
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

मांगळिार, ददनाांि १४ जुलै, २०१५ / आषाढ २३, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा ि िामगार मां्ी 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८८ 
------------------------------- 

 

परळ विभागातील (मुांबई) बोगदा चाळीांच् या बेिायदेशीर पुनविािासाबाबत 

(१) *  २२२३२   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), 
श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) परळ विभागातील (मुींबई) बोगदा चाळीींच् या बाकायदारीर पुनविाकासामुळा सुमारा 
२०५ मराठी कु्ुींबबय बाघर झाल् याची घ्ना मा ा मा, २०१५ मध् या िा  या दर यान 
ननदरानास आली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, बोगदा चाळीचा पुनविाकास प्रकरणी म ानगरपाललका च् या   ायी 
सलमतीचा अध् यक्ष  आिण सद याींनी विकास ननयींण नण ननयमािली बाकायदारीररर या 
फा रफार करुन पुनविाकासास मींजूरी ददल् याचा ननदरानास आला आ ा,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल् यास, सदर पुनविाकासामध् या री.ीारामा िर साींभारी या विकासकाना प्ररासकयय 
अधिकारी याींच् या सींगनमताना रद िाराींच् या  िाक्ष रीचा गमरमागााना िापर करुन 
म ानगरपाललका ला पुनविाकासाकररता खो्ी कागदपण ना सादर का ल् याचा ननदरानास यात 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल् यास, बोगदा चाळीच् या बाकायदारीर पुनविाकासाची रासन तरािरुन चककरी 
करण् यात आली आ ा काय, चककरीत काय ननष पन् न झाला ि स्यस् तीत बाघर 
असणा-या ८८ मराठी कु्ुींबबयाींना परळ विभागातच पयाायी जागाची व् यि  ा 
करण् याकररता रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल् यास, विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) परळ विभागातील बोगदा चाळीींचा पुनविाकास ब ृन्मुबई 
विकास ननयींण नण ननयमािली, १९९१ च्या विननयम ३३(९) च्या जुन्या तरतूदी अन्िया 
प्रतावित आ ाा पुनविाकास प्रतािामध्या एकीं दर २०६ भाडाकरुीं चा समािार आ ाता 
इरादापण नातील अ्ी ि रतीनुसार सिा भाडाकरुीं ची पयाायी व्यि ा विकासकाना 
कराियाची आ ाा यापमकय १९९८ पूिी म ानगरपाललका तफे ४३ भाडाकरुीं चा िाणी चाळ ि  
इतरण न  लाींतरण करण्यात आलाला आ ाा इमारतीचा म ानगरपाललका तफे 
िातूपररक्ष णाअींती इमारती मोडकळीस आलाल्या असल्याचा अ िाल प्राप्त झाल्याना 
म ानगरपाललका कडून  िोकादायक जा ीर करण्यात आलाल्या आ ाता याचप्रमाणा ७८ 
भाडाकरुीं ची विकासकाना पयाायी व्यि ा का लाली आ ाा ७७ भाडाकरुनी विकासकाना दाऊ 
का लाल्या सदननका िीकारल्या ना ीत ि याींनी म ानगरपाललका कडून पयाायी 
व्यि ाची मागणी का ली असता सदर ७७ सदननकाींचा भाडा विकासकाकडून िीकारुन 
भाडाकरुीं ना म ापाललका कडील मा ूल या ील प्रकल्पबाधिताींच्या सदननका सींक्रमण 
लरबबर  णून वितरीत करण्याकररता म ानगरपाललका च्या विभाग कायाालयाकडा 
ददलाल्या आ ाता ८ िािणज्य भाडाकरुीं नी इमारत ननषकालसत करणापूिी सदननका ररक्त 
करण्याची तयादी दराविलाली आ ाा पुनविाकास प्रकल्पातील भाडाकरुीं ची पयाायी व्यि ा 
करणात आलाली आ ाा 
(२) ना ीा 
(३) रद िाराींच्या खोट्या िाक्ष रीबाबत सीं  ाचा पदाधिकारी री.ीारामचींर ग गोा ददुम याींनी 
भोईिाडा पोलीस  ानकात तक्रार का ली असता याबाबत तपास करणात यािून 
तक्रारीमध्या तथ्य नसलाबाबत िरीषठ पोलीस ननरीक्ष क, भोईिाडा याींच्या ददनाींक 
१२.१.२०१३ रोजीच्या अ िालात नमूद असलाचा म ानगरपाललका ना कळविलाला आ ाा 
(४) ि (५) करी रोड (परळ) या ील म ानगरपाललका स प्राप्त झालाल्या २०४ 
प्रकल्पबाधिताींच्या सदननकाींपमकय ५० ्क्का  सदननका का ाईाएमा रुग्णालय ि नायर 
रुग्णालय या ील िोकादायक सािाननिास ानाींमिील लरकाऊ डॉक््र याींचाकरीता 
तसाच ५० ्क्का  सदननका डॉालररोडकर मींडई या िोकादायक ि मोडकळीस आलाल्या 
इमारतीमिील भाडाकरु/कमाचारी याींना दाण्यात आलाल्या असल्याना बोगदा चाळीतील 
७७ भाडाकरुना या दाता याणा रक्य  ोणार ना ीा 

मााउच्च न्यायालयाचा आदारानुसार ि भाडाकरुीं नी का लाल्या विनींतीनुसार 
बोगदा चाळी या ील ७७ भाडाकरुीं ना यािाळी म ानगरपाललका कडा उपलब्ि असलाल्या 
मा ुल-चेंबुर या ील प्रकल्पबाधिताींच्या सदननका सींक्रमण लरबबर  णून उपलब्ि 
करुन ददलाल्या आ ाता 

----------------- 
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खराबिाडी चािण (ता.खेड, जज.पुणे) येथील पथेजा ब्रदसा फोजजिेग  

अॅण् ड ्  ॅम पीांग सल.िां पनी बांद पडायाबाबत 
  

(२) *  २०५३०   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खराबिाडी चाकण (तााखाड, ्जापुणा) या ील प ाजा ब्रदसा फो्जेग अॅण् ड  ्ॅ पीींग 
लला या १० िर्ाापासून बींद पडलाल् या कीं पनीतील ६०० कामगाराींची दाणी 
लमळण् याबाबतच् या मागणी सींदभाात ददनाींक १५ मा, २०१५ रोजी िा  यासुमारास 
कामगार राज् यमींण नी याींनी बमठक घातली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर बमठकयत कामगाराींची दाय असलाली दाणी दाण् याबाबत ननणाय 
झाला आ ा काय, 
(३) असल् यास, बमठकयतील ननणायाच् या अनुर्ींगाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात 
यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ददनाींक २०/५/२०१५ रोजी बमठक घाण्यात आली  ा खरा आ ाा 
(२) सदर प्रकरणी मााउच्च न्यायालयाना अिसायकाची नामणुक का लाली असून सदर 
बाब न्यायप्रविषठ आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
ििठेएिां द (जज.साांगली) या भागात शोभेची दारु बनविणाऱ्या 
िारखान्यात ्फो  होऊन िामगाराांचा मतृ्यू झाायाबाबत 

(३) *  १६४२३   डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत त िरे 
(श्रीिधान), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.जयांत पा ील (इ्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सशिाजीराि नाईि (सशराळा), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.धनजांय (सुधीर 
हरी) गाडगीळ (साांगली), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मकजा किठाएकीं द (ताातासगाींि, ्जासाींगली) या ील ईगल फायर िक्सा या 
रोभाच्या दारु कारखान्यात ददनाींक ५ मा, २०१५ रोजी फो्  ोिून ११ जणाींचा मृयू 
झाल्याची घ्ना घडली,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रासनामाफंत चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि त्नुसार फो्ात मतृ झालाल्याींच्या 
कु्ूींबबयाींना आध ाक मदत दाण् याबाबत रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात 
यात आ ा, 
(४) असल्यास, चककरीअींती मृयू पािलाल्या कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना रासनाना 
कोणया िरुपाची मदत का ली आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१)  ोया मकजा किठाएकीं द (ताातासगाींि, ्जासाींगली) या ील 
ईगल फायर िक्सा या रोभाच्या दारु बनविणाऱ्या कारखान्यात ददनाींक ४ मा, २०१५ 
रोजी फो्  ोऊन ११ जणाींचा मृयू झाला आिण ३ जण जखमी झालाा  ा खरा आ ाा 
(२)  ोय, या प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ाा 
(३), (४) ि (५) कारखान्यामध्या रोभाची दारु (उदाा िात उडणारा फ्ाका ) बनविण्याचा 
काम चालू असताना चुकयना लोखींडी ितू जलमनीिर पडून दठणगी उडून लागलाल्या 
आगीमुळा फो् झालाा यािाळी राडमध्या काम करीत असणाऱ्या ७ जणाींचा जागीच 
मृयू झालाा तसाच राडजिळ उभा असलाला एक खरादीदार ि अन्य नतघा गींभीर 
जखमी झालाा िम्यकयय उपचारादरयान या चार जणाींचा मृयू झाला, असा आढळून 
आलाा 

चककरीत असा ी आढळून आला कय, सदर कारखान्यात मींजूर साठिणूक 
क्ष मतापाक्ष ा अिमिपणा अधिक फो्काींचा साठा करण्यात आला  ोताा तसाच एका 
राडमध्या क्ष मतापाक्ष ा अधिक कामगार काम करीत  ोताा कारखान्याचा नकारा 
औ्योधगक सुरक्ष ा ि आरोग्य सींचालनालयाकडून मींजूर न करता कारखान्यामध्या 
उपादनाचा काम सुरु  ोताा यामुळा  प्रतुत प्रकरणात झालाल्या अननयलमतताबाबत 
भोगि्ादाराविरुध्द कायदारीर कारिाई करण्यात आली आ ाा 

फो्ामध्या मृयू झालाल्या व्यक्तीींच्या िारसदाराींना नुकसान भरपाई 
लमळिून दाण्यासाठी मााआयुक्त, री.लमक नुकसान भरपाई, कामगार न्यायालय, 
साींगली, याींच्याकडा प्रकरण सादर करण्यात आला असून याबाबत ददनाींक 
०१.०७.२०१५ रोजी भोगि्ाराविरुध्द नो्ीस बजािली आ ाा 

----------------- 
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मुांबई महानगरपासलिेच्या मालमत् ता िर आिारणीबाबत 
  

(४) *  १९४०३   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म ानगरपाललका च्या मालम ता कर आकारणी बाबतचा सन २०१० ता २०१५ 
पयतं कोणता ी नन्चत सुण न नसल् याचा मुींबईकराकडून तब् बल रुपया १२०० को्ी 
रक् कम ज् यादा घातला असल् याचा मा ा एवप्रल, २०१५ मध् या िा या दरयान ननदरानास 
आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सन २०१० ता २०१५ पयतं कर आकारणीबाबत नन्चत सुण न 
नसण् याची नामकय कारणा काय आ ात, 
(३) सदर ज् यादा आकारण् यात आलाला मालम ता कर नागररकाींना प्ररासन परत 
करणार आ ा काय, करा पध् द तीना रक् कम परत करणार आ ात, सदर ज् यादा रकमाचा 
म ानगरपाललका काय करणार आ ा, 
(४) असल् यास, अरा पध् दतीच्या परत चुका  ोऊ नयात   णून रासनाना काय 
उपाययोजना का ली िा करीत आ ा, 
(५) नसल् यास, उपाययोजना न करण् याचा नामकय काय कारणा आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२)  ा खरा ना ीा ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका क्ष ाण नात 
ददनाींक ०१.०४.२०१० पासून मनपा अधिननयम १८८८ च्या कलम १४०अ अन्िया 
भाींडिली मूल्यािाररत करप्रणाली अींमलात आणण्यात आलीा तसाच कलम १५४(१ब) 
अन्िया भाींडिली मूल्य नन्चतीचा ननयम  ायी सलमतीच्या ददनाींक ०९.०५.२०१२ 
रोजीच्या ठरािान्िया नन्चत करण्यात आला आ ाता सदर ननयमािलीमध्या ननयम 
क्रमाींक २१ अन्िया भाींडिली मूल्य नन्चतीचा सूण न दाण्यात आला आ ाा 

मालमता कर आकारणीचा सन २०१० ता २०१५ या कालाििीत नन्चत सूण न 
असल्याना मुींबईकराींकडून जात रक्कम घाण्याचा प्रन उ्् ाित ना ीा 
(३), (४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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लायन ओि इांडडया िां पनीच् या नािाखाली चाांगा या परताव् याच े 
असमष दाखिून िरण्यात आलेाया फसिणूिीबाबत 

  

(५) *  २४६५८   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) लायन ओक इींडडया कीं पनीच् या नािाखाली चाींगल् या परताव् याचा आलमर् दाखिून 
नागररकाींची १० को्ी रुपयाींची फसिणूक का ल् या प्रकरणी अलभनाण नी मॉडाल ललना पॉल 
आिण नतचा लमण न राखर चींर गराखर याींच् यास  एकूण स ा जणाींना मुींबई पोललसाींच् या 
आध ाक गुन्  ा राखाना ददनाींक २ जून, २०१५ रोजी िा  या सुमारास अ्क का ली आ ा, 
 ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणाची चककरी का ली आ ा काय,  यात काय आढळून आला 
ि  यानुर्ींगाना फसिणूक झालाल् या नागररकाींना  याींनी गुींतिलाली रक् कम परत 
करण् यात आली आ ा काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ि याबाबतची स्यस् ती काय आ ा ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय,  ा खरा आ ाा सदरची अ्क ददनाींक ०२ा०६ा२०१५ 
रोजी का लाली नसून  यापूिी ददनाींक २९ा०५ा२०१५ रोजी मॉडाल अलभनाण नी ललना मारीया 
पॉल आिण नतचा लमण न राखर चींर गराखर याींना अ्क करण्यात आली आ ा ि ददनाींक 
०१ा०६ा२०१५ रोजी उिारीत चार आरोपी याींना अ्क करण्यात आलाली आ ाा 
(२) याप्रकरणी ददनाींक २९ा०५ा२०१५ रोजी आगुवि गुन् ा नोंद क्रमाींक ३३/२०१५ कलम 
१२० (ब), स  ४२० भादींवि स  ३, ४ प्राईज ची्स ॲड मनी लााँडरीींग बॅननींग ॲक्् 
स  कलम ३ एमपीआयडी ॲक्् अन्िया गुन् ा नोंद करण्यात आला असुन, याबाबत 
तपास सुरु आ ाा फसिणूक झालाल्या गुींतिणूकदाराींना याींनी गुींतिलाली रक्कम 
अ्याप परत करण्यात आली नसून गुन््यातील तपास पुणा झाल्यािर याबाबत 
कायदारीर कारिाई सुरु करण्यात याईला 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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पुणे शहरातील आय. ी.िां पनीत नोिरी लािण्याच े 
आसमष दाखिून फसिणूि िेायाबाबत 

  

(६) *  १८१५८   श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील 
(उ्मानाबाद), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), बाळासाहेब 
पा ील (िराड उत्तर), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फल ण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणा र रातील नामाींककत आया्ीाकीं पनीत नोकरी लािण्याचा आलमर् दाखिून 
१३ उमादिाराींना बनाि् ननयुक्ती पण न दािून सुमारा १३ लाख रुपयाींची रक्कम घाऊन 
फसिणूक का ल्याप्रकरणी द ींजिडी पोलीसाींनी २ व्यक्तीींना नुकतीच अ्क का ली आ ा, 
 ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार कोणती कारिाई का ली िा 
करण्यात यात आ ा, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी कॉग्नीझीं् कीं पनी, द ींजिडी या ा नोकरीस लाितो असा 
साींगून एकीं दरीत १३ जणाींकडून रुा१२ लाख घातल्याची तक्रार द ींजिडी पोलीस  ा्रन 
या ा कफयाादीना का ल्यानुसार गुाराक्रा१०८/२०१५, भाादींाविा कलम ४१७, ४१९, ४२०, ४६५, 
४६८, ४७१ नुसार ददनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोजी गुन् ा दाखल करण्यात आला आ ाा 

या प्रकरणी चककरीअींती दोन आरोपीींना ददनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोजी 
अ्क करण्यात आली असून अन्य दोन आरोपीींना अ्याप ी अ्क करण्यात आलाली 
ना ीा अ्क आरोपीींच्या ताब्यातुन कॉग्नीझीं् कीं पनीचा पगार माद तीपण नक, 
जाद रातीची पािती, कोरा ॲप्लीका रन फॉमा जप्त करण्यात आला आ ाा सदर प्रकरण 
पोलीस तपासािर प्रलींबबत आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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बहृन्मुांबई महानगरपासलिेने डीसीरुल ३३ (२४) अांतगात शहरात  
िाहन पाकििं ग उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७) *  २०१६२   श्री.बसिराज पा ील (औसा), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ना डीसीरुल ३३ (२४) अींतगात र रात ३०, पूिा 
उपनगरात १० ि प्चम उपनगरात १९ अरा ५९ बबल्डराींना जादा एफएसआय दािून 
४२  जार ६६४ मो्ार सायकली ि ४ चाकय गाड्या उभा रा तील एिढा पाककंग 
उपलब्ि करुन दाण्याची अ् घातली  ोती,  ा खरा आ ा काय, 
(२) आतापयतं लोअर पराल, अपोलो लमल, काींजूरमागा गािीं, तुींगागाि, साकय वि ार 
या ा पाककंग उपलब्ि झाली असून ब ुसींख्य बबल्डराींनी पाककंग उपलब्ि करुन ददलाला 
नसल्यामुळा ४ िर्ाापूिी तकालीन पाललका आयुक्त याींनी निीन इमारत बाींिताना 
याींच्या ४ मजल्यापयतं पाककंग करुन ता पाललका ला  ताींतरीत करण्यात यािा, असा 
आदार ी ददला  ोता,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, मागील ६ िर्ाात ४२  जार ६६४ ऐिजी फक्त १  जार ४३४ 
गाड्याींसाठीच पाककंग उपलब्ि करुन दाण्यात आली असून यामुळा विकासकाींकडून 
पाललका ची फसिणूक झाली आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला ि यानुसार पुढा कोणती कारिाई करण्यात आली आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ना विकास ननयींण नण ननयमािली 
३३(२४) अींतगात र र विभागात २९, पूिा उपनगरात १० ि प्चम उपनगरात १८ 
असा एकूण ५७ िा नतळाींचा प्रताि मींजूर का लाला आ ाता यानुसार ४१,८६४ इतक्या 
िा नतळ जागा उपलब्ि  ोणार आ ाता 
(२)  ोया 
(३) िा नतळ बाींिून म ानगरपाललका स  ताींतर का ल्यानींतरच यापो्ी अनुज्ञाय 
असलाल्या प्रोसा नामक च्ई क्ष ाण न ननदेराींक पूणात: अनुज्ञाय  ोत असल्याना अरी 
बाब ना ीा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मानखुदा, गोिांडी (मुांबई) येथील विविध विभागातील  

िामगाराांना सोयीसुविधा देण्याबाबत 
  

(८) *  २२८५८   श्री.अबू आजमी (मानखूदा सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदा, गोिींडी (मुींबई)   ाननक विभागातील विविि नागरी विकासाची उदाा 
पाणी पुरिठा, मल: ननसारण, घन कचरा ननमूालन, क्ष ापणभूमी विकास, कच-याची 
विल्  ािा् ि प्रकक्रया, बायोगॅस प्रकल्प तसाच सींबींधित क्ष ाण नातील कामगाराींच् या 
सोयीसुवििा इयादीींसाठी   ाननक जागरुक नागररक, सामा्जक कायेकत,े 
लोकप्रनतननिी तसाच विविि राजकयय पक्ष ाींचा पदाधिकारी याींनी माामुख् यमींण नी 
(नगरविकास) मााराज् यमींण नी (नगरविकास), ्जल्  ाधिकारी (मुींबई उपनगर), आयुक् त 
ब ृन् मुींबई म ानगरपाललका, अनतररक् त आयुक् त ब ृन् मुींबई म ानगरपाललका पूिा 
उपनगरा, उपायुक् त (बाृमुींामनपा/पूिा उपनगरा), स ाय्यक आयुक् त (एम/पूिा 
बाृमुींामनपा) याींच् याकडा मा ा जानािारी, २०१५ मध्या िा  यासुमारास लाखी 
ननिादना्िारा का ला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी मा ा मा, २०१५ अखार पयतं कोणती कायािा ी पूणा 
करण् यात आली िा यात आ ा, 
(३) असल् यास, सदरचा काम ककती कालाििीत  ाती घाण् यात याईल िा यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची सिासािारण कारणा कोणती ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका च्या एम/पूिा विभागातील 
घनकचरा व्यि ापन खायाकडा  ाननक जागरुक नागरीक, सामा्जक कायाकत,े 
लोकप्रनतननिी तसाच विविि राजकयय पक्ष ाींचा पदाधिकारी याींच्यामाफा त मानखुदा, 
गोिींडी विभागातील घनकचरा ननमुालन, कचऱ्याची विल् ािा् इयादीबाबतची ननिादना 
प्राप्त झाली आ ाता 
(२) ि (३) मानखुदा, गोिींडी पररसरातील दमनींददन साफसफाईकररता िच्छ मुींबई 
प्रबोिन अलभयान योजनाअींतगात अरासकयय सीं ा/मद ला बचतग् इा ची ननयुक्ती 
करण्यात आलाली आ ाा 

सदर सीं ा/बचतग्ाींमाफा त िसा तीींमिील अींतगात रयाींची साफसफाई, 
छोट्या ग्ाराची साफसफाई, घरोघरी कचरा सींकलन इा कामा दमनींददन िरुपात का ली 
जाताता 
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तसाच सदर सीं ाींच्या कामाचा दमनींददन िरुपात पयािाक्ष ण का ला जात असून, 
साफसफाईच्या कामात ण नु्ी आढळल्यास सींबींधित सीं ाींिर मनपा ननयमािलीनुसार 
दींडामक कारिाई करण्यात याताा 

मानखुदा, गोिींडी पररसरातील कचरा सींकलन कें र गाींिरील कचरा दमनींददन 
िरुपात उचलला जािा याकररता फा ब्रुिारी, २०१५ पासून कचरा िा तुक िा नाींची 
सींख्या िाढविण्यात आली आ ाा 

तसाच दािनार क्ष ापणभूमीकडा जाणारा रता ि जीाएमाललींक रोड या दोन् ी 
रयाींच्या साफसफाईचा काम अधिक प्रभािीपणा पार पाडण्याच्या दृष्ीकोनातून रता 
िच्छता योजनाअींतगात अनतररक्त सीं ाींची ननयुक्ती मा, २०१५ पासून करण्यात 
आलाली आ ाा 

घनकचरा खायातील कामगाराींना फा स माक,  ॅण्ड ग्लोव् ज, रानको्, 
रीफ्लाक््ीींग जॅका ् इयादी सुरक्ष ा सािनाींचा िाळोिाळी िा्प करण्यात यात आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

