातील न् यायालयीन दावे, योजनेच् या सींपत आलेला कालावकी पाहता सुन  न झालेली 
ेरकुले रद्द करण् याची ेेतलेली भूममका, ्त् यादी कारणाींमळेु कें रकि शासनाने मींजूर केलेल् या एकूण 
७७४५ ेरकुले व ४७८ सींक्रमण मशबबराींपदकी ११९६ सदननका व २९३ सींक्रमण मशबबरे ठाण े
महानगरपामलके्वारे रद्द करण् याबाबत प्र तापवत केले आहे. प्रकल् प मसममत करण् यात आल् यान े
कें रकि व राय य शासनाचा देय दह सा कमी झाला आहे. त् या सनुर्ींगाने न पये १५.०९३ को्ी व 
त् यावरील व् याज राय य शासनाकड ेपरत करणे क्रमप्रा् त आहे. 
(२) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(३) कें रकि शासनाने ‘’२०२२ पयचत सवाचसाठी ेरे’’ हे कोरण ेोपर्त केले ससून या बाबतची 
मागादशाक तत् वे कें रकि शासनाकडून प्रा् त होणे सपेक्षक्षत आहे. त् यात झोपडपट्टी पवकासही 
सपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील क्रॉफडच मािेट येथील महापाललिेच् या (पे ॲण्ड पािच ) पाकििं ग  
िां ्ाटदार जादा दरान ेआिारणी िररत असल् याबाबत 

  

(७३) *  ८४०४   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील क्रॉ डा माके् येथील महापामलकेच् या (पे ॲण्ड पाका ) पानकच ग करावयाच् या 
जागेमध् ये खाजगी कीं त्रा्दार नमेून ददलेल् या दरापेक्षा पींकराप् जा त दर आकाररत येत 
ससल् याबाबत माहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मुींबईमध् ये सशाच प्रकारे महापामलकेच् या सिककृत (पे ॲण्ड पाका ) पानकच गच् या 
जागेवर खाजगी कीं त्रा्दार नेमून ददलेल् या दरापेक्षा जा त दर आकारला जातो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल् यास, मुींबई महापामलकेने नेमुन ददलेल् या दरापेक्षा जा त दर आकारणा-या 
कीं त्रा्दारावर मुींबई महापामलकेमा ा त कोणती कायावाही करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) ससल् यास, मुींबई महापामलकेच् या सिकका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेने त् याींच् या प्रचमलत कोरणानुसार वाहनतळ 
योजनेच् या दरानुसार ननपवदा मागवून खाजगी कीं त्रा्दाराींची नेमणुक केली आहे. महात् मा 
जोनतबा  ुले माके् जवळील वाहतुक बे्ामध् ये प ेसँड पाका  योजनकेररता म.ेराज ी्ं्रप्रायजेस 
याींची ६ मदहन् याींच् या कालावकीसाठी नेमणुक करण् यात आली. १ जानेवारी, २०१५ रोजी 
वतामानपत्रामध् ये मे.राज ी्ं्रप्रायजेस याींच् या कमाचा-याींपवन ध् द पानकच गकररता जा त दर 
आकरण् या सींबींकीत तक्रार बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस प्रा् त झाली होती. 
(२) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या ‘’ए’’ पवभागामध् ये ईरॉस मसनेमा समोरच् या वाहतुक 
बे्ामकील पे सँड पाका  जागेवर नेमुन ददलेल् या दरापेक्षा जा त दर आकारण् याबाबत तक्रार 
प्रा् त झाली होती. तथापप, सदर तक्रार वगळता मुींबईमकील सन् य दठकाणी महापामलकेच् या 
सिककृत (प ेआणण पाका ) पानकच गच् या जागेवर खाजगी कीं त्रा्दार नमेनू ददलेल् या दरापेक्षा जा त 
दर आकारत ससल् याबाबतच् या कोणत् याही तक्रारी प्रा् त झालेल् या नाहीत. 
(३) मे. राज ी्ं्रप्रायजसे (महात् मा जोनतबा  ुले माके् जवळील वाहतकु बे्ामकील पे सँड 
पाका  योजना) व मे. प्रा्म ्ोल सँड मे्ल ररकव् हररज प्रा.मल. (ईरॉस मसनेमा समोरच् या 
वाहतुक बे्ामकील पे सँड पाका  योजना) या दोन कीं त्रा्दाराींना बहृन् मुींबई महानगरपामलकेन े
कारख ेदाखवा नो्ीस जारी केली ससून ननपवदेतील दींड आकारण् यात आला आहे. 
     महात् मा य योनतबा  ुले माके्जवळील वाहतकु बे्ामकील प ेसँड पाका  जागेमकील जा त 
दर आकाराणारा ्सम श्री. यसु ु शखे याींच् यापवन ध् द आझाद मददान पोलीस ठाण् यामा ा त 
प्राथममक चौकशी सहवालाची नोंद ेेतली ससुन तक्रार दाखल झालेली आहे. आझाद मददान 
पोलीस ठाण् याचा सहवाल प्रा् त झाल् यानींतर पुढील कायावाही बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा ा त 
करण् यात येईल. 
(४) व (५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

मुांबई येथील जुन् या ि मोडिळीस आलेल् या उपिरप्रा त इमारतीांच् या दरुु तीबाबत 
  

(७४) *  ५८९१   प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील जुन् या व मोडकळीस आलेल् या उपकरप्रा् त ्मारतीींची दनु  ती ननकी सभावी 
रखडली ससल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा दरम्यान आढळून आले, हे  खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, ्मारतीच् या दनु  तीसाठी आवश् यक ससलेल् या १५६ को्ी न पयाींचा ननकी मींजूर 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात  येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) सींशतः खरे आहे. 
(२) सन २०१४-१५ च् या सथासींल् पामध् ये मुींबई ्मारत दनु  ती व पुनराचना मींडळास उपकर 
प्रा् त ्मारतीींच् या दनु  तीकरीता शासकीय सींशदानापो्ी न . ३८ को्ी व उपकराच् या वसुलीची 
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रक कम देण् याकरीता न . ५० को्ीींची तरतुद करण् यात आली ससून त् या रक कमेपदकी ८५ ्क के 
रक कम मींडळास पवतरीत करण् यात आली आहे. तर उवारीत रक कम पवतरीत करण् याची कायावाही 
करण् यात येत आहे. सशींदानापो्ी थकीत न . १००.३१ को्ी व उपकराच् या वसुलीच् या देय 
रकमेपो्ी थकीत न . ५६.३६ को्ीींच् या पवतरणापो्ी पुरवणी मागणीचा प्र ताव सादर करण् यात 
आलेला आहे. 

