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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १७ माचच, २०१५ / फाल्गुन २६, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमाचण, खननिमच ि िामगार मां्ी 
  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४६ 

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

  
ठाणे जिल् हाधधिारी िायाचलयातील सहायि नगररचनािार यास  

लाच स् िीिारताांना अ ि िेल्याबाबत 
  

(१) *  ६१५४   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
त िरे (श्रीिधचन), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड 
(ििचत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ियांत पा ील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल् हाधिकाकारी कायायलयातील सहायक नगररचनाकार याींस लाचलुचपत भागागाने ाहा 
हिार रुपयाींची लाच स् ाीकारताींना नानाींक ८ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त् या सुमारास क्क 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, उक् त ्रककरणी  कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ा (३) 
सार ्रककरणी आरोपी लोकसेाक श्री.पाींडुरींग बाबुराा शळेके, सहाय्यक नगररचनाकार, सींचालक 
नगररचना याींचे कायायलय, ठाण े याींनी फियायाी मोहींम् मा िुरकान मोहम् मा कली कुरेशी 
याींच् याकड न त् याींच् या मेि ेकान् हाले, ता. मुरबाड येथील िममनीचा कींततम आखणी केलेला प् लॅन 
मींि र करण् यासाठर रु.१०,०००/- लाचेची मागणी करुन ती जस्ाकारली कसता, त् याींना          
ना. ०९.०१.२०१५ रोिी रींगेहाथ पकडण् यात आले. 
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      सापळा ्रककरणी आरोपी लोकसेाक श्री. पाींडुरींग बाबुराा शेळके, सहाय्यक नगररचनाकार 
याींचेभारुध् ा ठाण े नगर पोलीस स् ्ेशन येथ े गुन् हा रजिस् ्र ्रममाींक ०२/२०१५ लाचलुचपत 
्रकततबींाक कायाा, १९८८ कलम ७,१३ (१) (ड) सह १३ (२) कन् ाये ना. ०९.०१.२०१५ रोिी 
ााखल करण् यात आला आहे. आरोपीस नानाींक ९/१/२०१५ रोिी क्क करण्यात आली आहे. 
आरोपीस न् यायालयात हिर केले कसता, मा. न् यायालयाने त् याींना ना. १३.०१.२०१५ पयतं 
पोलीस कोठडी मींि र केली कस न त् यानींतर ना. १४.०१.२०१५ रोिी िामीनाार मुक् त केले आहे. 
सार गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 

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

िोल् हापूर जिल् हयातील शासियय िमचचारी पल् सच िां पनीम् ये  
गुांतिणूिदार म् हणून िाम िरीत असल् याबाबत 

  

(२) *  १२८२८   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र जिल् हयातील तलाठर, ग्रामसेाक, कृषी भागागासह इतर भागागातील कमयचारी  
िााा व् यािाराचे कममष ााखा न  नागरीकाींकड न ठेाी गोळा करण्याकररता पल् सय कीं पनीमध् ये 
गुींताण काार म् हण न काम करीत कसल् याच े माहे नोव् हेबर, २०१४ मध् ये ाा त् या सुमारास 
तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, शासकीय कमयचारीच या योिनेच् या सींागायत हमी ाेत कसल् याचे पाह न कनेक 
गरीब नागररकाींनी आपली आयुष यगराची पुींिी या कीं पनीत ्ाकली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, या ्रककरणी शासनाने चेकशी केली काय, चेकशीत काय आढळ न आले ा 
त्यानुसार सार  ाोषीींार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) तसेच या कीं पनीकड न ठेाीााराींच् या ठेाी परत ाेण् यासींागायत शासनस् तराार कोणती कारााई 
केली ाा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ग्रामसेाक ारणगे गाा, ता.करभार, याींनी पल् स मलमम्ेड या 
कीं पनीच े एिीं् म् हण न एका गुींताण काारास िााा रक् कमेच े आममष ााखा न रु. ३०,०००/- 
घेतले परींतु भानहत मुात सींपल् यानींतर घेतलेली रक् कम परत नाली नाही म् हण न ााखल 
फियायाीारुन सार ग्रामसेाक ा कीं पनीचे व् यास् थापका भारुध् ा शाह पुरी पोलीस ठाणे येथ े
गु.र.नीं. ९४७/२०१४ गा.ाीं.भा. कलम ४२०, ४०६,०३४ ्रकमाणे ना. ०७/११/२०१४ रोिी गुन् हा ााखल 
आहे. 
(२) ्रकश् न गाग- १ मध् ये नम ा केल् या्रकमाणे एका गुींताण कााराची रु. ३०,००० /- ची िसाण क 
केल् याबाबत एकच गुन् हा ााखल कस न या व् यततररक् त कन् य गुन् हा कगर त्रमार ााखल नाही. 
(३) ा (४) सार गुन् ्याच् या कनषुींगाने तपासी कधिकाकारी याींनी साषीदीाार याींचेकड ेतपास केला 
कस न कागाोपत्री पुरााा उपलब् ा करुन घेतलेला आहे. परींत,ु सार गुन् ्यातील आरोपी 
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ग्रामसेाक याींनी मा.उच् च न् यायायल, मुींबई येथे िेिाारी याधिकचका ्रम. ४६४१/२०१४ ााखल केली 
कसता, ना.०३/१२/२०१४ रोिी उच् च न् यायालय, मुींबई याींनी याधिकचका मींि र करुन सार 
आरोपीार ााखल कसलेला गुन् हा (SQUASH & SET ASIDE) रद्दबाबत केला कसलेन ेसार 
गुन् ्याच् या कनुषींगाने मु य न् यायाींडाधिकाकारी, कोल् हाप र याींचे न् यायालयात सभास् तर कहााल 
कागापत्रास साार केलेला आहे. 
(५) भालींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील उपनगरी रेल् िेने प्रिास िरणा-या महहलाांिरील हल्ल्याांच्या गुन् ्यात िाल ाल् याबाबत 

(३) *  ५२००   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील उपनगरी रेल् ाेन े्रकाास करणा-या मनहलाींारील हल्ल्याींच्या गुन् ्यात गताष्पेषीदा 
ााढ झाल् यान े ्रकाासी मनहलाींमध् ये कसुरषितषीदततेच े ााताारण तनमायण झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) कसल्यास, उपनगरी रेल् ाेतील गुन् ्याींचे ्रकमाण ााढत कसतानाच  गुन् ्याींच् या तपासाचे 
्रकमाण कमी झाले कस न मनहला सुरषेीदकड ेदृष ्ीन ेकसणा-या गींगीर बाबीकड ेशासनाच ेालुयषीद 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) रेल् ाे हा कद् र श शासनाचा भाषय कसला तरी रेल् ाेतील सुरषेीदबाबत रेल् ा े कधिकाकारी, रेल् ाे 
पोमलस आणण राज् य पोमलस याींच् यात समन् ायासाठर यींत्रणा स् थापन करण्याबाबत कोणती 
काययााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई लोहमागय पोलीस आयुक् तालयाींतगयत मनहलासींागायत खुन, 
खुनाचा ्रकयत् न, बलात् कार, भानयगींग, छेडछाड, कपहरण, ाखुापत ा िबरी चोरी याबाबत सन 
२०१३ मध् ये ३३२ गुन् हे ााखल झाले कस न सन २०१४ मध् ये ३५४ गुन् हे ााखल झाले आहेत. 
तथाभप, ्रकाासी मनहलाींमध् ये कसुरषितषीदततेचे ााताारण तनमायण झाले आहे कशी बाब नाही. 
(२) ा (३) सन २०१३ माील ३३२ गुन् ्याींप की २१७ गुन् हे उघड झाले कस न, सन २०१४ माील 
३५४ गुन् ्याींप की २३२ गुन् ्याींची उकल झाली आहे. मनहला ्रकााशाींच् या सुरषितषीदततेच् या दृष ्ीने 
रात्रीच् या ाेळी उपनरीय रेल् ाे गायायाच् या मनहला डब् यामध् ये पोलीस कमयचारी ा होमगाडय नमेले 
िातात. ्रकााशाींच् या सोईकररता स् ातींत्र हेल् पलाईन कषीद तनमायण करण् यात आला कस न त् याचा 
९८३३३३११११ हा ्रममाींक रेल् ाेच् या नठकाणी ाशयनी गागात लााला आहे. रेल् ाे हद्दीमध् ये मनहला 
ा बालकाींच् या सुरषितषीदततेसाठर मध् य रेल् ाे येथे १२७५ ा पजश्चम रेल् ाे येथे १३११ ही हेल् पलाईन 
सुरु केली आहे. मनहला सुरषीदा सममती स् थापन करुन त् याींचमेािय त मनहला ्रकााशाींच् या ब ठका 
घेण् यात येतात ा  मनहला कत् याचाराबाबत ाषीदतेसींबींाी मागयाशयन केले िाते. रेल् ाे पोलीस 
ठाण् यामध् ये मनहलाींच् या त्रमारीची तात् काळ ाखल घेणेकरीता मनहला कषीद स् थापन करण् यात 
आला आहे. पोलीस ठाण् याच् या बाहेर ाशयनी गागात त्रमार पेयाया लााण् यात आल् या आहेत. 
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मनहला पोलीसाींचे स् ातींत्र तनगयया पथक स् थापन करुन मनहला डब् यात चोरी करणा-या मनहलाींार 
कारााई करतात. िेसबकु, मगत् तीपत्रके, बॅनर, िागततक मनहला नान इत् यााीच् या माध् यमात न 
मनहलाींच् या सुरषितषीदततेचे भाभाा कायय्रमम राबभाले िातात. रेल् ा े हा िरी कद् र श शासनाच् या 
कखत् यारीतील भाषय कसला तरी ारील भाभाा उपाययोिनाबरोबरच कायाा ा सुव् यास् थचेा 
्रकश् न तनमायण झाल् यास फकीं ाा मोयाया बींाोबस् ताच् या ाेळेला रेल् ाे पोलीस ा रेल् ाे सुरषीदा बल या 
ाोन् ही सुरषीदा ालाींमािय त सुरषीदा पुरभाली िात.े मनहलाींच् या सुरषेीदच् या दृष ्ीन े आाश् यक त् या 
उपाययोिना करण् याबाबत शासन गींगीर आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
िोरेगाांि (खु) (ता.खेड, जि.पुणे) येथील तेरा िर्ाचच्या विद्यार्थयाचची  

िाळून हत्या िरण्यात आल्याबाबत 

(४) *  १२३९२   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरेगाींा (खु) (ता.खेड, जि.पुणे) येथील तेरा ाषायच्या आकाश म्हळुींगकर नाााच्या 
भादयार्थयांची नानाींक ८ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त्यासुमारास िाळ न हत्या करण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, या ्रककरणी  त्रमार नोंाभाण्यात आली आहे काय, त्यानसुार फकती िणाींना 
क्क करण्यात आली कस न त्याींचे ार कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सार ्रककरणी चाकण पोलीस ठाणे येथ ेगुर्रम.७/१५ गााींभा कलम ३०७, ३४ ्रकमाणे गुन्हा 
नानाींक ०४.०१.२०१५ रोिी ााखल करण्यात आलेला आहे. सार मुलाचा उपचारा ारम्यान मतृ्य  
झाल्याने सार गुन््यास गााींभा कलम ३०२ हे ााढा न लााण्यात आलेले आहे. 
     सारचा गुन्हा तपासााीन आहे. 
(३) ्रकश्न उद् ाात नाही. 

----------------- 
मुांबईतील गोराई डजम्पांग ग्राऊां ड शास््ोक्त प्दतीन ेबांद िरताना महानगरपाशलिा  

प्रशासनाने सल्लागाराला ननयमबा्य प्दतीन ेएि िो ी १९ लाख  
रुपये अदा िेल्याचा ठपिा महालेखापरीक्षिाांनी ठेिल्याबाबत 

(५) *  ८१२९   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघा ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रािेंद्र पा णी 
(िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोराई डजम्पींग ग्राऊीं ड शास्त्रोक्त पध्ातीन े बींा करताना महानगरपामलकेला 
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कपेषितषीदत कसलेले काबयन ्ेरमडड् ममळाले नसताींनाही महानगरपामलका ्रकशासनाने सल्लागाराला 
तनयमबा्य पध्ातीने एक को्ी १९ लाख रुपये काा केल्याचा ठपका महालेखापरीषीदकाींनी 
(कॅग) ठेाला कसल्याच ेमाहे िानाेारी, २०१५ च्या ासुऱ्या आठायायात तनाशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) कसल्यास, सार ग रकारगाराची शासनामािय त चेकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) कसल्यास, चेकशीत काय तनषपन्न झाले ा त्यानुषींगान ेशासनाने कोणती काययााही केली 
ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेन ेसल् लागाराला केलेल् या कधिकााानाबाबतचा 
मसुाा उतारा लेखापररषीदण कहाालामध् ये समाभाष ् करण् यासींबींाीच े पत्र ्रकाान 
महालेखाकराींकड न  नानाींक १७.०६.२०१३ रोिी महानगरपामलकेस ्रकाप् त झाले होत.े सार पत्रास 
महानगरपामलकेतिे नानाींक १९.१२.२०१३ रोिी उत् तर पाठभाण् यात आले आहे. सल् लागाराींकड न 
कधिकााानाचा परतााा करण् याबाबतची काययााही करण् यात येत कसल् यामुळे सार मसुाा उतारा 
लेखापररषीदण कहाालात न ागळण् याची भानींती बहृन् मुींबई महानगरपामलकेकड न करण् यात आली 
होती. 
(२), (३) ा (४) महानगरपामलकेन ेसल् लागार मे. आय.एल.कँड एि.एस. याींना ाेण् यात आलेल् या 
कधिकााानाचा परतााा करण् याबाबत महानगरपामलकेन े पत्रव् याहार केला होता. परींत ु सल् लागार 
मे. आय.एल.कँड एि.एस. याींनी सार कधिकााानाच् या परताव् याबाबत कीं त्रा्ातील खींड ्रम. १३ - 
तीं्ा तनाारण नुसार तीं्ा तनाारण सममती स् थापन करण् याची भानींती केली होती. कीं त्रा्ातील 
क्ी ा शत्नसुार कततररक् त आयुक् त (शहर) याींच् या मान् यतेने ती्ं ा तनाारण सममती स् थापन 
करण् यात आली कस न सार सममतीदाारे कधिकााानाच् या परताव् यासींबींाी काययााही सुरु आहे. 

----------------- 
अमरािती गहृननमाचण ि के्ष्वििास मांडळाच् या ननविदेमधील अननयशमततेच्या चौिशीबाबत 

(६) *  ८२०२   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कमरााती गहृतनमायण ा षेीदत्रभाकास मींडळाच् या मेिे बडनेरा (जि.कमरााती) येथील स.्रम. 
८६/ १ ा ८७ माील कामाींच् या तनभााेमाील कतनयममततचेी चेकशी करुन काम 
थाींबभाण् याबाबत नानाींक १६ डडसद्बर, २०१४ रोिी स् थातनक लोक्रकतततनाी  याींनी मा.गहृतनमायण 
मींत्रयाींना तनाेान ाेऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, मे.हल् को इन् रो ्रकोिेक् ् कीं पनी तनभााेस पात्र नस नही त् याींची तनभााा 
स् ाीकारण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, सार तनभााा ग रमागायने स् ाीकृत करण् यात आली आहे काय, 
(४) कसल् यास, शासनाने चेकशी केली आहे काय,  त्यानुसार पुढे कोणती काययााही केली ाा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२) ा (३) कशी ास् तुजस्थती नाही. सींबींधिकात कीं त्रा्ाार कीं पनी तनभााा साार करण् यासाठर कपात्र 
नव् हती. भाषयाींकीत कामाच् या तनभााा ताींरत्रक ा ई-तनभााा उपमु य कमगयींता, कमरााती 
मींडळ पररमींडळ ३ मुींबई याींनी ्रकाान केलेल् या कधिकाकारानसुार ना. ०२.०७.२०१३ रोिी काययकारी 
कमगयींता, कमरााती मींडळ याींच् या डडजि्ल सहीदाारे उघडण् यात आल् या. सार तनभााा ्रकफ्रमया 
प णय करण् यात येऊन तनभााेस ्रकाधिकाकरणाच् या स् तराार जस्ाकृती ्रकाान करण् यात आली  आहे. 
(४) ा (५) या ्रककरणी म् हाडातिे चेकशी करण् यात आली कस न कायायाेश तनगयममत करण् यास 
म् हाड ्रकाधिकाकरणाकड न कमरााती मींडळास कनुमती ाेण् यात आली आहे. मात्र बाींाकामाच े
इमारत नकाश े स् थातनक ्रकाधिकाकरण कमरााती महानगरपामलका याींचकेड न कदयापी मींि र 
नसल् यामळेु तनभाााकारास ्रकत् यषीद कायायाेश ाेण् यात आले नाहीत. 