िििेनगर, पुणे येथील नदीपा्ालगत अनधधिृत बाांधिामे सुरु असायाबाबत 
  

(९) *  २३६५६   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  किेनगर पुणा या ील नदीपाण नालगत मोठया प्रमाणात भराि ्ाकून पण नाच्या राड, 
मींगल कायाालय अरी अनधिकृत बाींिकामा सुरु असून राजरोसपणा नदी बुजविण्याचा 
प्रकार सुरु असताींना पा्बींिारा आिण म ानगरपाललका प्ररासनाकडून दलुाक्ष  करीत 
असल्याबाबतची तक्रार अनतररक्त आयुक्त, पुणा म ानगरपाललका याींच्याकडा  ाननक 
लोकप्रनतननिीनी ददनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी िा या समुारास का ली आ ा,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीनुसार चककरी का ली आ ा काय, यात काय आढळून आला, 
चककरीनुसार पुढा कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
   भराि ्ाकून अनधिकृत बाींिकामबाबतची तक्रार अनतररक्त आयुक्त, पुणा 
म ानगरपाललका याींचाकडा  ाननक लोकप्रनतननिीींनी का लाली आ ाा 
(२)  ोया 
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  अनतररक्त आयुक्त (विा), पुणा म ानगरपाललका याींनी  ाननक 
लोकप्रनतननिीसमिात जागा पा णी का ली आ ाा तक्रारीपुिी ि तक्रारीनींतर म ाराषर 
म ानगरपाललका अधिननयम कलम ४७८ (१) अन्िया विनापरिाना बाींिकामास ि 
राडारोड्याबाबत ररतसर नो्ीस दािून अनधिकृत बाींिकामा काढून ्ाकणात आलाली 
आ ाता नदीपाण नाच्या कडाना ्ाकण्यात आलाल्या राडारोड्याबाबत सींबींधिताींना ददलाल्या 
नो्ीरीनुसार तीन दठकाणचा राडारोडा काढला असून उिाररत राडारोडा काढण्याची 
कायािा ी चालू आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
  
नासशि येथे होणा-या िुां भमेळ्यासाठी येणा-या भावििाांना सोईसुविधा पुरविण्याबाबत 

(१०) *  १९१३५   श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), 
श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भा्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत त िरे 
(श्रीिधान), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.ददपि चव्हाण (फल ण), श्री.योगेश 
(बापू) घोलप (देिळाली), श्री.राहुल मो े (पराांडा) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नालरक या ा  ोणा-या कुीं भमाळ्यासाठी याणा-या भाविकाींची कुीं चबणा  ोऊ नया 
  णून भक् ताींना पुरारा प्रमाणात सोईसुवििा पुरविण् यात यािात असा आदार मााउच् च 
न् यायालयाना रासनास मा ा एवप्रल, २०१५ च् या नतस-या सप् ता ात ददला आ ात,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) नालरक - त्र्यींबका  िर या ा  ोणा-या लसीं    कुीं भमाळ्याच् या व् यि  ासाठी  जारो 
कमाचा-याींना आप ती व् यि  ापन विभागातफे प्रलरक्ष ण दाण् यात आला आ ा,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल् यास,  यानुसार रासनाना आतापयतं कोणती कायािा ी का ली िा करण् यात 
यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
 



12 

 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नालरक कुीं भमाळ्याच्या अनुर्ींगाना मााउच्च न्यायालयासमोर 
विविि याधचका दाखल झाल्या असून यामध्या माान्यायालयाना िाळोिाळी आदार  
ददलाला आ ाता त ावप एवप्रल, २०१५ मध्या मााउच्च न्यायालयाना असा विलरष् आदार 
ददलाला ना ीता 
(२) कुीं भमाळ्याच्या व्यि ासाठी ्जल् ा प्ररासनाना कमाचा-याींना प्रलरक्ष ण ददला आ ाा 
(३) नालरक-त्र्यींबका िर या ा  ोणा-या लसीं   कुीं भमाळ्याच्या व्यि ासाठी विभागीय 
आयुक्त याींच्या अध्यक्ष ताखालील सलमतीच्या ननयींण नणाखाली कुीं भमाळ्यासाठी याणा-या 
भाविकाींना पुरारा प्रमाणात सुवििा उपलब्ि करण्याबाबत ननयोजन करण्यात यात 
आ ाा 
     सदर कुीं भमाळ्याच्या पािाभूमीिर खालील सोयी सुवििा सािूम ींत ि भाविकाींना 
पुरविण्यात यात आ ाता 
 

 भाविकाींसाठी पाण्याची व्यि ा करण्यासाठी सािुग्राम या ा ५० 
एमाएलाडीा क्ष मताचा नविन जलरुध्दीकरण कें र ग उभारण्यात आला असून 
पाण्याच्या दोन नविन ्ाक्या बाींिल्या आ ाता यालरिाय नालरक रोड 
या ील जलरुध्दीकरण कें र गाची क्ष मता १८ एमाएलाडीा ना िाढविण्यात 
आली आ ाा 

 रकचालयाची व्यि ा, करण्याकरीता सािुग्राम या ा ९००० रकचालय 
बाींिण्यात आली असून, यालरिाय १०००० पो्ेबल रकचालय उभारण्यात 
यात आ ाता 

 र रातील िा तुकयची कोंडी सोडविण्यासाठी सािाजननक बाींिकाम 
विभागामाफा त ५४१ ककामीा लाींबीच्या रयाींची, नालरक 
म ानगरपाललका माफा त १०३ ककामीा लाींबीच्या रयाींची ि त्र्यींबक 
नगरपररर्दामाफा त १७ ककामीा लाींबीच्या रयाींची कामा घाण्यात आली 
आ ाता तसाच ७२५ एकर क्ष ाण नामध्या पाककंगची सुवििा उपलब्ि करण्यात 
आली आ ाा 

 र रात ददरा-दराक फलक लािण्यात यात आ ाता 
 भाविकाींसाठी िा्यकयय सािा, िच्छता ि आरोग्य विर्यक पुरारा सािा 

म ानगरपाललका माफा त पुरविण्यात यात आ ाता 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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भांडारा जजा्यात ५३ हजार १५ बालिे आधारिाडााच्या प्रतीक्षेत असायाबाबत 

(११) *  २३३५२   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भींडारा ्जल््यात बालकाींना प्रिाराकरीता आिारकाडााची सक्ती का ली असून 
अ्याप ५३  जार १५ बालका  आिारकाडााच्या प्रनतक्ष ात असल्याचा ननदरानास आला 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, आिारकाडा काढण्याची मुदत मा ा जून, २०१५ पयतं दाण्यात आली 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, सदर मुदत रासन िाढविणार आ ा काय, याचा कालाििी ककती 
आ ा, 
(४) उक्त प्रकरणी अ्याप, कोणतीच कायािा ी करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची 
सिासािारण कारण काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ना ीा 
(२), (३) ि (४) नागरीकाींना आिार काडा दाणा  ी ननरींतर प्रकक्रया आ ाा आतापयतं 
भींडारा ्जल््यामध्या ० ता ६ िर्ा ियोग्ातील ९३,३५७ बालकाींपमकय ४३,३८४ बालकाींचा 
आिार काडा दाणाबाबत कायािा ी पुणा झाली असुन उिाररताींना आिार काडा दाण्याची 
कायािा ी प्रगतीप ािर आ ाा 

----------------- 
घा िोपर (मुांबई) येथे ग् त घालत असलेा या तीन पोलीस 

उपननरीक्षिाांना बेदम मारहाण िेा याबाबत 

(१२) *  २२५३५   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विजय औ ी (पारनेर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) घा्कोपर (मुींबई) या ा  िाली ब्रीज जिळ अॅन् ्ी चमन  नॅधचींग पॉ ींटव्िर ग त 
घालत असलाल् या तीन पोलीस उपननरीक्ष काींना चकघाींनी बादम मार ाण का ल् याचा ददनाींक 
२३ मा, २०१५ रोजी िा  या सुमारास ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी रासनामाफा त चककरी करण्यात आली आ ा काय, 
(३) असल् यास, चककरीनुसार आरोपीींिर कोणती कारिाई का ली िा करण् यात यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२)  ोया सदर प्रकरणी ददा२४ा५ा२०१५ रोजी घा्कोपर पोलीस ठाणा या ा गुन् ा नोंद 
क्रा२०३/२०१५ कलम १४३, १४७, १४९, ३३२, ३५३, ५०४, ५०६ भारतीय दींडवििान 
सींद ता स  कलम ११९, १७७ मो्ार िा न कायदा अन्िया गुन् ा नोंद करण्यात आला 
आ ाा 
(३) सदर गुन््यातील आरोपीींना ददा २४ा५ा२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असून 
तपास चालू आ ाा 
(४) विलींब झालाला ना ीा 

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

महालक्ष्मी येथील रेसिासाची जागा महानगरपासलिेने रॉयल िे् ना इांडडया  फा  
क्लबला भाड ेिरारािर ददायाबाबत 

  

(१३) *  १६८८०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म ालक्ष्मी या ील रासकोसाची जागा म ानगरपाललका ना रॉयल िा्ना इींडडया ्फा  
क्लबला भाडा करारािर ददलीा सदरील भाडा करार  ा ददनाींक ३१ मा, २०१३  रोजी 
सींपुष्ात आला असून ी रॉयल िा्ना अनधिकृतपणा जागाचा िापर करीत असल्याचा 
ददनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी िा या सुमारास ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदरील जागात अजून ी घोड्याींची पिाा, वििा ाींबरोबरच अनाक 
समारींभ तसाच उप ारग ृ चालविण्यासाठी गॅलॉप्सला ददलाली जागा या सिा कारणाींमुळा 
क्लबविरोिात कारिाई करण्याची मागणी आयुक्त म ानगरपाललका याींच्याकडा का ली 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी रासनाना चककरी करून कोणती कायािा ी का ली िा 
करण्यात यात आ ा, 
(४) अ्याप, कोणतीच कायािा ी करण्यात आली नसल्यास याची सिासािारण 
कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२)  ोया 
(३) माारॉयल िा्ना इींडडया ्फा  क्लब लला याींच्या सींपुष्ात आलाल्या मक्ता 
करारान्िया घोड्याींच्या रयातीत ि वििा  समारींभास अनुमती आ ाा 
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  माारॉयल िा्ना इींडडया ्फा  क्लब लला याींनी माा बीजाआर (गॅलॉप) याींच्यारी सन 
२०३० पयंत गॅलॉप्स रा्ॉरीं् चालू ठािण्याबाबतचा करार का ल्याचा ननदरानास 
आल्यानींतर ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ना मााबीजाआर (गॅलॉप) याींच्या विरुध्द मुींबई 
म ापाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३९४(४) अनुसार कारिाई करण्यात आली 
आ ाा 
   त ावप मााबीजाआर (गॅलॉप) याींनी सदर कारिाईस न्यायालयात आव् ान ददला 
असून माान्यायालयाना सदर कारिाईस  धगती ददलाली आ ाा 
   सदर जागाच्या नुतनीकरणाच्या अनुर्ींगाना रासनाना ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाललका कडून का ी मुद्दयाींबाबतची माद ती मागविलाली आ ाा सदर माद ती 
प्राप्त झाल्यानींतर या प्रकरणी पुढील योग्य तो ननणाय घाण्यात याईला 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

नागपूर येथील मध्यिती िारागहृातून पाच िुख्यात िैदी पळाायाबाबत 
 

(१४) *  १७३१०   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.उाहास 
पा ील (सशरोळ), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीण), श्री.अननल बाबर (खानापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.पराग 
अळिणी (विलेपालिे), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), 
श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड 
उत्तर), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), 
श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.मिरांद जाधि-पा ील 
(िाई), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री. 
लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर या ील मध्यिती काराग ृातील दढसाळ सुरक्ष ा व्यि ा ि गमरव्यि ाराींमुळा 
काराग ृातून ददनाींक ३१ माचा, २०१५ रोजी िा या सुमारास पाच कुख्यात कम दी 
पळाला असल्याचा ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) तसाच म ाराषराच्या विविि काराग ृाींमिून सन २००९ ता २०१३ या काळात २३ 
कम दी पळून गाल्याचा राषरीय गुन् ा राकॉडा ब्यूरोना जारी का लाल्या अ िालात  ्ला 
असून पोलीस कोठडी ि बा ारून पळून जाणाऱ्या कम ्याींची सींख्या २५ असून, सींपूणा 
दारभरातील आकडािारी पा ता म ाराषराचा क्रमाींक स ािा लागत असल्याचा 
ननदरानास आला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला ि सदर प्रकरणी जबाबदार असलाल् या अधिकारी, कमाचा-याींिर कोणती कारिाई 
का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) तसाच राज्यात कम दी पळून जाण्याचा प्रमाण िाढला असून सदर प्रकार 
रोखण्यासाठी रासनाना कोणती उपाययोजना का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२)  ोया 
(३) बींदी पलायनाच्या घ्नाींच्या चककरीअींती दोर्ी अधिकारी/कमाचा-याींिर 
लरतभींगाची कारिाई करण्यात आली आ ाा सदर अधिकारी/कमाचा-याींना याींच्या 
ननयुक्ती अधिका-यामाफा त याींचा विरुध्द लसध्द झालाल्या दोर्ानुरुप लरक्ष ा 
ठोठािण्यात आली आ ाा 
(४) बींदी पलायनाचा प्रकार रोखण्याकररता उपाययोजना नन्चत करण्यासाठी पोललस 
म ासींचालक, लाचलूचपत प्रनतबींिक विभाग याींच्या अध्यक्ष ताखाली सलमती गठीत 
करण्यात आली असून या सलमतीचा अ िाल रासनास प्राप्त झाला आ ाा सदर 
सलमतीना सुचविलाल्या प्रमाणा ननन ननदेलरत का ल् याप्रमाणा कायािा ी करण्यात यात 
आ ा:- 
 

 दोर्ी अधिकारी ि कमाचा-याींना ननलींबबत करण्यात आला असून याींचा विरुध्द 
प्रतावित विभागीय चककरीस रासनाना मान्यता ददली आ ा ि याींच्या 
विरुध्द दोर्ारोपपण न दाखल करण्यात यात आ ाा 

  ाननक पोललसाींमाफा त राज्यातील काराग ृाींची प्र म सुरक्ष ा पडताळणी 
करण्यात आली आ ा ि सदर नतमा ी प्रकक्रया पढुा कायारत ठािण्याचा ननदार 
दाण्यात आला आ ाता 

 काराग ृाच्या िॉच ्ॉिरच्या सींख्यात िाढ करुन ननगराणी प्रकक्रयासाठी सचा 
लाईट्स ि बायनोक्युलसाची व्यि ा करण्यात यात आ ाा 
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 नागपूर मध्यिती काराग ृ पररसरात कायारत रासकयय मुर गणालय इतरण न 
 लाींतरीत करण्यात यात आ ाता 

 काराग ृातील बीं्याींना िम्यकयय उपचारासाठी इतरण न नाण्यापाक्ष ा काराग ृीन 
िम्यकयय व्यि ा सुदृढ करण्यासाठी काराग ृातील मींजूर िम्यकयय 
अधिका-याींची पदा तातडीना भरण्यात यात आ ाता 

 बीं्याींची न्यायालयीन ना-आण ्ाळण्यासाठी ्व् डीओ कॉन्फरन्सची व्यि ा 
कायाा्न्ित करण्यात आली असून सदर यींण नणाचा अधिकाधिक िापर 
करण्यासाठी ददनाींक १२ा५ा२०१५ रोजीच्या रासन ननणायान्िया सूचना 
ननगालमत करण्यात आल्या आ ाता 

(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 
----------------- 

  
पुणे शहरातील ररांगरोड प्रिा प मागी लािण् याबाबत 

  

(१५) *  १७३३३   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणा र रातील ररींगरोड ( ाय कॅपॅलस्ी मास रा्न्झ् रु्)  ा प्रकल् प मागी 
लािण् यासाठी पुणा म ानगर प्रादालरक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) नोडज 
एजन् सी   णून काम प ाणार असल् याचा ददनाींक १८ मा, २०१५ रोजी िा  यासुमारास 
ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, रासनाच् या विविि विभाग आिण अख याररतील सीं  ा याींच् याकडील 
जलमनीींचा इतर ररींगरोडसाठी ता काळ भूसींपादन करािा अरा सूचना पालकमींण नी, पुणा 
याींनी ददल् या आ ात,  ा  ी खराआ ा काय, 
(३) असल् यास, सदरील प्रकल् प ककती कालाििीत पूणा  ोणार आ ा, 
(४) अ्याप याबाबत कोणतीच कायािा ी करण् यात आली नसल् यास  ोणा-या 
विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणा र रातील ररींगरोड ( ाय कपॅलस्ी मास रा्न्झ् रु्) 
 ा प्रकल्प मागी लािण्यासाठी पालकमींण नी, पुणा याींच्या अध्यक्ष ताखाली ददनाींक १८ मा, 
२०१५ रोजी झालाल्या बमठकयमध्या या विर्यी चचाा झालीा त ावप, असा कोणता ी 
अींनतम ननणाय अ्याप झालाला ना ीा 
(२)  ोया 
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ददनाींक १८ मा, २०१५ रोजी झालाल्या बमठकयत पालकमींण नी, पुणा याींनी तरा 
सूचना का ल्या  ी ितु् ती आ ाा 
(३) ि (४) सदर प्रकल्पासाठी लागणारी खाजगी ि सरकारी जमीन पुणा 
म ानगरपाललका कडा  ताींतररत  ोणा आियक आ ाा 

सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खाजगी जलमनी सींपादन करण्याकररता 
्जल् ाधिकारी, पुणा याींचा तरािर कायािा ी सुरु आ ाा तसाच रासकयय जागा ताब्यात 
घाणासाठी सींबींधित विभागाकडा पुणा म ानगरपाललका माफा त प्रताि दाखल का ला असून, 
यासाठी पाठपरुािा सुरु आ ाा 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपासलिेच्या ४० हजार िो ीांच्या ठेिी विविध बँिामध्ये ठेिायाबाबत 

  

(१६) *  २३४०२   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दारातील सिाात री.ीमींत असलाल्या मुींबई म ानगरपाललका च्या तब्बल ४०  जार 
को्ीच्या ठािी विविि बाँकामध्या ठािल्या आ ात,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, मुींबई म ानगरपाललका कडा कोट्यििी रुपया असताींना ी गाल्या २० 
िर्ाापासून म ानगरपाललका ना घातलाल्या कजााच्या व्याजापो्ी रुपया भरून 
म ानगरपाललका कजाबाजारी  ोण्याची कारणा काय आ ात, 
(३) असल्यास, मुींबई म ानगरपाललका ना रुपया २९६१ को्ी ३१ लाखाचा कजा 
कोणाकडून घातला आ ा ि सदर कजाातून लमळालाला पमसा म ानगरपाललका कोणया 
कामािर खचा करता तसाच कजामुक्त  ोण्यासाठी म ानगरपाललका आियक 
असलाल्या ठािी ठािून अनाियक ठािी मोडण्याबाबत कोणती ननणायामक कायािा ी 
करणार आ ा ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक ३१ा०३ा२०१५ रोजी मुींबई म ानगरपाललका ची मुदत 
ठािीतील गुींतिणूक रुपया ४३२८५ा८६ को्ी एिढी आ ाा 
(२) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका कजाबाजारी ना ीा ददनाींक ३१ा०३ा२०१५ रोजी लरल्लक 
असलाल् या रुा२९६१ा३३ को्ी कजाापमकय रुा२२९७ा०२ को्ी एिढा द सा  ा मुींबई 
वि्युत पुरिठा ि पररि न उपक्रम (BEST) याींचा आ ाा यामुळा ब ृन् मुींबई 
म ानगरपाललका चा कजा रुा६६४ा३१ को्ी एिढाच आ ाा 
(३) मुींबई म ानगरपाललका चा रुा२९६१ को्ी ३१ लाखाचा लरल्लक कजा राज्य रासन, 
एमाएमाआराडीाएा आिण अींतगात ननिीतून घातलाला आ ाा 
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    सदर कजाातून लमळालाला पमसा मुींबई म ानगरपाललका च्या विविि भाींडिली 
कामाींसाठी खचा का ला जातोा 
     म ानगरपाललका च्या ठािीींमध्या कमाचा-याींचा भविषय ननिाा  ननिी, ननिृती 
िातन या दीघा मुदतीच्या दानयिाींचा तसाच मालमता पुन ाापना ननिी, घसारा 
ननिी, भूसींपादन ननिी, पायाभूत सुवििा विकास ननिी, कीं ण ना्दाराींच्या/पुरिठादाराींच्या 
अनामत रकमा इा दानयिाींचा समािार असून या सिा ठािी आियक आ ाता 

----------------- 
िोा हापूर महानगरपासलिेच् या घरफाळा विभागातील गैरव् यिहाराबाबत 

(१७) *  १८४८२   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोाहापूर 
उत्तर), डॉ.सुजजत समणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), 
श्री.उाहास पा ील (सशरोळ), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्  ापूर म ानगरपाललका च् या घरफाळा विभागात एचासीाएल कीं पनीच् या कमाचा-
याींनी ददनाींक १७ मा, २०१५ रोजीच् या सुमारास का लाल् या तपासणीत तब् बल १,२२५ 
पाि या िझरो बॅलन् स असल् याचा आढळून आला असल्याना म ानगरपाललका च् या 
घरफाळा विभागात मोठ्या प्रमाणात गमरव् यि ार ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय,  
(२) तसाच, कोल् ापूर म ानगरपाललका तील घरफाळा विभागाना गाल्या १२ िर्ाात 
ररिाईज ॲसासमें् न का ल्यामुळा २०  जारा ून अधिक लमळकतीींना घरफाळा लागू 
झाला नसल् यामुळा म ापाललका चा कोट्यििी रुपयाींचा म सूल बुडाला असून डडमाींड 
र्ज्र अ्ययाित नसल्यामुळा  कबाकयदाराींची नाींिा सधु्दा म ापाललका कडा 
उपलब्ि नसल्याची बाब मा ा एवप्रल २०१५ मध्या ननदरानास आली आ ा,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी रासनामाफा त चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय 
आढळून आला ि त्नुसार पढुा रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण् यात यात 
आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोल् ापूर म ानगरपाललका घरफाळा विभागातील कमाचारी 
याींनी सन २०१४/१५ या सालात  तदाय (Manual) पािती्िारा मुळा मालमता 
कराची रक्कम जमा करुन घातली आ ाा माण न दींड व्याजाची रक्कम भरुन घातलाली 
ना ी यामुळा सदर पाितीमध्या दींडाच्या रकान्यात ननरींक (िझरो बॅलन्स) असा ददसत 
आ ाा 
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जमा न झालाली दींडाची व्याजासद त रक्कम सन २०१५/१६ या सालातील 
मालमता कराच्या बबलामध्या समाविषठ का लाली आ ाा  ी रक्कम िसुल करणात यात 
आ ाा 
(२) म ानगरपाललका  द्दीतील लमळकतीचा सन २००३/०४ नींतर मालमताचा 
पुनविालोकन झालाला ना ीा 

सन २०११/२०१२ पासून र रातील लमळकतीचा भाींडिली मुल्यििीत कर 
आकारणीमध्या सुिारणा करणात आलाली आ ाा 

म ाराषर म ानगरपाललका अधिननयम मिील तरतुदीनुसार पाच िर्ाानी सन 
२०१६/१७ मध्या मालमताचा पुनविालोकन करणाचा ननयोजन का लाला आ ाा 

दोन मालमता पुनविालोकन कालाििीमिील लमळकती रोिुन या 
लमळकतीना कर आकरणीच्या कक्ष ात समाविष् का ला जाता ि अरा लमळकतीकडून 
पुिालक्ष ी प्रभािाना मालमता कराची िसूली का ली जाताा 

कर आकारणी विभागाचा सींपूणा सींगणकयकरण करणात आला असुन या्िारा 
कर आकारणी पाण न लमळकतीचा डडमाींड  कबाकय अ्याित ठािणात याताा 
(३) ना ीा 
(४) ना ीा 

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

राज् यातील िारागहृाांमध् ये बसविण् यात आलेले मोबाईल  
जामर ननिृष्ट्   दजााच ेअसायाबाबत 