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

पुणे शहरातील मेरोचा मागच आखणीमध्ये बदल िरण्याची आिश्यिता 
  

(७५) *  ८२४४   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील मेरो मागााच् या आखणीमध् ये बदल करण् याची आवश् यकता ससल् याचा 
सहवाल मेरोच् या पवशेर् कायाकारी सिककाऱ याींनी पुणे महानगरपामलकेला सादर केला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर सहवाल पणेु महानगरपामलका प्रशासनान े सहा मदहने प्रलींबबत ठेवून 
पदहलाच प्र ताव पुढे सादर करण्यात आल्याची बाब माहे ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा 
त् या समुारास ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे , 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पुणे मेरो प्रकल् पास राय य शासनान ेमान् यता ददलेली 
आहे. तसेच कें रकि शासनान े देखील सदर प्रकल् पाला तत् वतः मान् यता ददलेली आहे. मेरोच् या 
पवशेर् कायाािककारी याींनी त् याींच् या कायाकालावकी समा् तीनींतर पुढील सिकका-याींसाठी 
मागादशान व् हाव ेम् हणून ददनाींक ३० एपप्रल, २०१४ रोजी पुणे महापामलका आयुक त याींना सादर 
केलेल् या कायाभार ह ताींतरण द्् पणीमध् ये सपव तर प्रकल् प सहवाल (डडपीआर) हा सन २००९ 
मध् ये तयार करण् यात आलेला आहे तथापप, सलाईनमेन् ्च् या जागेवर काही बदल झालेले 
ससल् यान े भपवष यात सलाईनमेन् ्मध् ये उभवणवणा-या सडचणीींवरील ननररक्षणे नोंदपवली आहेत. 
सदर ननरीक्षणाींची कायावाही, प्रकल् पास कें रकि शानाच् या मींजूरी ममळाल् यानींतर सींतररम 
सल् लागाराची नेमणूक केल् यानींतर सदर मािगाकेचे सींनतम refinement चे वेळेस 
करण् याबाबतचा त् यामध् ये  पष ् उल् लेख केलेला आहे. पवशेर् कायाािककारी याींनी कायाभार 
ह ताींतरण द्् पणी सादर करणे पूवीच मेरो प्रकल् पाचा मूळ प्र ताव हा राय यशासनामा ा त कें रकि 
शासनाकड ेसादर करण् यात आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

 
विलेपाले पूिच, मुांबई येथील उद्यानासाठी राखीि असणाऱ् या भूखांडािरील अनतक्रमण 
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(७६) *  ७५६२   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पवलेपाले (पूवा), मुींबई येथील नगर योजना V  सींतरीत उ्यानासाठी राखीव ससलेल् या 
सींनतम भूखींड क्रमाींक १८६ या भखूींडावर माबाल व् यापाऱ याींच ेसनतक्रमण झाले ससून सदरच् या 
भूखींडाच् या जेमतेम एक ततृीयाींश भागावर उ्यान बनवले ससून उवाररत दोन ततृीयाींश 
भागावर सनतक्रमण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर सनतक्रमणाींना केवळ नो्ीस देण् याची कारवाई केली सनिककृत 
गाळेकारकाींनी पुरावा म् हणून  ो्ोपास जोडले,   ो्ोपास सत् यतेबाबत सनतररक त 
जजल् हािककारी, सनतक्रमण ननष कासन, मुींबई याींच् याकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (1) पवलेपाले (पूवा) येथील मळु भूखींड क्र. 342 सींनतम भखूींड क्रमाींक 
186 नगर रचना क्रमाींक 5 हा उ्यानासाठी राखीव म् हणून ेोपर्त करण् यात आला ससून मळू 
भखूींड क्र. 342 वर काही गाळे सजतवात ससलेल् या मोकळ्या जागेवरती बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेने उ्यान पवकमसत केले ससनू उवारीत उ्यानासाठी राखीव ससलेल् या  
भागावरील सनतक्रमण ननष कासीत करण् याची कारवाई सुन  करण् यात आली. 
(2) सनिककृत गाळेकारकाींनी पुरावा म् हणून सादर केलेले  ो्ोपास बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेत े सनतररक त जजल् हािककारी (सनतक्रमण ननष कासन), मुींबई याींच् याकड े पात्र 
पडताळणीसाठी पाठपवण् यात आले ससता, ननयींत्रक (सनतक्रमण ननष कासन), बहृन् मुींबई याींनी 
गहृननमााण पवभागाच् या ददनाींक 15.08.2000 च् या शासन ननणायान् वये झोपडी गणना मोदहम 
1976, 1980 व 1990 सींतगात देण् यात आलेली सवा झोपडी  ळखपत्र रद्द करण् यात आले 
ससल् याच ेआयुक त, बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींना कळपवले आहे. 
(3) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
 

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

मॉडल हाऊस अांधेरी (प.) पररसरातील नतिराांची अिैध ित् तल 
  

(७७) *  ८३७९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय गहृननमाचण पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सींकेरी पजश्चमेला मॉडले ्ाऊन या वसाहतीमागे नतवराींची कत् तल कन न खाडीत 
सींदाज े तीन हजार झोपडेया बाींकल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल् यास, झोपडपट्टीत जा तीत जा त बाींगलादेशीयाींचे वा तव् यास आहेत, हे ही खरे आहे 
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काय, 
(३) ससल् यास,  थाननक नागररकाींनी या बाबतच्या तक्रारी वारींवार केल् या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) ससल् यास, शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) ससल् यास, शासनाने सींबींिकत सिककाऱयाींवर काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
रत् नाधगरी येथे १८० िर्ाचपूिीच् या पोतुचगीजिालीन जजल् हा विशेर् िारागहृाची 

 तटबांदी ि आतील िाही भाग मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(७८) *  ६१७७   श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रत् नािगरी येथे १८० वर्ाापूवीच् या पोतुागीजकालीन जजल् हा पवशेर् कारागहृाची त्बींदी व 
आतील काही भाग मोडकळीस आला ससून  दोन आरोपीींनी त् यावन न पलायन करण् याचा 
प्रयत् न केला होता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास , नवीन कारागहृास मींजूरी ममळावी याकरीता सन २०११ मध् ये तत् कालीन 
कारागहृ सिकक्षकाींनी शासनाला प्र ताव सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) या प्र तावावर शासनाने कोणता ननणाय ेेतला आहे वा ेेण् यात येत आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर प्र ताव स्याप शासनास प्रा् त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

िुलाबा येथील राजिाडिर जरट पररसरात ६१ ि ६३  
क्रमाांिाच् या इमारतीांच्या अिैध बाांधिाम 

  