----------------- 
पुणे शहरातील हडपसर येथील सासिड-सोलापूर रस् त् यािरुन सासिडिड े 

िाणाऱ् या उडाडाणपुलाचे िाम सांथगतीने चालू असल् याबाबत 

(७) *  १०८६७   श्री.योगेश ह ळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि 
तापियर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील हडपसर येथील सासाड-सोलाप र रस् त् याारुन सासाडकड े िाणाऱ् या 
उयाडाणपुलाचे काम सींथगतीने चाल  कसल् याचे माहे िानेाारी, २०१५ मध् ये ाा त् या ारम् यान 
तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, सार उयाडाणपलुाचे काम घेतलेल् या ठेकेााराची कामाची मुात सगस् ् 
मनहन् यात सींप नही ठेकेााराला मुातााढ न ाेताही काम चाल  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, सार उयाडाणपुलाचे काम प णय होण् यासाठर शासनाने कोणती काययााही केली ाा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सार उडाणपलुाच ेकाम म.ेि.ेकुमार इन् रा्रकोिेक् ् मल. मुींबई याींना नानाींक २८.७.२०११ च् या 
कायायाेशान् ाये २४ मनहन् याच् या मुातीकररता ाेण् यात आले होत.े मात्र सार कामास ्रकत् यषीद 
सुरुाात नानाींक २५.२.२०१२ रोिी करण् यात आली.  
     करारानसुार सार काम नानाींक २७.७.२०१३ कखेरपयतं प णय करणे कपेषितषीदत होते. तथाभप, 
उडाणपुलाच् या कामामध् ये कडचणी कसल् यामुळे सार काम भानहत ाेळेत प णय होऊ शकले नाही, 
ही ास् तुजस्थती आहे. 
    यास् ता सार कीं त्रा्ाारास नानाींक ३०.१०.२०१४ पयतं ्रकथम माुतााढ ाेणेत आलेली होती. 
परींतु ााढीा मुातीत ाेखील उडाणपुलाच े काम प णय न झाल् यान े पुन् हा मुातााढ ाेण् याची 
काययााही पुणे महानगरपामलका स् तराार सुरु आहे. 
(३) ्रकस् तुत उयाडाणप लाच ेकाम प णय होणेकरीता खालील्रकमाणे काययााही करणेत आलेली आहे. 
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    (क) ्रकस् तुत ्रककल् पाच ेकामाकररता िागेारील कजस्तत् ाातील िुना उडाणप ल ााहत कीसाठर 
बींा करण् यासाठर शहर ााहत क पोमलसाींनी कसमथयता ाशयभाल् यान े या नठकाणी भ्रकिॅरिके्ेड 
स् ्ील गडयर ाापरुन काम करणेच ेतनयोिन करणेत आलेले आहे. या करीता कामाचे साुाररत 
पुायगणनपत्रक तयार करुन त् यास ताींरत्रक सममतीकड न नानाींक १२.१२.२०१४ रोिी मान् यता 
घेण् यात येा न, स् थायी सममतीचे मान् यतेसाठर नानाींक २२.१.२०१५ रोिी ्रकस् ताा साार करणेत 
आला कस न पुढील काययााही सुरु आहे. 
     (ब) या ्रककल् पाचे सुाारीत पुायगणनपत्रकानुसार आाश् यक आधिकथयक तरत ाीच े तनयोिन 
सन २०१५-१६ चे महानगरपामलकेने तयार केलेल् या कींाािपत्रकामध् ये करणेत आलेले आहे. 
(४) ्रकस् तुत उडाणप लाचे कामास भालींब होणेची कारणे खालील्रकमाणे आहेत. 

 (१) ्रकस् तुत पलुाच ेआखणीतील ाषृीद ह्भाणे/स् थलाींतररत करणे. 
 (२) पुलाचे पायाींच ेकामातील सेाा ाानहन् या स् थलाींतररत करणे.  
 (३) पुलाचे आखणीतील पोलीस स् े्शन इमारतीसाठर पयाययी िागा उपलब् ा करुन ाेणे. 
 (४) पुलाचे आखणीतील स् ाच् छतागहृ ह्भाणे. 
 (५) पुलाच े कामाकररता सेाा रस् ता तयार करणेकरीता लगतची सुमारे १६३ ाकुान े

स् थलाींतररत करणे. 
 (६) पुलाच े काही गागातील डडझाईन् स त्रयस् थ सींस् थेमािय त, (आयआय्ी, मुींबई) 

याींचेकड न तपासणी करणे. 
 (७) पुलाचे आखणीतील महाभातरण भागागाच् या उच् च ााबाची भादयुत ाानहनी 

स् थलाींतररत करणे. 
 (८) पुलाच ेकामाच ेनठकाणी ा निीक बस स् थानक, शाळा, कॉलेि, पोमलस स् ्ेशन इतर 

आस् थापना कसल् यान े्प् प् या ्प् प् याने काम करणे आाश् यक आहे. 
----------------- 

पुणे शहरातील भाईचांद हहराचांद रायसोनी मल् ीस् े  के्रडी  िो-ऑपरे ीव्ह 
सांस् थेने गुांतिणुिदाराांची िोययिधी रूपयाांची फसिणूि िेल् याबाबत 

(८) *  ६२९३   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील गाईचींा नहराचींा रायसोनी मल््ीस््े् ्ेरमडी् को-सपरे्ीव्ह सोसाय्ीच्या 
कध्यषीदाींसह सींचालक मींडळाभारूध्ा मुात ठेाीची रक्कम परत न केल्या्रककरणी ा 
गुींताणुकााराींना कोयायााी रूपयाींना बुडभाल्या्रककरणी कोथरूड पोमलस ठाणे, पुणे येथ े
िसाणुकीचा गुन्हा ना. २१ िानेाारी, २०१५ रोिी ााखल करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२)  कसल्यास,  सार सींस् थनेे िसाण क केल् याच् या ४३ ठेाीााराींच् या त्रमारी पुणे जिल् हयातील 
भाभाा पोलीस स् थानकात ााखल करण्यात आल्या कस न याबाबतच े गुन्हे ााखल 
करूनही कदयाप कोणतीही कारााई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, सार सींस् थेतील गुींताणुकााराींची रक्कम परत ममळभाण्याबाबत शासन 
स्तराारून कोणती कारााई  करण्यात आली ाा येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्रककरणी कोथरुड पोलीस स् ्ेशन येथे गुरनीं. ३७/२०१५, गााींभा कलम 
४२०, ४०९, ३४ तसेच महाराष र ठेाीााराींच ेनहतसींरषीदण करणारा कधिकातनयम १९९९ च ेकलम ३ 
कन् ाये नानाींक २०.०१.२०१५ रोिी गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. ्रककरणी १२ आरोपीींना 
क्क करण् यात आलेली कस न पढुील तपास सुरु आहे. 
(२) पुणे शहर पोलीस आयुक् तालयात गाईचींा नहराचींा रायसोनी मल् ्ीस् ्े् को.स. ्ेरमडी् 
सोसाय्ीन ेिसाण क केल् यासींबींाात एक ण ६ गुन् हे ााखल कस न, गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) डके् कन पोलीस स् ्ेशन येथ े गुरनीं. १/ २०१५ गााींभासीं कलम ४०९, ३४ तसचे महाराष र 
ठेाीााराींच े नहतसींरषीदण करणारा कधिकातनयम १९९९ च े कलम ३ कोथरुड पोलीस स् ्ेशन येथे 
गुरनीं. ३७/२०१५ गााींभासीं कलम ४२०, ३४ तसेच महाराष र ठेाीााराींचे नहतसींरषीदण करणारा 
कधिकातनयम १९९९ चे कलम ३ कन् ाये गुन् हे नोंा करुन सार सींस् थेची मालमत् ता िप् त/ 
ताब् यात घेण् याबाबतची काययााही चालु आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

मुांबईतील ोपडपट्टीतील शाळाांमधील शौचालये ि पाणी पुरिठ्यासाठी शासनाने  
म् हाडाला हदलेला ३६ िो ी रुपयाांचा ननधी न िापरल् याबाबत 

(९) *  ६८२४   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर) :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टीतील शाळाींमाील शेचालये ा पाणी पुरायायासाठर शासनाने म् हाडाला 
नालेल् या ३६ को्ी रुपयाींचा तनाी न ाापरल् यामुळे पड न कसल् याची बाब माहे नोव् हद्बर, २०१४ 
मध् ये ाा त्यासुमारास तनाशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, या ्रककरणी शासनाने चेकशी केली आहे काय, 
(३) कसल् यास, चेकशीत काय आढळ न आले ा त् यानुसार या्रककरणी सींबींधिकाताींार कोणती 
कारााई केली आहे ाा करण् यात येत, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) कींशतः खरे आहे. मा. साोच् च न् यायालयाच् या तनाेशानुसार शासनान े
मुींबई शहर ा उपनगर जिल् ्यातील गमलच् छ ास् त् याींमाील शाळाींना पाणीपुराठा ा स् ाच् छता 
सुभााा पुरभाण् याकररता सन २०१२-१३ च् या भात् तीय ाषायत ३६ को्ी तनाी उपलब् ा करुन 
नालेला आहे. सारह  तनाी मुींबई शहर ा उपनगर जिल् ्यातील भााानसगा षेीदत्रतनहाय 
मशषीदणाधिकाकारी ा मशषीदण तनरीषीदक याींच् याशी परामशय करुन २४२ शाळाींमध् ये ३६ बायो्ॉयले् ा 
भपण् याच् या पाण् याची व् यास् था करण् याच् या दृष ्ीने उपयोगात आणण् यासाठर रु. ३४७४.३० को्ी 
इतक् या रक् कमेच् या म् हाडा ्रकाधिकाकरणाच् या ्रकस् तााास शासनाने कींतीम मान् यता नालेली आहे ा 
त् या्रकमाण ेम् हाडा ्रकाधिकाकरणाींस कळभाले आहे. 
(२) ्रकश् न उद् ाात नाही. 
(३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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पाचोरा (िळगाांि) नगरपाशलिा िमचचाऱ् याांना ननयशमत िेतन आ ण  

सेिाननितृ् त िमचचाऱ् याांना पेन् शन लागू िरण्याबाबत 
  

(१०) *  १२३७५   श्री.किशोर पा ील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (िळगाींा) नगरपामलका कमयचाऱ् याींना तनयममत ाेतन आणण सेाातनातृ् त 
कमयचाऱ् याींना माहे सक् ्ोबर-नोव् हद्बर, २०१४ पास न पेन् शन ममळत नसल् यामळेु शासनाच् या 
भारोाात नानाींक ५ िानेाारी, २०१५ पास न कमयचा-याींनी काम बींा आींाोलन केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) कसल् यास, कमयचाऱ् याींना ाेतन ा पेन् शन न ाेण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) कसल्यास, कमयचाऱ् याींना ाेतन ा पेन् शन तनयममतपणे ाेण् याच् या दृष ्ीने कोणती काययााही 
करण् यात आली आहे ाा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. ना. ०५.०१.२०१५ त े ०८.०१.२०१५ या कालाााीत कामबींा 
आींाोलन केले होत.े 
(२) पाचोरा नगरपररषाेसाठर ममळणारे सहाय्यक कनुाानात न ारमहा रु. १८,४५,०००/- 
कतत्रकाानाची रक् कम कपात करण् यात येत कसल् यामुळे ्रकाप् त कनुाानात न तनयममत ा 
सेाातनातृ् त कमयचारी याींचे ाेतनासाठर रक् कम कमी पडत ेत् यामुळे नगरपररषा कमयचाऱ् याींचे ा 
तनातृ्त कमयचाऱ्याींचे ाेतन तनयममत होण् यास कडचणी येतात. 
(३) राज् यातील नगरपररषा कमयचा-याींना ा सेाातनातृ् त ाेतन तनयममत ाेण् याची सायस् ाी 
िबाबाारी पाचोरा नगरपररषाेची आहे. तरी ाेखील नगर भाकास भागाग शासन तनणयय ना. 
२५.०८.२०१४ कन् ाये ज् या नागरी स् थातनक स् ाराज् य सींस् थाींनी मालमत् ता कर ा पाणी पट्टीची 
ास ली ९०% पेषीदा िास् त कसले कशा नगरपररषााींना १००% कनाुान ाेण् याचा तनणयय घेतला 
आहे. 

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

नायगाांि, मुांबई येथील बॉम् ब ेडाग ग िां पनीच् या िापड धगरणीच् या भखूांडािरील वििासाबाबत 
  

(११) *  ८५७१   श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), श्री.हदपि चव्हाण (फल ण), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नायगाींा, मुींबई येथील बॉम् बे डाग ग कीं पनीच् या कापड धिकगरणीच् या ग खींडाारील 
भाकासाकररता भाकास तनयींत्रण तनयमााली ५८ (२) कन् ाये आाुतनकीकरणासाठर ग खींड ाेण् यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, मोकळ्या िागेच् या ग खींड षेीदत्रिळाच् या ३३ ्क् के िागा महानगरपामलकेस 
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मनोरींिन म ाानासाठर ा ३४ ्क् के िागा धिकगरणी कामगाराींच् या घरासाठर म् हाडास ाेणे भाकास 
तनयींत्रण तनयमााली १९९१ च् या तनयम ५८ (१) (ब) कन् ाये बींानकारक कसतानाही नालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, उक् त बाब १ ा २ नुसार चेकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) कसल् यास, चेकशीच् या कनषुींगाने सार िागा ताब् यात घेण् याबाबत शासनान े कोणती 
काययााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्रकस् तुत ्रककरणी बहृन् मुींबई भाकास तनयींत्रण तनयमााली, १९९१ च् या 
भातनयम ५८(१) नुसार आिारी / बींा पडलेल् या सार धिकगरणीचा भाकास ्रकस् ताभात आहे. 
भातनयम ५८(२) नुसार आाुतनकीकरणासाठर भाकास ्रकस् ताभात नाही. 
(२) नाही. 
     भाकास तनयींत्रण तनयमाालीतील भातनयम ५८(१) (बी) च ेतरतुाीनुसार ााार नायगाींा  
ा लोकर परेल कशा ाोन् ही ममल ममळ न एकरत्रत सुााररत कमगन् यासानुसार बॉम् ब े डाग ग 
कीं पनीन ेमनोरींिन म ाानाकररता ३२,८२७.९० चे.मी. षेीदत्रिळाचा ग खींड महानगरपामलकेला ना. 
२८/०८/२०१४ रोिी तसचे साायितनक गहृतनमायण ा धिकगरणी कामगाराींच् या घराींसाठर ३३,८२२.६९ 
चे.मी. षेीदत्रिळाचा ग खींड म् हाडा ्रकाधिकाकरणास ना. ९/१२/२०१४ रोिी ्रकाान केलेला आहे. 
(३), (४) ा (५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

ठाणे महानगरपाशलिा के्ष्ातील बारचालि बार ऐििी लांचहोम  
असल् याच ेदाखिून खो या स् थधगत् या शमळित असल् याबाबत 

 (१२) *  ७००८   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलका षेीदत्रातील बारचालक बार ऐािी लींचहोम कसल् याचे ााखा न 
न् यायालयात खो्या स् थधिकगत् या ममळात कसल् या्रककरणी  आयुक् त, ठाणे महानगरपामलका 
याींचेकड े लोक्रकतततनाीींनी ना. १५ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त्यासुमारास चेकशी करण् याची 
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, उक् त ्रककरणी चेकशी केलेली आहे काय, चेकशीत काय आढळ न आले ा 
त् यानुसार कोणती काययााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ा (३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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िान प्रिल्पाच्या (जि.अिोला) िुपनशलिाांची चोरी ाल्याबाबत 
  