  

(१८) *  २३१४१   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.गणपत गायििाड (िायाण 
पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पराग अळिणी (विलेपालिे), श्री.सरदार ताराससांह 
(मुलुांड), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील काराग ृाींमध् या १ को्ी ३७ लाख ५०  जार रुपया खचा करुन सन 
२०१४ मध् या बसविण् यात आलाला २७५ मोबाईल जामर ननकृष ् दजााचा आ ात,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) असल् यास, रासनाना सदर प्रकरणी चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार रासनाना कोणती कारिाई 
का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा 
     काराग ृ विभागाना राज्य योजना आिण १३ िा वित आयोगाींतगात राज्यातील 
काराग ृात ३१२ आिण ्जल् ाधिकारी याींचा ननिीतून २३ असा एकूण ३३५ मोबाईल 
जामसा बसविलाला आ ाता व्यि् तररया कायाा्न्ित आ ाता 
(२), (३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
िोाहापूर विमानतळाच्या धािपट्टीच्या वि्तारीिरणाबाबत 

(१९) *  २२००८   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोाहापूर उत्तर), डॉ.सुजजत समणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), श्री.उाहास पा ील (सशरोळ) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् ापूर विमानतळाच्या िािपट्टीच्या वितारीकरणासाठी सींपाददत कराियाच्या 
िन विभागाच्या जागाचा प्रताि भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाना (एएआय) करािा 
कय राज्य रासनाना सादर कराियाचा यासींदभाात ननमााण झालाल्या िादामुळा गत दोन 
िर्ाापासून भूसींपादन प्रलींबबत आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त विमानसािा सुरू  ोण्याकररता विमानतळाचा वितारीकरणासाठी 
अनतररक्त ५.६०  ाक््र जलमनीची मागणी करणारा प्रताि तयार करण्याबाबत 
्ाळा्ाळ करण्यामागची कारणा काय आ ात, 
(३) तसाच, आिीच िािपट्टीची दरुुती, विमान कीं पन्याींचा नकार यामुळा गत चार 
िर्ाापासून कोल् ापूरची विमानसािा बींद आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात रासनाना चककरी का ली आ ा काय, यात काय आढळून 
आला ि यानुसार सदर प्रकरणी रासनतरािर कोणता ननणाय घाण्यात आला िा यात 
आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) अरी ितु् ती ना ीा विमानतळ 
वितारीकरणासाठी आियक १०ा९३  ाक््र िन जलमनीच्या ननिाननकरणाचा प्रताि  
म ाराषर औ्योधगक विकास म ामींडळाना सन २०१२ मध्या सादर का ला  ोताा परींतु 
सन २०१३ मध्या विमानतळ वितारीकरणाची जबाबदारी भारतीय विमानपतन 
प्राधिकरणाकडा  सोपविल्यानींतर या १०.९३  ाा िन जलमनीपमकय ५.६०  ाक््र  िन 
जलमनीची प्रकल्पासाठी आियकता असल्यामुळा भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाना 
ननिाननकरणाचा सुिारीत प्रताि सादर करण्याचा नन्चत  का ला  ोताा प्रकल्प सीं ा 
बदलल्यामुळा, म ाराषर औ्योधगक विकास म ामींडळाना सन २०१२ मध्या सादर 
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का लाल्या प्रतािािर कायािा ी करता याणा रक्य नसल्याना िन जलमनीच्या 
ननिाननकरणाचा प्रताि भारतीय विमानपतन प्राधिकरणा्िारा नव्याना सादर 
करण्यात यात आ ाा 
(३) विमानतळ िािपट्टीच्या पुनाबाींिणीसाठी ददनाींक ३१.१२.२०१० ता ददनाींक 
१०.३.२०११ या तीन मद न्याींच्या कालाििीसाठी विमानतळाचा िापर बींद करण्यात 
आला  ोताा परींतु यानींतर ददनाींक ११.३.२०११ पासून ककीं गकफरर एअर लाईन्सची 
ननयलमत  िाई सुरु करण्यात आली  ोतीा त ावप, ककीं गकफरर कीं पनी बींद झाल्यामुळा 
सध्या ननयलमत  िाई सािा सरुु ना ीा परींतु विमानतळ पूणात: कायाा्न्ित आ ाा 
(४) ि (५) ददनाींक १५.५.२०१५ रोजी अामुासा (विमानचालन) याींच्या अध्यक्ष ताखाली 
झालाल्या बमठकयत िन जलमनीच्या ननिाणीकरणाचा प्रताि तातडीना सादर करण्याच्या 
ि विमानतळ वितारीकरणाींतगात िािपट्टीची लाींबी १८०० मी्रपयतं िाढविण्याच्या 
सुचना भारतीय विमानपतन प्राधिकरणास दाण्यात आल्या आ ाता 

----------------- 
नाांदगाि खांडशे्िर (जज.अमरािती) येथील निननसमात नगर-पांचायतचा  

िायाभार प्रशासिािड ेअसायाबाबत 

(२०) *  १६९८६   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदगाि खींडािर (्जाअमरािती) या ील निननलमात नगर-पींचायतचा कायाभार 
प्ररासकाकडा असून प्ररासकाचा दलुाक्षक्ष तपणामुळा २०००० लोकसींख्या असलाल्या गािाची 
विकास कामा  ोत नसून सोयीसुवििा लमळत नसल्यामुळा नागरीकाींमध्या तीव्र असींतोर् 
ि सींतापाची भािना पसरत असल्यामुळा याबाबत रासनाना गाींभीयााना दखल घाऊन 
ठोस उपाययोजना करण्याकरीता  ाननक लोकप्रनतननिी याींनी ्जल् ाधिकारी, 
अमरािती याींना ददनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोजी िा यासुमारास लाखी ननिादन ददला 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, रासनाना सदर ू ननिादनािर कोणती कायािा ी का ली आ ा िा करण्यात 
यात आ ा, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अरा प्रकारचा ननिादन ददनाींक १३/०५/२०१५ रोजी प्राप्त 
झाला आ ाा 
(२) मुख्याधिका-याींची ररक्त पदा भरण्याच्या दृष्ीना म ाराषर लोकसािा आयोगाकडा 
१८५ उमादिाराींची मागणीपण न सादर करण्यात आला आ ाा 
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     रासनाना तालुका मुख्यालयाच्या दठकाणच्या ग्रामपींचायतीचा नगरपररर्द 
/नगरपींचायतीमध्या रुपाींतर करण्याबाबत घातलाल्या िोरणामक ननणायानुसार  ावपत 
करण्यात आलाल्या नगरपररर्दा/नगरपींचायतीकरीता आियक पदननलमाती लिकरच 
करण्यात यात आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
िुलाा-चुनाभट्टी येथील  ा ानगर सहिारी गहृननमााण  

सां् थेची इमारत मोडिळीस आायाबाबत 

(२१) * २२४४४   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीण), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सांजय 
पोतनीस (िसलना), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी):   सन्माननीय 
गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुलाा-चुनाभट्टी या ील ्ा्ानगर स कारी ग ृननमााण सीं  ाची इमारत अक्ष रर: 
मोडकळीस आली असून  ी इमारत किी ी कोसळू रका ल अरी ् ती असून १२३ 
कु्ूींबा या इमारतीत जीि िोक्यात घालून र ात आ ात,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी तातडीना चककरी करुन इमारतीचा तातडीना पुनविाकास 
करण् यासाठी कोण या उपाययोजना का ल् या आ ात, 
(३) अ्याप ी यासाठी कोण याच उपाययोजना का ल् या नसल् यास, विलींबाची कारणा 
काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय,  ा खरा आ ाा ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका तफे सदर 
इमारत अतीिोकादायक घोवर्त करुन म ानगरपाललका कायदा कलम ३५४ अन्िया 
ननषकासन करण्यासाठी नो्ीस बजािण्यात आली आ ाा 
(२) सदर इमारत खाजगी मालकयची ि िोकादायक इमारत असल्यामुळा या इमारतीचा 
पुनिासन ककीं िा पुनविाकास करणा  ी बाब मुींबई म ानगरपाललका च्या अखतयाररतील 
नसल्याचा ि सदर इमारत रासकयय समापक, उच्च न्यायालय याींच्या ताब्यात 
असल्याचा ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ्िारा कळविण्यात आला आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मुांबई शहरातील प्रथम मेरो रेािे प्रिाप िसोिा त ेघा िोपर िरीता िापरण्यात 
आलेाया मुख्य र्ता दरुु्तीबाबत 

  

(२२) *  २०३५९   श्री.रमेश ल िे (अांधेरी पूिा) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३६७१ ला 
ददनाांि १७ माचा, २०१५ रोजी ददलेाया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई र रातील प्र म मारो राल्िा प्रकल्प िसोिा ता घा्कोपर असा सुरु 
करण्याकररता िापरण्यात आलाला मुींबई म ानगरपाललका चा मुख्य रता मुींबई 
म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाना म ानगरपाललका स दरुुत करुन  ताींतरीत 
करण्याचा काम पूणा झाला आ ा काय, 
(२) असल्यास, दरुुतीची उिाररत कामा मुींबई म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाकडून 
पूणा करण्याचा प्रतावित  ोताा यापमकय ककती कामा पूणा झाली आ ात आिण उिाररत 
दरुुतीची कामा करण्यास मुींबई म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाना 
म ानगरपाललका ना रता ताब्यात घाऊन दरुुती ि पुनबाािणीची कामा करािी ि 
याकररता आियक ननिी मुींबई म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाकडून दाण्यात 
याईल असा प्रतावित का ला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, म ानगरपाललका ना रता ताब्यात घातला असल्यास, उिाररत दरुुतीची 
ि पुनबांिणीची कामा करण्याबाबत म ानगरपाललका प्ररासनाना कोणती उपाययोजना 
का ल्या आ ात, 
(४) का ी दठकाणी मुींबई मारो-१ प्रााललायाींच्याकडून प्रलींबबत कामा करुन घाण्याबाबत 
याींना मुींबई म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाकडून आदार दाण्यात आला  ोता 
याप्रमाणा प्रलींबबत दरुुतीची कामा पूणा झाली आ ात काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर रता मुींबई नागरी पायाभूत सुवििा प्रकल्पाींतगात 
सुिारणाति मुींबई म ानगरपाललका कडून प्राधिकरणाना ताब्यात घातला  ोताा सदर 
रयाची सुिारणा उपलब्ि जागात (जागतृी नगर मारो  ा्रन भागातील 
व् ायाडक््च्या कामाव्यनतररक्त) पूणा करुन मुींबई म ानगरपाललका माफा त ०७/०५/२०१५ 
रोजी "आ ा या ् तीत" (As is where is basis) िर  ताींतरीत करुन घाण्यात 
आलाला आ ाा सदर व् ायाडक््चा काम डडसेंबर २०१५ अखार पूणा करण्याचा ननयोजीत 
आ ाा 
 
 



25 

 
(२) ि (३) ब ृन्मुींबई म ापाललका ना अींिारी घा्कोपर ललींक रोड ि जाापीा रोड याींची 
दरुुती ि पुनबंाींिणीसाठी एकूण रुा७८ को्ीींची मागणी का ली असून प्राधिकरणाना 
म ानगर पाललका कडून याबाबतच्या सवितर अींदाजपण नकाींची मागणी का लाली आ ाा 
(४)  ोय, दरुुतीची कामा पूणा झाली आ ाता 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
धारिायाण ि नाव्हा (ता.जज.जालना) सशिारातील शेति्त्याांिर चोरटयाांनी  

चोऱ्या िरुन चार जणाांना गांभीर जखमी िेायाबाबत 

(२३) *  २३८०१   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.अब् दलु सत्तार (ससालोड), 
श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) िारकल्याण ि नाव् ा (ताा्जाजालना) लरिारातील चार रातियाींिर चार 
सरण निारी चोरट्याींनी चोऱ्या करुन रुपया १ लाख ७१  जाराचा ऐिज लींपास का ल्याचा 
तसाच का लाल्या मार ाणीत चारजण गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक २३ मा, 
२०१५ रोजी िा या सुमारास घडली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, यात काय आढळून आला 
ि त्नुसार कोणती कारिाई करण्यात आली िा यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय, 
नमूद प्रकरणी तालुका जालना पोलीस  ा्रन या ा गुारानींा १३४/२०१५ 

भाादींाविा कलम ३९४ प्रमाणा गुन् ा दाखल आ ाा 
(२) ददा२३/०५/२०१५ रोजी २ा१० िाजाच्या सुमारास िारकल्याण लरिारात चोर ा् आला 
असून याींनी ितीिरील लोकाींना मार ाण का ल् याचा मोबाईल िरुन साींधगतल्याना 
पोलीस प क ताकाळ ता ा पो चला मार ाणीत जखमी इसमाींना और्िोपचारासाठी 
जालना या ा इपीतळात रिाना का ला ि आरोपीींचा जिळच्या लरिारात रोि घातलाा 

दाखल गुन््याच्या तपासात २ सींरयीत आरोपीींना ददा३०/०५/२०१५ रोजी 
अ्क का ली असून याींना पोलीस ि न्यायालयीन कोठडी घािून तपास करण्यात आला 
आ ाा स्य:् तीत आरोपी जामीनािर आ ाता सींरयीत अ्क आरोपी याींच्याकडून 
गुन््यात गाला माल  तगत झाला नसून सदरचा गुन् ा तपासािर आ ाा 
(३) विलींब झालाला ना ीा 

----------------- 
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खेरिाडी पोलीस ् ेशनच े(मुांबई) िररष्ट्ठ ननररक्षि ि सहायि ननररक्षि याांच्यािर 
लाच लुचपत प्रनतबांधि विभागाने गुन्हा दाखल िेायाबाबत 

  

(२४) *  २५०७९   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१४ मध्या मुींबई या ा फसिणूक आिण खो्ी कागदपण ना तयार करण्या-या 
आरोपीस गुन््यात अ्क न करण्यासाठी आरोपीकडा खारिाडी पोलीस  ा्रनचा िररषठ 
ननररक्ष क, री.ीा सींजय जािि आिण स ायक ननररक्ष क, री.ीा ददलीप इींगळा याींनी रुपया 
५ लाखाची मागणी का ली ि तडजोडी अींती ३ लाख रुपया लाच घाण्याचा ठरला ि दीड 
लाख रूपयाींचा  प्ता िीकारताना  याींच्यािर लाचलुचपत प्रनतबींिक विभागाना गुन् ा 
दाखल का ला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात एासीाबीाना िररषठ ननररक्ष काींच्या घरी घातलाल्या 
झडतीत सोन्याची बब्क ा् आिण ९ लाख ८१  जार रूपयाींची रोकड सापडली आ ा,  ा 
 ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी रासनामाफंत चककरीअींती दोर्ावपताींिर कोणती 
दींडामक ि प्ररासकयय कारिाई करण्यात आली िा प्रतावित आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) प्रतुत प्रकरणी आरोपीस गुन््यास अ्क 
न करण्यासाठी आरोपीकडा खारिाडी पोलीस  ा्रनचा िररषठ पोलीस ननरीक्ष क     
री.ीा सींजय जािि ि स ाय्यक पोलीस ननरीक्ष क ददलीप इींगळा याींनी रुपया ५ लाखाची 
मागणी करुन तडजोडीअींती रुपया १,००,०००/- ्िकारण्याचा मान्य का ल्याना 
याींच्याविरुध्द ॲन््ी करप्रन ब्युरो, ब ृन्मुींबई या ा गुाराक्रा३०/२०१५, लाचलुचपत 
प्रनतबींिक कायदा, १९८८ चा कलम ७,१२ अन्िया गुन् ा दाखल करण्यात आला आ ाा 
त ावप, याींनी लाचाची रक्कम िीकारलाली ना ीा सदर गुन््यात री.ीासींजय नारायण 
जािि, िररषठ पोलीस ननरीक्ष क ि री.ीाददलीप भगिींत इींगळा , स ायक पोलीस 
ननरीक्ष क याींना ददा ३०ा०५ा२०१५ रोजी अ्क करुन माा न्यायालयात  जर का ला 
असता, माान्यायालयाना याींची जामीनािर मुक्तता का ली आ ाा 

या प्रकरणी आरोपी लोकसािक री.ीासींजय नारायण जािि, तकालीन िररषठ 
ननरीक्ष क याींच्या रा या घराच्या घरझडतीमध्या याच्याकडा रोख रुपया ९,८१,५००/- ि 
प्रयाकय १०० गॅ्रमची ४ सोन्याची बबकय ा् लमळून आली आ ाता सदर मुद्दामाल 
तपासकामी जप्त करण्यात आला असून याबाबत चककरी चालू आ ाा 
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आरोपी लोकसािक री.ीा सींजय नारायण जािि, तकालीन िररषठ पोलीस 
ननरीक्ष क ि ददलीप भगिींत इींगळा , स ाय्यक पोलीस ननरीक्ष क याींना ददनाींक 
३०.०५.२०१५ पासून रासनसािातून ननलींबबत करण्यात आला आ ाा सदर गुन््याचा 
तपास सुरु आ ाा 

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

िनाा ि एम ा िोळसा िां पनीच्या धुळीमुळे वपिाांच ेनुिसान ि जनतचे्या  
आरोग्यािर विपरीत पररणाम होत असायाबाबत 

  

(२५) *  २४७३३   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय खननिमा मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींर गपूर ्जल््यातील भर गािती र रानजीक असलाल्या कनाा्क ए्ा कीं पनीच्या 
कोळसा िा तुकयमुळा रातवपकाींचा ि जनताच्या आरोग्यािर  ोत असलाला विपरीत 
पररणाम तसाच घराींचा मोठया प्रमाणात नुकसान  ोत असल्याना यािर उपाययोजना 
करण्याकररता ददनाींक २९ जानािारी, २०१५ रोजीच्या सुमारास माा उ्योग मींण नी याींनी 
मााऊजाा मींण नी याींना तसाच माावित मींण नी याींना ददनाींक २९ जानािारी २०१५ रोजी 
जनरल/चींर गपूर/जााक्रा१०००/२०१५ अन्िया ्जल् ाधिकारी, चींर गपूर याींना पण न ददला आ ा, 
 ा खरा आ ा काय,                                                     
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात 
आ ाा तसाच कोणया उपाययोजना करण्यात आल्या आ ात, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) री.ीासुरार िानोरकर, वििान सभा सदय याींनी प्रतुत 
विर्यी माामींण नी वित ि िना त ा पालकमींण नी चींर गपूर याींना ददा २९ जानािारी, २०१५ 
रोजी ननिादन ददला असता यासींदभाात ्जल् ाधिकारी चींर गपूर याींना पुढील 
कायािा ीसाठी ननिादन अग्रावर्त करण्यात आला  ोताा 
(२) सदर प्रकरणी ्जल् ाधिकारी चींर गपूर याींनी उपप्रादालरक अधिकारी, म ाराषर 
प्रदरू्ण ननयींण नण मींडळ, चींर गपूर, अधिक्ष क, कृवर् अधिकारी, चींर गपूर ि उपविभागीय 
अधिकारी, िरोरा याींना कायािा ी करण्यासाठी ननदेर ददला आ ाता 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) येथून मुांबईला पाणी पुरिठा िरणा-या भातसा धरणाची सुरक्षा 
िरणा-या सुरक्षा सक्षिाांना िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(२६) *  १९०३१   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र ापूर तालुक्यातील (्जाठाणा) मुींबईला पाणीपुरिठा करणाऱ्या आिण 
द रतिा्याींच्या द ्लल्िर असल्याना सींिादनरील मानल्या जाणाऱ्या भातसा 
िरणाची सुरक्ष ा करणाऱ्या सुरक्ष ा रक्ष काींना मा ा सप् े्ंबर, २०१४ पासून ९ मद न्याचा 
िातन दाण्यात आला ना ी,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, याची कारणा काय आ ात, 
(३) तसाच सदर सुरक्ष ा रक्ष काचा प्रलींबबत िातन तातडीना दाणाबाबत रासनाना कोणती 
कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) अ्याप कोणतीच कायािा ी का ली नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींरत: खरा आ ाा 
(२) ि (३) भातसा िरणाच्या सुरक्ष ासाठी सुरक्ष ा रक्ष क मींडळ ब ृन्मुींबई ि ठाणा 
याींच्याकडील एकूण ३३ सुरक्ष ा रक्ष क कायारत असून याींचा मा ा ०९/२०१४ ता ०५/२०१५ 
पयतंचा िातन ननिी अभािी प्रलींबबत  ोताा 

यापमकय मा ा ९/२०१४ ता ४/२०१५  कालाििीचा िातन मा ा मा ि जून, २०१५ 
मध्या दाण्यात आला असून उिाररत मद न्याींचा िातन लिकरच अदा करण्यात याईला 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
मुांबई शहरात मान् सूनपूिा सव् हिेक्षणातील सुमारे ५५०  

अनतधोिादायि इमारतीबाबत 
  

(२७) *  १६७४९   प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सुननल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.जयांत पा ील 
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(इ्लामपूर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), 
श्री.जयिुमार रािल (सशांदखेडा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ददलीप िळसे-पा ील 
(आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश 
लाड (िजात), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधूत 
त िरे (श्रीिधान), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.ददपि 
चव्हाण (फल ण), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खाजगी, म ानगरपाललका ि  ाडाच्या उपकर प्राप्त मोडकळीस 
आलाल्या ५५० इमारती या अनतिोकादायक असल्याना या का व् ाीं ी कोसळण्याची 
रक्यता असल्याचा म ानगरपाललका ना का लाल्या सव् ेक्ष णात मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या 
िा या दर यान ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, यात काय आढळून 
आला आ ा, 
(३) असल्यास, िोकादायक ि मोडकळीस आलाल्या इमारतीमिील रद िाराींची पयाायी 
व्यि ा करण्याचा दृष्ीना रासनाना कोणती उपाययोजना का ली िा करण्यात यात 
आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका माफा त एवप्रल २०१५ मध्या 
का लाल्या सव् ेक्ष णामध्या ७१२ इमारती अनतिोकादायक असल्याचा आढळून आला आ ाा 

तसाच मुींबई र र बा्ािरील उपकरप्राप्त इमारतीच्या मींडळाना का लाल्या सन 
२०१५ सालच्या मान्सूनपूिा सिेक्ष णात १४ उपकर प्राप्त इमारती अनतिोकादायक 
आढळून आल्या आ ाता 
(२) अनतिोकादायक आढळून आलालया ७१२ इमारतीींना ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ना 
मुींबई मनपा अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४(१) अन्िया नो्ीसा बजािण्यात 
आल्या आ ाता 

 यानुसार १५३ इमारती ननषकालसत करण्यात आल्या आ ाता १८० इमारतीींची 
वि्युत जोडणी ि जलजोडणी खींडीत करण्यात आली आ ाा तसाच ३७९ इमारती 
ररकाया करणा ि ननषकासन कारिाई करणा याबाबत ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका माफा त 
कायदारीर कारिाई चालू आ ाा 
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(३) म ापाललका च्या मालकयच्या इमारतीमिील रद िाराींची सदर इमारत तोडण्यापूिी 
पयाायी व्यि ा करण्यात याताा अन्य इमारती खाजगी मालकयचया असल्याना सदर 
इमारतीमिील रद िाराींची पयाायी व्यि ा इमारत मालकाना/रद िाराींनी कराियाची 
आ ाा 

उपकरप्राप्त अनतिोकादायक भागातील रद िाराींना सींक्रमण लरबबरात 
 लविण्यात याता ि इमारतीच्या दरुुतीबाबत/ररकामी करण्याची कायािा ी तातडीना 
करण्यात याताा तसाच रद िाराींना योग्य ती खबरदारी घाण्याच्या दृष्ीना सूचना दाखील 
िृतपण नाींतून प्रलसध्द करण्यात याताता 