(७९) *  ८४५५   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रुपशे म् हा् े
(लभिांडी पूिच), श्री.राज िे पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा येथील राजवाडकर जर् पररसरात ६१ व ६३ क्रमाींकाची तळ व पदहला मजले 
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ससलेल् या दोन ्मारती ससून या ्मारतीींमध् ये बारा रदहवाशी पगडी पध् दतीने राहतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर ्मारतीच् या ्ॉयले्  लॉक दनु  तीच् या कामाची मींजूरी ेेतली होती, मात्र 
प्रत् यक्षात दनु  ती न करता दोन् ही ्मारती जमीनदो त कन न त् या दठकाणी चार मजली नवीन 
्मारतीच े बाींककाम कन न म् हाडा, महानगरपामलका व शासनाची  सवणूक करण् याचा 
कक कादायक प्रकार ददनाींक १८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या समुारास ननदशानास आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर प्रकरणाची म् हाडाकडून करण् यात आलेल् या चौकशीत सींबींिकत ्मारतीच् या 
मालकाींनी काही सिककाऱ याींनी सींगनमत कन न बोगस कागदपत्र ेसादर कन न नतथे चार मजली 
ससल् याच े तसेच ्मारतीमध् ये २४ भाडकेन  राहत ससल् याच े कागदपत्र े सादर केल् याच े
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, शासनाची  सवणूक करणाऱ या ्मारतीचे मालक व सींबींिकत पवभागातील 
सिककारी याींच् यावर शासनाने कोणती कठोर कारवाई केली वा  करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) कुलाबा येथील राजवाडकर जर् पररसरात ६१-६३ क्रमाींकाची एकच 
्मारत ससून या ्मारतीमध् ये ेरमालकासह बारा भाडकेन  रदहवाशी रहात होत.े 
(२) सदर ्मारतीच् या शौचालयाच् या दनु  तीसाठी सींदाजपत्रक व नकाशे याींना मुींबई ्मारत 
दनु  ती व पुनराचना मींडळा्वारे मींजूरी देण् यात आली होती. परींत ु ठेकेदाराने सदर ्मारत 
पाडून तळ मजला सिकक चार मजल् याची ्मारत बाींकत ससल् याच े ननदशानास आल् यामळेु 
ठेकेदारास दद. १०.१२.२०१४ रोजी काम थाींबपवण् याबाबत कळपवण् यात आले आहे. तसेच मुींबई 
्मारत दनु  ती व पनुराचना मींडळा्वारे बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस सदर प्रकरणी महाराष र 
प्रादेमशक ननयोजन व नगर रचना सिकननयम, १९६६ (एमआर्ीपी सॅक ्) सींतगात कारवाई 
करण् याबाबत कळपवण् यात आले आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची म् हाडाकडून करण् यात आलेल् या चौकशीत सींबींिकत ्मारतीच् या मालकाींनी 
तसेच सदर ठेकेदार व वा तुपवशारद याींनी सींगनमत कन न बोगस कागदपत्र ेसादर कन न नतथ े
चार मजली ्मारत ससल् याच ेभासपवले आहे. 
(४) सदर ठेकेदार व वा तपुवशारद याींचेपवन ध् द कुलाबा पोलीस ठाण् यामध् ये प्रथम पाहणी 
सहवाल गुन् हा दाखल करण् यात आला ससून पोलीस पवभागामा ा त चौकशी सुन  आहे. तसेच 
कताव् यात कसूर केल् याबद्दल सींबींकीत सिकका-याींकडून खलुासा मागपवण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेच् या िारभारात अननयलमतता ि गैरप्रिार असल् याचे लाचलचुपत 

प्रनतबांधि विभागािडून उनडिीस आल्याबाबत 

(८०) *  ५९४१   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अलम शखे (मालाड (पूिच)), श्री.अलमन 
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पटेल (मुांबादेिी), ॲड यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अब्दलू सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेच् या कारभारात प्रचींड सननयममतता व गदरप्रकार ससल् याचे गींभीर 
प्रकार लाचलुचपत प्रनतबींकक पवभागाच् या प्रमुखाींनी माहे डडसेंबर, २०१४ च् या शेव्च् या 
स् ताहात उेडकीस आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मुींबई महापामलकेतील भ्रष ्ाचार रोखला तर या शहरातील ेरे प्रनत चौ. ु् 
पाचशे न पयाींनी  व त होणार ससल् याचे ननदशानास आले , हे  ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर महापामलकेतील भ्रष ्ाचाराची न् यायालयीन चौकशी करण् याची पवपवक 
राजकीय पक्षाींनी मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

माण तालुक् यातील (जज.सातारा) बोथे येथील पिनचक् िी िां पनीच् या गोदामातील जजलेहटनचा 
 फोट होऊन तीन िामगाराांचा मतृ् यू झाल् याबाबत 

(८१) *  ८०७५   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.अब्दलू 
सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), ॲड यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), श्री.धैयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभार् पाटील (अललबाग), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधुत तटिरे (श्रीिधचन), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माण तालुक यातील (जज.सातारा) बोथ े येथील पवनचक की कीं पनीच् या गोदामातील 
जजलेद्नचा ददनाींक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास   ो् होऊन त् यामध् ये तीन 
कामगाराींचा जागीच मतृ् यू होऊन एक कामगार जखमी झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनान ेकोणती चौकशी केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) ससल् यास, सींबींिकत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) ससल्यास, सदरहू   ो्ामध् ये मतृ् यूमखुी पडलेल्याींच्या नातेवाईकाींना व जखमी झालेल् या 
कामगाराींना कोणत् या  वन पाची आिथाक मदत देण्यात आली, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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िाळिेश् िर, मुांबई येथील २२० जेकिसन ननिास हा दोन मजल् याचा बांगला पाडून बेिायदेशीर 
पणे तेथे गगनचुांबी इमारत उभारण् यात येत असल् याबाबत 

  