(१३) *  १३५४७   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिो ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आको् तेल्हारी (जि.ककोला) येथील ाान ्रककल्पाच्या ११९ कुपनमलकाींप की ६२ कुपनमलका 
कज्ञात चोरयायाकड न चोरी होऊन १० ते १२ मनहने उल  ्नही या कोयायााी रुपये फकीं मतीच्या 
कुपनमलका चोरयायाींचा तपास लागला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  कसल्यास, सार ्रककरणी शासनाने तपास केला आहे काय, त्यानुसार पुढे कोणती कारााई 
केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ककोला जिल् ्यात सन २०१३ ा २०१४ या काळात ाान ्रककल् पाच् या 
कुपनमलका चोरी बाबत गुन् ्याींची नोंा नाही. तसचे ाान ्रककल् प कधिकाकारी, िनतेकड न ाान 
्रककल् पाच् या कुपनमलका चोरी गेल् याबाबत कोणत् याही ्रककारचा त्रमार किय ्रकाप् त नाही. 
(२) ा (३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळािररता सांपाहदत िरण्यात आलेल्या १२ महसूली  

गािातील भूसांपादनाचा मोबदला सांगणियय सोडतीद्िारे िेल्याबाबत 
  

(१४) *  ७१५४   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाी मुींबई आींतरराषरीय भामानतळाकररता सींपानात करण्यात आलेल्या १२ महस ली 
गााातील ग सींपाानाचा मोबाला सींगणकीय सोडतीदाारे माहे डडसद्बर, २०१४ च्या शेा्च्या 
आठायायात ाेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, या सींपाानामळेु गागा षेीदत्रामा न भास्थाभपत होणाऱ्या गााठाणातील ा 
गााठाणाबाहेरील तसेच गागा षेीदत्राबाहेरील बाींाकाम ाारकाींनाही कशा ्रककारे ग खींड भातररत 
करण्यात येणार आहे काय, 
(३) तसेच ाडघर (धिकचींचपाडा) या गााातील बाींाकाम ाारकाींची पात्रता मींि र करुन त्याींना ा 
उायररत बाींाकाम ाारकाींनाही कशाच ्रककारे केव्हापयतं ग खींड भातररत करण्यात येणार    
आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ा (३) होय, माचय २०१५ पयतं ग खींडाींची तनजश्चती करण्यात 
येणार आहेत. 

----------------- 
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नागपूरच्या म्यिती िारागहृात अांमली पदाथाचची सुविधा शमळिणाऱ्या एिा िैद्याने  
नशेम् ये बभेान होिून िैद्याांना ि िमचचाऱ्याांना मारहाण िेल्याबाबत 

(१५) *  ८४११   श्री.अशमत सा म (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप रच्या मध्यात् कारागहृातील एका क दयान े कींमली पााथायच ेसेान करुन नशेमळेु 
बेगान होा न सहकारी क दयाींना ा कमयचाऱ्याींना मारहाण केली कसल्याचे माहे िानेाारी २०१५ 
मध् ये ाा त् या सुमारास तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, सार कारागहृात क दयाींना धिकचकण, म्न तसेच  ाारू, गाींिासारखे कींमली 
पााथय सहि उपलब्ा होतात, तसेच मोबाईल ाापरास  ्रकततबींा कस नही त् याचा सरायस ाापर 
केला िातो ा एका ाररषठ कधिकाकाऱ्याींच्या सींगनमतान े काही क दयाींना घरच्यासारया 
सोयीसुभााा ममळतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, सार ्रककरणी चेकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) कसल्यास, चेकशीत काय आढळ न आले  त्यानुसार शासनाने कोणती कारााई केली ाा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, तथाभप ना. ११.०१.२०१५ रोिी छो्ी गोल भागागातील ाोन 
बींायामध् ये फकरकोळ स् ारुपाची शाब् ाीक बाचाबाची झाली कसता कतयव् याारील सुरषीदा रषीदक 
कमयचा-याींनी ाेळीच ाोन् ही बींायाना तनयींत्रणात आणले. 
(२), (३) ा (४) नाही, नागप र मध् यात् कारागहृात धिकचकन म्न तसेच ाारु, गािाींसारख े
कींमली पााथय सहि उपलब् ा होत नाहीत. तसेच कारागहृात येताना ा िाताना ्रकत् येक कमयचा-
याींची ा बींायाींची मु य ्रकाेशदाारातच कस न कींगझडती घेतली िाते. कारागहृाच् या आतील ा 
बाहेरील त्ाला नाासा ा रात्री सुरषीदा कमयचारी गस् त घालतात. तसेच कारागहृ पररसर, बॅरेक 
ा बींायाींची ा नींनान झडती घेण् यात येते. नागप र मध् यात् कारागहृात मोबाईल िॅमर 
बसभाण् यात आले कस न कोणत् याही बींायाकड न मोबाईलच् या ाापर केला िात नाही. 
     तसेच कारागहृातील कोणत् याही बींायाना घरच् या सार या सुभााा ाेण् यात येत नाही. 
कारागहृ तनयमााली्रकमाणे ्रकत् येक बींायाींना आहार पुरभाण् यात येतात. 
(५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर शहरात नव्यान ेसुरु असलेल्या रस्ते बाांधणीच ेिाम दिदेार िरण् याबाबत 
 

(१६) *  ७१२२   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हाप र शहरात नव्याने सरुु कसलेल्या रस्ते बाींाणीचे काम ािेाार पध्ातीनेच झाले 
पानहिे याकररता कतनषठ ा सहायक कमगयींत्याींनी रस्त्याींची ाररोि पाहणी करााी, ागडी 
भपठाचा ाापर ्ाळ न योग्य ्रकमाणात डाींबरममधिकश्रत खडीच रस्त्यासाठर ाापरली पानहि े कस े
आाेश कततररक्त आयुक्त श्री.ाेसाई याींनी माहे डडसद्बर, २०१४ च्या सुमारास काढले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, सार ्रककरणी सासने म ाानािाळील रस्त्याार कल्प ्रकमाणात डाींबर ाापरुन 
काम सुरु कसल्याचे नानाींक १६ िानेाारी, २०१५ च्या सुमारास तनाशयनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) कसल्यास, आयुक्ताींच्या आाेशाची पायमल्ली करणाऱ्या कतनषठ ा सहायक कमगयींत्याार 
कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) हे खरे नाही. 
(३) ा (४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

राज् यातील विशेर् सहायि सरिारी अशभयोक् ता याांना ियाच् या ५८ िर्ाचपयतं  
सुरक्षा प्रदान िरून दरमहा ४० हिार रूपये मानधन देण् याबाबत 

(१७) *  १२१८१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.प्रदीप नाईि (किनि ), श्री.वििय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील भाशेष सहायक सरकारी कमगयोक् ता याींना ायाच् या ५८ ाषायपयतं सेाचेी 
सुरषीदीतता ्रकाान करून ारमहा ४० हिार रूपये मानान ाेण् याबाबतची तनाेाने ाळेोाेळी 
शासनास ्रकाप् त झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, तनयममत कमगयोक् ता आणण भाशेष कमगयोक् ता याींच् या ाेतनात ा मानानात 
्रकचींड िरक कस न समान काम समान ाेतन या सींभााानातील म लग त तत् त् ााचे उल् लींघन होत 
कस न, भाशेष कमगयोक् त् याींना सेाचेी शाश् ाती नसण,े रिा नसण,े न् यायम त् आले नसल् यास, 
सुट्टी कसल् यास त् या नाासाच े मानान ाेण् यात न येण,े १०-१५ ाषांपास न काम करीत 
कसल् यामळेु खािगी व् यासायाचा खींड पड न गभाष य कींाकारमय कसण,े गहृ गाड े गत् ता, 
्रकाासगत् ता ा इतर गत्त े इत् यााीींपास न ते ाींधिकचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) कसल् यास, ्रकश् न गाग (१) माील तनाेानाार साकल् यान े भाचार करून िेणेकरून  
कमगयोक् त् याींची गुणात् ता ााढीला लाग न राज् यात शासनाभारूध् ा िाणा-या तनणययाच े ्रकमाण 
कमी होईल यासाठर शासनान ेकोणता  तनणयय घेतला आहे ाा घेण् यात येणार आहे, 
(४) कदयाप ारील ्रककरणी कोणताही तनणयय घेतलेला नसल् यास, भालींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सहाय्यक सरकारी कमगयोक् त् याींची नमेण क महाराष र लोकसाेा आयोगाने तनाडलेल् या 
उमेाााराींमा न शासनाकड न केली िाते. तथाभप, िेिाारी ्रकफ्रमया सींनहता २५ (३) कन् ाये 
भाशेष सहाय्यक सरकारी कमगयोक् त् याींची नेमण क तात् पुरत् या स् ारुपात कीं त्रा्ी पध् ातीार केली 
िाते. त् याींना शासकीय सेाकाींना लाग  कसलेले तनयम लाग  नाहीत. शासकीय कमयचा-याींना 
ममळणारे रिा, घरगाड,े ्रकाास गत् ता ा इतर गत् ते ममळणार नाही, हे त् याींना ज्ञात कसते. 
भाशेष सहाय्यक सरकारी कमगयोक् ते तनयुक् ती जस्ाकारताना या साय क्ी ा शत् मान् य 
करुनच तनयुक् ती जस्ाकारतात. 
     मा.उच् च न् यायालयान े रर् याधिकचका ्रम. ३९९६/२०१४ मध् ये नानाींक २३.०२.२०१५ रोिी 
नालेल् या तनकालात भाशेष सहाय्यक सरकारी कमगयोक् त् याींना भाशेष सहाय्यक सरकारी 
कमगयोक् ता पााार कायम राहण् यास कोणतेही हक् क नसल् याचे नम ा करुन याधिकचका िे्ाळलेली 
आहे. 
     सार कमगयोक् त् याींना नानाींक १५.०७.२०१३ पास न ्रकततनान रु. १००० /- एाढे मानान 
मींि र करण् यात आले आहे. 
     तसेच, शासन पररपत्रक, सामान् य ्रकशासन भागाग नानाींक २५.०८.२००५ कन् ाये लोकसेाा 
आयोगाच् या कषेीदतील पााार तात् पुरत् या / कस् थायी स् ारुपात तनयुक् त केलेला कोणताही 
कमयचारी त् या पााार फकतीही ाषे सेाेत रानहला, तरी कायम करण् याचा हक् क साींग  शकत 
नाही. 
(३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
अमरािती महानगरपाशलिा के्ष्ातील नळ िोडणी ि इतर योिनाांबाबत 

(१८) *  १०२९०   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिि भोयर (िधाच) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुाणय ियींती महोत्साी नागरी ालीत ास्ती कींतगयत कमरााती महानगरपालीका षेीदत्रातील 
रहा्गाींा परीसरातील खािगी नळ िोडणी करणेबाबत स्थातनक लोक्रकतततनाी याींनी आयुक्त 
महानगरपामलका,कमरााती याींना नानाींक १६ डडसद्बर, २०१४ रोिी तनाेान नाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच साोच्च न्यायालयाच े आाेशान्ाये महानगरपामलका षेीदत्रात हॉकसय झोन तनमायण 
करण्याची ्रकफ्रमया पुणय करण्यात यााी या आशयाचे तनाेान नानाींक २४ नोव्हद्बर, २०१४ रोिी 
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आयुक्त महानगरपामलका, कमरााती याींना नाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महानगरपामलका षेीदत्रात रमाई आाास योिनद्तगयत सन २०१३-१४ या आधिकथयक ाषायत 
एक ण फकती घरकुलाींच े उनाष् मींि र करण्यात आले आहे, मींि र उनाष्ाप की ्रकत्यषीदात 
लागार्थयांची तनाड करुन फकती घरकुलाींच ेकाम प णय करण्यात आले आहे, 
(४) कसल्यास, उक्त ्रकश्न गाग १ ा २ बाबत शासनान ेकोणती काययााही केली ाा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास,  भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कमरााती महानगरपामलका षेीदत्राींतगयत रमाई आाास योिनेकींतगयत सन २०१३-१४ या 
आधिकथयक ाषायत एक ण १२७२ घरकुलाींचे उद्दीष ् मींि र करण् यात आले आहे. मींि र उद्दीष ्ाींप की 
्रकगागात आतापयतं एक ण ७८१ लागार्थ यांची तनाड करण् यात आली कस न त् याप की ७१० 
लागार्थ यांना ानााेश ाा्प करण् यात आले आहे. उायररत लागार्थ यांची तनाड ्रकफ्रमया सुरु आहे. 
(४) गाग-१ बाबत महाराष र िीान ्रकाधिकाकरण ा कमरााती महानगरपामलका स्तराार काययााही 
सुरु आहे. गाग-२ बाबत सदयजस्थतीत शहरात एक ण २७ हॉकसय झोन कजस्तत् ाात आहेत. 
साोच् च न् यायालयाच ेआाेश ा शासन तनणयया्रकमाण े कमरााती महानगरपामलका षेीदत्राकरीता 
शहर िेरीााला सममती स् थापन करण् यात आलेली आहे. िेरीााला साेषीदण सींबींाी एिन् सी 
नेमण् याबाबत तनभााा तनजश्चती बाबतची काययााही कींततम ्प् प् यात आहे. शहरातील साय 
िेरीााल् याींचे बायोमेरीक पध् ातीन ेसाेषीदण करण् यात येा न त् याींची सीं या तनजश्चती करण् याच ेा 
त् यानुसार पुढील काययााही करण् याचे काम महानगरपामलकेच् या स् तराार सुरु आहे. 
(५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

मुांबई शहरातील पिई येथील िमीनी सांपाहदत िरून एमएमआरडीए च्या  
मा्यमातून हहरानांदानी या वििासिास हदल्याबाबत 

  

(१९) *  ११४५५   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश सुि े (मागाठाणे) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील पाई येथील २३० एकर िमीन म ळ मालकाींकड न सींपानात करून गरीब ा 
मध्यमाग्याींसाठर घरे बाींाण्यासाठर राज्य शासनाने एमएमआरडीए च्या माध्यमात न 
नहरानींाानी या भाकासकाींस नाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, या ्रककरणी झालेल्या रत्रपषीदीय करारानसुार या िममनीार िक्त २३० चे.ि ् 
(४० चे.मी.) आणण ८६१ चे.ि ् (८० चे.मी.) याच आकाराची घरे बाींाणे आणण त्याप की १५ 
्क्के घरे राज्य शासनाला १३५ रूपये ्रकतत चे.ि ् या ाराने ाेणे बींानकारक होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) कसल्यास, सारह  भाकासकाने या साय बाबीींचे उल्लींघन करून गरीबाींसाठर घरे बाींाली 
नस न शासनालाही घरे नाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कसल्यास, या ्रककरणी  चेकशी करून उपरोक्त भाकासकाींार कोणती कारााई केली आहे 
ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) होय. 
(३), (४) ा (५) सार ्रककरणी मा.उच् च न् यायालयात सुरु कसलेल् या िननहत याधिकचका ्रममाींक 
१३१/२००८, ९१/२००८ ा २१/२०१० याधिकचकाींच् या कनुषींगान े मा.उच् च न् यायालयान े ना. 
२२/०२/२०१४  रोिी नालेल् या कींतररम आाेशा्रकमाणे उायररत भाकसनात न ४० चे.मी. च् या १५११ 
सातनका ा ८० चे.मी. च् या १५९३ सातनका भाकमसत कराायाच् या आहेत. तसेच, एक ण 
च्ईषेीदत्र तनाेशाींकाच् या १५% षेीदत्राच् या सातनका राज् य शासनास रु. १३५/- ्रकतत चे.िु् या 
ाराने दयाायाच् या आहेत. शासनाच् या नानाींक ४/१२/२००९ रोिीच् या आाेशानुसार मुींबई 
महानगर ्रकाेश भाकास ्रकाधिकाकरणाने भाकासकास रु. ८६.७५ को्ी उल् लींघन झालेल् या षेीदत्रासाठर 
ाींड म् हण न गरणेस कळाले होते. परींतु सार ्रककरणी शासनाने तनयुक् त केलेल् या लाााान ेना. 
१६/०४/२०११ रोिी तनणयय नाला कस न या तनणययानुसार भाकासकाने िमा केलेले कधिकग्रम रु. ३ 
को्ी परत न करता इतर साय ाींडाची रक् कम माि करण् याचा तनणयय नाला आहे. मात्र या 
तनणययाभारोाात ्रकाधिकाकरणान े ा शासनान े एकरत्रतरीत् या ना. १४/११/२०११ रोिी मा.उच् च 
न् यायालयात ाााा केला आहे. 