पािसाळ्यापूिी का लाल्या सिेक्ष णात आढळून आलाल् या १४ अनतिोकादायक 
उपकरप्राप्त इमारतीींमध्या २७७ ननिासी ि २६० अननिासी असा एकूण ५३७ 
रद िारी/भाडाकरु आ ाता 

२७७ ननिासी रद िारी/भाडाकरु याींना  लाींतरीत करण्याबाबत  ाडामाफा त 
आियक ता प्रयन करण्यात यात असून, याींना  लाींतरीत करण्याची कायािा ी सुरु 
आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
 मुांबईतील मालिणी पोलीस ठाण् याच् या लॉिअप मध् ये आरोपीचा मतृ् यु झाा याबाबत 
  

(२८) *  २१५३८   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), 
श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.शसशिाांत 
सशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भा्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड 
उत्तर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मालिणी या ा चोरीच् या तपासासाठी ताब् यात घाण् यात आलाल् या 
आरोपीचा मालिणी पोलीस ठाण् याच् या लॉकअप मध् या मृ यू झाल् याची घ्ना ददनाींक 
२ एवप्रल, २०१५ रोजी िा  यासुमारास घडली,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर घ्नाची रासनामाफा त चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल् यास, चककरीत काय आढळून आला ि त्नुसार कोणती कारिाई का ली िा 
करण् यात यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२)  ा खरा आ ाा 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी गुन् ा अन्िार्ण विभागामाफा त चककरी चालु आ ाा 

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

मौजे मोडिसागर (िैतरणा) (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील पररसरामध् ये मुांबई 
महानगरपासलिेमाफा त सांरक्षण सभांतीच ेबाांधिाम िेायाबाबत 

  

(२९) *  २०७१७   श्री.रुपेश म हा्े (सभिांडी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकजा मोडकसागर (िमतरणा) (ताार ापूर, ्जाठाणा) या ील द ींदु  ान कॉलनी ि 
नविन इीं्क ्ॉिर पररसरामध् या मुींबई म ानगरपाललका माफा त सींरक्ष ण 
लभींतीचा बाींिकाम कीं ण ना्दार री.ीातळाकर ि री.ीालरींदा याींनी   ाननक अधिका-याींरी 
सींगनमत करुन खराब साद  य िापरुन ननकृष ् दजााचा काम का ल् याबाबतची तक्रार 
  ाननक लोकप्रनतननिी याींनी आयुक् त, ब ृन् मुींबई म ानगरपाललका, जल अलभयींता 
(प्रचालना) कापुरबािडी याींच् याकडा मा ा जानािारी, २०१५ मध् या िा  या दर यान का ली 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उपजल अलभयींता (प्रचालना) कापुरबािडी याींनी कोणती ी चककरी न 
करता कीं ण ना्दारारी आध ाक व् यि ार करुन म ानगरपाललका च् या करोडो रुपयाींचा 
गमरव् यि ार का ला,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला ि तदनुसार सींरक्ष ण लभींतीचा ननकृष ् काम करणा-या कीं ण ना्दाराींविरुध् द ि 
रासनाच् या करोडो रुपयाींचा नुकसान करणा-या अधिका-याींविरुध् द रासनाना कोणती 
कारिाई का ली िा करण् यात यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) याबाबतची तक्रार ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका स प्राप्त झाली 
 ोती  ा खरा आ ाा 
(२)  ा खरा ना ीा 
(३) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ना मोडकसागर या ा निीन इीं ा्क ्ॉिर पररसरामध्या 
दगडी सींरक्ष क लभींत बाींिण्याचा ददलाला काम कीं ण ना्दारामाफा त करण्यात आला आ ाा 
       सदर कामासाठी म ानगरपाललका च्या ननयमािलीनुसार चाींगल्या प्रतीचा आिण 
दजााचा बाींिकाम साद य िापरण्यात आला असून, सदर बाींिकाम साद याची 
म ानगरपाललका च्या प्रयोगराळात िाळोिाळी चाचणी करण्यात आली आ ाा तसाच या 
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कामाच्या दजााबाबतची पा णी म ानगरपाललका च्या दक्ष ता अधिकाऱ्याींमाफा त झाली 
आ ाा 
       सदर कामाबाबत  ाननक लोकप्रनतननिीींनी का लाल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाना 
ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका च्या िररषठ अधिकाऱ्याींनी सदर कामाची अींतगात चककरी ि 
पा णी का ली असता तक्रारीबाबत तथ्य आढळून आला ना ीा यामुळा ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाललका च्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर कारिाई करण्यात आलाली ना ीा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

मुांबईतील आरे िसाहतीतील आददिासी पाडयाांना  
वपण्याच ेपाणी समळण्याबाबत 

  

(३०) *  २००७७   श्री.पराग अळिणी (विलेपालिे), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील आरा िसा तीतील आददिासी पाड्यात म ानगरपाललका ना २० को्ी रुपया 
खचा करुन नळजोडणी आणली, माण न या नळजोडणीला पाणी नसल् यामुळा 
म ानगरपाललका च् या पाण् याविना आददिासी मद लाींना बोअरिाल, विद रीचा पाणी 
वपण् यासाठी िापरत असल् याचा ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर िसा तीत २७ आददिासी पाडा असून जिळपास ४००० ची 
लोकि ती िर्ाानुिर्े रा त असलाल् या या आददिासी पाड्यामध् या आज ी नागरी 
सुवििाींचा अभाि आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चककरी करण् यात आली आ ा काय, चककरी नुसार सदर 
आददिासी पाड्याच् या वपण् याच् या पाण् याच् या व् यि  ासाठी म ानगरपाललका ना २० को्ी 
रुपया खचा करुन का लाल्या नळजोडणीस पाणी न याण्याची कारणा काय आ ात तसाच 
यास जबाबदार असलाल्या अधिकाऱ्यािर कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात 
आ ा, 
(४) आददिासी पाड्याच् या वपण् याच् या पाण् याच् या व् यि  ासाठी रासन कोण या ठोस 
उपाययोजना करीत आ ा, नसल् यास, विलींबाची कारणा काय                 
आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा 
(२) आरा िसा तीतील आददिासी पाड्याींत नागरी सुवििाींचा अभाि आ ा  ा अींरत: खरा 
आ ाा 
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(३) आरा िसा तीमिील २७ आददिासी पाड्याींना पाणीपुरिठा करण्यासाठी 
म ानगरपाललका मध्या एकूण १४ प्रताि मींजूर झाला  ोताा 

यापमकय ११ दठकाणी काम पूणा झाला असून या ११ दठकाणाींमध्या एकूण २२ 
आददिासी पाडा समाविष् आ ाता सदर २२ आददिासी पाड्याींपमकय १८ आददिासी 
पाड्याींना जलजोडण्या दाऊन पाणीपुरिठा सुरु करण्यात आलाला आ ाा 

उिाररत ४ दठकाणी आददिासी पाड्यामिून यासाठी आियक या 
कागदपण नाींची पूताता न झाल्यामुळा अ्यावप पाणी पुरिठा सरुु करता आलाला ना ीा 

उरलाल्या ३ प्रतािाींपमकय २ दठकाणी धचण ननगरी ि १ दठकाणी फोसा िन याींचा 
ना- रकत प्रमाणपण न न लमळाल्यामुळा ५ आददिासी पाड्याना  पाणीपुरिठा  ोऊ 
रकलाला ना ीा 
(४) आरा िसा तीतील १८ आददिासी पाड्याींना जलजोडण्या दाऊन पाणी पुरिठा सुरु 
करण्यात आला आ ाा 

४ आददिासी पाड्यामध्या आियक या कागदपण नाींची पूताता न झाल्यामुळा 
अ्यावप पाणी पुरिठा सुरु करता आलाला ना ीा 

५ आददिासी पाड्याींसाठी धचण ननगरी ि फोसा िन याींचा ना- रकत प्रमाणपण न 
न लमळाल्यामुळा सदर दठकाणच्या पाड्याींना पाणी पुरिठा करता आलाला ना ीा 

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

खालापूर तालुक् यातील (जज.रायगड) अॅडलॅब इमॅजजिा पािा मध् ये झालेले अपघात 

(३१) *  २०९५५   श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत 
त िरे (श्रीिधान), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पा ील 
(एरांडोल), श्री.असमत सा म (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खालापूर तालुक् यातील (्जारायगड) अॅडलॅब इमॅ्जका पाका मध् या रायडड ींग रॉलीची 
रॅक तु्ल् याना मा ा फा ब्रुिारी २०१४ मध् या अपघात झाल् याप्रकरणी करण् यात आलाल् या 
गुन्  ा अन् िार्नाच् या तपासात कोणास ी दोर्ी न िरल् याबाबत माान् यायालयाना नाराजी 
व् यक् त का ल् याचा मा ा माचा २०१५ च् या पद ल् या सप् ता ात ननदरानास आला,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) तसाच सदर ू िॉ्र पाका मध्या मुींबईतील मरोळ या ील जमनाब या चार िर्ीय 
बाललका चा मा ा मा, २०१५ च्या राि्च्या आठिड्यात बुडून मृयू झाला,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल् यास, सदर ू अपघाताींचा तपास करण् यात आला आ ा काय, 
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(४) असल् यास, तपासात काय आढळून आला ि तदनुसार सदर अपघातास जबाबदार 
असणा-याींिर कोणती कारिाई का ली िा करण् यात यात आ ा, तसाच अपघातातील 
जखमीींना ि मतृ बाललका च्या कु्ूींबबयाींना आध ाक मदत लमळािी   णून कोणती 
कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) खालापूर पोलीस  ा्रन या ा प्र म कीं पनी अपघात 
र्ज्र १/२०१४ अन्िया ददनाींक ०५ फा ब्रुिारी, २०१४ रोजी २१.४५ िाा दाखल 
करण्यात आला  ोताा 

सदर अपघाताच्या पुढील चककरीिरुन खालापूर पोलीस  ा्रन या ा 
काागुाराक्रा३४/२०१४, भाादींाविा कलम २८७, ३३७, ३३८ अन्िया ददनाींक ७ माचा, २०१४ 
रोजी गुन् ा दाखल करण्यात आला आ ाा 

सदर गुन््यामध्या अपघातग्रत को्ल राईडमिील व् ील ॲसेंब्लीमिील 
तु्लाला एक्सल रॉड  ा ताींबण नक अलभप्रायाकररता सािाजननक बाींिकाम विभागाकडा 
पाठविण्यात आला  ोताा 

सदरचा तु्लाला एक्सल रॉड पररक्ष णाकररता मा्लजी इीं्जननयरीींग 
आयाआया्ीा पिई, मुींबई या ा पाठविण्यात आला  ोताा याींनी ददलाल्या अ िालाच्या 
अनुर्ींगाना तज्ञाींचा अलभप्राय, सिा ताींबण नक बाबीींचा विचार करुन ि अ िाल विचारात 
घािून आरोपीींिर दोर्ारोपपण न न्यायालयात सादर करण्याची कायािा ी करण्यात यात 
आ ाा 
(२)  ोया 
(३) तपासामध्या असा आढळून आला आ ा कय, सकातसलीम मोईस बकसामुसा याींची 
मुलगी कुाझानाब द च्यास  िॉ्र पाका मिील िाव्  पुल या िॉ्र राईडमध्या पाण्यात 
खाळत असताना अचानक नतचा पाय स्कल्याना ती पाण्यात पडून बुडालीा नतला 
िरीत बा ार काढून िॉ्र पाका मिील माडीकल सें्रमध्या प्रा लमक उपचार करुन 
नतला खोपोली या ील  ॉपी्लमध्या नाला असता ती मतृ झाल्याचा डॉक््राींनी घोवर्त 
का लाा 

या प्रकरणी, मयत मुलगी कुाझानाब द च्या आईिडीलाींनी सदर घ्ना  ी 
अपघात िरुपाची असल्याना कोणाविरुध्द ी तक्रार नसल्याचा लाखी जबाब ददला 
आ ाा 

या प्रकरणी, खालापूर पोलीस ठाणा या ा अामाृरान२३/२०१५, 
सीाआरापीासीा१७४ अन्िया अकमात मृयू दाखल करण्यात आला असून प्रकरण 
पोलीस तपासािर प्रलींबीत आ ाा 
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(४) अपघातातील जखमीींना ि मतृ बाललका च्या कु्ुींबबयाींना आध ाक मदत दाण्याबाबत 
पोलीस विभागाचा सींबींि यात ना ीा त ावप, इन्रुरन्स क्लाम करण्याकररता पोलीस 
ठाणाकडून लागणाऱ्या कागदपण नाींची पुताता करण्यात यात असताा 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

निीन नाांदेड प्रशासनाच्याितीने भूखांड धारिाांसह ससडिोच्या योजनेबाबत 
  

(३२) *  १७०९०   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नाींदाड ्जल््यातील लसडको निीन नाींदाड प्ररासनाच्याितीना भूखींड िारकाींस  
लसडकोच्या एक ता चार योजनातील अनाक घरिारकाींनी म ानगरपाललका त 
विलीननकरणानींतर तब्बल १० िर्ांनी सािाकर, पाणी पुरिठा, मालसक कजा  प्ता 
घरिारकाींच्या रकमापो्ी नो्ीसा बजािल्याना घरमालक ि भूखींडिारकाींत तीव्र नाराजी 
पसरली असल्याचा मा ा मा, २०१५ मध्या िा या सुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा 
खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, घरमालक ि भूखींडिारकाींना सदरील रकमा मूळ रकमाच्या पाच प् 
दींडासद त लािण्यात आल्याना प्रचींड असींतोर् पसरला असुन या सींदभाात आींदोलन 
करणार असल्याना रासन िरीत याबाबत आियक कायािा ी करणार िा करीत आ ा 
काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) ना ीा परींतु नविन नाींदाड प्रकल्पाचा लसडको्िारा 
विकास झाल्यानींतर सदर प्रकल्पाचा  ताींतरण नाींदाड िाघाळा म ानगरपाललका कडा 
करण्यात आलाा  ताींतरणापूिी नागरीकाींसाठी दाण्यात याणाऱ्या सािाजननक ददिाबती, 
पाणी पुरिठा ि इतर सािा-सुवििाींपो्ी लसडकोकडून कर आकारला जात  ोताा 
लसडकोकडून आकारल्या गालाल्या कराींचा िाळािर भरणा न का ल्यास विलींबरुल्काना 
आकारणी करण्यात याताा सन २००५ मध्या  णजा  ताींतरणापूिी सींबींधित 
 कबाकयदाराना कराींचा भरणा करणा आियक  ोताा परींतु, ज्या  कबाकयदारानी 
कराींची रक्कम लसडकोला जमा का लाली ना ी याींना नो्ीसा बजािण्यात आली आ ाता 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांची ररांग ोन िाजविायाने तरुणाची हत्या झाायाबाबत 
  

(३३) *  २०८०५   श्री.विजय औ ी (पारनेर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), श्री.असमन प ेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

 (१) लरडी (्जा अ मदनगर) या ील सागर सुभार् राजिळ या वि्याथ्यााच्या 
मोबाईलिर डॉाबाबासा ाब आींबाडकर याींच्यािरील गाण्याची ररींग्ोन िाजल्याच्या 
कारणािरुन तडीपार गुींड विराल कोता ि याींच्या सा ीदाराींनी सदर वि्याथ्यााचा 
अप रण करुन, दगडाना ठा चून ि अींगािर गाडी घालून ननघृाणपणा  या का ल्याचा 
ददनाींक १६ मा, २०१५ रोजी िा यासुमारास ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त  याप्रकरणी चककरी करण्यात आलाली आ ा काय ि यानुसार 
पुढा कोणती कारिाई करण्यात आली िा यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२)  ोय 
     सदर प्रकरणी लरडी पोलीस  ा्रन गुरनींा१०३/२०१५ भाादींाविाका३०२, ३६३, 
३६६, ३९५, २०१, १४३, १४८, १०९ स  अनुसूधचत जाती जमाती अयाचार प्रनतबींि 
कायदा कलम ३(२)(५) ि कलम ३(१)(१०) प्रमाणा ददा१६.५.२०१५ रोजी गुन् ा दाखल 
करण्यात आला असून, गुन् ा तपासािीन आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

औरांगाबाद शहरात िाहने जाळण् याच ेप्रिार सुरु असायाबाबत 
  

(३४) *  १९९६२   श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी) : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
  

(१) औरींगाबाद र रातील जय भिानी नगरमिील िाळुींज पररसरात १० दचुाकयस  
एक चार चाकय िा न जाळण् यात आल् याचा ददनाींक १६ मा, २०१५ रोजी िा  या 
सुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल् यास, औरींगाबाद र रात गत का ी मद न् यापासून िा ना जाळण् याचा प्रकार 
िाींरिार सुरु असून र रातील बजाजनगर भागात तीन ददिसाींत १८ िा ना जाळण् यात 
आली  ोती,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, यासिा प्रकाराचा तपास करण् यात आला आ ा काय, तपासात काय 
आढळून आला ि  यानुर्ींगाना कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 

औरींगाबाद र रातील जय भिानी नगर ि मुकुीं दिाडी पररसर ददा १६ मा, 
२०१५ रोजी ८ दचुाकय मो्ारसायकल जाळल्याबाबत गुारानींा३०९/१५ भाादींाविा ४३५, 
ददा१४/०५/१५ रोजी १ मो्ार सायकल जाळल्याबाबत गुारानींा३०१/१५ भाादींाविा४३५ ि 
३४, ददा२२/०५/१५ रोजी १ मो्ार सायकल जाळल्याबाबत गुारानींा १७५/१५ 
भाादींाविा४३५, ददा२१/०४/१५ रोजी १ ररक्ष ा, १ मो्ार सायकल ि इींडडका कार 
जाळल्याबाबत गुारानींा १८७/१५ भाादींाविा४३५ ि ४२७ याप्रमाणा गुन् ा दाखल आ ाता 
(२) पोलीस  ा्रन एमआयडीसी िाळुींज  द्दीत बजाजनगर भागात जानािारी-१५ ता मा-
१५ अखार ४१ दचुाकय ि चारचाकय िा ना जाळल्याबाबत गुारानींा ४, ६, १५, ४१, ४२, 
४४, ४९, ५२, ६३, ८०, १०३, २०० भाादींाविा ४३५ प्रमाणा तसाच गुारानींा ९५/१५ 
भाादींाविा ३८०, ४३५, ४११ ि ३४ प्रमाणा गुारानींा १२१/१५ भाादाविा ४३५, ३४ प्रमाणा 
असा एकूण १४ गुन् ा दाखल आ ाता 
(३) गुारानींा ४९/१५ मध्या १, गुारानींा ९५/१५ मध्या १ ि गुारानींा १२१/१५ मध्या १ असा 
३ आरोपीस अ्क करण्यात आली असून सदर आरोपी विरुध्द न्यायालयात दोर्ारोप 
सादर करण्यात आला आ ाा उिारीत गुन््याींचा तपास चालू आ ाा 
(४) विलींब झालाला ना ीा 

----------------- 
मुांबईतील िाळबादेिी येथील गोिुळ ननिास इमारतीच ेपुनिासन िरण्याबाबत 

(३५) *  १७५२३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.असमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.ददलीप िळसे-पा ील 
(आांबेगाि), श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुभाष 
भोईर (िायाण ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.विजय औ ी (पारनेर), 
श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.अबू आजमी (मानखूदा सशिाजीनगर), अॅड.िारीस पठाण 
(भायखळा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
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श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.असमत सा म (अांधेरी पजश्चम), श्री.जयांत पा ील 
(इ्लामपूर), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), 
श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.सांजय 
पोतनीस (िसलना), श्री.रमेश ल िे (अांधेरी पूिा), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिा), श्री.भरतशेठ गोगािले 
(महाड), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील काळबादािी या ील गोकुळ ननिास इमारतीला ददनाींक ९ मा, २०१५ रोजी 
लागलाल् या भीर्ण आगीमध् या सदरची इमारत कोसळून अ्ग्नरमन दलातील तीन 
अधिकाऱ् याींच् या मृ यू ि स ा जण गींभीर जखमी झाल् याची घ्ना घडली आ ा,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) असल् यास, इमारतीींचा ऑडी् ि फायर ऑडी् न करणा, गतकाळात अ्ग्नकाींडाचा 
प्रसींगी अ्ग्नरमन दलाच्या जिानाींच्या झालाल्या मृयूच्या कारणाींचा रोि घाऊन 
उपाययोजना न करणा, अ्ग्नरमन दलातील जिानाींना पुरविण्यात याणा-या आग 
प्रनतबींिक गणिार,  ातमोजा, बु्, माक याींच्या दजााची कसून तपासणी न करणा, 
अ्ग्नरोिक गणिार ि सािनसामुग्रीच्या िापर विर्यक पररक्ष णाचा अभाि इयादी 
गींभीर बाबीींच्या ननषकाळजीपणास जबाबदार असलाल् या म ानगरपाललका च्या प्ररासकयय 
अधिकाऱ्याींविरोिात कोणती कारिाई का ली आ ा िा करण्यात यात आ ा, 
(३) असल् यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला ि  यानुसार सदर इमारतीला लागलाल् या आगीमध् या मतृ झालाल् या कु्ुींबबयाचा ि 
इमारतीमध् या रा णा-या कु्ुींबबयाींच् या पुनिासनाबाबत तसाच जुन् या मोडकळीस 
आलाल् या उपकरप्राप् त इमारतीींच् या पुनिासनाबाबत कोणती कायािा ी का ली िा करण् यात 
यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा 

सदर दघुा् नामध्या अ्ग्नरमन दलाच्या ४ िररषठ अधिकाऱ्याींचा मृयु झाला 
तसाच ५ अ्ग्नरमन दलाचा कमाचारी ि ६ व्यक्ती जखमी झाल्या  ोयाा 
(२) मुींबईतील काळबादािी या ील गोकुळ ननिास  ी इमारत उपकर प्राप्त खाजगी 
इमारत आ ा आिण म ाराषर आग प्रनतबींिक ि जीि सींरक्ष क उपाययोजना 
अधिननयम २००६ अींतगात प्रयाक इमारतीचा फायर ऑडी् करुन घाण्याची जबाबदारी 
इमारतीचा मालक/भोगि्ादार ककीं िा सीं ा याींची असताा 
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याचप्रमाणा अ्ग्नरमन दलातील ७७ अधिकाऱ्याींची नामननदेलरत अधिकारी 
 णून नामणूक करण्यात आलाली असून याींच्यामाफा त इमारतीींची ननयलमत तपासणी 
करण्यात यात आ ा ि सदर काय्याच्या तरतुदीनुसार ज्या इमारतीींमध्या ण नु्ी 
आढळल्यास इमारत मालक/भोगि्ादार याींना नो्ीस बजािून सदर ण नु्ीींची पूताता 
करण्यात यात आ ाा ि जा ण नु् ीींची पूताता ठरलाल्या िाळात करीत ना ीत याींच्यािर 
सदर काय्याच्या तरतुदीनुसार कायािा ी करण्यात यात आ ाा 

प्रयाक आगीच्या दघुा् नानींतर या घ्नाची अ्ग्नरमन दलातफे चककरी 
करण्यात याता ि याप्रमाणा योग्य ती उपाययोजना िाळोिाळी अींमलात आणण्यात याताा 

अ्ग्नरमनाच्या िाळी अधिकारी ि कमाचारी याींना सुरक्षक्ष तताच्या दृष्ीना सन 
२०१० मध्या पीापीाईा सींच दाण्यात आला  ोताा सदर सींचाच्या दजााची तपासणी रासन 
मान्यताप्राप्त प्रयोगराळामध्या करण्यात आली आ ाा 

याचप्रमाणा अ्ग्नरमन दलातील सिा अधिकारी कमाचारी याींना सन २०१५-
१६ या आध ाक िर्ाामध्या निीन पीापीाईा सींच लिकरच दाण्यात याणार आ ाा 

उपरोक्त ितु् तीचा विचार करता, म ानगरपाललका च्या प्ररासकयय 
अधिकाऱ्याींविरुध्द कुठल्या ी प्रकारची कारिाई करण्यात आलाली ना ीा 
(३) सदर इमारतीला लागलाल्या आगीची सखोल चककरी अनता आयुक्त याींच्या 
अध्यक्ष ताखाली नामलाल्या सलमतीमाफा त करण्यात आली  ोतीा याचप्रमाणा या 
आगीमध्या मृयुमुखी पडलाल्या अधिकाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना मनपाच्या प्रचललत 
पध्दतीप्रमाणा रोख रक्कम दाण्यात आलाली आ ाा 

याचप्रमाणा याींच्या कु्ूींबातील प्रयाकय एका व्यक्तीला म ानगरपाललका मध्या 
नोकरी दाण्यात याताा सदर घ्नात मतृ पािलाल्या दोन अधिकाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना 
म ानगरपाललका मध्या नोकरी दाण्यात आली असून, उिाररत २ अधिकाऱ्याींच्या 
कु्ुींबबयाींच्या िमय्क्तक अडचणीींमुळा स्यपरर् तीत याींना म ानगरपाललका च्या 
सािात सामािून घाण्यात आलाला ना ीा त ावप, योग्य िाळी याींच्या कु्ूींबबयाींच्या 
मागणीप्रमाणा म ानगरपाललका सािात सामािून घाण्यात याईला 

सदर इमारतीत रा णाऱ्या कु्ुींबबयाींना  ाडाना प्रभादािी या ा सींक्रमण 
लरबीराींचा गाळा वितरीत करुन याींच्या तापुरया ननिासाची सोय का लाली आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ी. 