(८२) *  ८५६६   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळकेश् वर, मुींबई येथील २२० जेनकसन ननवास हा दोन मजल् याचा बींगला पाडून तेथ े
गगनचुींबी ्मारत  काय  कॅ्रपर उभारण् यात येत आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, नऊ भाडकेन  ससलेल् या बींगल् यात ४८ भाडकेन  दाखवून ३३ मजल् याची ्मारत 
उभारण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) ससल् यास, शासनामा ा त दोर्ी आढळणाऱ या व् यक तीींवर कोणती कारवाई करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, भाडकेन  वाढवून सदर ्मारतीस मींजुरी देणाऱ या व् यक तीींवर शासना्वारे काय 
कारवाई करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास,  पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) वाळकेश् वर, मुींबई येथील २२० जेनकसन ननवास हा तळमजला + एक 
+ दोन मजला (सशींत)  वन पाचा होता. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या दद. १४.१.२००० 
रोजीच् या मींजूर आराखडेयाप्रमाणे तळेर + खालील तळमजला + वरील मजला (मींददरा सदहत) 
+ ज्ल् ् मजला + पदहला मजला त े ३२ ननवासी मजले सशा प्रकारची ननवासी ्मारत 
बाींकण् यात आलेली आहे. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या दद. २२.१०.२०१० रोजीच् या पत्रान् वये 
सदर ्मारतीच् या ४ ते ३२ मजल् याींना भोगव्ा प्रमाणपत्र प्रदान करण् यात आलेले आहे. 
(२) पवकासकास सुरवातीस ४८ भाडकेन  / रदहवाशी ग्रा्य कन न ना हरकत प्रमाणपत्र देण् यात 
आले होते. परींतु चौकशी सींती ९ भाडकेन ीं ची सींे या सींनतम करण् यात आली व मींजूर च्ई के्षत्र  
ननदेशाींक २ नुसार मुींबई बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमा ा त मान् यता देण् यात आली. 
     ४८ भाडकेन  ग्रा्य करल् यास सनुनेय सनतररक त के्षत्र ळ २८२.०५ चौ.मी. येत होते. परींत ु
९ भाडकेन  ग्रा्य करल् यानींतर ७७१.४४ चौ.मी. सनतररक त के्षत्र ळ एवढे सनुनेय झाले व 
याबाबत शासन  तरावर ननणाय होवून सदरच् या सनुनेय के्षत्र ळाबाबत सन २००९ च् या शीर 
गणकानुसार न . १८.६९ को्ी एवढी रक कम पवकासकान ेम् हाडास जमा करण् याबाबतचा ननणाय 
ेेण् यात आला. त् यामुळे पवकासकास कोणताही सनतररक त  ायदा झालेला ददसत नाही. 
(३) होय. सदर प्रकरणी मुे य दक्षता सिककारी व सुरक्षा सिककारी, म् हाडा याींचेमा ा त सखोल 
चौकशी करण् यात आली होती. 
(४) व (५) याप्रकरणी चौकशी करण् यात आली ससून, जबाबदार म् हाडाच् या सींबींिकत उप 
समभयींता श्री.झडे.यू. जय ुल् लाह याींची चौकशी झाली ससून महाराष र नागरी सेवा (वताणूक) 
ननयम १९७९ मकील ३(१) एक या ननयमाचा भींग केल् यामुळे त् याींची एक वेतनवाढ 
कायम वन पी सेवा सींपेपयचत रोखनू ठेवण् याची कायावाही करण् यात आलेली आहे. 
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(६) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
----------------- 

  
निी मुांबई विमानतळासाठी जमीन सांपाहदत िेलेल्या गािाांिररता  

शासनाने पॅिेज जाहीर िेल् याबाबत 
  

(८३) *  ७७२६   श्री.अबू आजमी (मानखूदच लशिाजीनगर), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळलशरस) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई पवमानतळासाठी य या गावाींच्या जमीन शासनान े सींपाददत केल्या आहे, त् या 
गावाींकररता शासनान ेपॅकेज जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, पॅकेजमध् ये एका व् यक तीने  वतःच् या जममनीत एकापेक्षा जा त ेरे बाींकली 
ससतील, त् या ेर मालकाींना तीनप् जमीन न देणे, ेराींच् या बाींककामासाठी १००० न पये 
चौ. ु् खचा, ददलेल् या जममनीचा ए एसआय १.५ देण् यात आला आहे, प्रकल् पग्र ताींना या बाबी 
मान् य नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, प्रकल् पग्र ताींच् या पुनवासनाबाबत कोणता कोरणात् मक ननणाय ेेण् यात आला वा 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रकल् पग्र ताींच् या पूनवासनाबाबत शासनान े नवी मुींबई आींतरराष रीय पवमानतळ व 
सनुर्ींिगक कामाींसाठी तसेच, नवी मुींबई प्रकल् पासाठी भपवष यात सींपादन करण् यात येणा-या 
जमीनीच् या भूकारकाींसाठी भूसींपादनापो्ी देय मोबदल् याबाबत आणण त् यानुर्ींिगक पुनवासन 
पवर्यक लाभासींदभाातील कोरण सनुक्रमे शासन ननणाय दद. १ माचा, २०१४ व २८ मे, २०१४ 
सन् वये ननजश् चत करण् यात आले आहे. 

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

मुांबईत एसआरए योजनेच्या पुनविचिास प्रिल् पासाठी  ितां् वििास  
ननयमािली असताना होत असलेल् या अननयलमतता 

  

(८४) *  ६०९७   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.अिधुत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हनुमांत डोळस 



68 

(माळलशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत एसआरए योजनेच्या पुनपवाकास प्रकल् पासाठी  वतींत्रपणे पवकास ननयमावली 
ससताींना सनेक पवकासकाींनी ननयमावलीस बगल देवून ्मारत बाींककामात सननयममतता 
केल् याबाबत एसआरए प्रािककरणाने काही पवकासकाींना नो्ीसा पाठपवल् या आहेत, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) ससल् यास, सदर पवकासकाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२) यासींदभाात झोपडपट्टी पनुवासन प्रािककरणामा ा त एम.आर.्ी.पी. सॅक ् १९६६ च् या 
तरतुदीनुसार कायावाही करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबइचतील पोललसाांच् या नरासाठी आरक्षक्षत असलेला भखूांड वििासिास हदल् याबाबत 

  