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

ठाणे महानगरपाशलिा हद्दीत बेिायदेशीर मोबईल  ॉिसच  
उभारण् यामळेु शासनाचा बुडालेला महसूल 

  

(२०) *  ८२३०   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर म्य) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलका षेीदत्रातील कनधिकाकृत इमारतीींार ८० ्क् के मोबाईल ्ॉासय का ाररत् या 
उगारले आहेत यामुळे पररसरातील नागररकाींना रेडडएशनचा ाोका तनमायण झाला आहे तसेच 
मोबाईल ्ॉारचे ाोरण कागााारच रानहल् याने महानगरपामलकेला को्याााीच् या महस लाला 
मुकाा ेलागले कसल् याच े ना. २६.१.२०१५ रोिी ाा त् यासुमारास तनाशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) कसल् यास, या कनधिकाकृत ्ॉासयच् या सींागायत शासनाने चेकशी करुन कोणती काययााही 
केली आहे ाा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपामलका षेीदत्रातील कनधिकाकृत इमारतीींार ४०६ मोबाईल 
्ॉासय का ाररत्या उगारल्याची बाब महानगरपामलकेच्या तनाशयनास आली आहे. 

तसेच मोबाईल ्ॉारच्या रेडडएशनाबाबत त्या पररसरमाील नागरीकाींना रेडडशनचा 
ाोका तनमायण झला आहे काय याबाबतच्या तपासणीसाठर उप महातनाेशक, ा रसींचार ्रकातयक 
सींसाान आणण तनगरानी ्रककोषठ याींना स चना ाेण्यात येत आहे. 

ठाणे महानगरपामलका हद्दीत एक ण १२ मोबाईल ्ॉार कीं पनीच्या एक ण ७६५ 
्ॉासयकडुन एभ्रकल, २०११  ते िेिाुारी, २०१५ पयतं कपेषितषीदत मालमत्ता कर रुपये ८४.०३ को्ी 
प की रुपये ४५.१५ को्ी एाढी रक्कम ासुल केलेली कस न भाभाा न्यायालयीन ााव्यामुळे 
३८.८८ को्ी रक्कम ासुल होऊ शकली नाही. सार थकबाकी ासुलीबाबत 
महानगरपामलकेमािय त काययााही करण्यात येत आहे. 
(२) ठाण ेमहानगरपामलका हद्दीतील ४०६ कनधिकाकृत मोबाईल ्ॉासय, महाराषर महानगरपामलका 
कधिकातनयम कलम २६० कन्ाये नो्ीसा बिााण्यात येऊन कारााई सुरु करण्यात आली कसता 
ारम्यानच्या काळात मा. उच्च न्यायालयामध्ये याधिकचका ्रम. २०४१/२०१४  माील नानाींक 
२५.०८.२०१४ ा नानाींक १५.०९.२०१४ च्या कींतरीम आाेशान्ाये मोबाईल ्ॉार तनषकामसत 
करण्यास मनाई केली कस न कद् र श शासनाच्या ारुसींचार भागागामािय त पारीत करण्यात आलेली 
तनयमााली राज्य शासनास बींानकारक कसल्याचे आाेमशत केले आहे. मा. उच्च न्यायालयात 
उक्त आाेशानसुार मोबाईल सेाा पुरभाणाऱ्या कीं पन्याींच्या छाननी करुन तनयमा्रकमाणे शुल्क 
आकारणी करुन पराानगी ाेण्यातबाबतची काययााही करण्यात येत आहे. 
(३) ्रकश्न उद् ाात नाही. 

----------------- 
रायगड जिल् ्यात लाच घेतलेल्या प्रिरणात लाचलुचपत प्रनतबांधि  

विभागाने बेहहशोबी मालमत् ता ताब् यात घेतल् याबाबत 
  

(२१) *  ९०१८   श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर 
िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वििय औ ी (पारनेर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल् ्यात सन २०१४ मध् ये लाचलुचपत  ्रकततबींाक भागागान े २८ 
्रककरणात केलेल् या कारााईत ४३ लाचखोराींना  क्क करण् यात आली कस न तपासात २० को्ी 
रुपयाींपेषीदा िास् त मालमत् ता ताब् यात घेतल् याचे नानाींक २१ िानाेारी, २०१५ रोिी ाा त् या 
सुमारास तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, कियत (जि.रायगड) येथील कमगयींता धिकगरीशकुमार पारीख याींच् याकड े१० को्ीींची 
बेनहशोबी मालमत् ता तर रींगारी याींच् याकड े सुमारे कडीच को्ीची बेनहशोबी मालमत् ता 
सापडल् याचेही तनाशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)कसल् यास, उक् त ्रककरणी शासनामािय त चेकशी केली आहे काय,  चेकशीत काय आढळ न 
आले ा तदनुसार सार लाचखोराींार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लाचलचुपत ्रकततबींाक भागागाने सन २०१४ मध् ये रायगड जिल् ्यात 
लाचेची मागणी सींागायत एक ण २८ गुन् हे ााखल केले कस न त् यामध् ये एक ण - ३६ लोकसेाक 
ा ७ खािगी व् यक् ती कशा एक ण ४३ व् यक् तीींना क्क करण् यात आली आहे. सार नम ा 
गुन् ्याींमध् ये क्क करण् यात आलेल् या लोकसेाकाींप की ५ लोकसाेकाींकड े कपसींपाा आढळ न 
आली कस न त् याींच् या घरझडतीमध् ये एक ण रु. १३,६२,९४,२०१/- एाढी मालमत् ता तनष पन् न 
झाली आहे. 
(२) श्री.धिकगरीषकुमार पारीक, उप भागागीय कमगयींता, साायितनक बाींाकाम भागाग कियत, 
जि.रायगड याींच् या घरझडतीमध् ये रु. ९,९३,७७,४०६ /- ा श्री. बुाशे रींगारी, काययकारी कमगयींता 
याींच् या घरझडतीमध् ये रु. २,४३,२५,३८०/- एाढी बेनहशोबी मालमत् ता आढळ न आली आहे. 
(३) ा (४) बेनहशोबी मालमत् ते सींागायत सींबींधिकात लोकसेाकाींभारुध् ा केलेल् या कारााईचा तपशील 
खालील्रकमाण ेआहे. 
     (१) श्री.धिकगरीषकुमार पारीक, उपभागागीय कमगयींता, साायितनक बाींाकाम भागाग कियत, 
जि.रायगड याींच् याभारुध् ा लाचेच् या सापळा ्रककरणी त् याींच् याभारुध् ा कियत पोलीस स् ्ेशन येथे 
गु.र.्रम. २/२०१४, ला.्रक.का., १९८८ चे कलम ७, १३(१) (ड) सह १३ (२) कन् ाये ााखल 
गुन् ्यात त् याींच् या घराच् या ा बँक लॉकर झडतीमध् ये त् याींच् याकड ेरु. ९,९३,७७,४०६ /- फकीं मतीची 
मालमत् ता आढळ न आली आहे. 
     सार बेनहशोबी मालमत् तेच् या कनुषींगान ेत् याींच् याभारुध् ा पोलीस स् ्ेशन कियत, जि.रायगड 
येथे गु.र.्रम. ४/२०१४, ला.्रक.का. १९८८ च ेकलम ७, १३, (१) (इ) सह १३ (२) कन् ाये ना. 
१७.०५.२०१४ रोिी कपसींपाेचा गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. सार गुन् ्याचा तपास सुरु 
आहे. 
     (२) श्री.बुाशे रींगारी, काययकारी कमगयींता, मागय भाकास भागाग पनाेल, जि.रायगड 
याींच् याभारुध् ा लाचेच् या सापळा ्रककरणी त् याींच् याभारुध् ा पनाेल शहर पोलीस स् ्ेशन येथ े
गु.र.्रम. २९/२०१४, ला.्रक.का., १९८८ च ेकलम ७, १३, (१) (ड) सह १३ (२) कन् ाये ााखल 
गुन् ्यात त् याींच् या घराच् या ा बकँ लॉकर झडतीत त् याींच् याकड े रु. २,४३,२५,३८०/- फकीं मतीची 
मालमत् ता आढळ न आली आहे. त् याींच् याकडील मालमत् तचेी उघड चेकशी सुरु करण् यात आली 
आहे. 
     (३) श्रीमती नाशा सााींत, सहा. सींचालक नगररचना रायगड कमलबाग याींच् याभारुध् ा ना. 
२१/१०/२०१४ रोिी लाचेच् या मागणीबाबत कमलबाग पोलीस स् ्ेशन येथ े गु.र.नीं. २९/२०१४, 
लाचलुचपत ्रकततबींाक कायाा, १९८८ चे कलम ७, सह गा.ाीं.भा. कलम १०९ कन् ाये ााखल 
करण् यात आला. सार गुन् ्याच् या कनुषींगान े घरझडतीमध् ये रु. ५४,७०,६४५/- फकीं मतीची 
बेनहशोबी मालमत् ता सींपााीत केल् याचे नास न आले. यासींागायत त् याींच् याभारुध् ा पोलीस स् ्ेशन 
कमलबाग येथ ेगु.र.्रम. ४/२०१५, ला. ्रक.का., १९८८ च ेकलम १३ (१) (इ) सह १३ (२) कन् ाये 
ना. १७.०२.२०१५ रोिी कपसींपाेचा गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. सार गुन् ्याचा तपास 
सुरु आहे. 
     (४) श्री. राि ुएकनाथ पींडीत, नगररचनाकार रायगड कमलबाग याींच् याभारुध् ाच् या लाचेच् या 
सापळा ्रककरणात त् याींच् या घरझडतीमध् ये त् याींनी एक ण रु. ५९,३५,८७८/- फकीं मतीची बेनहशोबी 
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मालमत् ता सींपानात केल् याच े नास न आल् यान,े त् याींच् याभारुध् ा पोलीस स् ्ेशन कमलबाग येथे 
गु.र.्रम. ५/२०१५, ला.्रक.का., १९८८ च ेकलम १३(१) (इ) सह १३ (२) कन् ाये ना. १७.०२.२०१५ 
रोिी कपसींपाेचा गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. सार गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 
     (५) श्री.तुळशीाास उकीं डराा राठोड, सहा. नगररचनाकार रायगड कमलबाग 
याींच् याभारुध् ाच् या लाचेच् या सापळा ्रककरणात त् याींच् या घरझडतीमध् ये त् याींनी रु. ११,८४,८९२/- 
फकीं मतीची बेनहशोबी मालमत् ता सींपानात केल् याचे नास न आल् याने, त् याींच् याभारुध् ा पोलीस 
स् ्ेशन कमलबाग येथ े गु.र.्रम.६/२०१५, ला.्रक.का., १९८८ च े कलम १३(१) (इ) सह १३ (२) 
कन् ाये ना. १७.०२.२०१५ रोिी कपसींपाेचा गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. सार गुन् ्याचा 
तपास सुरु आहे. 

----------------- 
शमरा-भाईदर महानगरपाशलिेच् या हद्दीत मौिे महािनिाडी येथील लोला अॅक् िा बाांधिाम 

प्रिल् पातून तरणतलाि ि िेल् फेअर सें र बाांधण् याच् या मागणीबाबत 

(२२) *  ९३९०   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा-गाईार महानगरपामलकेच् या हद्दीत मेि े महािनााडी येथील लोढा कॅक् ाा बाींाकाम 
्रककल् पात न महानगरपामलकेला ममळणाऱ् या ७ हिार ८ चे.मी. ग खींडाार नागरी सुभाााींच् या 
कनुषींगान े तरणतलाा ा ाेल् िेकर सद््र बाींाण् याची मागणी स् थातनक लोक्रकतततनाी याींनी ४ 
ाषायप ा् करून यातील कध् याय ग खींडात महानगरपामलका महासगनेे २००८ मध् ये शाळा बाींाण् यास 
लोढा कॅक् ाा रबल् डसयला पराानगी नाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, याच पररसरात तनलकमल ररयल्सय हा बाींाकाम ्रककल् प कस न या ्रककल् पात न 
९ हिार चे.मी. चा नागरी सुभााा ग खींड महानगरपामलकेन े ताब् यात घेऊन सार िागेार 
नागररकाींसाठर नायायगहृ बाींााा े कशी मागणीही स् थातनक लोक्रकतततनाी याींनी पामलका 
्रकशासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, रबल् डसयने आतापयतं ग खींड हस् ताींतरीत केले नसल् याने ाोन् ही ग खींडाच् या िागेार 
स् थातनक लोक्रकतततनाी याींनी तलाा, ाेल् िेकर सद््र ा नायायगहृाच्या केलेल् या मागणीला ४ 
ाषायचा कालाााी उल  ्न गेला तरी प णय होत नसल् याने महानगरपामलकेने ग खींड ताब् यात 
घ् यााेत यासाठर नानाींक २ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त् यासमुारास महानगरपामलकेच् या 
आयुक् ताींच् या ाालनासमोर नठय्या आींाोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कसल् यास, स् थातनक लोक्रकतततनाी याींनी केलेल् या मागणीच् या कनुषींगान ेमहानगरपामलका 
आयुक् ताींनी कोणती काययााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ा (३) होय. 
(४) ममरा-गाग ार महानगरपामलकेकड न काययााही ्रकस् ताभात आहे. 
(५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरातील प्रथ म मेरो रेल् ि ेप्रिल् प िससोविा त ेघा िोपर सुरु िरण् यािररता मुांबई 
महानगरशलिेच्या मुख् य रस् ता मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने घेतल्याबाबत 

(२३) *  १३६७१   श्री.रमेश ल िे (अांधेरी पूिच) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील ्रकथ म मेरो रेल् ाे ्रककल् प ासोाा ते घा्कोपर सुरु करण् याकररता मुींबई 
महानगरपामलकेचा मु य रस् ता मुींबई महानगर ्रकाेश भाकास ्रकाधिकाकरणाने ताब् यात घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, मेरो ्रककल् पाच े काम करताना खींडीत झालेल् या मलतनःस्सारणाानहन् या ा 
पियन् य िलाानहन् या ्या सदयःजस्थतीत प णयपणे नाारुुस् त कस न सींप णय मु य रस् ताच नाारुुस् त 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, उपरोक् त नाारुुस् त रस् ता सहायक महानगरपामलका आयुक् त के /प ाय भागाग, 
कींाेरी याींनी मुींबई महानगर ्रकाेश भाकास ्रकाधिकाकरण याींच् याकड न रस् त् याची पुनबांाणी करुन 
ममळेपयतं ताब् यात घेण् यास नकार नाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कसल् यास, सार पियन् यिलाानहन् या ा मलतनःस्सारणाानहन् या ारुुस् त करुन रस् त् याींची 
पुनबांाणी करुन तो रस् ता िनतेसाठर सुजस्थतीत करुन ाेण् याबाबत केली ाा करण् यात येत 
आहे, 
(५) तसेच मलतनःस्सारणाानहन् या, पियन् यिलाानहन् य ा रस् ता नाारुुस् त ठेाण् यास िबाबाार 
कसलेल् या सींबींधिकात कधिकाकारी, कमयचारी, भाकासक ा कीं त्रा्ाार याींच् याार कोणती काययााही 
करण् यात आली आहे ाा येत आहे, 
(६) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सार रस् ता मुींबई पायाग त सुभााा ्रककल् पाींतगयत सुाारणेस् ता 
ताब् यात घेतला होता. तथाभप, सुाारणा प णय झालेल् या गागातील रस् ता मेरोच े काम 
्रकगतीपथाार कसल् यान ेमहापामलकेकड ेहस् ताींतरीत केला नाही. 
(२), (३), (४), (५) ा (६) मेरोचे सालताार मे. मुींबई मेरो ्रका.मल. याींनी मेरो ्रककल् पाच् या 
कामाकरीता ज् या नठकाणी मलतनःस् सारण ाानहन् या ा पियन् य िलाानहन् या स् थलाींतरीत 
कराायाच् या होत् या त् या बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींच् या ाेखरेखीखाली स् थलाींतरीत केलेल् या 
आहेत. रस् त् याच् या ाेखगाल ारुुस् तीच े काम मुींबई महानगर ्रकाेश भाकास ्रकाधिकाकरणामािय त 
करण् यात आले कस न सार रस् ता ााहत कीसाठर सुजस्थतीत करण् यात आला आहे. ारुुस् तीची 
उायरीत फकरकोळ काम ेलाकरच प णय करण् याचे मुींबई महानगर ्रकाेश भाकास ्रकाधिकाकरणामािय त 
्रकस् ताभात आहे. तथाभप काही नठकाणी मुींबई मेरो ान ्रका.मल. याींच् याकड न ारुुस् तीचे काम 
्रकलींरबत कस न सार काम लाकरात लाकर करण् यासाठर त् याींना मुींबई महानगर ्रकाेश भाकास 
्रकाधिकाकरणामािय त आाेश ाेण् यात आले कस न सार रस् ता मुींबई महानगरपामलकेकड ेहस् ताींतरीत 
करण् याची ्रकफ्रमया ्रकगतीपथाार आहे. 