----------------- 
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ठाणे जजा ्यातील िुळगाांि बदलापूर नगरपासलिा हतीलीतील माांजलयेथ येथील मोहन 
ग्रीन िुड या इमारतीला पयाािरण विभागाची परिानगी नसायाबाबत 

(३६) * १९३०९   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ) : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणा ्जल् ्यातील कुळगाींि बदलापूर नगरपाललका  द्दीतील माींजलयेथ या ील मो न 
ग्रीन िुड या इमारतीला पयाािरण विभागाची परिानगी नसताना नगरपाललका ना 
इमारत बाींिकाम परिाना ददला असून सदर इमारत नगरपाललका च् या प् लॅन प्रमाणा न 
बाींिता पाककंगच् या जागािर कमलरायल गाळा काढून विकला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, यानुसार पयाािरण 
विभागाची परिानगी नसताना बाकायदालररपणा बाींिकाम परिानगी दाणा-या 
नगरपाललका च् या सींबींधित अधिका-याींिर ि प् लॅनप्रमाणा बाींिकाम न करणाऱ्या 
विकासकािर कोणती कारिाई करण् यात आली अ िा करण् यात यात आ ा, 
(३) अ्याप कारिाई का ली नसल् यास, ददरींगाईची कारणा कोणती ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींरत: खरा आ ाा 
कुळगाि बदलापूर नगरपाललका ना पयाािरण विभागाचा ना- रकत दाखला 

घाण्याच्या अ्ीिर, विकासक मााएम-२ ररअल््सा लॅबबलल्ी याींना सुिारीत बाींिकाम 
परिानगी ददनाींक २१.२.२०१३ अन्िया ददली आ ाा 

त ावप, सींबींधित विकासकाना पयाािरण विभागाचा दाखला न घाता १३ 
इमारती ि १ बींगला असा बाींिकाम का ला आ ाा तसाच दोन इमारतीच्या (५ विींग) 
तळघरामध्या अनधिकृत व्यापारी गाळ्याचा बाींिकाम का ल्याचा मा, २०१५ मध्या 
ननदरानास आला आ ाा 
(२) ि (३) विर्याधिन इमारत बाींिकामाबाबत सदर विकासकास नकाराप्रमाणा 
बाींिकाम का ला नसल्याच्या कारणाति ददनाींक १९.१०.२०१३ अन्िया नो्ीस दाण्यात 
आलीा त ावप, याबाबत पुढील कायािा ी का ल्याचा ददसून यात ना ीा 

ददनाींक २७.११.२०१४ मध्या भोगि्ा दाखला लमळण्याति विकासकाना 
का लाल्या विनींती अजााची छाननी करतािाळी पयाािरण विभागाच्या परिानगीलरिाय 
बाींिकाम का ल्याचा ननदरानास आल्यािरुन, विकासकास ददनाींक १३.१.२०१५ रोजी 
कारणा दाखिा नो्ीस बजािण्यात आलीा 

यालरिाय ददनाींक ६.५.२०१५ च्या तपासणीमध्या दोन इमारतीमध्या 
पाकका गच्या जागािर गाळ्याचा बाींिकाम का ल्याचा ननदरानास आल्यािरुन ददनाींक 
८.५.२०१५ रोजी सदर अनधिकृत गाळा काढून ्ाकण्याबाबत विकासकास नो्ीस 
दाण्यात आलीा 
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उपरोक्त ितु् ती विचारात घाता अनधिकृत बाींिकामाबाबत नो्ीस 
ददल्यानींतर कायािा ी न  ोणा, पयाािरणविर्यक बाबीींच्या उल्लींघनाबाबत कायािा ी न 
करणा, म ाराषर प्रादालरक नगर रचना अधिननयम, १९६६ काय्यातील तरतुदीनुसार 
नो्ीस न दाणा या अननयलमतता विचारात घाता सदर प्रकरणी सवितर चककरी करुन 
अ िाल दाण्याबाबत ्जल् ाधिकारी, ठाणा याींना सूचना दाण्यात आल्या आ ाता सदर 
अ िाल प्राप्त झाल्यानींतर आियक ती कायािा ी करण्यात याईला 

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

मुांबई महानगरपासलिेच्या आरोग्य विभागाने प्रससध्द िेलेाया आिडिेारीमध्ये 
मदहलाांचा क्षयरोगामुळे होत असलेाया मतृ्यूबाबत 

  

(३७) *  १७०३२   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री. 
विजय िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) सन २०१०-११ या िर्ी मुींबई म ानगरपाललका च्या आरोग्य विभागाना प्रलसध्द 
का लाल्या आकडािारीनुसार २२२ गभािती मद लाींचा क्ष यरोगामुळा मृयू झाला  ोता, 
त ावप या आकड्यात गाल्या दोन-तीन िर्ाात प्रचींड िाढ झाली असून सन २०१४-
२०१५ या िर्ाात मुींबईतील विविि रुग्णालयात एकूण ३१९ गभािती मद लाींचा 
क्ष यरोगामुळा मृयु झाल्याची बाब मा ा मा, २०१५ मध्या िा या सुमारास ननदरानास 
आली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, क्ष यरोग झालाल्या गभािती मद लाींना कोणया बाबीचा ण नास झाल्यास 
का ी रुग्णालयात याींची तपासणी सुध्दा करण्यात यात ना ी, इतका  नव् ा तर 
एखा्या क्ष यरोगाना ग्रत असलाल्या गभािती मद लास दाताचा दखुणा असला तरी 
डॉक््र याींच्यािर उपचार करीत नसल्याना पररणामी याींचा मृयु  ोतो,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, सदर चककरीत काय 
ननषपन्न झाला ि यानुसार क्ष यरोगग्रत गभािती माताींचा मृयु रोखण्याच्या दृष्ीना 
आिण क्ष यरोगाच्या िाढया प्रमाणाला आळा घालण्याच्या दृष्ीना कोणती 
प्रनतबींिामक उपाययोजना का ली आ ा िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा सन २०१४-१५ मध्या ३८ गभािती मद लाींचा 
क्ष यरोगामुळा मृयू झाला आ ाा 
(२)  ा खरा ना ीा गभािती मद लाींची प्रसुतीपूिा धचककसाकें र गात ननयलमत तपासणी 
का ली जाता ि आियकतानुसार और्िोपचार करण्यात याताता 

सदर ू गभिाती ्ण नयाींमध्या क्ष यरोगाची लक्ष णा आढळल्यास याींना सुिाररत 
राषरीय क्ष यरोग ननयींण नण कायाक्रमाींतगात कें र गात उपचार का ला जाताता 

याव्यनतररक्त आणखी का ी ण नास झाल्यास याींना िम्यकयय सल्ला ि पुढील 
उपचारासाठी िम्यकयय म ावि्यालय ि सिासािारण रुग्णालय या ा सींदलभात का ला 
जाताा 
(३) क्ष यरोगग्रत गभािती मद लाींचा मृयू रोखण्याच्या दृष्ीना ि क्ष यरोगाच्या िाढया 
प्रमाणाला आळा घालण्याच्या दृष्ीना ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका माफा त खालीलप्रमाणा 
उपाययोजना करण्यात यात आ ात :- 

 प्रयाक गभािती मद लामध्या क्ष यरोगाची लक्ष णा आढळल्यास या 
मद लाची  ुींकय तपासणी तसाच ICTC कें र गामध्या HIV चाचणी करण्यात 
याताा 

 रोगप्रनतकारक रक्ती िाढविण्याकररता आियक आ ाराची माद ती 
दाण्यात याता समुपदारन करण्यात याताा 

 चाचणी का ल् यानींतर क्ष यरोगाचा ननदान झाल्यास ताकाळ और्िोपचार 
सुरु करण्यात यातोा 

 तसाच िाळोिाळी और्िोपचाराचा पाठपुरािा करण्यात यातोा 
 क्ष यरोगाबाबत व्यापक जनजागतृी मोद म राबविली जाताा 

(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 
----------------- 

धुळे महानगरपासलिेची आधथाि ज्थती अत्यांत बबि  झाायाबाबत 

(३८) *  १६४५४   श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुळा म ानगरपाललका ची आध ाक ् ती अयींत बबक् झालाली असून सुमारा ४० 
को्ी पयतं दाणा आ ा, उपन्नापाक्ष ा खचा अधिक अरी परर् ती ननमााण झाली 
असल्याचा मा ा मा, २०१५ मध्या िा या दरयान ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा 
काय, 
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(२) असल्यास, रासनाना राज्यातील अरा बबक् आध ाक परर् तीला सामना करािा 
लागणाऱ्या म ानगरपाललकाींसाठी मागादरान करण्यासाठी का ी तज्ञ मींडळीची ननयुक्ती 
का ली आ ा काय िा िुळा म ानगरपाललका ची आध ाक ् ती सुिारण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना का ली आ ा काय, 
(३) असल्यास, याचा तपरील काय,         
(४) सदर तपरील उपलब्ि नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणा काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२) ि (३) बबक् आध ाक परर् तीचा सामना कराव्या लागणा-या 
म ानगरपाललकाींसाठी मागादरान करण्यासाठी तज्ञ मींडळीची ननयुक्ती का लाली ना ीा 

त ावप ददनाींक ०१ा१२ा२०१४ पासून ररक्त असलाल् या आयुक्त, िुळा 
म ानगरपाललका या पदािर ददा१३ा४ा२०१५ च्या आदारान्िया आयुक्ताींची ननयुक्ती 
करण्यात आली आ ाा तसाच िुळा म ानगरपाललका च्या उपन्न िाढीकरीता मालमता 
करिाढ, जुन्या इमारतीच्या िापरात झालाल् या बदलानुसार मालमता कर आकारणा, 
बाकायदारीर नळ जोडणीसाठी दींडामक कारिाई करणा, व्यािसायकाींची लाखा तपासणी 
करणा, अनधिकृत बाींिकामासाठी दींडामक कारिाई करणा अरा उपाययोजना 
म ानगरपाललका माफा त करण्यात यात आ ाता 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

सभांिडी (जज.ठाणे) तालुक् यातील ५२ गािाांचा समािेश 
एम.एम.आर.डी.ए. मध् ये िेायाबाबत 

(३९) *  २४३६६   श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लभींिडी (्जाठाणा) तालुक् यातील ५२ गािाींचा समािार एमाएमाआराडीाएा मध् या 
का ला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, या क्ष ाण नाचा विकास आराखडा बनविण् यास सींबींधित अधिका-याींकडून 
ददरींगाई का ली जात असुन  यामुळा   ाननक भूमीपुण न रद िाराींना आपल् या जुन् या 
घराींचा विकास करण् यास बािा ननमााण झाल् याची बाब ददनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी 
िा  या सुमारास ननदरानास आली आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, गोदामाींच् या सुरु असलाल् या अिमि बाींिकामािर कारिाई करण् यास 
सींबींधित अधिका-याींकडून ददरींगाई का ली जात असल् यामुळा ग्रामीण भागात अिमि 
गोदामाींचा जाळा पसरलाला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
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(४) असल् यास, याबाबत रासनाना कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लभिींडी तालुक्यातील ५१ गािाींच्या (सुिाररत ६० गाींिा) 
लभिींडी पररसर अधिसुधचत क्ष ाण नासाठी ददा १७/३/२००७ च्या अधिसुचना्िारा म ाराषर 
प्रादालरक ि नगर रचना अधिननयम, १९६६ चा कलम ४० अन्िया मुींबई म ानगर 
प्रदार विकास प्राधिकरणाची विरार् ननयोजन प्राधिकरण  णून ननयुक्ती करण्यात 
आली आ ाा 
(२) सदर ५१ गािाींची (सिुाररत ६० गाींिा) प्रारुप विकास योजना रासनाना 
अननधियमाच्या कलम ३१ अन्िया वि ीत िाढीि मुदतीत ददा ११/३/२०१५ च्या 
अधिसुचना्िारा मींजूर का ली आ ाा सदर ू मींजूर विकास योजना ि विकास ननयींण नण 
ननयमािलीनुसार या अधिसुधचत क्ष ाण नात विकास अनुज्ञाय आ ाा 
(३) ना ीा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

पनिेल (जज.रायगड) ससडिो हतीलीतील इमारतीांिर  
मोबाईल  ॉिसा उभारण् यात येत असायाबाबत 

  

(४०) *  २१३४१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघा ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पनिाल (ताापनिाल, ्जारायगड) लसडको  द्दीतील इमारतीींिर उभारण् यात आलाला 
मोबाईल ्ॉिसा  ्विण् याची मागणी अनाक सोसाय्ीींच् या तक्रारीींिरुन   ाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या िा  या सुमारास व् यि  ापकयय सींचालक, 
लसडको लला, याींच् याकडा ननिादना्िारा का ली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, मोबाईल ्ॉिसा मिून ननघणा-या वि्युत चुींबकयय ल रीींमुळा मनुष य, 
प्राणी तसाच नमसधगाक सींतुलनािर दषु पररणाम  ोतो  ा विविि चाचण् याींमिून लसध् द 
झाला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, मानिी जीिनािर ि नमसधगाक सींतुलनािर दषु पररणाम करणारा मोबाईल 
्ॉिसा  ्विण् यासाठी रासनाना कोणती कायािा ी का ली आ ा िा करण्यात यात 
आ ा, असल्यास,  याचा  िरुप काय, 
(४) नसल् यास, यासींदभाात रासन नन्चत िोरण ठरविणार आ ा काय ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पनिाल मिून ननिादना उपलब्ि झालाली ना ीत त ावप, 
खाींदा कॉलनी, खारघर ि िारी इयादी लसडको  द्दीतील दठकाणाींकरीता ननिादन प्राप्त 
झाली आ ाता 

(२), (३) ि (४) उपलब्ि माद ती नुसार, मोबाईल ्ॉिसामिून ननमााण  ोणाऱ्या 
वि्युत चुींबककय ल री आयोनाय्जींग नसल्याना मनुषय, प्राणी तसाच नमसधगाक 
सींतुलनािर पररणात  ोत असल्याचा लसध्द  ोत ना ीा त ावप, दरूसींचार सुवििाींच्या 
जाळ्यासाठी उपकरणाींची ि बास  ा्रनची उभारणी याबाबत दरूसींचार विभागाना 
ठरिून ददलाल्या मागादराक सचूनाींच्या आिारा ददा ४.३.२०१४ च्या अधिसूचनानुसार 
िोरण नन्चत का ला आ ाा सदर िोरणानुसार इलाक्रो-मॅग्नाद्क कफल्ड, रॅडीएरन 
नॉसा (ईाएमाएफ) सींदभाात मोबाईल ्ॉिर उभारण्यापूिी दरुसींचार विभागाची पूिा 
मान्यता घाणा बींिनकारक आ ाा 

----------------- 
  
राज्यातील शासिीय अधधिारी ि िमाचाऱ्याांची सव्िा लाख पदे ररक्त असायाबाबत 

(४१) *  १६५३१   िुमारी प्रझणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि 
चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी), श्री.िुणाल 
पा ील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुभाष भोईर 
(िायाण ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.िे. 
पाडिी (अक्िलिुिा), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.मधुिरराि चव्हाण (तुळजापूर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फल ण), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), 
श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार दहल), श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िु े (जळगाि 
जामोद), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील जनताला नन्चत कालाििीत रासनाच्या सािा लमळाव्यात यासाठी 
म ाराषर लोकसािा  क्क अध्यादार (२०१५) काढण्याचा ननणाय ददनाींक २१ एवप्रल, 
२०१५ रोजी िा यासुमारास घातला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदरील अध्यादारानुसार पद ल्या ्प्प्यात सािारण १६० सािा उपलब्ि 
करुन दाणार असून या सािा दाण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कठोर कारिाई 
का ली जाणार आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अधिकारी ि कमाचाऱ्याींची अींदाजा सव्िा लाख पदा ररक्त 
असून मा मद न्याच्या राि्ी सुमारा १५  जार कमाचारी ननिृत  ोत असल्याना सदर ू 
काय्याची अमींलबजािणी  ोण्याबाबत प्रनधचन्  ननमााण झाला असल्याचा मा ा मा, 
२०१५ मध्या िा या दरयान ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, सदर ू काय्याची अमींलबजािणी  ोण्यासाठी तसाच ररक्त पदा 
भरण्याकररता रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२)  ोय, 
म ाराषर लोकसािा  क्क अध्यादार, २०१५ मिील कलम १० ि १२ मध्या लोकसािा 
दाण्यात कसूर करणा-या पदननदेलरत अधिका-याींिर कारिाई करण्याची तरतूद 
करण्यात आलाली आ ाा 
(३) ि (४) रासकयय कायाालयात एकूण मींजूर पदाींपमकय समुारा १८ ्क्का  पदा ररक्त 
आ ाता त ावप म ाराषर लोकसािा  क्क अध्यादार, २०१५ च्या अींमलबजािणी करीता 
माद ती तींण नज्ञानाच्या स ाय्याना लोकसािा ऑनलाईन दाण्याची कायािा ी करण्यात यात 
आ ा, यामुळा अींमलबजािणीिर विपररत पररणाम  ोणार ना ीा 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

मुांबई महानगरपासलिा िरळी येथील लव्हग्रोव्ह पांपीग ् ेशनबाबत 
  

(४२) *  २४१८४   श्री.नरेंद्र मेहता (समरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई म ानगरपाललका िरळी या ील लव् ग्रोव्  पींपीग  ा्रनचा ८९ को्ी ६३ 
लाख रुपयाींचा कीं ण ना् युनन् कन्सोलराअम या कीं ण ना्दाराला मा ा नोव् ेंबर, २०१० मध्या 
िा या सुमारास दाण्यात आला  ोता,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं ण ना्दाराला प्ररासकयय आराखडा मींजुर झाल्यानींतर 
कीं ण ना्दाराना खोदकाम सरुु का ला असता यास ५७ को्ी ३७ लाख रुपया अदा करण्यात 
आला,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, सदरचा काम नींतर पुणा  ोणा अरक्य असल्याचा मुींबई 
म ानगरपाललका माफा त साींगण्यात आला,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी झालाल्या नुकसानास जबाबदार अधिकाऱ्याींिर रासनाना 
कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िरळी या ील लव् ग्रो  पजान्य जल उदींचन कें र गाच्या 
कामासाठी रुा८९,६३,१५,६८४/- चा कायाादार माा युनन्ी एमाॲण्ड पीा- डब्ल्यूापीाका ा 
कन्सोलराअम या कीं ण ना्दाराला ददनाींक २१.११ा२००७ रोजी दाण्यात आला  ोताा परींतु 
ताींबण नक कारणाति प्रकल्पाची जागा बदलािी लागली ि त्नींतर ददनाींक १३.०४.२०११ 
रोजी निीन जागा उपलब्ि करुन दाण्यात आली ि कीं ण ना्ात फा रफार करुन 
रुा११६,८५,३०,००/- (सात िर्े प्रचालन ि परररक्ष ण कालाििीस ) एिढ्या ककीं मतीत 
निीन कायाादार दाण्यात आला आ ाता 
(२) सदर कामाच्या प्ररासकयय इमारतीचा पाइल फाऊीं डारनचा काम करण्यात आलाा 
याकररता कीं ण ना्दारास रुा५७,२९,८७४/- इतकय रक्कम अदा करण्यात आली आ ाा 
(३)  ा खरा ना ीा सदर काम पूणा झाला असून, सदर प्रकल्पाचा लोकापाण सो ळा 
ददनाींक १७ जून, २०१५ रोजी सींपन्न झालाा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
पुण् यातील मेरोच् या दसु-या  प् प् याला मांजूरी देण् याबाबत 

(४३) *  १९६५०   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८२४४ 
ला ददनाांि १० माचा, २०१५ रोजी ददलेाया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणा र रातील मारो राल्िाचा मुळ प्रताि राज्य रासनामाफंत कें र ग रासनाकडा 
सादर का ला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) पुण् यातील मारोच् या पद ल् या ्प् प् याच् या मींजूरीनींतर दसु-या ्प् प् याला मींजूरी 
दाण् याबाबत दोन मद न् याचा विलींब झाल् यामुळा मारोचा खचा ६० को्ी रुपयाींनी िाढला 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) पुणा मारो प्रकल्पास कें र ग रासनाची मान्यता लमळविण्यासाठी राज्य रासनाना 
कोणता प्रयन का ला आ ात, सदर मींजूरी का व्  ा दाण् यात याणार आ ा ि मारोचा काम 
प्र यक्ष ात का व्  ा सुरु  ोणार आ ा 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा 
(२) पुणा मारो राल्िा प्रकल्प प्रताि  ा ऑग् २०१४ चा दराप्रमाणा कें र गरासनास 
सादर करण्यात आला आ ाा आताचा दराप्रमाणा प्रकल्पीय रक्कमात िाढ  ोण्याची 
रक्यता नाकारता याणार ना ीा 
(३) पुणा मारो राल्िा प्रकल्पाच्या ्प्पा क्रा१ मिील माधगाका क्रा१ वपींपरी धचींचिड ता 
िारगा् ि माधगाका क्रा२ िनाज ता रामिाडी या दोन् ी माधगाकाींचा एकबण नत प्रताि 
राज्य रासनामाफा त कें र ग रासनास सादर करण्यात आला असून यास अनुसरुन कें र ग 
रासनाना ददा११/०२/२०१४ चा पण नान्िया तित: मान्यता ददली आ ाा कें र ग रासनाची 
अींनतम मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर पुणा मारो राल प्रकल्पाचा काम सुरु  ोणा अपाक्षक्ष त 
आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
नागपुर शहरामध् ये पाणीपुरिठा िरण्यास ओसीडब् ा यू िां पनीशी िरार िेा याबाबत 