(८५) *  ७४९१   अॅड.आलशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत पोमलसाींच् या ेरासाठी ताडदेव येथील राखीव ससलेला २ एकरचा मोकळा भखूींड 
एस.डी.कॉपणरेशनला झोपडपट्टी पनुवसान योजना राबपवण् यासाठी ददला ससनू या बदल् यात 
पोमलसाींना  क त साठ ेरेच ममळणार ससल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ वा त् या दरम् यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, पोमलसाींच् या ेरासाठी राखीव ससलेला हा मोकळा भूखींड एस.डी. कॉपणरेशन ला 
देण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) ससल्यास, या भूखींडाच् या बदल् यात पोमलसाींना सिकक ेरे ममळण् यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ताडदेव येथील भूकर क्र. ७२५ (भाग) या शासकीय मालकीच् या 
३७०६१.८० चौ.मी. के्षत्र ळ झोपडपट्टी व् या् त भखूींडावर नव महाराष र नगर सहकारी गहृननमााण 
सीं थेची झोपडपट्टी पुनवासन योजना सुन  ससून त् या जममनीवर पोलीस हौमसींगसाठी पवकास 
ननयोजन आराखडेयातील ९१०० चौ.मी. चे आरक्षण आहे.  
     बहृन् मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१, ३३(१०) पररमशष ् -४ कलम ७.५ नुसार 
आरक्षणाच् या २५ % के्षत्र (३०२५.२५ चौ.मी.) पोलीस हौमसींगसाठी उपल क होत ससून त् यामध् ये 
पोलीस हौमसींगसाठी  वतींत्र ्मारतीमध् ये ४१.८८ चौ.मी. च्ई के्षत्र ळाच् या ६२ सदननका पोलीस 
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पवभागाच् या मान् यत ेसापेक्ष प्र तापवत आहेत. 
(२) बहृन् मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१, ३३(१०) पररमशष ्-४ कलम ७.१ च् या 
तरतुदीनुसार पवकास ननयोजनातील पवपवक आरक्षणे / प्रभागाने बाकीत जममनीवर झोपडपट्टी 
वसलेली ससेल तर शासन सिकसचूना ददनाींक ३ जून, १९९२ च् या तरतूदीनुसार त् या जममनीवर 
पवकास करण् यास सनुनेय आहे. 
(३) प्रश् न भाग-१ च् या उत् तरामध् ये नमूद केल् याप्रमाणे बहृन् मुींबई पवकास ननयींत्रण ननयमावली, 
१९९१ च् या तरतूदीनुसार सनुनेय ससल् याप्रमाण,े तेवढ्या के्षत्र ळाचे बाींककाम पवकासकाकडून 
पोलीस पवभागाला मो त कन न देण् याचे प्र तापवत आहे. 
(४) पोलीस पवभागाने पोलीस हौमसींगच् या ्मारतीचे आराखड े मींजूर करावेत या सींदभाात 
झोपडपट्टी पुनवासन प्रािककरणाकडून पाठपुरावा करण् यात येत आहे. 

----------------- 
िोल् हापूर जजल् ्यात उच् च न् यायालयाच ेखांडपीठ  थापन िरणेबाबत 

  

(८६) *  ७२२९   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.रुपेश म् हा् े (लभिांडी पूिच), श्री.शांभुराज देसाई (पाटण), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), डॉ.सरेुश (भाऊ) खाड े (लमरज), 
श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)राययातील कोल् हापूर, साींगली, सातारा, रत् नािगरी आणण मसींकदुगूा  या पाच जजल् हयातील 
उच् च न् यायालयात प्रलींबबत ससलेल् या ख्ल् याींची सींे या सातत् याने वाढत ससल् याने उच् च 
न् यायालयाच े खींडपीठ कोल् हापूर येथे ननमााण करण् याच् या मागणीसाठी ददनाींक ३१ जानेवारी, 
२०१५ रोजी  येथील वनकलाींनी कोल् हापूर जजल् हा न् यायालयात आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण् यात  करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास,  पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नवीन खींडपीठासाठी पवपवक  तरातून होणा-या मागणीस सनसुन न ती तपासून सहवाल 
सादर करण् याबाबत मुींबई उच् च न् यायालयाच् या मा.मुे य न् यायमूतींनी तीन न् यायमूतींची सममती 
गठीत केली आहे. सदरहू मागणी या सममतीच् या पवचाराकीन आहे. त् याचप्रमाणे मा.मुे य 
न् यायमूतींनी त् याींच् या दद. ११/०८/२०१४ च् या मा.मुे  यमींत्री महोदय, महाराष र राय य याींना 
सगे्रपर्त केलेल् या पत्रान् वये सशी पवनींती केली आहे की, मुींबई उच् च न् यायालयाचे नवीन 
खींडपीठ राय यात केवळ कोल् हापरू येथे  थापन करणे वाजवी होईल नकीं वा कस,े याबाबत 
शासनाचे मत उच् च न् यायालयास कळपवण्यात यावे. त् यानसुार यासींदभाात शासन  तरावर 
कायावाही करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
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----------------- 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) शहरात मराठा, मु लीम, बौध् द, णिश् चन  
या समाजबाांधिाना  ितां्  मशानभूमीबाबत 

  

(८७) *  ९९७५   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) शहरात मराठा, मु लीम, बौध् द, णिश् चन या समाजबाींकवाना  वतींत्र 
 मशानभमूी ससून मात्र वीरशदव मलींगायत समाजास  मशानभमूीच नसल् याचे ददनाींक १८ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या समुारास उेडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, मानूरकर मठान े त् याींना सींत् यसीं कार कन  न ददल् यास त् याींचा सींत् यपवकीचा 
गींभीर प्रश् न सोडपवण् यासाठी सातनळ पवदहर पररसरात ५ एकरची जागा उपल क कन न 
देण् यासाठी नगरपररर्देत पाच वर्ाापूवी ठराव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, वीरशदव मलींगायत समाजासाठी  मशानभमूीकरीता जागा देण् याबाबत शासनान े
काय कायावाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
श्रीिधचन (जज.रायगड) येथील गोठणमधील सेंहद्रय खत ननलमचती प्रिल्प नादरुुत झाल् याबाबत 

  

(८८) *  ७९६६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  श्रीवकान (जज.रायगड) येथील गोठणमध् ये माचा, २०१४ मध्ये ेनकचरा व् यव थापन 
सींतगात ममश्र कचऱ यावर शारगोतक व जदपवक पध् दतीने यींत्राव् दारे सेंदरकिय खत ननममाती प्रकल् प 
नऊ मदहन् यातच नादनु  त झाल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल् यास, गोळा केलेला कचरा एकबत्रत कन न वाळव्ी येथील गोठण येथ े ेेऊन 
जाण् यासाठी ६७ लाखाचा ननकी शासनाकडून मींजूर कन न नवीन शेड व नवीन ेनकचरा 
प्रकल् पासाठी यींत्रसामुग्री ेेण्याचा ठेका पाश्वा ्न्व्हयरे ्ेकसीस पुणे या कीं पनीला देण् यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, उक त कीं पनीन े बसपवलेल् या ममशनरीच े वायर तु्लेले, नींबर ् ले्ना लावलेला 
हातीरींग सशा यींत्रसामुग््री केवळ १० मदहन् याच् या आतच नादनु  त सव थेत पडल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) ससल् यास, सदर प्रकरणी शासनान े पाहणी करण्याच्यादृ्ीन े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येते आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) मे.पाश् वा ्न् व् हायरे ्ेक नीस प्रा.मल. या कीं पनीला ठेका ददला ससून या प्रकल् पास न . ६१.७० 
लाख ननकी मींजूर आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकल् प होव ूनये म् हणून मा.न् यायालय श्रीवकान येथे दावा क्र. २१ /२०१३ 
दाखल होता. या दाव् याचा ननकाल दद. १८/११/२०१४ रोजी नगरपामलकेच् या बाजूने लागल् यानींतर 
ठेकेदाराने काम सुन  केले व ददनाींक ७/१/२०१५ रोजी चाचणी ेेवनू प्रकल् प कायाान् वीत करण् यात 
आला आहे. 