----------------- 
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मुांबईला भविष्ट्यात भिूां पाच ेमोठे धक्िे बसतील असा  
िेष्ट्ठ भूगभच शास््ज्ञाांनी हदलेला इशारा 

(२४) *  ६११६   श्री.हदलीप िळस-ेपा ील (आांबेगाि), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.राणािगिीतशसांह पा ील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.अिधूत त िरे 
(श्रीिधचन), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्री.अजित पिार 
(बारामती), श्री.प्रदीप नाईि (किनि ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.छगन भिुबळ 
(येिला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ग गगायतील हालचालीमुळे मुींबईला गभाषयात ग कीं पाच े मोठे ाक्के बसतील कसा इशारा 
िेषठ ग गगय शास्त्रज्ञाींनी नाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, ग कीं पाचे ाक्के ६.२ ते ६.५ इतक्या ररश््र स्केलचे कसतील त्यामळेु २३ 
मिल्याारील उींच इमारतीना ाोका पोहच  शकतो कसा तनषकषयही ग गगय शास्त्रज्ञाींनी नोंाभाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, मुींबईतील २३ मिल्याींपेषीदा िास्त उींच इमारतीबाबत शासनाच ेाोरण काय, 
(४) कसल्यास, उक्त ्रककरणाबाबत शासनामािय त कोणती काययााही केली ाा करण्यात येत 
आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) मुींबई भादयापीठामध् ये िानेाारी, २०१५ मध् ये गरलेल् या 
इींडडयन सायन् स कॉगे्रसच् या १०२ व् या कधिकााेशनामध् ये मुींबई आय.आय.्ी. च ेतनातृ् त शास् त्रज्ञ 
श्री.व् ही.सुिमण् यम याींनी मुींबई शहराला ग कीं पाचा ाोका कसल् याचे मत व् यक् त केले. यात त् याींनी 
६.२ त े६.५ ररश् ्र स् केल इतक् या तीरतेतेच् या ग कीं पाची शक् यता व् यक् त केली कस न त् यामळेु उींच 
इमारतीींना ाोका कसल् याच ेमत व् यक् त केले आहे. 
(३) ा (४)  मा. साोच् च न् यायालयाने स् ातः मसव् हील कभपल ्रम. १११५०/२०१३ मध् ये नानाींक  
१७/१२/२०१३ रोिी आाेश ाेा न उींच इमारतीच् या ्रकस् ताााची छाननी करणेसाठर            
श्री.पी.एस.पा्णकर, तनातृ् त न् यायााीश, मुींबई उच् च न् यायालय याींच े कध् यषीदतखेाली तज्ञ 
सममती गठरत केलेली आहे. सार सममती नानाींक ९/६/२०१४ रोिीच् या शासन तनणययान् ाये 
काययरत झालेली आहे. त् यामध् ये स् थापत् य कमगयाींरत्रकी भागाग, आय.आय.्ी. मुींबई येथील 
्रकाध् यापक तसेच जव्हिे्ीआय, मुींबई येथील सींरचनात् मक कमगयाींरत्रकी भागागाचे ्रकाध् यापक, 
तनरी या सींस् थेच ेशास् त्रज्ञ, श्री. पींकि िोशी, ाास् तुभाशारा या तज्ञ व् यक् तीींचा समााेश आहे. 
सार सममतीकड न ्रकामु याने ७० मी. पेषीदा िास् त उींच कसलेल् या इमारतीींच् या ्रकस् ताााची 
छाननी करणेत येत आहे. ्रकस् तुत बाब सार सममतीच् या तनाशयनास आणणेत येत आहे. तसेच 
बहृन् मुींबई महानगरपामलका हद्दीतील उींच इमारतीींच् या बाींाकाम ्रकस् ताााच् या छाननीसाठर 
सध् याच् या व् यास् थेचे पनुभायलोकन करुन मशिारशी करण् यासाठर मा. मु य सधिकचा याींच े
कध् यषीदतेखली ताींरत्रक क् यासग् तनयुक् त आहे. सार क् यासग्ासमोरही सार बाब 
पडताळणीसाठर ठेाणेत येत कस न त् यानुषींगाने पुढील काययााहीची नाशा ठरभाणेत येत आहे. 
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चांद्रपूर जिल् ्यात अॅशसडने भरलेला  ॅिरचा अपघात ाल्याबाबत 
  

(२५) *  ५४३५   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.सांतोर्  ारफे (िळमनुरी), श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  चींर शप र जिल् ्यातील म ल येथ न गोंडभपपरीकड े िाणारा कॅमसडने गरलेला ्ॅकर   (्रम. 
एमपी १३ िीए ४५९९)  ाढोली गााािाळ कींाारी नाीच् या पलुाारुन खाली कोसळल् याने 
रकचालक ा जक्लनर या ाोघाींचा घ्नास् थळी मतृ् य  झाला कसल् याच े नानाींक १३ िानेाारी, 
२०१५ च् या समुारास तनाशयनास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, सार रक मालकाकड े कॅमसड ााहत क करण् याचा परााना होता काय आणण 
त् यात नालेल् या सुरषेीदच् या तनयमाच ेपालन केले होते काय  याबाबत पोलीस भागागान े चेकशी 
केली आहे काय,  
(३) कसल्यास, चेकशीत काय आढळ न आले ा त्यानुसार कोणती कारााई केली ाा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सार ्ँकर मालकाकड ेकॅमसड ााहत क करण् याचा परााना होता  फकीं ाा कस,े याबाबत मध् य 
्रकाेश शासनाच् या परराहन भागागाकड न मानहती घेण् यात येत आहे. घ्नेचा कधिकाक तपास सुरु 
आहे. 
(३) सार कपघात ्ँकर चालकाच् या तनष काळिीपणामुळे घडल् याचे पोलीस तपासात तनष पन् न 
झाले आहे. या ्रककरणी गोंडभपींपरी पोलीस ठाण ेयेथ ेकप.्रम. ६/२०१५, गा.ाीं.भा.सीं. कलम २७९, 
३०४ (क), ४२७ सह मो.ाा.का. कलम १८४ कन् ाये ्ँकर चालकाभारुध् ा गुन् हा ााखल केला 
आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
  
पांलरपुर (जि.सोलापूर) नगरपाशलिेचे मलननस्सारण िें द्र बांद असल् यामुळे रेननेेिमधील  

मैलाशमश्रीत पाणी चांद्रभागा नदीत सोडले िात असल् याबाबत 
  

(२६) *  ९९७७   िुमारी प्र णती शशांदे (सोलापूर शहर म्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर (जि.सोलाप र) नगरपामलकेचे मलतनस्सारण कद् र श चालाणाऱ्या ठेकेाार कीं पनीला ाकय  
आडयर न नाल्यामळेु मलतनस्सारण कद् र शास कुल प लाा न काम बींा केल्यामुळे ड्रनेिेमाील 
म लाममश्रीत पाणी चींर शगागा नाीत सोडले कसल्याचे नानाींक १७ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा 
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त्यासुमारास तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, नगरपामलकेच्या कनागोंाी कारगारामुळे शहरातील नागरीकाींसह नाीकाठच्या 
गााातील हिारो नागरीकाींचे आरोग्य ाोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, उक्त ्रककरणाची शासनाने चेकशी केली आहे काय, 
(४) कसल्यास, चेकशीकींती सींबींधिकात ठेकेााराार शासनाने कोणती काययााही केली ाा करण् यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नानाींक १७.१.२०१५ रोिी ा त् यासुमारास मलतनस् सारण कद् र श बींा 
होते, हे खरे आहे. परींतु म लममश्रीत पाणी चींर शगागा नाीत सोडलेले नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) ा (५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

उरण (जि.रायगड) येथील िी ीआय या खािगी िां पनीतील  
िमचचाऱ्याांनी सांप िरुन िाळपोळ िेल्याबाबत 

  

(२७) *  ९७९०   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अशोि पा ील (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.सुभार् साबने (देगलरू), श्री.रुपशे म् हा् े (शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) उरण  (जि.रायगड) येथील िी्ीआय या खािगी कीं पनीत कीं ्ेनरची ्ेरमनदाारे हाताळणी 
करणाऱ्या कमयचाऱ्याींनी सींप केल्यामुळे माहे िानेाारी, २०१५ च्या ततसऱ्या आठायायात हिारो 
कीं ्नेर रेलर न्हााा-शेाा ा उरण गागात कडक न पडल्यान ेमोयाया ्रकमाणात ााहत कीची कोंडी 
झाल्याचे तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, सारह  कीं पनीच्या कामगाराींच्या सींपाचे पडसाा नानाींक १८ िानेाारी, २०१५ 
रोिी बींारा बाहेर उम्ल्याने तणाा तनमायण होऊन त्याचे िाळपोळ आणण तोडिोडीमध्ये 
रुपाींतर होऊन िमाााने पोमलसाींच्या गायायाींचे तसेच चेकी पे्ा न मोयाया ्रकमाणात नुकसान 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, या ्रककरणी चेकशी केली आहे काय, चेकशीत काय आढळ न आले ा सार 
्रककरणी कोणती कारााई केली  ाा करण्यात येत आहे तसचे सार घ्नेत फकती रक्कमेच े
नुकसान झाले आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) होय. 
(३) सार ्रककरणी ना. १८.१.२०१५ रोिी न् हााा शेाा पोलीस ठाणे येथे गुन् हा नोंा ्रम. ६/२०१५ 
कींतगयत गारतीय ाींडभााान सींनहतचे् या कलम ३०७, ३५३, ३३२, ३३३,  ४३५, ३३७, ४२७, १४३, 
१४७, १४९ साायितनक मालमत् ता नुकसान कायदयाच् या कलम ३, मुींबई पोलीस कधिकातनयमाच् या 
कलम ३७(१)१३५ कन् ाये गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. सार गुन् ्यात २७ आरोपीींना 
क्क करण् यात आली कस न आरोपी न् यायालयीन कोठडीमध् ये आहेत. गुन् ्याचा तपास सुरु 
आहे. सार घ्नेत एक ण रु. १७,००,०००/- इतक् या रकमेच् या मालमत् तेचे नकुसान झाले आहे. 
(४) भालींब झालेला नाही. 

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

िाडीि (जि.नाशशि) येथील गोंदे औद्योधगि िसाहतीमधील धथसनकु्रप इलेजक्रिल स् ील 
िां पनीन ेिामगाराांना सक्तीन ेस्िेच्छाननितृ्ती घेण्यास भाग पाडल् याबाबत 

  

(२८) *  ५५३८   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोर् 
 ारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ााडीा (जि.नामशक) येथील गोंाे औदयोधिकगक ासाहतीमाील साांत मोयाया धिकथसन्ुरमप 
इलेजक्रकल स््ील कीं पनीने २०६ कामगाराींना सक्तीन े स्ाेच्छातनातृ्ती घेण्यास गाग पाडले 
कसल्यामळेु कामगाराींमध्ये कसींतोष तनमायण झाला कसल्याच े माहे डडसद्बर, २०१४ मध् ये ाा 
त्यासुमारास तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, उपरोक्त ्रककरणाला कामगार सींघ्नेन ेतीरते भारोा ाशयभाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) कसल्यास, शासनाने सार कामगाराींना न्याय ममळा न ाेण्याकररता कोणती काययााही केली 
ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) धिकथसनकृप इलेक् रीकल स् ्ील इींडडया ्रका.मल. या कीं पनी व् यास् थापनान े
नोव् हद्बर, २०१४ मध् ये स् ाेच् छातनातृ् ती योिना िानहर केली होती. त् यास कल् प ्रकततसाा 
ममळाल् याने व् यास् थापनान े नानाींक २५.११.२०१४ रोिी औदयोधिकगक भाााा कधिकातनयम, १९४७ 
च् या कलम २५ (एन) कन् ाये सषीदम ्रकाधिकाकारी (कामगार उपआयकु् त, नामशक) याींच् या समोर 
२०६ कामगाराींची कपात करण् याबाबत पराानगी ममळण् यासाठर किय केला आहे. 
(२) व् यास् थापनाच् या औदयोधिकगक भाााा कधिकातनयम, १९४७ च् या कलम २५ (एन) कन् ाये 
सषीदम ्रकाधिकाका-याकड े केलेल् या किायच् या कनुषींगान े त् याींच् यासमोरील सुनााणी मध् ये सींघ्नेन े
भारोा केलेला आहे, हे खरे आहे. 
(३) व् यास् थापनेच् या कामगार कपातीची पराानगी ममळण् याबाबत केलेल् या किायमध् ये सींबींधिकात 
पषीदाची सुनााणी सषीदम ्रकाधिकाकारी याींच् यासमोर होऊन सार ्रककरणात नानाींक ०५/०३/२०१५ 
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रोिी तनणयय घेतला कस न व् यास् थापनाचा कामगार कपातीचा किय िे्ाळण् यात आलेला आहे 
ा न् यायालयीन पररषीदणासाठर नानाींक ०७/०३/२०१५ रोिी मा. औदयोधिकगक न् यायालयाकड े ागय 
करण् यात आलेला आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

डहाणू (जि.पालघर) नगरपररर्देच्या वििास िामाम् ये शाखा अशभयांता, ठेिेदार तसेच 
पदाधधिारी याांनी बनाि  देयि तयार िरुन गैरव् यिहार िेल्याबाबत 

(२९) *  १३६३७   श्री.िृष्ट्णा घोडा (पालघर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण  नगरपररषाेच्या (जि.पालघर) भाकास कामाकररता शाखा कमगयींता, ठेकेाार तसेच 
पााधिकाकारी याींनी १ को्ी १ लाख ९ हिार रुपयाींच े बनाा् ाेयक तयार करुन ग रव्याहार 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, डहाण  नगरपररषा हद्दीत हररतपट्टा (सीआरझडे) तनयमाींचे उल् लींघन करुन खार 
िममनीार बाींाकाम करणे, तनयमबा्य ााढीा च्ई षेीदत्र मींि र करणे, ाािाीपेषीदा िास् त उींची 
तसेच तनयम ााब् याार बसा न बाींाकामाींना पराानगी ाेणे, त् या्रकमाण े ामलतास् ती सुाारणा 
योिना, आनााासी उपयोिना, रस् ते कनुाान ा मशष यायप णय योिना १३ ाा भात् त आयोग, 
िनरल तनाी,  हेड बाल न ासुऱ् या कामाींना तनाी ागय करणे तसेच शासनाच् या इतर 
योिनेमध् ये मोयाया ्रकमाणात ग रव्याहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, या ्रककरणी शासनान े चेकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळ न 
आले, चेकशीनसुार सींब ींधिकात कधिकाकारी ा ठेकेााराींार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) हे खरे नाही. 
(३) ा (४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