(४४) *  २११५३   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपुर र रामध् या पाणीपुरिठा करण्यास ओसीडब् ल् यू कीं पनीरी करार का ल् याना 
म ानगरपाललका ला २६ को्ी रुपयाचा तो्ा झाल् याचा ठपका म ालाखापररक्ष काींना का ला 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, नागपुर म ानगरपाललका ना ओसीडब् ल् युला सन २०१२-१३ मध् या १४ 
को्ी २३ लक्ष  रुपया सन २०१३-१४ मध् या १२ को्ी १ लक्ष  रुपया अनतररक् त ददला 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, नागपुर म ानगरपाललका ना पाणीपुरिठयाचा कीं ण ना् ददला  ोता ता उदद्दष ्ा 
पूणा का ला आ ा काय, म ानगरपाललका ना ओसीडब् ल् युला २६ को्ी अनतररक् त दाण् यात 
आला  यासींबींिाना चककरी का ली आ ा काय, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) नागपूर म ानगरपाललका ना ऑरेंज लस्ी 
िॉ्र प्रायव् ा् लला (ओासीाडब्ल्यू) या कीं पनीबरोबर का लाल्या कराराबाबत म ालाखापाल 
नागपूर याींनी लाखा आक्ष ाप उप् त का ला आ ाा 

या लाखा आक्ष ापाचा ननराकरण करण्याबाबतची कायािा ी म ानगरपाललका तफे 
करण्यात यात आ ाा 

नागपूर म ानगरपाललका ना ऑरेंज लस्ी िॉ्र प्रायव् ा् लला (ओासीाडब्ल्यू) 
या कीं पनीबरोबर का लाल्या करारनायानुसार प्रमुख उद्दीष्पूतीच्या कामाींची आजची 
स्य् ती खालीलप्रमाणा असून, सदरची कामा प्रगती प ािर आ ाता 

 
अ.क्र. उतीलीष्ट्  पूणा झालेली 

िामे 
पूणा झालेाया 

िामाची  क्िेिारी 
१ जुन्या जलिाद न्या 

बदलविणा 
५७४.०० 
ककामीा 

४५१.९१ 
ककामीा 

७८.७३% 

२ घरोघरी नळ जोडणी ३,२०,२११ ८३,२६९ २६.००% 
३ इलाक्रॉननक फ्लो मी्र 

बसविणा 
८२ ५४ ६५.८५% 

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

मुांबईतील मालाड पजश्चमेिडील ऑक् सा बीचिर बुडून  
मतृ्यू होण्याच्या प्रमाणात िाढ झाायाबाबत 

 (४५) *  २३४९६   श्री.असमत सा म (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील मालाड प्चमाकडील ऑक् सा बीचिरील बुडण् याचा प्रमाणात िाढ 
झाली असून सन १९९९ पासून आजपयतं ८० जणाींचा बुडून मृ यू झाला असल्याची 
बाब मा ा मा, २०१५ मध्या िा या सुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, मुींबई म ानगरपाललका च् या अ्ग्नरमन दलाना मुींबईतील धगरगाि, 
दादर, जु ू, िसोिा ऑक् सा आिण गोराई ककना-याच् या सुरक्ष ाकरीता रुपया ३.५ को्ीींची 
सािना विकत घािून ी अ्यापपयतं  ी सािना िापरण्यात आलाली ना ी,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल् यास, मुींबईतील ककना-यािर बीचिरील बुडण् यापासून सुरक्ष ाकररता रासनाना 
कोणती कायािा ी का ली िा करण् यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा मालाड प्चमाकडील आक्सा बीचिर सन 
१९९९ पासून आजपयंत ८२ जणाींचा बुडून मृयू झाला आ ाा 
(२)  ा खरा ना ीा 
(३) मुींबई अ्ग्नरमन दलातफे धगरगाींि, दादर, जु ू, िसोिा, आक्सा आिण गोराई 
या ील समुर ग ककना-यािरील लोकाींच्या सुरक्षक्ष तताकरीता खालीलप्रमाणा उपाययोजना 
करण्यात यातात :- 
 उपरोक्त सींदलभात समुर गककना-यािर ११ कायमिरुपी ि २३ ठाका पध्दतीना 

असलाला जीिरक्ष क तमनात का ला जाताता 
 मान्सून कालाििीत आपकाललन आराखड्यानुसार ४ा५ मी्रपाक्ष ा अधिक 

भरती ददिरी, रननिार, रवििार आिण सािाजननक सुट्टीच्या ददिरी तसाच 
िािराळाना अनतिषृ्ीचा इरारा ददला अरा ददिरी :- मुींबई अ्ग्नरमन 
दलाचा १४७ प्रलरक्षक्ष त अधिकारी ि जिान, सामी इन्फ्ला ा्बल राक्यु बो्, 
जा् कय ऑपरा्र  ाल्मा्, पाईन बोडा, राक्यू बोडा / सफा  बोडा, राक्यू 
ट्यूब, बीच लाईफ गाडा चाअर, नायलॉन रोप, जा्कय वि  रॉली, ररींग बॉय, 
बीाएलाएसा वि  फ ा् एड बॉक्स, लाईफ जमका ्, ररचाचेबल ्ॉचा इयादी 
साद याींस  तमनात का ला जाताता 
 यालरिाय, नागरी सािाचा ६० जिान, एनाडीाआराएफा चा ६० जिान ि 

ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका चा ३० ता ४० सुरक्ष ा रक्ष क याींना दोन पाळ्याींमध्या तमनात 
का ला जाताा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
िोा हापूर येथील सामाजजि क्राांतीच ेउगागात ेराजवषा छ्पती शाहू महाराज याांच् या 

् मतृी् थळाचा आराखडा तयार िरण्याबाबत 

(४६) *  १८८३५   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.असमन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अजजत 
पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), 
श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.भा्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्रीमती सुमन पा ील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.जयांत पा ील (इ्लामपूर), श्री.ददपि चव्हाण (फल ण), 
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श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.उाहास पा ील (सशरोळ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.राजेश क्षीरसागर (िोाहापूर उत्तर), डॉ.सुजजत समणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश 
आबब िर (राधानगरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्  ापूर या ील सामा्जक क्राींतीचा उ्गाता राजवर्ा छण नपती रा ू म ाराज याींच् या 
 मतृी  ळाचा आराखडा तयार असून  मतृी   ळाच् या भूमीपूजनाचा समारींभ १६ 
मद न् याींपूिी  ोिून दाखील  मतृी  ळाचा काम सुरु झालाला ना ी,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर काम सुरु न  ोण् याची कारणा काय आ ात तसाच या प्रकरणी 
रासनाना चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल् यास,  मतृी  ळामध् या कोणकोणती कामा प्र तावित करण् यात आली आ ात, 
(४) प्र न भाग (१) मध्या उल् लािखत कामा  ाती घािून ती विद त कालाििीत पूणा 
करण् याचा दृष ्ीना रासनाना कोणती उपाययोजना का ली िा करण्यात यात, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा 
सामा्जक क्राींतीचा उ्गाता राजवर्ा छण नपती रा ू म ाराज याींच्या मतृी ळाचा 
भुलमपुजन समारींभ ददनाींक २९ नोव् ाा २०१३ रोजी झालाला आ ाा 
(२) राजर्ी छण नपती रा ू म ाराज याींच्या समािी िातुच्या कामाची ननविदा 
म ानगरपाललका च्या ननिीमिून ददा११/६/२०१५ रोजी प्रलसध्द का लाली असून ननविदा 
प्रकक्रया पूणा  ोताच सदर काम सुरु  ोणार आ ाा 
(३) समािी ळ विकलसत करताना पुढील बाबीींचा समािार करण्यात आलाला आ ा :- 

 राजर्ी छण नपती रा ू म ाराज याींची समािी िातुा 
 समािीचा लगत असलालया डॉाबाबासा ाब आींबाडकर सभाग ृाचा 

नुतनीकरण ि यामध्या राजर्ी छण नपती रा ू म ाराज याींचा जीिनािर 
आिारीत कलादालनाची ननलमाती कारणाा 

 समािी  ळाला सींरक्ष क लभींत बाींिणा, पादचारी मागा करणा 
 लॅन्डका वप ींग करणा, 
 िच्छताग ृ सुवििा करणाा 
 िा नतळाची सुवििा करणाा 
 सदर पररसरामध्या असणा-या ऐनत ालसक समािी िातुची सींििान 

दरुुती ि डागडुजी करणाा 
 वि्युतीकरण करणाा 
 कीं पौंड िॉल बाींिणाा 
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(४) ननविदा प्रकक्रया पुणा  ोताच सदर काम प्रयक्ष  जागािर सुरु  ोणार आ ाा 
(५)  प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

किनि  ( जज.नाांदेड) येथील सांदीप धो्े या युििाांने पोलीस 
् ेशनमध्ये ्ित:ला पे िून आत्महत्या िेायाबाबत 

(४७) *  १६६५०   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी), श्री.हेमांत पा ील (नाांदेड दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)   ककनि् (्जानाींदाड) या ील एका व्यापाऱ्याच्या घरी चोरी झाल्यामुळा ददनाींक १ 
जून, २०१५ रोजी ककनि् पोललसाींनी िडार समाजाच्या ितीिर प ा ा् पाच िाजता 
पुरुर्, ्ण नयाींना जबर मार ाण का ली तसाच सींदीप िोण ना या भ्क्या 
मागासिगीय समाजाच्या युिकाच्या घरी जािून याचा आई, िडील, ब ीण, भाऊ 
आिण राजारी रा णाऱ्या कु्ूींबातील सदयाींना बादम मार ाण करून अ्क का ल्याची 
सींतापजनक बाब ददनाींक २ जून, २०१५ रोजी िा या सुमारास ननदरानास आली,  ा 
खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, या अन्यायाविरोिात न्याय मागण्यासाठी पोलीस  ा्रनमध्या 
गालाल्या सींदीप िोण ना या युिकाींना न्याय लमळत नसल्याचा पा ून ककनि् पोलीस 
 ा्रनमध्या पोलीसाींसमक्ष  ित:ला पा्िून घािून आम या का ली आ ा,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची रासनाना चककरी का ली आ ा काय, 
(४) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार सींबिीत दोर्ी पोलीसाींिर 
कोणती कारिाई करण्यात आली िा यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ी, 

प्रकरणी आरोपी ि इतर स का-याविरुध्द घरातून चोरी का ली असून प्राप्त 
कफयाादीनुसार ककनि् पोलीस  ा्रन या ा गुारानींा ५७/२०१५ भाादींावि कलम ४५७, 
३८० प्रमाणा गुन् ा दाखल करुन पोलीस प काना घ्ना ळी पींचनामा का लाा 
गुन््याचा तपासासाठी पोलीस प क गींगानगर ककनि् या ा आरोपीींची माद ती 
घाण्यासाठी गाला असता आरोपी रोिु नया  णून का ी पुरुर् ि मद लाींनी पोलीस 
प कािर  ल्ला का ला, िा नाची तोडफोड का ली, वपतुल द सकािून घाण्याचा प्रयन 
का ला  णून सदर  ल्ला करणा-याींविरुध्द पोलीसाींनी ददा३१/०५/२०१५ रोजी गुन् ा 
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दाखल का ला आ ाा सदर गुन््यातील मुख्य आरोपी लमळून आला ना ीा  ल्ला 
करणाऱ् या आरोपीींना सीआरपीसी कलम ४१(अ)(१) नुसार नो्ीस दािून सोडला आ ाा 
(२)  ा खरा ना ी, 

आरोपीिर नाींदाड ि आददलाबाद ्जल््यात चोरी ि घरफोडीचा अनाक गींभीर 
िरुपाचा गुन् ा दाखल आ ाता उक्त नमूद गुारानींा ५७/२०१५ या गुन््यात पोललसाींनी 
अ्क करुन नया  णून पोललस यींण नणािर दबाि आणण्याच्या उद्दाराना सींददप िोण ना 
याना ददा०२/०६/२०१५ रोजी १३ा४५ िा च्या समुारास ित:चा अींगािर पा्ोल ्ाकून 
घाऊन पोललस  ा्रनच्या पाठीमागून पोलीस  ा्रनच्या कीं पाऊीं डमध्या यािून ि 
पोलीस  ा्रन मिील अधिकारी/कमाचारी याींचा लक्ष ात याण्यापूिीच ित:ला पा्िून 
घातला पोलीस  ा्रन मिील अधिकारी/कमाचारी याींनी आग विझिून  याचा  प्राण 
िाचविण्याचा प्रयन का लाा तसाच यास तातडीच्या उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल 
करण्यात आलाा न्यायदींडाधिकारी याींनी याचा मृयू पुिा जबाब नोदविला, उपचार 
चालू असताना तो ददा०२/०६/२०१५ रोजी १७ा५६ िाा आरोपी मरण पािला सदर 
प्रकरणी पोलीस  ा्रन ककनि् ्जा नाींदाड या ा आकमात मृयू क्रा२२/२०१५ कलम 
१७४ फकजदार प्रकक्रया सींद ता अन्िया नोंद दाखल करण्यात आली आ ाा 
(३) ि (४) मृयू प्रकरणी पोलीस  ा्रन ककनि्, ्जानाींदाड या ा दाखल आकमात 
मृयू क्रा२२/२०१५ कलम १७४ फकजदारी प्रकक्रया सींद ता चा तपास गुन् ा अन्िार्ण 
विभागाकडा िगा करण्यात आला आ ाा तसाच सदर घ्नासींबींिी आरोप करण्यात 
आलाल् या पोलीस उप ननरीक्ष क री.ीावििाकानींद भारती याींना ननलींबबत करण्यात आलाला 
आ ाा 
(५) विलींब झालाला ना ीा 

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

िें द्र शासनाच्या ्िच्छ भारत असभयानाच्या धतीिर राज्यात २६ महापासलिा, २३६ 
नगरपररषदाांमध्ये ्िच्छ असभयान राबविण्याबाबत 

 

 (४८) *  १६८२२   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.असमन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), 
श्री.मधुिरराि चव्हाण (तुळजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) कें र ग रासनाच्या िच्छ भारत अलभयानाच्या ितीिर राज्यात २६ म ापाललका, 
२३६ नगरपररर्दाींमध्या िच्छ म ाराषर अलभयान राबविण्याचा ननणाय रासनाच्या 
नगरविकास विभागाना घातला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल्यास, िच्छ म ाराषर अलभयानाअींतगात गररबाींना १२  जारात रकचालय 
बाींिण्याचा ननणाय घाण्यात आला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, बाींिकाम साद याचा दर गगनाला लभडला असताना गररबाींना अल्प 
रक्कमात रकचालयाचा बाींिकाम पुणा करणा रक्य  ोत नसल्याना सदर योजनासाठी 
दाण्यात याणाऱ्या अनुदानात िाढ करण्याबाबत ि सदरील योजना ग्रामीण भागात 
सक्ष मपणा राबविण्याबाबत कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें र ग रासनाच्या िच्छ भारत अलभयान (नागरी) च्या 
ितीिर राज्यात २६ म ानगरपाललका ि २३९ नगरपररर्द/नगरपींचायतीमध्या िच्छ 
म ाराषर अलभयान (नागरी) राबविण्याचा ननणाय रासनाच्या नगर विकास विभागाना 
घातला आ ाा 
(२) िच्छ म ाराषर अलभयान (नागरी) अींतगात ज्या कु्ुींबाना रकचालयाची सुवििा 
उपलब्ि नसल्याना ती कु्ुींबा उघड्यािर रकचास जातात अरा कु्ुींबाना िमय्क्तक 
रकचालय बाींिण्यासाठी, ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका क्ष ाण नातील कु्ुींबाींना कें र ग ि राज्य 
रासनाचा लमळून रुपया ५,०००/- ि राज्यातील इतर नागरी  ाननक िराज्य सीं ा 
क्ष ाण नात कें र ग ि राज्य रासनाचा िराज्य सीं ा क्ष ाण नात कें र ग ि राज्य रासनाचा लमळून 
रुपया १२,०००/- अनुदान अनुज्ञाय आ ाा 
(३) कें र ग ि राज्य रासनामाफा त दाय असलाल्या अनुज्ञाय अनुदाना व्यनतररक्त पुढील 
ण नोतामिून ननिी उपलब्ि करुन घाण्याच्या सूचना दाण्यात आल्या आ ात :- 

 नागरी  ाननक िराज्य सीं ाचा स भागा 
 लाभा ी कु्ुींबाींचा स भागा 
 कॉपोरा् सामा्जक जबाबदारी ननिी स भाग (CSR Fund). 
 मााखासदाराींचा  ाननक विकास ननिीा 

तसाच मााआमदाराच्या  ाननक विकास ननिीमिून यासाठी ननिी उपलब्ि करुन 
दाण्याबाबतचा प्रन रासनाच्या विचारािीन आ ाा 
     कें र ग रासनाच्या िच्छ भारत कोर्च्या ितीिर राज्यामध्या िच्छ म ाराषर 
कोर्  ापन करण्याची कायािा ी सुरु आ ाा कें र ग रासनाच्या िच्छ भारत लमरन 
(ग्रामीण) अींतगात राज्यामिील ग्रामीण भागात ी सदर योजना पाणी पुरिठा ि 
िच्छता विभागामाफा त राबविण्यात यात आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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िोाहापूर तसेच साांगली जजा्यातील तरूणाांना सैन्य दलात  
भरतीच ेआसमष दाखिून फसिणूि िेायाबाबत 

  

(४९) *  २३२२८   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  कोल् ापूर ्जल््यातील गडद ींग्लज, आजरा, चींदगड तसाच साींगली ्जल््यातील 
तासगाींि तालुक्यातील १२ तरूणाींना समन्य दलात भरतीचा आलमर् दाखिून ३६ लाख 
रूपयाींची फसिणूक का ल्याचा मा ा मा, २०१५ अखारीस ननदरानास आला आ ा,  ा खरा 
आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर ्जल््यातील अनाक युिकाींची फसिणूक झाली असून याबाबत 
गडद ींग्लज पोलीस ठाण्यात गुन् ा दाखल झाला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, सदर गुन््याबाबत पोललसाींनी तपास का ला आ ा काय ि यानुर्ींगाना 
कोणती कारिाई करण्यात आली िा यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) नमूद प्रकरणी गडद ींग्लज पोलीस ठाणा,        
्जा कोल् ापूर या ा गुारानीं ९५/२०१५ भाादींाविाकलम ४६४, ४६५, ४६८, ४२० ३४ प्रमाणा 
ददा२६/०५/२०१५ रोजी २ आरोपीींविरुध्द गुन् ा दाखल आ ाा 
(३) गुन््यातील ननषपन्न २ आरोपीींना अ्क करुन पोलीस क्डी ररमाींड घािून 
तपास करण्यात आला असून दोन् ी आरोपीींची ददा१७/०६/२०१५ रोजी माान्यायालयाना 
जामीनािर मुक्तता का ली आ ाा गुन््याचा तपास सुरु आ ाा 
(४) विलींब झालाला ना ीा 

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

मुांबईतील िा्तव्य िरीत असलेाया बाांगलादेशी घुसखोराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(५०) *  १८०९७   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील 
(उ्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.जयांत 
पा ील (इ्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीण), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.शसशिाांत 
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खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), 
श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गािदािी, आग्रीपाडा, ताडदाि, रॉबा, लरिाजीनगर, िाींर गा कुलाा सींकुल, 
लरिडी, तसाच िसई, लमरारोड इयादी दठकाणी िातव्य करीत असलाल्या २४२ 
बाींगलादारी घुसखोराींना ददनाींक १५ जानािारी, २०१५ अखारपयंत मुींबई पोलीसाींनी अ्क 
का ली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त अ्क का लाल्या घुसखोराींिर कोणती कारिाई का ली िा करण्यात 
यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक ८ एवप्रल, २०१५ अखारपयतं ब ृन्मुींबई ि इतर 
दठकाणी िातव्यास असलाल्या २४२ बाींगलादारी घुसखोराींना ‘आय’ राखामाफा त मुींबई 
पोलीसाींनी अ्क का ली आ ाा 
(२) मुींबई ि उपनगरात ननयलमतपणा, घुसखोर बाींगलादारी नागररक रोिून याींच्यािर 
कारिाई का ली जाताा  ी कारिाई ननरींतर चालू असताा घुसखोर बाींगलादारी नागररकाींिर 
कायदारीर कारिाई करुन याींच्यािर न्यायालयात दोर्ारोप पण न सादर करण्यात याता 
न्यायालयात सुनािणी  ोिून दोर्लसध्दी झाल्यािर याींना लरक्ष ा दाण्यात याताा ददलाली 
लरक्ष ा भोगल्यािर याींना याींच्या मायदारी  द्दपार करण्यात याताा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

राज् य राखीि पोलीस दलातील सश् ् पोलीस सशपाई भरतीत झालेले गैरप्रिार 
  

(५१) *  २२०८९   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूिा), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.रुपेश म हा्े (सभिांडी पूिा), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाड 
(धारािी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य राखीि पोलीस दलाच्या सन २०१४ मध्या का लाल्या सर ण न पोलीस लरपाई 
भरतीत मोठया प्रमाणािर गमरप्रकार झाल् याचा ददनाींक १२ मा, २०१५ रोजी िा 
 यासुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल् यास, सदर पोलीस भरतीमिील ७० पाण न उमादिार ९ मद न् याींपासनू दलुाक्षक्ष त 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी चककरी करण् यात आली आ ा काय, 
(४) असल् यास, चककरीनुसार पाण न उमादिाराींना नोकरीत सामािून घाण् याबाबत कोणती 
कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२)  ा खरा ना ीा सन २०१४ च्या सरण न पोलीस 
भरतीमध्या ननिड का लाल्या २२० उमादिाराींपमकय ६१ उमादिाराींना ररक्त पदाींअभािी 
ननयुक्ती दाणा रक्य झालाला ना ीा 
(३), (४) ि (५) सन २०१४ मिील सरण न पोलीस लरपाई भरतीत प्रनतननयुक्तीिर 
नामणूक  ोणा लरल्लक असलाली पोलीस लरपायाींची ११२ पदा विचारात घाऊन एकूण 
२२० पोलीस लरपायाींची भरती घाण्याकरीता जाद रात प्रलसध्द करण्यात आली  ोती ि 
एकूण २२० उमादिाराींची ननिड करण्यात आली आ ाा माण न प्रनतननयुक्तीिर पोलीस 
लरपायाींची नामणूक न झाल्याना ननिड का लाल्या २२० उमादिाराींपमकय १५६ उमादिाराींना 
ननयुक्या दाण्यात आल्या आ ाता तसाच, सदर उमादिाराींमिील ३ उमादिाराींनी याींची 
ननिड रद्द करण्याबाबत का लाल्या विनींतीच्या अनुर्ींगाना याींची विनींती मान्य करण्यात 
आली आ ाा उिाररत ६१ उमादिाराींना ररक्त पदाींअभािी अ्याप ननयुक्ती दाणा रक्य 
झालाला ना ीा 

पदोन्नतीमुळा ननमााण  ोणाऱ्या पोलीस लरपायाींच्या ररक्त पदात लरल्लक 
असलाल्या सिा ६१ उमादिाराींना ननयुक्या दाण्याबाबत कायािा ी करण्यात यात आ ाा 

 
पोलीस लरपायाींची पदा जरी जरी ररक्त झाली आ ात यानुसार उमादिाराींना 

सरण न पोलीस लरपाई पदािर ननयुक्या दाण्यात आल्या असून ननयुक्या दाण्यात 
विलींब झालाला ना ीा 