----------------- 
भाांडूप-पजश्चम (मुांबई उपनगर) पररसरातील लशिाजीनगरमध्ये  

असलेले महानगरपाललिेचे रुग्णालयाबाबत 

(८९) *  ५५६७   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाींडूप-पजश्चम (मुींबई उपनगर) पररसरातील मशवाजीनगरमध्ये ससलेले महानगरपामलकेच े
न णालय जनू,२०१३ मध्ये ्मारत कोकादायक ससल्याचे कारण देत मशवाजी तलाव पररसरात 
हलपवण्यात आले ससून मात्र सध्या सशुोमभकरणाच्या कारणावन न तेथूनही आता उत्कर्ा 
नगरातील गींगा पव्यालयात हलपवण्यात आल्याने मागील दीड वर्ाापासून न णाींच े हाल होत 
ससल्याच ेमाहे जानेवारी,२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरहू न णालय आता कुठेच नसून  कत मुींबई महानगरपामलकेच्या कागदोपत्री 
ससल्याने सदरहू पररसरातील नागररक सींत्त झाले आहेत हे लक्षात ेेता शासन काय 
कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भाींडूप (पजश्चम) येथील मशवाजीनगर या मुींबई उपनगर पररसरातील 
े्ंबीपाडा महापामलका दवाखाना जून २०१३ मध् ये वा तु कोकादायक झाल् यामुळे, मोठया 
 वन पाच् या दनु  त् याींसाठी तात् पुरत् या  वन पात मशवाजी तलाव पररसरात ससलेल् या 
महानगरपामलका दवाखान् यात  थलाींतरीत करण् यात आला होता. त् यानींतर मशवाजी तलावाच े
सुशोमभकरण करण् याचे ठरल् यामळेु तेथ े हलपवण् यात आलेला े्ंबीपाडा दवाखाना उत् कर्ा 
नगरातील गींगा पव्यालयात मे, २०१४ रोजी हलपवण् यात आला आहे. े्ंबीपाडा व मशवाजी 
नगरलगतच् या पररसरातील न  णाींसाठी १ नक.मी. सींतरावर गींगा पव्यालयातील मनपा 
दवाखाना १ नक.मी. सींतरावर तलुशेतपाडा महापामलका दवाखाना व २ १/२  नक.मी. सींतरावर 
ईश् वरनगर मनपा दवाखाना वद्यकीय सुपवकाींसाठी उपल क आहे. त् यामुळे सदर न  णाींची 
गदरसोय झाल् याचे आढळून आलेले नाही. 
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(२) े्ंबीपाडा महापामलका दवाखाना कोकादायक ससल् यामुळे जून २०१३ रोजी सींशतः 
ननष कामसत करण् यात आला व दनु  तीच् या ननपवदेबाबतची प्रनक्रया सनु  आहे. 
(३) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगरात म् हाडाच् या मोिळया भखूांडािर म् हाडान ेबाांधिाम न िेल्याबाबत 

  

(९०) *  ६०५१   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.छगन भुजबळ 
(येिला), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जयांत पाटील 
(इलामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राणा जगजजतलसांह पाटील (उमानाबाद), 
श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.शरद सोनिणे (जुन्नर) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरात म् हाडाच् या मोकळया भखूींडावर म् हाडाने बाींककाम न केल् यामुळे त् यादठकाणी 
सनिककृत बाींककामे व झोपडपट्टयाींनी सनतक्रमण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबईतील पहाडी गोरेगाव येथे म् हाडाचा १० एकराचा भूखींड ससून म् हाडाचे त् याकड ेदलुाक्ष 
झाल् यामुळे त् यादठकाणी झोपडपट्टयाींनी सनतक्रमण केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींबईत व उपनगरात जागेचे भाव गगनाला मभडत ससताींना म् हाडाचे मोकळे भूखींड 
ता यात ेेतल् यास म् हाडाला नागरीकाींसाठी  व त दरात ेरे उपल क कन न देण् यात येतील, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास,  मोकळे भूखींड त् वरीत ता यात ेेवून त् यावर गहृसींकुले उभारण् याबाबत 
शासनाची भूममका काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) सींशतः खरे आहे. 
     म् हाडाच् या मालकीची मोकळी जमीन य या य या दठकाणी आहे. त् या जागेवर होणारे 
सनतक्रमण वेळोवेळी ननष कामसत करण् यात येत ेव सदर भूखींडास सुरक्षक्षततेच् या दृष ्ीने कुीं पण 
ेालण् यात येते व योजना राबपवण् यात यो य सशा मोक ळ्या भूखींडाींवर म् हाडाकडून गहृननमााण 
योजना राबपवण् यात येतात. 
(२) हे खरे नाही. गोरेगाव (पजश्चम) येथील मौज ेपहाडी सव् हे क्र.२९ (पद) न.भू.क्र. ५० (स) या 
जममनीच् या मालकी हक काबाबत प्रश् न ननमााण होऊन सदर प्रकरण न् यायप्रपवष ठ झाले आहे व 
त् यामुळे म् हाडास गहृननमााण प्रकल् प योजना राबपवता आलेली नाही. तथापप या मोकळ्या 
भूखींडावर होणारे सनतक्रमण वळेोवेळी ननष कामसत करण् यात आले ससून सदर भूखींडास सींशतः 
पत्रयाचे कुीं पण ेालण् यात आलेले आहे. 
(३) व (४) म् हाडाच् या ता यात ससलेल् या मोकळ्या भूखींडाींवर नागररकाींसाठी परवडणारी ेरे 
उपल क कन न देण् याच् या योजना म् हाडाकडून वेळोवळेी राबपवण् यात येतात. मात्र न् यायप्रपवष ठ 
प्रकरणामध् ये मा.न् यायालयाच् या ननणायानींतर सशी कायावाही करणे शक य ससते. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
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----------------- 
मुांबई येथील हहम् बज हॉललडजे या िां पनीच् या इचलिरांजीतील (जज.िोल् हापूर) शाखेने विविध 