गडधचरोली जिल् ्यात पािणेदोन िो ीची िाहने िाळल् याबाबत 

(३०) *  १३१४४   श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर म्य), 
श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज् यातील नषीदलग्रस् त जिल् हा म् हण न ळळखल् या िाणा-या गडधिकचरोली जिल् ्यात रुपये 
पााणेाोन को्ीींची ााहन ेिाळल् याबाबतच े नानाींक २४ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त्यासुमारास  
तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) कसल् यास, ही िाळपोळ कमेररकेचे राष राध् यषीद बराक ळबामा याींच् या गारत ाे-याच् या 
पाश् ायग मीार तनषेा म् हण न केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, सार  नषीदली गडधिकचरोली येथ न ५० फक.मी. कींतराारील ाानोरा तालुक् यातील 
पुस् ्ोलािाळच् या येडमपायिी िींगलातील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कसल् यास, कशा्रककारच् या तनींानीय घ्ना गभाष यात पुढे घड  नये याकरीता शासनान े
कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गडधिकचरोली जिल् ्यातील कोरकु्ी गााािाळ नानाींक २२.०१.२०१५ 
रोिी नषीदलाादयाींनी रु. १.५४ को्ी फकीं मतीची एक ण १४ ााहन ेिाळली. 
(२) हे सींयुजक्तक नाही. 
(३) होय. 
(४) गभाष यात कशा घ्ना घड  नये यासाठर शासनान े पुढील्रकमाणे उपाययोिना केल् या   
आहेत :- 
      (१) शासनान े नषीदलाादयाींचा मुकाबला करण् यासाठर आाश् यक ती शस् त्र े ा ाारुगोळा 
याबरोबर आाुतनक सींपकय  व् यास् था, ााहन व् यास् था, गुस रुीं ग ्रकततबींाक ााहन े ा हेमलकॉप् ्र 
उपलब् ा करुन नाले आहेत. 
      (२) जिल् ्यातील नषीदलाादयाींच् या काराायाींार कींकुश लााण् यासाठर जिल् हा पोलीस 
तसेच कद् र शीय राखीा पोलीस बल याींच् या माध् यमात न नषीदलभारोाी कमगयान राबभाण् यात येत.े 
      (३) जिल् ्यात नषीदलभारोाी कृतीकररता कद् र शीय राखीा पोलीस बलाच् या ब्ामलयन, 
कोिा ब्ामलयन, राज् य राखीा पोलीस बलाच् या कीं पन् या ा जिल् हा पोलीस ाल तसेच सी-६० 
च् या तकुडया त नात करण् यात आल् या आहेत. िाानाींना युध् ा्रकमशषीदण ाेण् यासाठर व् यास् था 
करण् यात आली आहे. नषीदलभारोाी शोा कमगयान, गस् त, नाई् कॅम् बुश, नाकाबींाी यामुळे 
नषीदलाादयाींच् या हालचालीींार ्रकततबींा आणण् यात येत आहे. 
  (५) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

िोगेश्िरी (प.ू) मुांबई येथ ेउभारण्यात आलेल्या ब.ृम.ुम.पा. सुसज्ि रामा िेअर  
रुग्णालयात साधन सामुग्रीचा अभाि असल् याबाबत 

  

(३१) *  १२४६९   श्री.सांतोर्  ारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोगेश्ारी (प .) मुींबई येथ ेउगारण्यात आलेल्या ब.ृम.ुम.पा. सुसज्ि रामा केकर रुग्णालयात 
मस्ी स्कॅन, ाेन््ेले्र ममशन इत्यााी साानसामुग्रीचा कगाा कसल्याने आणण रुग्णालयातील 
कधिकाषीदक ा डॉक््राींच्या हलगि्पणामुळे रुग्णाींची ग रसोय होत कसल्याच ेमाहे िानेाारी, २०१५ 
मध्ये ाा त्या ारम्यान तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, साानसामुग्रीचा कगाा कसल्यान े रेल्ा,े ााहन कपघातग्रस्त रुग्णाींना क पर 
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रुग्णालयात नेईपययत मतृ्यु होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, सारह  रुग्णालयात कत्यााुतनक साानसामुग्री पुरभाण्याबाबत शासनान ेकोणती 
काययााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. नहींाहृायसम्रा् बाळासाहेब ठाकरे रामा केकर सद््र 
रुग् णालयात व् हद््ीले्र, सोनोग्रािी, एक् स-रे, इत् यााी उपलब् ा आहेत. 
सी. ी.स् िॅनः सी.्ी.स् कॅन ममशन खरेाी करण् याची ्रकफ्रमया कद् र शीय खरेाी भागागातिे कायायजन्ात 
आहे. तात् पुरती व् यास् था म् हण न खािगी कद् र शाबरोबर एमळय ुकरुन महापामलकेच् या ारामध् ये 
सी.्ी.स् कॅन करुन घेण् यात येतात. 
एम.आर.आय. स् िॅनः एम.आर.आय. सुभााा साायितनक खािगी सहगाग उप्रममाींतगयत तनाड 
करण् यात आलेल् या के.आर.एस.एन.ए.ए. डायग् नोजस््क ्रका. मल. या सींस् थेमािय त पुरभाण् यात 
येणार आहेत. बहृन् मुींबई महानगरपामलकेमािय त नानाींक २९.११.२०१४ रोिी तनयुक् तीपत्र ाेण् यात 
आले कस न सार सींस् थेमािय त एम.आर.आय. स् कॅन सुभााा ६ मनहन् यात कायायजन्ात होणे 
कपेषितषीदत आहे. 
(२) ज् या रुग् णाींना कततभाशेष साेा ा सुभाााींची तसेच तज्ञ डॉक् ्राींची गरि गासत े कशा 
रुग् णाींना महानगरपामलका रान् सिर ्रको्ोकॉल नुसार ा दयकीय महाभादयालयाशी सींलग् नीत 
मोठया रुग् णालयाींमध् ये नेण् यात येते. 
(३) ारील ्रकश् न गाग १ माील नालेल् या उत् तरा्रकमाण.े 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

मुांबईतील शशिडी येथील क्षय रुग् णालयाचा िायापाल  िरण्यासाठी परदेशी तज्ञ डॉक्  राांच् या 
मागचदशचनाखाली इन् फेक् शन िां रोल िशम ीची स् थापना िेल्याबाबत 

 

(३२) *  ८०७९   श्री.शरददादा सोनिणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) मुींबईतील मशाडी येथील एकमेा षीदय रुग् णालयाचा कायापाल् ा कमयचाऱ् यासह रुग् णाींना 
षीदय मुक् त करण् यासाठर पराेशी तज्ञ डॉक् ्राींच् या मागयाशयनानुसार २०११ मध् ये इन् िेक् शन कीं रोल 
कमम्ीची स् थापना करुन या कमम्ीच् या ार मनहन् याला ब ठका घेऊन भाभाा उपाययोिना 
करण् याबाबत तनणयय घेऊनही गेले ६ मनहने या कमम्ीची ब ठकच झाली नसल् याची बाब नानाींक 
२५ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त् यासुमारास तनाशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, पररणामी रुग् णाींच् या थे् सींपकायत रानहल् यामुळे षीदय रुग् णालयातील २७ 
कमयचाऱ् याींना एम.डी.आर. षीदयाची लागण झाली तर ४ कमयचाऱ् याींचा मतृ् य  झाला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) कसल् यास, इन् िेक् शन कीं रोल कमम्ीची गेले ६ मनहन े ब ठक न होण् याची कारणे काय 
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आहेत,तसेच या कमम्ीन े आतापयतं सुचभाण् यात आलेल् या सुचनाबाबत आरोग् य भागागान े
कोणती काययााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. सींसगय तनयींत्रण सममती पराेशी तज्ञ डॉ.रॉड एस् कॉन, 
सींसगय तनयींत्रण तज्ञ याींच् या मागयाशयनानुसार माहे ि न, २०११ मध् ये स् थापन करण् यात आली 
कस न, ार मनहन् याच् या पनहल् या आठायायात सार सममतीची ब ठक घेतली िात आहे. मागील 
६ मनहन् याींत नानाींक १४.०८.२०१४, ०१.०९.२०१४, ०७.१०.२०१४, ०५.११.२०१४, ०९.१२.२०१४, 
०२.०१.२०१५ ा ०४.०२.२०१५ रोिी ब ठका घेण् यात आल् या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. सदयःजस्थतीत २६ कमयचा-याींना षीदयरोगाची बााा झाली कस न त् याप की २३ 
एम.डी.आर. ा ३ सामान् य षीदयाने बााीत आहेत. आतापयतं २० कमयचारी षीदयरोग 
औषाोपचारानींतर प णयपणे बरे झालेले कस न िानेाारी, २०१५ मध् ये एकाही कमयचा-याींचा मतृ् य ु
झालेला नाही. 
(३) ा (४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

मुांबईतील िाांहदिली येथील शताब् दी रुग् णालयाच् या ननिृष्ट्   िामामुळे शभांतीला तड ेगेल् याबाबत 
  

(३३) *  ६२४४   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हदपि चव्हाण (फल ण), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींनााली (पजश्चम), मुींबई येथे नव्यान े बाींाण्यात आलेल्या शताब्ाी रूग्णालयाच्या 
बाींाकामात ग रव्याहार होऊन इमारतीची कींतगयत कामे तनकृष् ािायची झाली कसल्याची बाब  
नानाींक १३ िानेाारी २०१५ रोिी तनाशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, या सींागायत चेकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) कसल्यास, सार रूग्णालयाच्या बाींाकामाबाबत ाोषी कसलेल्या कीं त्रा्ााराार ा ्रकशासकीय 
कधिकाकाऱ्याींार कोणती काययााही करण्यात आली आहे ाा येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ा (४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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अांध श्र् दा ननमूचलन चळिळीच ेडॉ.नरेंद्र दाभोळिर याांच् या  
हत् येचा अद्याप तपास लागला नसल् याबाबत 

  

(३४) *  १२०२५   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.वििय 
औ ी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात कींाश्रद्धा तनम यलन सममतीचे कध्यषीद डॉ.नरद्र श ाागोळकर याींची तसेच व्याासातयक 
सुरेश करुलकर ा व्याासातयक तनणखल राणे सहीत कनेकाींच्या नाासाढाळ्या हत्या होऊन 
कनेक ाषायपास न गुन्हेगाराींचा छडा लागत नसल्याबाबत भागागातील िागरुक नागररक, भाभाा 
सामाजिक सींघ्नाींचे पााधिकाकारी, लोक्रकतततनाी याींनी मा.मुयमींत्री, मा.राज्यमींत्री (गहृ), राज्य 
पोलीस महासींचालक याींच्याकड ेमाहे डडसद्बर, २०१४ मध् ये ाा त्यासुमारास लेखी तनाेानादाारे 
चेकशीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, सारील ्रककरणी शासनातिे कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) होय, डॉ.नरद्र श ाागोळकर तसचे व् याासातयक तनणखल राणे 
याींच् या हत् येसींागायत मा.उच् च न् यायालय, मुींबई याींच् या आाेशान् ाये सार ाोन् ही गुन् ्याींचा 
तपास सीबीआयकड ेाेण् यात आलेला आहे. 
     व् याासातयक सुरेश कलरुकर याींच् या हत् येसींागायत डके् कन पोलीस स् ्ेशन येथ े
गुर्रम.३९९/२००८ गााींभा कलम ३०२ ्रकमाणे गुन् हा ााखल कस न सारचा गुन् हा क ागय समरी 
िायनल करण् यात आलेला आहे. 
(३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

खामगाि (जि.बुललाणा) येथील पाणी पुरिठा योिनेचे िाम बांद असल्याबाबत 

(३५) *  ८४८८   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाा (जि.बुलढाणा) येथील UIDSSMT या योिनकेींतगयत खामगाींा शहरासाठर 
कायमस्ारूपी कसलेली  पाणी पुराठा योिना सन २००८-२००९ मध्ये मींि र झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) कसल्यास, सार तनभााा सी.एस.आर.पेषीदा फकती ्क्क्याार ाेण्यात आली ा त्याची कारणे 
काय ,तसेच सार योिनसेाठर फकती तनाी ्रकाप्त झाला ा फकती कामे प णय करण्यात आली, 
(३) कसल्यास, सार काम बींा कसण् याची कारणे काय आहेत तसेच सार कीं त्रा्ााराला 
ाेयकाींची फकती रक्कम भातरीत केली ा भालींब करणाऱ्या कीं त्रा्ााराार शासनाने कोणती 
कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
   कद् र श शासनाने सन २००८-०९ मध् ये खामगाींा शहराच् या पाणी पुराठा योिनेच् या रुपये 
४३.२८ को्ी फकीं मतीच् या ्रककल् पास मींि री नालेली आहे. 
(२) खामगाींा शहर पाणी पुराठा योिना सन २००६-०७ च् या ारस चीनुसार तयार करुन कद् र श 
शासनाकड े यआुयडीएसएसएम्ी योिनकेींतगयत मींि रीसाठर पाठभाण् यात आली होती. कद् र श 
शासनाने सार योिना सन २००८-०९ मध् ये मींि र केलेली आहे. त् यानुसार सन २००६-०७ च् या 
ारस ची्रकमाणे ५३.४४ ्क् के िााा ाराने तर सन २००८-०९ च् या ारस चीनुसार ९.१३ ्क् के िााा 
ाराने न् य नतम ाराची तनभााा खामगाींा नगरपररषाेमािय त मींि र करण् यात आली आहे. 
     सार ्रककल् पासाठर कद् र श शासन नहस् सा रुपये ३४.६२ को्ी, राज् य शासन नहस् सा रुपये 
४.३२ को्ी ा राज् य शासनाच् या ाोरणा्रकमाणे ााढीा ारस चीतील िरकाच् या ५० ्क् के रक् कम 
रुपये ५.७१ को्ी प रक कनुाान म् हण न कसा एक ण रुपये ४४.६५ को्ी तनाी खामगाींा 
नगरपररषाेस भातरीत करण् यात आला आहे. खामगाींा नगरपररषाेच् या कहाालानुसार 
्रककल् पाींतगयत मींि र १३ उपाींगाींप की ७० ्क् के कामे प णय झालेली आहेत. 
(३) सार ्रककल् पाींतगयत मींि र िलशुध् ाीकरण कद् र शासाठर शासकीय ई-क् लास िागेचा ताबा 
महस ल भागागाकड न ्रकाप् त झाला नसल् यान ेकीं त्रा्ााराकड न ारााढ मागणी होत कसल् यान ेया 
कारणास् ता मागील २ मनहन् यापास न काम बींा आहे. सार ्रककल् पाच् या कामापो्ी कीं त्रा्ााराला 
रक् कम रुपये ४६.७० को्ी भातरीत करण् यात आली आहे. 
     त् याकनुषींगान े खामगाींा नगरपररषाेमािय त कीं त्रा्ाार कीं पनीची बँक गॅरीं्ी गोठा न 
ठेाण् यात कली कस न खामगाींा नगरपररषाेमािय त कीं त्रा्ाारास सक् त ताकीा ा नो्ीस ाेण् यात 
आली आहे. कीं त्रा्ाारान े तात् काळ काम सुरु न केल् यास कडक काययााही करण् याचा तनणयय 
खामगाींा नगरपररषाेने ठरााान् ाये घेतला आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
िुळगाांि-बदलापूर (जि.ठाणे) नगरपाशलिा हद्दीम् ये राबविण् यात आलेल् या बीएसयुपी घरिुल 

योिनेतील इमारतीम् ये लाभार्थ याच ऐििी बेिायदेशीर नागरीि  
िास्तव्य िरीत असल् याबाबत 

(३६) *  ७२५२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय गहृननमाचणमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल् ्यातील कुळगाींा बालाप र नगरपामलका हद्दीमध् ये राबभाण् यात आलेल् या 
बीएसयुपी घरकुल योिनमेाील लागार्थ यांची यााी ्रकमसध् ा झाली नसताींना सार बीएसयुपी 
घरकुल योिनेच् या बाींाण् यात आलेल् या इमारतीमध् ये कधिकाकारी ा स् थातनक लोक्रकतततनाी 
याींच् या सींगनमतान े बेकायाेशीपण े काही नागररक ाास् तव् य करीत कसल् याचे माहे िानेाारी, 
२०१५ मध् ये ाा त् या ारम् यानच् या कालाााीमध् ये तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, याबाबत शासनान ेचेकशी केली आहे काय, 
(३) कसल् यास, चेकशी कींती काय तनाशयनास आले तदनुसार बीएसयुपी घरकुल योिनेच् या 
नभान बाींाण् यात आलेल् या इमारतीमध् ये बेकायाेशीरपणे ाास् तव् य करण् यास ाेणाऱ् या 
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नगरपामलकेच् या सींबींधिकात कधिकाकाऱ्याींार कोणती काययााही करण् यात आली ाा येत आहे, 
(४)  नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे आहे. कुळगाींा-बालाप र येथील ३१५ झोपडपट्टीाारकाींनी 
बीएसयुपी ्रककल् पातील सातनकाींचा कनधिकाकृत ताबा घेतल् याच े माहे डडसद्बर, २०१२ मध् ये 
तनाशयनास आले आहे, त् याप की २७८ झोपडपट्टीाारक बीएसयुपी योिनेतील पात्र लागाथ् 
आहेत. 
(२), (३) ा (४)  
     ्रकस् तुत ्रककरणी राज् य स् तरीय सकुाण  कमगकरणाींमािय त चेकशी करण् याबाबत 
शासनस् तराारुन आाेश ाेण् यात येत आहेत. 