----------------- 
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अजग्न सुरक्षेबाबत एन.व्ही.समरानी ससमतीने मुांबई  
महानगरपासलिेला अहिाल सादर िेायाबाबत 

  

(५२) *  १९८५७   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अ्ग्न सुरक्ष ाबाबत एनाव् ीालमरानी सलमतीना सन २००९ मध्या मुींबई 
म ानगरपाललका ला अ िाल सादर का ला  ोता तो नगरविकास विभागाकडा मींजुरी 
कररता प्रलींबीत असल्याचा मा ा मा, २०१५ मध्या िा या सुमरास ननदरानास आला 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत प्रतािास रासनतरािर मींजूरी दाण्यास विलींब 
लागण्याची कारणा काय आ ात, 
(३) असल्यास, सदर प्रतािास का व् ापयतं मींजूरी लमळण्याचा अपाक्षक्ष त आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ता (४) अ्ग्नसुरक्ष ाबाबत एनाव् ीालमरानी सलमतीना मुींबई 
म ानगरपाललका ला सादर का लाला अ िाल नगरविकास विभागाकडा प्रलींबबत आ ा अरी 
बाब ना ीा 
     रासनाना मानि ननलमात आपतीच्या अनुर्ींगाना इमारतीच्या सुरक्षक्ष तताच्या 
सींदभाात एनाव् ीालमराणी याींच अध्यक्ष ताखाली ननयुक्त करणात आलाल्या सलमतीना 
ददनाींक २०.२.२००९ रोजी सादर का लाला अ िाल िीकारलाला आ ाा सदर अ िालातील 
लरफाररीना अनुसरुन राज्यातील म ानगरपाललकाींच्या विकास ननयींण नण ननयमािलीत 
सुरक्ष ा ननयींण नण विननयम अींतभूात करणासींदभाात म ाराषर प्रादालरक ि नगर रचना 
अधिननयम, १९६६ चा कलम ३७(१अाअा) खालील सूचना ददनाींक २७.२.२००९ रोजी 
प्रलसध्द करणात आलाली आ ाा याबाबत अींनतम ननणाय घाणात आलाला ना ीा 

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

धगरणी िामगाराांच्या घरासांबधी अनेि प्रश्न प्रलांबबत असायाबाबत 
  

(५३) *  १७२३५   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेािे), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष 
 ारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अननल बाबर (खानापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर 
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(मेहिर), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भा्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत 
पा ील (इ्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणी कामगाराींच्या घराींसींबिी अनाक प्रन प्रलींबबत आ ात या प्रनाींकडा लक्ष  
िािण्यासाठी धगरणी कामगाराींनी ददनाींक १ मा, २०१५ रोजी कामगार ददनी माा 
मुख्यमींण नी म ोदयाींच्या िर्ाा बींगल्यािर मोचाा काढला  ोता,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, १ लाख ४८  जार धगरणी कामगाराींना घरा लमळािीत याकरीता १६ 
धगरण्याींच्या जागािर बाींिण्यात याणा-या घराींची तसाच एमएमआरडीएच्या तयार घराींची 
सोडत काढण्याबाबतचा आिासन माा मुख्यमींण नी म ोदयाींनी ददला,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल्यास, धगरणी कामगाराींच्या घराींसींबिी माा मुख्यमींण नी म ोदयाींनी ददलाल्या 
आ िासनानुसार कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१)  ोया 
(२), (३) ि (४)  ा खरा ना ीा 

त ावप याबाबत नमूद करण्यात याता कय, मुींबईतील १९ कापड धगरण्याींच्या 
कामगाराींकररता  ाडास उपलब्ि झालाल्या जलमनीिर एकूण ६,९४८ सदननका 
बाींिण्यात आल्या असून यापमकय २३ सदननका सींयुक्त म ाराषर चळिळीतील 
 ुतामा धगरणी कामगाराींच्या िारसासाठी राखीि ठाऊन उिाररत ६,९२५ सदननकाींसाठी 
 ाडा माफा त सोडत काढण्यात आली आ ा ि यातील पाण न ५५७३ धगरणी कामगाराींना 
घराींचा ताबा दाण्यात आलाला आ ा ि १३५२ अजादाराींना िा्प प्रकक्रया चालू आ ाा 

या व्यनतररक्त  ाडास जलमनीचा ताबा लमळालाल्या ६ धगरण्याींच्या 
जलमनीींिर ग ृननमााण योजना प्रतावित असून यािर धगरणी कामगाराींसाठी ६७९४ 
सदननका बाींिण्याचा ननयो्जत आ ाा यापमकय ४ धगरण्याींच्या जागािर २६३४ सदननका 
बाींिण्याचा काम प्रगतीप ािर आ ा ि उिारीत २ धगरण्याींच्या जलमनीिर 
ग ृननलमातीसाठी ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका ची मींजुरी घाण्यात यात आ ाा 

या व्यनतररक्त अन्य का ी धगरण्याींमिील  ाडाच्या द याची जमीन 
ताब्यात घाण्याबाबतची कायािा ी प्रगतीप ािर आ ाा 

मुींबई म ानगर प्रदार विकास प्राधिकरणाच्या भाडा तिािरील घरा योजनाच्या 
विकास ननयींण नण ननयमािलीतील सुिाररत तरतूदीप्रमाणा रासनाचा ४ बाींिकाम 
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प्रमाणपण न प्राप्त प्रकल्पामध्या २ सदननकाींचा एकबण नकयकरण करुन ३२० चकाफु्ाच्या 
सदननका तयार करण्याचा ि सदर सदननका धगरणी कामगाराींना रासन ठरिाल या 
ककीं मतीिर ि अ्ीरतीिर मालकय तिािर दाण्यासाठी एमएमआरडीएला सूचना 
दाण्यात आलाल्या आ ाता 

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

मुांबई येथील वििासिाांगािारे वििण्यात आलेाया घराांचा 
िापिे  एररया िमी झाायाच्या तक्रारीबाबत 

 (५४) *  २४७६२   श्री.इमतीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), अॅड.िारीस पठाण 
(भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई या ील िमि मापन राण न विभागाला अललकडाच मुलूींड, विलापाले, िाींर गा आिण 
खार रोड या ा बबल्डराींनी विकलाल्या घराींचा कापे् एररया कमी असल्याच्या जिळपास 
१६ तक्रारी आल्या असून याबाबतच्या तक्रारीिर मुींबई म ानगरपाललका ्िारा कोणती ी 
कारिाई का ली जात नसल्याची बाब मा ा मा, २०१५ मध्या िा या सुमारास ननदरानास 
आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणी रासनातफे चककरी का ली आ ा काय, चककरीअींती 
दोर्ीविरुध्द कोणती प्ररासकयय ि दींडामक कायािा ी करण्यात आली िा प्रतावित 
आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सिासािारण कारणा कोणती ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२)  ा खरा ना ीा 
मुींबई या ील िमि मापन राण न विभागाला मुलुींड, विलापाले, िाींर गा ि खार रोड 

या ा बबल्डराींनी विकलाल्या घराींचा कापे् एररया कमी असल्याच्या १६ तक्रारी प्राप्त 
झाल्या  ोयाा सदर तक्रारीींच्या अनुर्ींगाना िमि मापन राण न अधिननयम, २००९ ि 
या अींतगात ननयमानुसार एकूण १३ दोर्ीविरुध्द कारिाई करण्यात आली आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मुांबईतील लीजच्या जसमनीबाबत प्रशासनाच ेहोणारे दलुाक्ष 
  

(५५) *  १६२९३   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), श्री.अ् लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.गणपत 
गायििाड (िायाण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.प्रिाश सुििे (मागाठाणे), 
श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई र रातील रासकोसा, ताज बब्ल्डींग, ्ा्ा सन्स प्राालला, दी इींडडयन  ॉ ा्ल 
कीं पनी ललाइयादी सुमारा ४  जार मालमता मुींबई म ानगरपाललका ना लीजिर ददल्या 
असून यापमकय २४३ मालमताींची मुदत सींपली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, लीज सींपून ५ ता १५ िर्े  ोऊन ी या मालमताींबाबत मुींबई 
म ानगरपाललका ना अ्याप कोणताच िोरण तयार का ला ना ी यामुळा या मालमता 
ताब्यात घाण्याबाबत अ िा लीज िाढिून दाण्याबाबत अ्याप ननणाय झालाला ना ी,  ा 
 ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय 
आढळून आला ि यानुसार लीज सींपलाल्या जागाींबाबत रासनाना कोणता ननणाय 
घातला आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका च्या मालमता विभागाच्या 
अलभलाखानुसार ४,१७७ भूभाग मक्याना ददलाला असून यापमकय २३४ भूभागाींचा मक्ता 
कालाििी सींपुष्ात आलाला आ ाा 
(२) ि (३) मक्ता सींपुष्ात आलाल्या २३४ मालमताींपमकय १२० मालमता ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाललका च्या मालकयच्या असून, ११४ मालमता राज्य रासनाच्या मालकयच्या 
आ ाता 

म ानगरपाललका च्या मालमताींच्या मक्ता नुतनीकरणाबाबत ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाललका ना िोरण तयार का ला आ ाा 

राज्य रासनाच्या मालमताींच्या मक्ता नुतनीकरणाचा िोरण तयार 
करण्याची कायािा ी सुरु आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मुांबई शहरातील अजग्नशमन जिान आझण अधधिाऱ्याांच्या सुरक्षेबाबत 

 (५६) *  १९६६५   श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससालोड), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.सांजय पोतनीस 
(िसलना) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र रातील अ्ग्नरमन जिान आिण अधिकाऱ्याींना आगीपासून बचाि करता 
यािा यासाठी खरादी का लाल्या २,३०० पसानल प्रो ा््क््व्  इक्िीपमें् (पीपीई) सींचापमकय 
फक्त ६२० सींच िापरात असून सुमारा १,७०० सींच जिानाींच्या मापानुसार नसल्याना 
िापराविना पडून असल्याचा ददनाींक १३ मा, २०१५ रोजी िा या सुमारास उघडकयस 
आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, १,७०० सींच पडून असल्याना मुींबई म ानगरपाललका चा तब्बल २० को्ी 
६७ लाख रुपयाींचा नुकसान झाला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चककरी करून या प्रकाराला जबाबदार असलाल्या 
अधिकाऱ्यािर ि कीं ण ना्दारािर कोणती कारिाई का ली आ ा िा करण्यात यात आ ा , 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा मुींबई अ्ग्नरमन दलाना अधिकारी ि 
कमाचारी याींची आगीपासून सुरक्षक्ष तताकरीता सन २०१० मध्या प्र मत:च २३२० पसानल 
प्रो ा्क््ीव्  इक्िीपमें् (पीापीाई) सींचाची खरादी का ली  ोतीा 
  सुरुिातील पुरिठादाराना पुरिठा का लाल्या २३२० सींचाींपमकय ६२० सींच  ा 
मोजमापामध्या योग्य  ोताा तसाच १७०० सींचाींच्या मोजमापामध्या का ी ण नु्ी ननमााण 
झाल्या  ोयाा सदर ण नु्ीींची पुरिठादाराकडून ्प्प्या्प्प्याना पूताता करण्यात आलीा 

यामळुा सिा २३२० सींचाींचा योग्य प्रकारा िापर म ापाललका चा अधिकारी ि 
कमाचारी सिा प्रकारची आग विझविताना करीत आ ाता 
(२)  ा खरा ना ीा 
(३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मुांबई येथे मलजल प्रकक्रया प्रिाप उभारण्याबाबत 
 

 (५७) *  २०३३२   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुलाबा, िरळी, िाींर गा, िसोिा, मालाड, घा्कोपर, भाींडुप आदीीं दठकाणी 
अ्ययाित मलजल प्रकक्रया प्रकल्प उभारण्यासाठी पाललका ना सन २००५ मध्या ‘मॉ् 
मॅकडोनाल्ड’ या सल्लागाराची ननयुक्ती का ली असून यास दोन िाळा मुदतिाढ ी 
दाण्यात आली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, म ानगरपाललका ना सन २००५ मध्या ननयुक्त का लाल्या मॉ् मॅकडोनाल्ड 
या सल्लागाराला आतापयतं १८० को्ी रुपया अदा करुन ी एका ी मलजल प्रकक्रया 
कें र गाचा काम सुरु झालाला ना ी,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, आता तर नव्या सल्लागाराची ननयुक्ती करण्याचा म ापाललका ना 
नन्चत करण्यात आला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, या सींपूणा प्रकरणाची चककरी करण्यात आली आ ा काय, चककरीत 
काय आढळून आला ि यानुसार पुढा कोणती कारिाई करण्यात आली आ ा िा यात 
आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा सन २००७ मध्या ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाललका माफा त ननयुक्त करण्यात आलाल्या मॉ् मॅकडोनाल्ड आिण 
कीं सोरद्यम या सल्लागारास सन २०१२ मध्या एकदाच मुदतिाढ दाण्यात आली आ ाा 
(२)  ा अींरत: खरा आ ाा सदर कीं ण ना्ा्िारा सल्लागाराींना मलजल प्रकक्रया कें र गाच्या 
ननविदा मागविण्याच्या अनुर्ींगाना विविि कामा दाण्यात आली  ोतीा 
    यापमकय ३२ कामाींचा विविि अ िाल ि १० कामाींच्या मसुदा ननविदा सल्लागाराींनी 
एवप्रल, २०१५ पयतं पूणा करुन सादर का लाल्या आ ाता या का लाल्या कामाींच्या 
अनुर्ींगाना सल्लागाराींना रुा१४१.७७ को्ी इतका  अधिदान करण्यात आला आ ाा 
   या विविि अ िालानुसार मलजल प्रकक्रया कें र गाींच्या कामाींच्या ननविदा 
मागविण्याच्या प्रकक्रयास सुरुिात करण्यात आलाली आ ाा 
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(३) मुींबई मलनन:सारण प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याना आिण माामॉ् मॅकडोनाल्ड 
या सल्लागाराची िाढीि मुदत एवप्रल २०१५ मध्या सींपुष्ात आल्यामुळा ननविदा 
मागविणा ि कामाींचा परररक्ष ण करणा इयादी कामाींकररता निीन सल्लागाराींची 
ननयुक्ती करण्याची प्रकक्रया ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका माफा त सुरु करण्यात आली 
आ ाा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

िा याण (पूिा) भागातील पुणे सलांि मागाािरील र् त् याच ेससमें ीिरण ि 
िोळसेिाडीतील र् ता रुां दीिरणात गैरव्यिहार झाायाबाबत 

 (५८) *  २०२१२   श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुभाष भोईर (िायाण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल् याण (पूिा) भागातील पुणा ललींक मागाािरील र  याचा लसमें्ीकरण ि 
कोळसािाडीतील र ता रुीं दीकरणात रुपया २१ को्ीींच् या योजनात गमरव्यि ार झाल् याची 
घ्ना मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या िा या दर यान ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर गमरव्यि ाराची रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय 
आढळून आला, यानुर्ींगाना कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(३) नसल् यास, विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ना ीा 
(२) ि (३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
िाडीि-हे (जज.नासशि) गािाजिळ ज्िक् िेल लॉजजज् ि ससक् युरर ी एजन् सीच् या 

व्हॅनिर पडलेाया दरोडयाबाबत 

 (५९) *  १९७१०   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीण), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईच् या अींिारी भागातील ्िक् िाल लॉ्ज््क लसक् युरर्ी एजन् सीच् या 
व्  ॅनमिील ६० ककलो सोन् याचा वि्ा चोरट्याींनी ददनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोजी 
मुींबई-आग्रा रोडिरील नालरक जिळील िाडीिऱ्  ा गािाजिळ दरोडा ्ाकून चोरुन 
नाल् याचा ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चककरी का ली आ ा काय, 
(३) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि  यानुर्ींगाना पुढा कोणती कारिाई 
का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रनात नमूद कीं पनीच्या ५८ ककलो सोन्याच्या वि्ा दरोडा 
्ाकून चोरुन नाल्याबाबत िाडीिऱ् ा पोलीस ठाणा ्जानालरक या ा गुारानींा ४०/२०१५ 
भाादाविा कलम ३९५, ३४२, १७०, १२० ब, आमा ॲक्् ३/२५ प्रमाणा गुन् ा दाखल 
आ ाा 
(२) ि (३)  ोय, 

दाखल गुन््याच्या तपासात नमूद कीं पनीच्या आरोपी सुरक्ष ा रक्ष काींनी 
गुन््यातील मुख्य आरोपी याींचारी सींगनमत करुन गुन््याचा क् रचला ि 
ददा२४/०४/२०१५ रोजी नमूद कीं पनीचा सोना घािून जाणा-या िा नाचा ि यातील 
इसमाबाबत पररपूणा माद ती मुख्य आरोपीींना ददलीा यानुसार मुख्य आरोपीींना सदर 
िा नाचा पाठालाग, करत सदरचा िा न िाडीिऱ् ा लरिारात आडिून िा नाचा चालक, 
कफयाादी ि साक्षक्ष दार रक्ष क याींना ररव् ॉल्िरचा िाक दाखिून याींचा  ातपाय बाींिून 
प्रयाक १ ककलो िजनाच्या ६० सोन्याच्या वि्ापमकय ५८ वि्ा दरोडा ्ाकून चोरुन 
नाल्याा गुन््यातील ५ आरोपीपमकय ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
स्य:् तीत सदर अ्क आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आ ाता गुन््यातील इतर 
आरोपीींना अ्क करणा ि चोरी गालाला माल  तगत करणािर पोलीस तपास सुरु 
आ ाा 
(४) विलींब झालाला ना ीा 

----------------- 
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राज्यात मदहला ि बालिाांिरील अत्याचाराच ेप्रमाण िाढायाबाबत 

 (६०) *  १६६३०   श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर), श्री.पराग अळिणी (विलेपालिे), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पा ील (एरांडोल), श्री.योगेश द ळेिर (हडपसर), श्रीमती मोननिा राजळे 
(शेिगाांि - पाथडी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेािे), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण), श्री.असमत सा म 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), 
अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.विजय औ ी 
(पारनेर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.पांिज 
भुजबळ (नाांदगाि), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), 
श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजात), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.शरददादा सोनिणे 
(जुन्नर), श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात मद ला ि बालकाींिरील अयाचाराचा प्रमाण प्रचींड िाढला असून इतर 
राज्याच्या तुलनात सिााधिक बालकाराचा गुन् ा घडला असून दर साडाचार तासात एका 
मद लािर बलाकाराचा प्रयन  ोत असल्याचा नॅरलन क्राईम राकॉडा ब्युरोना 
(एनसीआरबी) याींनी मा ा जून, २०१५ िा यादरयान ददलाल्या अ िालात नमूद 
का लाल्या आकडािारीत समोर आला असून बलाकाराच्या प्रयनाचा २०१६ प्रकरणा, 
विनयभींगाचा १७४, बालकाींचा अप रणाचा २६५५ ि बालकाींविरुध्द ८३३६ गुन् ा घडल्याचा 
ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) तसाच राज्यात बालकाींिरील लैंधगक अयाचाराच्या गत दीड िर्ाात १  जार १३८ 
घ्ना घडल्याची तसाच १४ िर्ााखालील बालकाींच्या लैंधगक गुन््यात जिळपास 
दपु्ीना िाढ झाल्याची माद ती मनोिमया योजनाच्या आकडािारीिरुन मा ा मा, २०१५ 
च्या दसु-या आठिड्यात ननदरानास आली आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
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(३) तसाच, मुींबई गत तीन मद न्यात ल ान मुलीींचा अप रणाचा २२८ तर बलाकाराचा 
१०० गुन् ा झाल्याचा मा ा एवप्रल, २०१५ च्या दरयान ननदरानास आला आ ा,  ा  ी 
खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, राज्यात सदर गुन् ा रोखण्यासाठी रासनाना कोणती कारिाई का ली िा 
करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात मद ला ि बालकािरील अयाचाराच्या जानािारी 
२०१५ ता मा २०१५ या कालाििीमध्या गुन््याींची साीं्ख्यकय माद ती खालील नमूद 
तक्या दाण्यात आली आ ाा 
मदहलाांची मादहती :- 

गुन््याचा प्रकार जानाा २०१५ ता  
मा २०१५ पयंत 

बलाकार १५८५ 
बलाकाराचा प्रयन ११ 

विनयभींग ५२५० 
बालिाची मादहती :- 

लरर्ा जानाा २०१५ ता  
मा २०१५ 

बालकाींचा अप रण २३९४ 
बालकाींविरुध्दचा  
एकूण गुन् ा 

५०३५ 

(२) ना ीा 
(३) अींरत: खरा आ ाा 
     ल ान मुलीींच्या अप रणाींच्या गुन््याची सींख्या १९६ तर बलाकाराच्या 
गुन््याींची सींख्या ९६ आ ाा 
(४) १ा मद लाींिर  ोणाऱ्या अयाचारास प्रनतबींि करण्यासाठी मद ला अयाचार 
प्रनतबींिक कक्ष ाची  ापना करण्यात आली आ ाा 
     २ा मद लाींिर  ोणाऱ्या अयाचाराचा तातडीना ननप्ारा  ोण्यासाठी सिा 
आयुक्तालय ि ्जल््याींमध्या घ्क प्रमुखाींच्या ननयींण नणाखाली मुख्यालयाच्या दठकाणी 
मद ला स ाय्य कक्ष ाची  ापना करण्यात आली आ ाा 
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     ३ा ्जल् ा/आयुक्ताल पातळीिर तसाच पोलीस  ा्रन पातळीिर मद ला सुरक्ष ा 
सलमया  ापन करण्यात आलाल्या आ ाता 
     ४ा बलाकारासारख्या गींभीर गुन््याींचा तपास जलद गतीन व् ािा तसाच 
बलाकारासारख्या गुन््याींना आळा बसािा याकररता सिा घ्क प्रमुखाींना मागादराक 
सुचना पररपण नकान्िया दाण्यात आलाल्या आ ाता 
     ५ा मद लाींिरी अयाचाराची प्रकरणा ननकाली काढण्यासाठी राज्यात २७ विरार् 
न्यायालया  ापन करण्यात आलाली आ ाता 
     ६ा सिा पोलीस घ्कातील पोलीस ठाण्यातील प्रयाकय  एका अधिकाऱ्याींस बाल 
कल्याण अधिकारी  णून नामननदेलरत का ला आ ाा तसाच सिा पोलीस घ्काच्या ४५ 
मुख्यालयात विरार् बाल पोलीस प क  ापन करण्यात आला आ ाता 
    ७ा बालकाींचा लैंधगक छळास प्रनतबींि अधिननयम-२०१२ च्या प्रभािी 
अींमलबजािणीकरीता  सिा पोलीस घ्क प्रमुखाींना सुचना ननगालमत करुन कायाराळा 
आयो्जत करण्यात आल्या आ ाता 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा  

----------------- 
  
मुांबईसह राज्यातील अनेि शहराांमध्ये मदहलाांसाठी अपुरी ्िच्छतागहेृ असायाबाबत 

  