योजनाचे आलमर् दाखिून गुांतिणुिदाराांना फसविल् याबाबत 

(९१) *  ६३६५   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील दहम् बज हॉमलडजे या कीं पनीच् या ्चलकरींजीतील (जज.कोल् हापूर) शाखेन ेकमीत 
कमी तेरा ददवस व जा तीत जा त ४० ददवस पदसे गुींतपवल् यास रक कमेवर ४० ्क के बोनस, 
पवपवक योजनाच ेआममर् दाखवून ४८५ गुींतवणुकदाराींना सव् वा को्ी न पयाींना  सपवल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये  ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास,  सवणूक झाल् याप्रकरणी ्चलकरींजी येथील मशवाजीनगर पोलीस ठाण् यात 
गुींतवणुकदाराींनी तक्रार केली ससता सदर पोलीस ठाण् यात तक्रार नोंद कन न ेेण् यास नकार 
ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ससल् यास, चौकशीत काय ननष पन् न झाले व त् यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) होय, प्रश् नात नमूद प्रकरणी मशवाजी नगर पोलीस ठाणे (्चलकरींजी) 
जज.कोल् हापूर येथ े४८५ गुींतवणूकदाराींची न .१,३०,३१,३४० न पयाींची  सवणूक केल् याबाबत गु.र.नीं. 
२०४/२०१४ भाीं.द.पव.स. कलम ४२०, ४०६, ३४ सह महाराष र ठेवीदाराचा (पवत् तीय सीं थामकील) 
दहतसींबींकीत सींरक्षण सिकननयम सन १९९९ च ेकलम ३ व ४ प्रमाणे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ 
रोजी १७ आरोपीपवन ध् द गुन् हा दाखल करण् यत आला आहे. 
२) हे खरे नाही उक त नमूद केल् याप्रमाणे गुन् हा नोंद करण् यात आला आहे. 
३) व ४) होय, दाखल गुन् ्याच् या तपासात ननष पन् न १२ आरोपी हे मुींबई आिथाक गुन् हे शाखा 
याींचेकड ेदाखल गुन् हा २०/२०१४ मध् ये न् यायालयीन कोठडीत ऑथार रोड जेल व तळोजा जेल, 
नवी मुींब् येथे होत,े सदर आरोपीींचा ताबा वारीं्ने ता यात ेेवून ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ 
रोजी स्क केली. त् याींची पोलीस कोठडी ेेवनू तपास करण् यात आला ससता त् याींच े नाव े
ससलेली  थावर व जींगम मालमत् ता मुींब् आिथाक गुन् हे शाखेन ेउक त नमूद गुन् ्यात सींल न 
केलेली ससल् याचे आढळून आले. सदर आरोपीींच े कोल् हापरू जजल् ्यातील बॅक खात े
गोठपवण् याबाबत बँकेस पत्रव् यवहार करण् यात आला आहे. उवाररत आरोपीींना स्क करण् याची 
कायावाही चालू आहे. दहम् बल हॉलीडजे प्रा.मल. कीं पनीचे आवश् यक कागदपत्र े व मशक के ज् त 
केली आहेत, गुन् ्याचा तपास चालू आहे. 
५) पवलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील म् हाडाच् या मा टर लल टमधील नराांसाठी पुरािे सादर 

 िरताना अनेि बनािट मतदार असल्याबाबत 
  

(९२) *  ५८९३   प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्री.अजुचन खोतिर (जालना), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म् हाडाच् या मा ्र मल ्मकील ेराींसाठी पुरावे सादर करताना सनकेाींनी बनाव् 
मतदार यादीचा पुरावा सादर करण् यात आल् याचा कक कादायक प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त् यासमुारास आढळून आला, हे  खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) ससल् यास, सदर प्रकरणी बनाव् पुराव े म् हाडाला सादर करणाऱ याींवर व बनाव् पुराव े
देणाऱ यावर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२), (३) व (४) चे उत् तर 
     मुींबई ्मारत दनु  ती व पनुराचना मींडळाच् या सुनावणी दरम् यान काही सजादाराींनी सादर 
केलेली कागदपत्र े सींशया पद ससल् याच े ननदशानास आले आहे. सखोल चौकशी करण् यासाठी 
एकूण ५१ प्रकरणे मुे य दक्षता व सुरक्षा सिककारी / प्रािककरण याींच् याकड ेपाठपवण् यात आलेले 
आहेत. त् यामुळे त् याींना बहृतसुचीवन न गाळे पवतरणासाठी सपात्र ठरवून प्र तुत प्रकरणी मुे य 
दक्षता व सुरक्षा सिककारी / प्रािककरण याींचा सहवाल प्रा् त झाल् यानींतर सींबींिकत 
सजादारापवन ध् द कायदेशीर कारवाई करण् यात येईल. 

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

मुांबईतील सांक्रमण लशबीरातील मळू रहहिाश् याांच् या हक् िाच् या नराबाबत 

(९३) *  ७५६६   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आलशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुननल 
लशांदे (िरळी), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सींक्रमण मशबीरातील मूळ रदहवाश् याींना ेरे देण् यासाठी मा ्रमल ् तयार 
करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर मा ्रमल ् सींतगात ८०० सजादार सपात्र झाले ससनू या सपात्र 
सजादाराींमध् ये बोगस व् हेकेशन नो्ीस तयार कन न म् हाडाची ेरे ला्ण् याचा प्रयत् न दलालाींच्या 
्ोळीींन ेकरण् यात आल् याची कक कादायक बाब माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल् या आठवडयात 
उेडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) ससल् यास, सदर ्ोळीींनी ददलेले मतदार  ळखपत्र, आकारकाडा, पॅनकाडा आणण वीज देयक 
्. बनाव्  कागदपत्र ेयाींची तपासणी करण् यात येणार आहे काय, 
(४) ससल् यास,त् यानुसार बनाव् ेरे ला्णाऱ याींवर शासन कोणती कायावाही करणार आहे वा 
करीत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) चे उत् तर 
     मुींबई ्मारत दनु  ती व पनुराचना मींडळाच् या सुनावणी दरम् यान काही सजादाराींनी सादर 
केलेली कागदपत्र े सींशया पद ससल् याचे ननदशानास आले आहे. सखोल चौकशी करण् यासाठी 
एकूण ५१ प्रकरणे मुे य दक्षता व सुरक्षा सिककारी / प्रािककरण याींच् याकड ेपाठपवण् यात आलेले 
आहेत. त् यामुळे त् याींना बहृतसुचीवन न गाळे पवतरणासाठी सपात्र ठरवून प्र तुत प्रकरणी मुे य 
दक्षता व सुरक्षा सिककारी / प्रािककरण याींचा सहवाल प्रा् त झाल् यानींतर सींबींिकत 
सजादारापवन ध् द कायदेशीर कारवाई करण् यात येईल. 