----------------- 
शमहान प्रिल् पग्रस् ताांना १२.५  क् िे वििशसत िमीन देण् याबाबत 

  

(३७) *  १३१६२   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर म्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), डॉ.आशशर् देशमुख 
(िा ोल) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र येथील ममहान ्रककल् पातील उदयोिकाींनी ३ मनहन् याींच् या आत उदयोग सुरु 
करण् यासींबींाी पााले उचलााीत कन्यथा िमीन परत दयााी, कसे तनाेश मा.पालकमींत्री, 
नागप र याींनी नानाींक २८ िानेाारी, २०१५ रोिी नाल् याच े तनाशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) कसल् यास, ममहान ्रककल् पग्रस् ताींना १२.५ ्क् के भाकमसत िमीन ाेण् याकरीता त् या पररसरात 
भाकास कामासींबींाी तनभााा ्रकफ्रमया प णय करण्यात  आली आहे काय, 
(३) कसल् यास, भाकमसत िममनीच् या पररसरासाठर  कीं त्रा्ाार तनजश्चत करण् यात आले आहेत 
काय, कीं त्रा्ााराींना तो पररसर भाकमसत करण् यासाठर फकती कालाााी ाेण् यात आलेला आहे, 
(४)  नसल् यास, ्रककल् पग्रस् ताींना १२.५ ्क् के भाकमसत िमीन ाेण् याबाबत तनजश्चत कालाााी 
काय आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सुमठाणा येथील रस् त् याींची कामे करण् यासाठर कायायरींग आाेश ाेण् यात आले आहेत. हे काम 
प णय  करण् यासाठर कीं त्रा्ाारास एक ाषायचा कालाााी ाेण् यात आला आहे. 
     पाणीपुराठा, िलःतनस् सारण, मलः तनस् सारण या कामाींच् या तनभााा ्रकाप् त झाल् या कस न 
त् याींची ताींरत्रक तपासणी करण् यात येत आहे. 
(४) ममहान ्रककल् पबाधिकाताींप की ज् याींनी १२.५ ्क् के भाकमसत िमीनीचा पयायय नाला आहे त् याींना 
१२.५ ्क् के भाकमसत ग खींड पुढील ाषय कखेरपयतं ाा्प करण् यात येतील. 

----------------- 
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िालना जिल््यात तसचे शहरास ननयशमत पाणी पुरिठा िरण् यासाठी िराियाची उपाययोिना  

(३८) *  ७८०४   श्री.अिुचन खोतिर (िालना), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना शहरातील पाणी परुाठा योिना (िायकााडी) सुरु कस न शहरातील कींतगयत 
कसलेली िलाानहनी िुनी झाल्याने नागरीकाींना पुरेस ेपाणी ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प ठण-िालना या पाईपलाईनमा न िागोिागी गळती होत कस न कनके नठकाणी 
व् हॉल् ामा न ाररोि लाखो मल्र पाणी ााया िात कसल् याचे माहे िानेाारी, २०१५ मध्ये ाा 
त्यासुमारास तनाशयनास आले ा पाचोड, कोळीबोडखा, मलींबगाा, थेरगाा, हाष्, ाााेगाींा, 
सोनााडी, कुत बखेडा आना गााात आताच गीषण पाणी ी्ंचाई तनमायण झालेली आहे  ा 
िालना जिल््यातील सुमारे १२१ गाााींमाील पाणी पुराठा नळ योिना बींा कसल्याची मानहती 
माहे डडसद्बर, २०१४ मध्ये ाा त्यासुमारास तनाशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, ्रकश्न गाग (१) ा (२) ्रककरणी शासनाकड न कोणती काययााही केली ाा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िायकााडी िालना योिनेच् या पाईपलाईन ार बसभाण् यात आलेले एकर व् हॉल् ा िाळच् या 
काही गााातील नागरीकाींकड न नाारुुस् त करुन पाणी चोरीचे ्रककार होत कसल् याबाबत त्रमारी 
िालना नगरपररषाेकड े्रकाप् त झाल् या आहेत. 
     औरींगाबाा जिल् ्यातील पाचोड, कोळीबोडखा, मलींबगाा, थेरगाा, हा ष्, ाााेगाींा, 
सोनााडी, कुत बखेडा या गाााींमध् ये पाणी ी्ंचाई  उपाययोिना कींतगयत ्ँकरन े पाणी पुराठा 
करण् यात येत आहे. िालना जिल् ्यातील ग्रामीण गागात डडसद्बर, २०१४ कखेर १२५ गााे 
ाायायातील पाणी पुराठा भागागामािय त राबभाली िात कसलेली नळ पाणी पुराठा योिना बींा 
आहे, हे खरे आहे. 
(३) ्रकश् न गाग -०१ च् या कनुषींगाने िालना नगरपररषाेच् या कींतगयत भातरण व् यास् थेच् या 
्रकस् तााास महाराष र सुाणय ियींती नगरोत् थान महाकमगयानाकींतगयत ्रकशासकीय मान् यता ाेण् यात 
आलेली आहे. ्रकश् न गाग -०२ च् या कनुषींगान ेिालना - िायकााडी पाईपलाईन माील एकर 
व् हॉल् ा ग्रामस् थाींकड न नाारुुस् त केल् याच् या कनुषींगाने िालना नगरपररषाेने स् ातींत्र फिरत् या 
पथकाची नेमण क केलेली कस न एकर व् हॉल् ाची ारुुस् ती ाेळोाेळी िालना नगरपररषाेमािय त 
करण् यात येत आहे, तसेच बींा कसलेल् या योिना सुरळीतपणे चाल  राहण् यासाठर ी्ंचाई कींतगयत 
तसेच ाेखगाल ा ारुुस् ती या लेखाशीषायखाली ्रकाप् त तनाी मा न ारुुस् तीची काम ेहाती घेऊन 
प णय करण् याच ेतनयोिन पाणी प राठा भागागामािय त केले आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
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धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) नगरपररर्द हद्दीतील लघ ुउद्योििाांच्या औद्योधगि िसाहतीबाबत 

  

(३९) *  ६२२९   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   धिकचपळ ण नगरपररषा (जि.रत्नाधिकगरी) हद्दीतील आरषीदण ्रममाींक ११० माील २.५५ एकर 
िागा नगरपररषाेने सन १९८८ मध्ये लघ ुउदयोिकाींच्या औदयोधिकगक ासाहतीकरीता आरषितषीदत 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, लघु उदयोिकाींसाठर नगरपररषाेने आरषितषीदत केलेली ही िागा गेल्या २५ 
ाषायपास न पड न कस न सध्या या िागेार परराज्यातील लोक झोपडपट्टया बाींा न राहत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, आरषितषीदत िागेारील या झोपयाया उठभाण्यात येऊ नयेत म्हण न यानठकाणी 
काही ााममयक स्थळे उगारण्यात आली आहेत आणण त्याचा आाार घेऊन झोपयायाींना सींरषीदण 
ाेण्याची मागणी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) कसल्यास, यासींागायत चेकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळ न आले ा या 
कनधिकाकृत झोपयाया तोडण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली ाा करण्यात येत  
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) धिकचपळ ण शहराच् या मींि र भाकास योिनेमध् ये सारच े षेीदत्र 
''आ.्रम.११०- म् युतनमसपल इींडस् रीकल ासाहत '' या कररता आरषितषीदत आहे. 
(२), (३) ा (४) सार आरषितषीदत िागा धिकचपळ ण नगरपररषाेने सींपानात केली आहे. या िागेार 
सदयघडीस काही तात् पुरत् या स् ारुपात झोपयाया आहेत. तसेच त् या नठकाणी क नधिकाकृतपणे 
ााममयक बाींाकाम उगारण् यात आले कसुन, झोपयायाींना सींरषीदण ाेण् याची कोणतीही मागणी 
नगरपररषाेकड े ्रकाप् त नाही. सार झोपयाया ा ााममयक बाींाकाम काढुन ्ाकण् यासींागायत 
धिकचपळ ण नगरपभषाेकड न ना.१९/१/२०१५ रोिी स् थातनक ातृ् तपत्रामध् ये िानहर सुचना ्रकमसध् ा 
करण् यात आली कस न नगरपररषाेकड न कतत्रममण काढ न ्ाकणेबाबतची काययााही करण् यात 
येत आहे. 

 ----------------- 
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सातारा जिल् ्यातील पालीच् या खांडोबाच् या ि्ते बबथरलेल् या हत् तीमुळे चेंगराचेंगरी ाल्याबाबत 
  

(४०) *  ५२८७   श्री.सांग्राम थोप े (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन 
प ेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सुभार् साबने 
(देगलूर), श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.हररर् 
वपांपळे (मुनत चिापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल् ्यातील पालीच् या खींडोबाच् या ित्रते रबथरलेल् या हत् तीमुळे चद्गराचद्गरीत 
झालेल् या ाघुय् नेमध् ये एक मनहला  ा ७ िण िखमी झाल् याची घ्ना नानाींक ३ िानेाारी, 
२०१५ रोिी घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, सातारा जिल् ्यातील माींढराेाी येथ ेसन २००५ मध् ये झालेल् या चद्गराचद्गरीच्या 
घ्नेच्या चेकशीकरीता  न् यायम त् रािन कोचर याींची तनयुक् ती करुन आयोगाने शासनाकड े
कहााल साार केला होता सार कहाालात यात्रा - ित्राींतील ाघुय् ना ्ाळाव् यात म् हण न  यात्रा 
स् थळाार ्रकाण् याची हत् या करु नये, यात्रतेील ममराणुकीत हत् ती, उीं ्, घोडा याींचा ाापर करु 
नये इत्यााी स चना केल् या होत् या  त् याींची कींमलबिााणी शासनान ेकेली नसल् याच ेतनाशयनास 
आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, ्रकश् न गाग -१ माील घ्नचेी चेकशी करण् यात आली काय, चेकशीत काय 
आढळ न आले ा त्यानुसार कोणती काययााही केली ाा करण्यात येत आहे, तसेच आयोगान े
साार केलेल् या कहाालातील मशिारशीींची कींमलबिााणी करण् याबाबत कोणती काययााही केली 
ाा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्रकश् नात नम ा ्रककरणी ममराण की ारम् यान कोणीतरी गाभाकान े
नासाची मद्ढीची लोकर हत् तीच् या कींगाार ्ाकला कसता ती त् याच् या सोंडते गेली, सोंडतेील 
लोकर काढण् यासाठर हत् ती धिकचत् करला ा त् यान ेमागय बालला. त् यामध् ये हत् तीच् या पायाचा ाक् का 
लाग न घडलेल् या कपघातात एक मनहला ठार झाली कस न एक मनहला स् ातः पड न िखमी 
झाली आहे. 
(२) ्रकश् नात नम ा कोचर आयोगाने सुचभालेल् या मशिारशीींची कींमलबिााणी करण् यात येत.े 
सार मशिारशीत यात्रतेील ममराण कीतील हत् ती, उीं ्, घोडा याींच् या ाापराबाबत गाष य आढळ न 
येत नाही. 
     पाल यात्रते हत् तीारुन ममराण क काढण् याची िार पुरातन पध् ात आहे. या यात्रते 
ाापरण् यात आलेल् या हत् तीची ममराण कीप ा् ा नींतर पशुा दयकीय कधिकाकारी याींच् याकड न, 
तपासणी करुन सारचा हत् ती स् ास् थ कसल् याचे ्रकमाणपत्र घेण् यात आले होते. 
(३) होय, ्रककरणी ममराण की ारम् यान कोणीतरी गाभाकाने नासाची मद्ढीची लोकर हत् तीच् या 
कींगाार ्ाकल् यान ेती त् याच् या सोंडते गेली, सोंडतेील लोकर काढण् यासाठर हत् ती धिकचत् करला ा 
त् यान े मागय बालला. त् यामध् ये हत् तीच् या पायाचा ाक् का लाग न घडलेल् या कपघातात एक 
मनहला ठार झाली कस न एक मनहला स् ातः पड न िखमी झाली आहे. 
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     सार ्रककरणी उीं िि पोलीस ठाण े येथे मयत ०१/१५ सी.आर.पी.सी. १७४ ्रकमाण े
ककस् मात मयत ााखल करण् यात आली कस न चेकशी सुरु आहे. 
     कोचर आयोगाच् या मशिारशी नुसार यात्रचे ेआयोिक ा ाेास् थान भाश् ास् त याींचेसोबत 
ब ठका घेऊन ाेगाेळ्या ाोक् याभाषयी स चना नाल् या िातात. नालेल् या स चनाींची कींमलबिााणी 
झाली फकीं ाा नाही हे पानहले िात.े 
     यात कालाााीत ााहत क मागायत िरुरी ्रकमाणे बाल करण् यात येतील मींनार पररसरात 
गाीार तनयींत्रण ठेाण् यासाठर बॅरीके्ीींग करण् यात येते. ाशयनासाठर िाणारे गाभाक ा ाशयन 
घेाुन बाहेर पडणारे गाभाक याींचेसाठर ाेगाेगळे मागय करण् यात येतात. गाभाकाींच् या 
सुरषितषीदततेसाठर ाेगाेगळ्या राींगा तयार करण् यात येतात. आाश् यक तो पोलीस बींाोबस् त 
ठेाण् यात येतो. गाीच् या ाळेी कोणत् याही ्रककारची ाघुय् ना घड  नये याकररता आाश् यकते्रकमाणे 
ध् ातनषीदेपकाारुन गाभाकाींना भानींती करण् यात येत कसत.े तसेच इतर सुभााा पुरभाण् यासाठर 
सींबींधिकात भागागाींना पत्रव् याहार करण् यात येत कसतो. 
     श्री.यमाई ाेास् थान रस् ् औींा ता.ख्ाा याींना ना. ०५/०१/२०१५ च् या पत्रान् ाये यात्रा 
ममराण कीकरीता हत् तीचा ाापर करु नये याबाबत लेखी समि ाेण् यात आली आहे. 
(४) भालींब झालेला नाही. 