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

मुांबईतील पजचन् य जलिाहहन् या सधुारण् यासाठी महापाललिेने सुरु िेलेल् या महत् ििाांक्षी 
बब्रम टोिडॅ प्रिल् पातील अननयलमततेिर िॅगने ताशेरे ओढल्याबाबत 

(९४) *  ८३८१   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.समीर िुणािार (हहांगणनाट), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.बसिराज पाटील (अिसा), श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुळ),       
श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील (लशडी), श्री.रुपेश म्हा् े(लभिांडी (पूिच)) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक २६ जुलद, २००५ च् या प्रलयकारी पावसानींतर मुींबईतील पजान् य जलवादहन् या 
सुकारण् यासाठी महापामलकेने सुन  केलेल् या महत् वकाींक्षी बब्रम ्ोवडॅ प्रकल् पातील सननयममततेवर 
कॅगने ताशेरे  ढले ससल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, वरळी येथील लव् हग्रोव् ह पींपपींग  ्ेशनचे ८५ को्ी ६३ लाख न पयाींच े कीं त्रा् 
युनन्ी कन् सोरमशयम या कीं त्रा्दाराला माहे नोव् हेंबर, २००१ मध् ये देण् यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) ससल् यास, या कामाींमध् ये कीं त्रा्दाराने  क त खोदकाम सुन  केले ससता त् यास न . ५७ 
को्ी ३० लाख देयक सदा केले व पुढे त े काम सशक य बनल् याने पामलकेची ही रक कम 
पवनाकारण कीं त्रा्दाराला ददल्याचे ददसून येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) ससल् यास, सींबींिकत दोन् ही कीं त्रा्दाराींवर व सिककाऱ याींवर कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. बबम ्ोवडॅ प्रकल् पाबाबत कॅगने ताशेरे  ढल् याबाबतचा 
सहवाल प्रा् त झालेला नाही. 
(२) वरळी येथील लव् ्ग्रोव् ह पजान् य जल उदचन कें रकिाच् या कामासाठी न . ८९,६३,१५,६८४ /- चे 
कीं त्रा् मे.युनन्ी एम.सण् ड पी.ड ल ूपी.के. कन् सोमशासम या कीं त्रा्दाराला ददनाींक २१.११.२००७ 
मध् ये देण् यात आले. परींत ु काही कारणा तव प्रकल् पाची जागा बदलावी लागली त्नींतर दद. 
१३.०४.२०११ मध् ये नपवन जागा उपल क कन न देण् यात आल् याने कीं त्रा्ात   ेर ार कन न 
नपवन कायाादेश ददनाींक २३.११.२०११ सन् वये ११६, ८५,३०,००० /- एवढ्या नकीं मतीत बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेमा ा त देण् यात आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. सदर कामाच् या प्रशासकीय ्मारतीचे पा्ल  ाऊीं डशेनचे काम करण् यात आले 
ससून त् याकररता कीं त्रा्दारास न . ५७,२९,८७४ /- (सत् तावन लाख, एकोणतीस हजार, आठश े  
चौ-याहत् तर न पये ) ्तकी रक कम सदा करण् यात आली आहे. सदर पा्लीींगच् या कामाचा 
उपयोग भपवष यात करता येऊ शकेल. तसेच सदर कीं त्रा् हे समापवष ् काम े(्नाकी) तत् वावर 
आकारीत ससून सुकारीत कायाादेश काढताींना सदर रक कम न . ५७,२९,८७४ /- वजा करण् यात 
आलेली ससल् याच ेबहृन् मुींबई महानगरपामलकेकडून कळपवण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

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

मीरा - भाईंदर (जज.ठाणे) येथे १६५ जणाांना मलेररया तर 
 १५ जणाांना डेंग् युचा प्रादभुाचि झाल् याबाबत 

(९५) *  ६०९८   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भािर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश 
लाड (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जयांत पाटील 
(इलामपूर), श्री.अिधुत तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल् ्यातील मीरा - भाईंदर येथ े १६५ जणाींना मलेररया तर १५ जणाींना डें युचा 
प्रादभुााव झाल् याचे माहे डडसेंबर २०१४ च् या शेव्च् या स् ताहात उेडकीस आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल् यास, उक त प्रकरणी शासनामा ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) ससल् यास,  मलेररया व डें यु साथीला आळा ेालणेबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : १) ममरा-भाईंदर महानगरपामलका कायाके्षत्रात माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये 
दहवतापाच े६ न  ण आढळून आले आहेत. तर जानेवारी, २०१४ ते डडसेंबर, २०१४ या वर्ाभरात 
दहवतापाचे २२६ न  ण व डें युच े२५ न  ण आढळून आले आहेत, 
२) व ३) शासनाच् या मागादशाक सुचनाींनुसार ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेकडून डें यू व 
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दहवताप प्रनतबींकाकररता आवश् यक उपाययोजना करण् यात आल् या आहेत. त् यामुळे शासनाकडून 
याबाबत  वतींत्र चौकशी करण् याचा प्रश् न उभवणवला नाही. 
४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 

----------------- 
नागोठणे (जज.रायगड ) येथील शाांती नगर पररसरात एिाच  

रा्ीत दहा हठिाणी नरफोडयाचे प्रिार झाल्याबाबत 

(९६) *  ७९७०   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागोठण े (जज.रायगड ) येथील शाींती नगर पररसरात एकाच रात्रीत दहा दठकाणी  
ेर ोडया कन न सनात चोर्याींनी लाखो न पयाींचा ऐवजवज लींपास केल् याच े नुकतचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये ननदशानास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(३)चौकशीत काय आढळून आले, तदनुसार  कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक १३.०१.२०१५ ते १४.०१.२०१५ रोजी मौज ेनागोठाणे शहरातील 
शाींतीनगर पररसरात ११ दकुान /ेर /ऑन स याींचकेडी कोयींड े तोडुन, श्र उचकुन ेर ोडी 
चोरी कन न गुन् ्यात चोरट्याींनी एकुण ३६,८५०/- न पयाींचा माल व रोख रक कम न पये २९,१५०/- 
ससा ेर ोडी कन न चोन न नलेा आहे. 
(२) व (३) होय. सदरबाबत नागोठणे पोलीस ठाण् याकड ेकॉ.गु.र.नीं. ०३/ २०१५ भादींपवसीं कलम 
४५७, ३८० प्रमाणे गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. 
     सदर गुन् ्यात एकुण १२ साक्षीदार याींचेकड ेचौकशी करण् यात आली ससून श् वान पथक, 
सींगुलीमुरकिा तन याींना े्ना थळी पाचारण कन न त् याींचा समभप्राय ेेण् यात आला आहे. 
     पोलीस ठाणे रेकॉडावरील गुन् हेगार,  थाननक गुन् हे सन् वेर्ण शाखकेडील सजशेन मकील 
पुवा गुन् हेगार याींना चेक कन न त् याींचेकड ेतपास करण् यात आलेला आहे. आता पयचत उपयुक त 
मादहती ममळुन आली नाही. सदर गुन् ्याचा सिकक तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश् न उ्् ावत नाही. 
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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