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

 
मुांबईतील लालबाग पररसरात दांगलसदृश्य पररजस्थती ननमाचण ाल्याबाबत 

(४१) *  ६१५५   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधचन), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.ियांत पा ील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लालबागच्या गारतमाता िींक्शन (मुींबई) येथ े ईा-ए-ममलााच्या तनममत्तान े गद्डीबािार 
पररसरात तनघणाऱ्या ममराणुकीारम्यान तनघालेल्या तरुणाच्या ाोन ग्ात हाणामारी झाल्याची 
घ्ना नानाींक ५ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, काही तरुणाींनी गस्तीार कसलेल्या पोलीसाींना मारहाण केली कस न 
मो्ारसायकलीची तोडिोड करुन ागडिेक केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल्यास, या सींागायत चेकशी करण्यात आली आहे काय, चेकशीत काय आढळ न आले 
ा त् यानसुार शासनाने कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीसाींना मारहाण केली नस न काही तरुणाींनी कतयव् याार कसलेल् या ााहत क पोलीसाींशी 
हुज् ित घाल न शासकीय कामकािात कडथळा आणला. 
(३) फियायाीस मारहाण करुन मो्ारसायकलीींच ेनुकसान केल् याबाबत गोईााडा पोलीस ठाणे येथे 
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गु.र.्रम.०१/१५ कलम ३२६, ३२४, ४२७, १४१, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९ गा.ाीं.भा. कन् ाये 
नानाींक ०५.०१.२०१५ रोिी गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. तसेच कतयव् याार कसलेल् या 
ााहत क पोलीसाींशी हुज् ित घाल न शासकीय कामकािात कडथळा आणल् याबाबत गोईााडा 
पोलीस ठाणे येथ े गु.र.्रम.०२/१५ कलम ३५३, ३२३, ५०४, १४१, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९ 
गा.ाीं.भा. कन्ाये नानाींक ०५.०१.२०१५ रोिी गुन् हा ााखल करण् यात आला आहे. ाोन् ही 
गुन् ्याींचा पुढील तपास सुरु आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

चािणििळ मेदनिरिाडी (जि.खडे, जि.पुणे) येथे गु खा  
घेऊन िाणारा  ेम्पो पोशलसाांनी पिडल्याबाबत 

 

(४२) *  १२४००   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकणिाळ मेानकरााडी (जि.खेड, जि.पुणे) येथ े ना. २४ िानेाारी, २०१५ रोिी ाा 
त्यासुमारास रुपये सव्ाााोन लाख फकमतीचा गु्खा घेऊन िाणारा ्ेम्पो पोमलसाींनी पकडला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, या ्रककरणी कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सार ्रककरणी श्री.सींाीप उमाशींकर गुप्ता या आरोपीभारुध्ा चाकण पोलीस ठाणे 
गुरनीं.३१/२०१५ गााींभासीं कलम ३२८,१७९, १८८, २७३ सह कन्न सरुषीदा ा माना कायाा सन 
२००६ कलम ५९ ्रकमाण े नानाींक २४.१.२०१५ रोिी गुन्हा ााखल करण्यात आला कस न 
गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ्रकश्न उद् ाात नाही. 

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

चांद्रपूर जिल् हयातील गडचाांदरू ि शसांदेिाही येथील अल् पियीन मुलीांना  
पळिून नेऊन रािस् थानात विक्रय िेल् याबाबत 

  

(४३) *  ५४३९   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोर्  ारफे (िळमनुरी), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींर शप र  जिल् हयातील गडचाींा र येथील ाोन कल् पायीन मलुीींना नानाींक ३ डडसद्बर, २०१४ 
रोिीच् या सुमारास पळा न नेल्याचे तसेच याप ा्ही कशाच ्रककारे मसींाेााही येथील ाोन 
कल् पायीन मुलीींना पळा न नेऊन रािस् थानात भा्रमी केल् याची घ्ना तनाशयनास आली कस न 
चींर शप र जिल् हयासह भाागायत कल् पायीन मुलीींना पळा न नऊेन  प शाच् या हव् यासापो्ी भा्रमी 
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करणारी ्ोळी सफ्रमय कसल् याच ेनानाींक १० िानेाारी, २०१५ रोिी ाा त् या सुमारास तनाशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, या गींगीर ्रककरणाची चेकशी करण् यात आली आहे काय, चेकशीत काय 
आढळ न आले ा त्यानुसार कोणती कारााई करण् यात आली ाा येत आहे, 
(३) नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) होय, गडचाींा र जिल् हा चींर शप र येथील १६ ाषे ायाच् या ाोन 
मुलीींना नानाींक ३ डडसद्बर, २०१४ रोिी पळा न नेल् याची फियाया पोलीस स् ्ेशन गडचाींा र येथ े
नानाींक ०४.१२.२०१४ रोिी ्रकाप् त झाली आहे. तसचे मसींाेााही जि.चींर शप र येथील १८ ाषे ायाची 
एक ा १६ ाष े ायाची एक कशा ाोन बहीणी रागाच् या गरात नानाींक २७ सक् ्ोबर, २०१४ 
रोिी घरात न तनघ न गेल् यानींतर हरभाल् याची फियाया पोलीस ठाण,े मसींाेााही येथे नानाींक २९ 
सक् ्ोबर, २०१४ रोिी ्रकाप् त झाली. 
     गडचाींा र येथील ाोन मलुीींना पळा न नेा न एकीचा रािस् थान येथील व् यक् तीशी ा 
ासुरीचा मध् य्रकाेश येथील व् यक् तीशी ्रकत् येकी रु. ६०,००० /- घेऊन आरोपीींनी भाााह लाा न 
नाला. तसेच, मसींाेााही येथील ाोन् ही मुलीींना पळा न नेा न एकीचा रािस् थान येथील व् यक् तीशी 
भाााह लाा न नाला. कस ेतपासात तनष पन् न झाले आहे. 
    गडचाींा र ्रककरणात गा.ाीं.भा.कलम ३६३, ३६६, ३७६ नुसार पोलीस ठाणे, गडचाींा र येथे 
गु.र.नीं. १३२/२०१४ नोंाभाला कस न सहा आरोपीींना क्क करण् यात आली आहे. तसचे मसींाेााही 
्रककरणात गा.ाीं.भा.कलम ३६३, ३६६, ३७६, ३७६ (२) (आय) (ि)े (एन), ३७०, ३४ पोलीस 
स् ्ेशन मसींाेााही गुन् हा ााखल करण् यात आला कस न ५ आरोपीींना क्क करण् यात आली आहे. 
(३) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

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

मौ.सातपा ी (जि.पालघर) या गािाांत समुद्रकिनारी बाांधलेले धूप  
प्रनतबांधि बांधारे ननिृष्ट्  दिाचचे असल्याबाबत 

 

(४४) *  १३६४३   श्री.िृष्ट्णा घोडा (पालघर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.सातपा्ी (जि.पालघर) या गाााींत शासनाच्या तनाीमा न समुर शफकनारी ा प ्रकततबींाक 
बींाारे बाींाले कस न  सार बींाारे तनकृष् ािायच े बाींाल्यामळेु बींााऱ्याना मोठ-मोयाया गेगा 
पड न समुर शाचे उााणाच े पाणी मोयाया ्रकमाणात गााात मशरुन कन्नाान्याच े तसेच घराींचे 
नुकसान होा न भात्तहानी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, ाुप ्रकततबींाक बींाारे ारुुस्त करण्याबाबत तसेच ज्या ठेकेााराींनी ा 
कधिकाकाऱ्याींनी तनकृषठ काम केले त्याींच्याार कोणती कारााई केली  ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बींाा-याचे काम तनकृष ् ािायच ेझालेले नाही. मेि ेसातपा्ी येथ े
१३५५ मी्र लाींबीचा ाुप ्रकततबींाक बींाारा सन २००२ मध् ये बाींा न प णय झाला. या कामाचा 
ाोष तनाारण/ ाोषाातयत् त् ा कालाााी ाोन ाषांचा होता ा त्या कालाााीत काम सुजस्थतीत 

होते. सार बींाारा बाींा न झाल् याार आता १३ ाषाचंा काळ लो्ला कस न सदयःजस्थतीत बींाारा 
सुजस्थतीत नाही. 

(२) ा (३) नाारुुस् त बींाा-याींच् या ारुुस् तीची बाब शासनाच् या भाचारााीन आहे. 
----------------- 

 
ठाणे जिल््यातील िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेतील बीएसयुपी  

घरिुल योिनेम्ये िोययिधीचा गैरव्यिहार ाल्याबाबत 
  

(४५) *  ७२५३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), अॅड.आशशर् 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील कल्याण-डोंरबाली महानगरपामलकेतील बीएसयुपी घरकुल योिनमेध्ये 
कधिकाकारी ा लोक्रकतततनाी याींनी साय तनयम पायाळी तुडा न कोयायााीचा ग रव्याहार केल्याच े
माहे िानेाारी, २०१५ मध् ये ाा त्या ारम्यान तनाशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल्यास, याबाबत शासनान ेचेकशी केली आहे काय, 
(३) कसल्यास, चेकशीकींती काय तनाशयनास आले तदनुसार बीएसयुपी घरकुल योिनेत 
ग रव्याहार करणाऱ्या सींबींधिकात ठेकेाार, कधिकाकारी ा लोक्रकतततनाी याींच्याार कोणती कडक 
कारााई करण्यात आली कथाा येत आहे, 
(४) नसल्यास, भालींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ा (२) 
     िााहरलाल नेहरु नागरी पनुरुत् थान कमगयाींनाकींतगयत ‘’शहरी गररबाींना मुलग त सुभााा’’ 
या उपकमगयानाखाली कल् याण-डोंरबाली महानगरपामलकेच् या एक ण रुपये ६५४.४६ को्ी ्रककल् प 
फकीं मतीच् या १३४६९ घरकुलाींच् या एक ण ४ ्रककल् पाींना कद् र श शासनान े सन २००७ त े २०१० 
ारम् यान मींि री नालेली आहे. या ्रककल् पाींसींागायत ठेकेााराींना तनयमबा्य कग्रीम काायगी, 
लागाथ् तनाड, खािगी िागाींार बाींाकाम इ. ्रककारच् या त्रमारी सन २०१२ पास न ्रकाप् त 
झाल् या या ्रककरणाबाबत पोमलस आयुक् त, ठाणे याींच् याकड े ्रकाप् त झालेल् या त्रमारीच् या 
कनुषींगाने त् याींनी हे ्रककरण कद् र शीय कन् ाेषण ब् युरोकड े पाठभाण् याच् या ्रकयोिनाथय पोमलस 
महासींचालकामािय त राज् य शासनाकड े ्रकस् ताा पाठभाले. त् या कनुषींगाने सारह  ्रककरणाची 
चेकशी करण् याच े गहृ भागागान े नानाींक ०९.०७.२०१४ च् या पत्रान् ाये लाचलुचपत ्रकततबींाक 
भागागास कळभाले आहे. तसेच या ्रककरणातील त्रमारीींबाबत मा.उच् च न् यायालय, मुींबई येथे 
्रमीममनल रर् भप्ीशन ्रम. ३७४९ /२०१२  ा िननहत याधिकचका ्रम. १२६/२०१२ ााखल झाल् या 
होत् या. याप की फ्रमममनल रर् भप्ीशन ्रम. ३७४९/२०१२ मा.उच् च न् यायालयाने तनकाली काढली 
कस न िननहत याधिकचका ्रम. १२६/२०१२ हे ्रककरण न् याय्रकभाष ् आहे. 
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(३) ा (४) ार नम ा केल् या्रकमाणे गहृ भागागान े लाचलुचपत ्रकततबींाक भागाग, मुींबई 
याींचेमािय त चेकशी करण् याचा तनणयय ना. ०९.०७.२०१४ च् या पत्रान् ाये कळभाला कस न 
लाचलुचपत ्रकततबींाक भागाग, मुींबई याींचेमािय त चेकशी सुरु आहे. 

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

राज् यात बलात् िाराच् या घ नाांम् ये तब् बल ६३  क् क् याांनी िाल ाल्याबाबत 
  

(४६) *  १२५७७   श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.सांतोर्  ारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात बलात् काराच् या घ्नाींमध् ये तब् बल ६३ ्क् क् याींनी ााढ झाली कस न त् यात १० 
ाषायपयतंच् या १६१ मलुीींचा समााेश कसल् याची ाक् कााायक मानहती माहे िानेाारी, २०१५ 
मध्ये ाा त् या ारम्यान तनाशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) कसल् यास, सारील बलात् कार हे पररधिकचताींकड न होत कसल् याच ेगीषण ाास् ता राज् य गुन् हे 
कन् ाेषण (सीआयडी) भागागाच् या कहाालात नच तनाशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कसल् यास, राज् यात बलात् कार ा मनहलाींारील होणारे कत् याचार रोखण् याबाबत 
शासनान ेकोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१२ च् या तुलनेत सन २०१३ मध् ये बलात् काराींच् या 
गुन् ्यामध् ये ६३.२६ ्क् के ााढ झाली. तथाभप, सन २०१३ च् या तुलनेत २०१४ मध् ये ही ााढ 
७.५१ ्क् के एाढी आहे. सन २०१३ मध् ये झालेल् या एक ण बलात् काराच् या भपडडतामध् ये १० 
ाषायपयतंच् या मुलीींची सीं या १६१ ही आहे. 
(२) ्रकाप् त आकडाेारीनुसार सन २०१२ मध् ये ९५.५६ ्क् के ा सन २०१३ मध् ये ९३.४३ ्क् के 
बलात् कार हे पररधिकचताींकड न झाल् याची बाब तनाशयनास आली आहे. 
(३) राज् यात बलात् कार ा मनहलाींारील होणारे कत् याचार रोखण् याबाबत शासनान ेखालील्रकमाण े
उपाययोिना केलेल् या आहेत. 
     राज् यात मनहलाींारील कत्याचार रोखण् यासाठर मनहला कत् याचार ्रकततबींा कषीदाची स् थापना 
करण् यात आली कस न भाशेष पोलीस महातनरीषीदक ािायचे कधिकाकारी हे या कषीदाच े ्रकमुख 
आहेत. पोलीस आयुक् त, बहृन् मुींबई याींच ेकाययषेीदत्रात मनहला कत् याचार ्रकततबींाक कषीद स् थापन 
करण् यात आला कस न, साय पोलीस स् ्ेशनमध् ये मनहला सहाय कषीद स् थापन करण् यात आले 
आहेत. तसेच साय आयुक् तालये ा जिल् ्याींमध् ये घ्क ्रकमुखाींच् या तनयींत्रणाखाली मु यालयाच् या 
नठकाणी मनहला सहाय्य कषीदाची स् थापना करण् यात आली आहे. जिल् हा /आयुक् तालय पातळीार 
तसेच पोलीस स् ्ेशन पातळीार मनहला सुरषीदा सममत् या स् थापन करण् यात आलेल् या आहेत 
जिल् हा/ आयुक् तालय पातळीारची सममती जिल् हा पोलीस कधिकाषीदक/ पोलीस आयुक् त याींच् या 
कध् यषीदतेखाली काययरत कस न सममतीत मनहला डॉक् ्सय, मनहला ाकील, ्रकाध् याभपका तसचे 
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सामाजिक काययकत् याय ाग रद्चा समााेश करण् यात आलेला आहे. त् याच्रककारे पोलीस स् ्ेशन 
पातळीार ाेखील सममत् याींची स् थापना करण् यात आली आहे. मनहलाींारील कत् याचार ा 
बलात् काराची ्रककरणे तनकाली काढण् यासाठर भाशेष न् यायालयाींची स् थापना करण् यात आली आहे. 
त् याच्रकमाणे राज् यात नव् याने िलागती न् यायालये उपलब् ा करुन ाेण् यास मान् यता ाेण् यात 
आली आहे. तसचे सींक्ात सापडलेल् या मनहलाींच् या मातीकररता ्ोल फर हेल् पलाईन ्रममाींक 
‘’१०३’’ मुींबई, ठाणे ा नाी मुींबई या जिल् ्याींकररता ा उायररत जिल् हयाींकररता ‘’१०९१’’ सुरु 
करण् यात आले आहेत. तसेच राज् यात बलात् कार, बालकाींारील लैंधिकगक कत् याचार ा कॅमसड 
हल् ला यामध् ये ब ळी पडलेल् या मनहला आणण बालकाींना कथयसहाय पुरभाण् यासाठर ा पुनायसन 
करण् यासाठर ‘’मनोा यय’’ योिना राबभाण् यात येत आहे. 
(४) ्रकश् न उद् ाात नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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