(६१) *  १७१५१   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.दत्ता्य 
भरणे (इांदापूर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील 
(उ्मानाबाद), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अ् लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पा ील (इ्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईस  राज्यातील अनाक र राींमध्या मद लाींसाठी अपुरी िच्छताग ृा 
असल्यामुळा याींची कुचींबणा  ोत असल्याना अनाक मद लाींना रारररीक ि मानलसक 
आजार  ोत असल्याचा मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या िा यासुमारास ननदरानास आला 
आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील र रातील मुख्य रयाबरोबरच अन्य म िाची दठकाणा 
आिण बाजारपाठात खारादी-विक्रयसाठी याणाऱ्या मद लाींसाठी िच्छता ग ृाींची योजना 
अींमलात आणण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या पाललकाींिर कारिाई करण्याचा ननदेर 
मााउच्च न्यायालयाना ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी ददला,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाना मागील सुनािणी दरयान राज्यातील प्रमुख 
र राींमध्या िच्छताग ृा उभारािीत असा ननदेर ददला आ ात परींतु यािर का ी 
मोजक्या म ानगरपाललकाींनी अींमलबजािणी का ली आ ा उिाररत पाललका ि 
म ानगरपाललका याींच् यािर रासनाना कोणती कायािा ी करीत आ ा िा करणार आ ा, 
(४) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा त ावप र राींमध्या अपुरी िच्छताग ृा 
असल्यामुळा सािाजननक दठकाणी ि रयािरुन जाणाऱ्या मद लाींना िच्छताग ृाींची 
सुवििा उपलबि करुन ्यािी  ि ती िच्छ ठािािीत  णून "लमळून साऱ्याजनी" या 
सीं ाना मुींबई उच्च न्यायालयात जनद त याधचक क्रमाींक ९८/२०११ दाखल का ली आ ाा 
या जनद त याधचका ची ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी सुनािणी झाली आ ाा 
(२)  ा खरा ना ी, जनद त याधचका क्रमाींक ९८/२०११ मध्या मााउच्च न्यायालयाना 
ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी म ानगरपाललकाींनी योजना तयार करुन 
माान्यायालयास प्रनतज्ञापण ना्िारा ददनाींक ३१ माचा, २०१५ पयतं सादर करण्याचा 
आदार ददला आ ाता परींतु, मुींबई, पुणा अमरािती ि नागपूर म ानगरपाललका िगळता 
उिाररत म ानगरपाललकाींनी विद त कालाििीत प्रनतज्ञापण न दाखल न का ल्याना याींना 
प्रनतज्ञापण न दाखल करण्यास ददा २१.४.२०१५ च्या आदारान्िया ददनाींक १९ जून २०१५ 
पयतं मुदतिाढ ददली आ ाा 
     िच्छ म ाराषर अलभयान (नागरी) ची अींमलबजािणी राज्यामध्या सुरु झाली 
आ ाा या अलभयानाींतगात राज्यातील सिा र राींमिील तरींगती लोकसींख्या असलाल्या 
दठकाणी पुरारा सींख्याना सािाजननक रकचालयाची सुवििा उपलब्ि करुन दाण्यात याणार 
अ ाा यामध्या पुरुर्ाींसाठी ि मद लाींसाठी ितींण न व्यि ा रा णार आ ाा 
(३) िच्छ म ाराषर अलभयानाींतगात सािाजननक दठकाणी पुरारा सींख्याना सािाजननक 
रकचालया उभारण्याबाबत ि मााउच्च न्यायालयाच्या आदारानुसार विद त कालाििीत 
आियक कायािा ी करण्याच्या सूचना सिा सींबींधित म ानगरपाललकाींना रासन 
तरािरुन दाण्याचा आल्या आ ाता 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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



70 

बहृन् मुांबई महानगरपासलिेने अनुपालन अहिाल सादर िरण्याबाबत 
  

(६२) *  २२२११   श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२१९८ 
ला ददनाांि ३१ माचा, २०१५ रोजी ददलेाया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मुींबईतील कललना या ील ॅ्ंक प्राप्येथ या ा आरक्ष ीत क्रयडा सींकुलाच्या अींदाजा १३ 
एकर जागािर तलािात भराि ्ाकून अनतक्रमण सुरु असल्याबाबतच्या   ाननक 
लोकप्रनतननिीच्या ननिादनािर आि यक कायािा ी करुन अनुपालन अ िाल रासनास 
पाठविण् याच् या सूचना ददनाींक १९ माचा, २०१५ रोजीच् या पण नान् िया माामींण नी 
म ो्याींनी ब ृन् मुींबई म ानगरपाललका स का ल् या आ ात,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर सूचनानुसार म ानगरपाललका ना अनुपालन अ िाल रासनास 
सादर का ला आ ा काय, 
(३) असल् यास, अ िालाचा सिासािारण  िरुप काय आ ा, त्नुसार रासन तरािर 
कोणती कायािा ी करण् यात आली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा 
(२) सदर अ िाल ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका कडून रासनास अ्यापी प्राप्त झालाला 
ना ीा 
(३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

महसिड (ता. जज. सातारा) येथील पळसािडी येथील  ा ा पािर सोलर एजन्सी 
विरोधात िामगाराांनी बेमुदत उपोषण सुरु िेायाबाबत 

  

(६३) *  १७०२७   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सिड (ताा ्जा सातारा) या ील पळसािडी या ील ्ा्ा पािर सोलर एजन्सी 
विरोिात कामगाराींनी बामुदत उपोर्ण सुरु का ला असल्याचा मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या 
िा या सुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पळसािडी, दािापूर  द्दीतील  जारो एकर राती 
प्रकल्पासाठी घाताना नोकरीचा आलमर् दाखिला  ोता माण न या कामगाराींच्या जलमनी 
अल्प ककीं मतीत घाऊन याींना सुरक्ष ा रक्ष काची नोकरी दाण्यात आली ि सुरुिातीला 
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रुपया १६  जार दरम ा िातन दाणा-या या कीं पनीना या भूलमपुण नाींना पगार कमी करुन 
तो ७  जार रुपयाींिर नाऊन ठािला, यामुळा सदर ू कामगाराींची कीं पनीना 
फसिणूक का ली असल्याना रासनाना यासींदभाात चककरी करुन कोणती कायािा ी का ली 
िा करण्यात यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१)  ा अींरत: खरा आ ाा ददा१३/०४/२०१५ ता १५/०४/२०१५ या 
कालाििीत साखळी उपोर्ण करण्यात आला  ोताा 
(२)  ा खरा ना ीा कामगाराींच्या विविि मागण्याींिर कामगार, कीं ण ना्दार ि मुख्य 
मालक याींच्यामध्या तडजोड  ोऊन कामगाराींचा िातन ि भयामध्या िाढ करण्याबाबत 
ननणाय झाला आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

मुांबईतील िािोला पोलीस ठाण् यातील िरीष्ट्ठ पोलीस ननरीक्षिाची  
गोळ्या झाडून हत् या िेायाबाबत 

  

(६४) *  १९६६९   श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.सांजय 
पोतनीस (िसलना), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.सुभाष भोईर (िायाण ग्रामीण), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.योगेश 
द ळेिर (हडपसर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.राणाजगजीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), 
श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.मिरांद जाधि-
पा ील (िाई), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्रीमती सुमन पा ील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील िाकोला पोलीस ठाण् यातील स ायक पोलीस ननरीक्ष क ददलीप लरके 
याींनी िरीषठ पोलीस ननरीक्ष क विलास जोरी याींची ददनाींक ४ मा, २०१५ रोजी िा 
 यासुमारास गोळ्या झाडून   या का ली ि  यानींतर  ितस आ म  या का ली,  ा खरा 
आ ा काय, 
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(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चककरी करण् यात आली आ ा काय, 
(३) असल् यास, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार पुढा कोणती कारिाई का ली 
िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय, त ावप ददनाींक ०२ा०५ा२०१५ रोजी सदरची घ्ना 
घडलाली आ ाा 
(२)  ोय, सदर प्रकरणी गुाप्राराा, गुन् ा अन्िार्ण विभाग, गुरक्रा ०/१५ कलम ३०२, 
३०७, ३३२ भाींदवि स  कलम ३, २५, २७ भा काा िाकोला पोलीस ठाणा गुरक्रा 
२०४/१५ अन्िया गुन् ा दाखल करण्यात आलाला आ ाा 
(३) सदर गुन््याच्यातपास दरयान नोंद कलाला जाबजबाब ि िम् यकयय अ िाल 
यािरुन यातील स ायक पोलीस फकजदार ददलीप लरके याींनी याींच्याकडील सविास 
ररव् ॉल्िर मिून िररषठ पोलीस ननररक्ष क विलास जोरी याींच्यािर गोळीबार का ल् याना 
यामध्या याींचा मृयु झाला ि एक साक्ष ीदार  ा जखमी झालाला आ ाता यानींतर 
स ायक पोलीस फकजदार ददलीप लरके याींनी याींचा ित:चा सविास वप्ल मिून 
ित:िर डोक्यात गोळीमारुन घािून आम या का ली आ ाा प्रतु घ्नाबाबत 
िरीलप्रमाणा दखलपाण न गुन््याची नोंद करण्यात आली असून गुन् ा राखा, गुअवि, 
कक्ष -८ , अींिारी, मुींबई तपास करीत आ ाता सदरचा गुन् ा  ा तपासािीन आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

िायाण-डोंबबिली महानगरपासलिा प्रशासनाने िचोरे  ेिडीिरील बगीचािरीता 
आरक्षणाची जागा भाड ेतत्िािर  ा ा पॉिर िां पनीला नाममा् दराने ददायाबाबत 

  

(६५) *  १९९०६   श्री.सुभाष भोईर (िायाण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), 
डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंबबिली म ानगरपाललका प्ररासनाना कचोरा ा्कडीिरील बगीचा करीता 
आरक्ष णातील १०० चकामी्र जागा बाजारमलु्याप्रमाणा रुल्क न आकारता फक्त १ 
रुपया नाममाण न दराना ३० िर्ााच्या भाडा तिािर ्ा्ा पॉिर कीं पनीच्या मनोऱ्यासाठी 
ददली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
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(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबिली म ानगरपाललका च्या म ासभामध्या कीं पनीकरीता 
बाजारमुल्याप्रमाणा रुल्क आकारून म ानगरपाललका चा उपन्न का िाढविण्यात आला 
ना ी  णून मनोरा उभारण्यास विरोि करण्यात आला,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, यानुसार सींबींधित दोर्ी 
अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींरत: खरा आ ा ा 
     माण न, प्रचललत लसध्दगणक दरानुसार रुा १३,६०,०००/- इतकय अधिमुल्य रक्कम 
आकारुन रुा १/- प्रनत िर्ा एिढ्या नाममाण न भाडा तिािर सदरची जागा ३० िर्ा 
कालाििीकरीता ्ा्ा पॉिर कीं पनीच्या मनोऱ्यासाठी दाण्याबाबत म ानगरपाललका 
सिासािारण सभा ठराि क्रा१० ददा१९/५/२०१५ अन्िया मान्यता दाण्यात आली आ ाा 
(२) ना ीा 
(३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

भद्रािती (जज.चांद्रपूर) येथील बराांज मोिास येथील िनाा िा  
एम  ा िां पनीच्या आधधिा-याांनी िर बुडविायाबाबत 

  

(६६) *  २२१५७   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भर गािती (्जाचींर गपूर) या ील बराींज मोकासा या ील कनाा्का ए ्ा कीं पनीच्या 
कोळसा खाणीतील कायारत आधिका-याींनी ९०  जार को्ी पाक्ष ा जा त रुपयाींच् या 
राष रीय सींप तीचा कर बुडविल्या प्रकरणी भर गािती पोलीस  ्ारनमध् या कीं पनीच् या 
पाच अधिका-याींिर एफाआयाआरा दाखल करण् यात आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, सदर कीं पनीना रासनाच् या अ्ी ि रतीचा भींग करुन ९०० एकरात 
अिमिरर या कोळसा उ खनन का ला असून यात ४ सरकारी पाींदन र  याींचा समािार 
आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, 
(४) असल् यास, चककरीत काय आढळून आला ि  यानुर्ींगाना दोर्ीींिर कोणती कारिाई 
करण् यात आली िा यात आ ा, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२) सदर प्रकरणी ्जल् ा खननकमा अधिकारी याींचाकडून ९०० एकरात अिमिररया 
कोळसा उखनन का ला असून यात ४ सरकारी पाींदन रयाींचा समािार आ ा का 
याबाबतचा अ िाल अप्राप्त आ ाा 
(३) ि (४) या प्रकरणी भर गािती (्जाचींर गपूर) या ील बराींज मोकासा या ील कनाा्का 
ए्ा कीं पनीच्या कोळसा खाणीतील कायारत अधिकाऱ्याींनी ९०  जार को्ी पाक्ष ा 
जात रुपयाींच्या राषरीय सींपतीचा कर बुडविल्या प्रकरणी भर गािती पोलीस 
 ा्रनमध्या कीं पनीच्या पाच अधिकाऱ्याींिर माान्यायदींडाधिकारी प्र म री.ाणी भर गािती 
या ा गुाराक्राएम-१/२०१५, भाादींाविा कलम ३७९, ३४ अन्िया ददनाींक ०५ एवप्रल, २०१५ 
रोजी गुन् ा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण पोलीस तपासािर प्रलींबबत आ ाा 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
श्री. क्षे् पारुां ड े(ता.जुन् नर जज.पुणे) येथील शाही िुां भमेळ्यािरीता ननधी समळणेबाबत 
  

(६७) *  २२२३६   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) री.ीाक्ष ाण न पारुीं डा, (तााजुन् नर ्जापुणा) या ा सन २०१५ मध्या भरणा-या रा ी 
कुीं भमाळ्याकरीता मुलभूत सोयी-सुवििा पुरविण् याच् या दृष ्ीना ४०६७.९६ लक्ष  रुपयाींचा 
ननिी तातडीना मींजूर करािा याकरीता   ाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी माामुख् यमींण नी म ोदयाींना लाखी ननिादन ददला  ोता,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, या कुीं भमाळ्याच् या पुिा तयारीच् या दृष्ीकोनातून रासनाकडून उपरोक् त  
ननिी दाण् याबाबत कोणता ननणाय घाण् यात आला आ ा, 
(३)  यानुसार  ा ननिी प्र यक्ष ात का व्  ा उपलब् ि  ोणार आ ा ि  याचा  िरुप काय 
आ ा ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय,  ा खरा आ ाा 
(२) ि (३) लसीं   कुीं भमाळा सन २०१५-१६ करीता रासन ननणाय ददनाींक 
२८ा०८ा२०१४ अन्िया, री.ीक्ष ाण न पारुीं डा, तााजुन्नर या ील विविि विकास कामाींसाठी रुपया 
१० को्ी ननिी मींजूर करण्यात आला असून यापमकय रुपया ६ा०० को्ी ननिी 
्जल् ाधिकारी, पुणा याींना वितरीत का ला आ ाा तसाच रासन ननणायात नमुद का लाली 
कामा ५० ्क्का  पुणा झाल्यािर ि याबाबतची उपयोधगता प्रमाणपण न ्जल् ाधिकारी, 
पुणा याींचाकडून प्राप्त झाल्यािर उिाररत ननिी वितरीत करण्याचा प्रतावित आ ाा 

----------------- 
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मुांबई शहरातील भुलाभाई रोडिरील महानगरपासलिेच्या मालिीचा  

भूखांड सािाजननि िाहनतळासाठी राखीि ठेिायाबाबत 

 (६८) *  २४६६३   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिा), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरदार ताराससांह 
(मुलुांड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई र रातील भुलाभाई रोडिरील म ानगरपाललका च्या मालकयचा सुमारा १  जार 
५६ चकरस मी्रचा भूखींड सािाजननक िा नतळासाठी राखीि असल्याना सन २००३ 
मध्या आकृती बबल्डसाला विकास करण्यासाठी दाण्यात आला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर विकासकाींनी उपरोक्त भूखींडािर २० मजली इमारत उभारण्यात 
आली असून सदर इमारत म ानगरपाललका ला न दाता या इमारतीमध्या विकासकाींनी 
अनधिकृत  ॉ ा्ल,  ुक्कापालार ि अन्य आक्ष ापा ा बाबीस जागा ददली असल्याचा 
ददनाींक २ जून, २०१५ रोजी िा यासुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून आला 
ि यानुर्ींगाना या प्रकरणी रासनाना कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ि याबाबतची स्य:् ती काय आ ा ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) म ापाललका च्या पाकका ग, िच्छताग ृ ि समाजकें र ग 
याकररता आरक्षक्ष त असलाला र र सिेक्ष ण क्रा २/८३९, मलबार द ल डडव् ीजन  ा 
भूखींड म ानगरपाललका ना बाींिा, िापरा ि  ताींतरण करा या तिािर सन २००२ 
मध्या ननविदा मागिून विकासासाठी आकृती ननमााण प्राालला याींना ददलाला आ ाा 
(२) म ानगरपाललका ना विकासकाबरोबर का लाल्या कराराच्या अ्ीप्रमाणा आकृती ननमााण 
प्राालला याींनी इमारतीच्या वि ींग अा-मध्या  २० मजल्याचा सािाजननक िा नतळ बाींिून 
पाच िर्ा चालिून ददनाींक १५.६.२०१५ रोजी म ानगरपाललका स  ताींतर का लाला आ ाा 
इमारतीच्या वि ींग बी मध्या ४ मजल्याची विकक्रघ्काची इमारती असून सदर इमारत 
आकृनत बबल्डसा याींना ९९ िर्ााकररता भाडापट्टय्ािर दाणात आलाली आ ाा या 
व्यािसानयक इमारतीमध्या ३ उप ारग ृाींना म ानगरपाललका अधिननयम ३९४ अन्िया 
परिाना दाण्यात आलाला आ ाता म ानगरपाललका च्या आरोग्या खायाच्या अधिकारी 
याींनी प ाणी का ली असता  ुक्कापालार असल्याचा आढळून आलाला ना ीा त ावप 
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ननयम ि अ्ीींचा भींग झाल्याना  ॉ ा्लचालकाींविरुध्द माान्यायालयामध्या दािा दाखल 
करणात आलाला असून सदर प्रकरणा न्यायप्रविष् आ ाता 
(३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
मुांबईतील बोरीिली (प.) गोराई - ३ येथील भूखांड शासिीय रुग्णालय  

ि पो्  ऑकफससाठी आरक्षक्षत असायाबाबत 

(६९) *  १८१६०   श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतससांह पा ील 
(उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.बाळासाहेब पा ील (िराड उत्तर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधान), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.प्रिाश सुििे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईतील बोरीिली (पा) गोराई - ३ या ील रासकयय रुग्णालय ि पो् 
ऑकफससाठी आरक्षक्ष त असलाला सुमारा १२  जार ४०१.९० चकरस लम्रचा भूखींड गाल्या 
२० िर्ाापासून पडून आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर विभागात रासकयय रुग्णालय ि पो् कायाालय नसल्याना 
गोराई या ील जाषठ नागरीक ि सिासामान्य जनता याींना पीएफ, पान्रन इयादी 
कामासाठी बोरीिली पूिा ि चारकोप नाका या ा तसाच रुग्णाींना उपचारासाठी काींददिली 
(पा) या ील डॉाबाबासा ाब आींबाडकर रुग्णालयात जािा लागता,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, प्रन भाग (१) मध्या उल्लािखत आरक्षक्ष त भूखींडािर रुग्णालय ि पो् 
ऑकफस सुरू करण्याबाबत  ाननक जनताना माामुख्यमींण नी ि  ाननक 
लोकप्रनतननिीींकडा ननिादना्िारा मागणी का ली आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चककरी करण्यात आली आ ा काय, चककरीच्या अनुर्ींगाना 
उक्त आरक्षक्ष त भूखींडािर रुग्णालय ि पो् ऑकफस इमारत बाींिण्याबाबत रासनाना 
कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा,   
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गोराई-३ च्या मींजूर आराखड्यानुसार  ॉ्प्लसाठी 
१२४०१.९० चकामीा ि पो् ऑकफससाठी ५०० चकामीा भूखींड उपलब्ि आ ाा 
(२) गोराई-२ भागात म ापाललका चा दिाखाना ि आरोग्य कें र गा्िारा प्रा लमक आरोग्य 
सुवििा (आरोग्य ननदान, उपचार लसीकरण, प्रयोग राळा इयादी) पुरविल्या जाताता 
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सदर दठकाणािरुन सािारण २.५ ककमी अींतरािर डॉाबाबासा ाब आींबाडकर रुग्णालय 
आ ाा या दठकाणीबा्यरुग्ण सािा ि आींतररुग्ण सािा पुरविल्या जाताता 
(३), (४) ि (५) रुग्णालयासाठीच्या सदर भूखींडाच्या विक्रयसाठी डडसेंबर, २००४ मध्या 
 ाडाना ननिददा काढली  ोतीा माण न नींतर परिडणारी घरा उपलब्ि करुन दाण्यासाठी 
 ाडातफे योजना राबविण्याचा ननणाय सन २००८ मध्या घाण्यात आल्याना सदर 
ननविदा रद्द करण्यात आलीा याविरुध्द मााका सर राडड ींग कीं पनी या ननविदाकार 
कीं पनीना मााउच्च न्यायालयात याधचका दाखल का ली असून सध्या प्रकरण 
न्यायप्रविष् आ ाा तसाच सदर भूखींडाचा का ी भाग सीाआराझाड १ अींतगात बाधित 
असल्यामुळ याबाबत सुध्दा  ाडा विरुध्द मुींबई पयाािरण कृती सलमती ि इतर अरी 
याधचका क्रा८७/२००६ मााउच्च न्यायालयात न्यायप्रविष् आ ाा 

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

मुांबईिरील अनतरेिी अहायानांतरही सागरी सुरक्षेिररता िोणत्याही पायाभूत सुविधा 
सुरु झााया नसायाच ेिॅगच्या अहिालािरुन ्प्  झाायाबाबत 

(७०) *  २०१६३   श्री.बसिराज पा ील (औसा), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), 
अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईिर अनतराक्याींनी २६/११ रोजी का लाल्या  ल्ल्यानींतर सागरी सुरक्ष ासाठी सागरी 
पोलीस ठाणी उभारणी, गतीनकका यास  अनाक घोर्णा राज्य रासनाना का ल्या 
असल्या तरी ी प्रयक्ष ात कोणया ी पुरारा पायाभूत सुवििा सुरू झाल्या नसल्याचा 
कॅगच्या अ िालािरून पष् झाला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सागरी सुरक्ष ाबाबत २००५ पासून िारींिार पाठपुरािा  ोत असून ी गत 
९ िर्ाामध्या सागर त्ीय पोलीस ठाणा, तपासणी नाका , जा्ीचा काम करून पुरारा 
पायाभूत सुवििा ननमााण करण्याचा उदद्दष् साध्य करता आलाला ना ी,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल्यास, गतीनकका तसाच अन्य ताींबण नक कामासाठी पुरासा कमाचारी ननयुक् ा 
करणा आियक असताना ी तज्ञ आिण तींण नज्ञ ि तींण नज्ञातर कमाचाऱ्याींची तू् ५१ 
्क्का  ि ६७ ्क्का  एिढी आ ा तसाच सागरी त् पोलीस  ानकाींतील का िळ ४३ 
्क्का  पोलीसाींना त्रक्ष क दलाकडून सागरी कामकाजाींचा प्रलरक्ष ण दाण्यात आलाला 
आ ा तर ५७ ्क्का  कमाचाऱ्याींना पो ताच यात नसल्याचा पष् झाला आ ा,  ा  ी खरा 
आ ा काय, 
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(४) असल्यास, घुसखोरी ि अनतराकय कारिायाींपासून सींिदानक्ष म नकका तळाचा सींरक्ष ण 
करण्यासाठी रासनाना कोणती ठोस कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सागरी सुरक्ष ासाठी राज्यामध्या एकूण ४४ सागरी पोलीस 
ठाणी असून यापमकय ४३ पोलीस ठाणी कायारत आ ाता तसाच ददिसराण न ६९ पोलीस 
बो्ी गतीकरीता कायारत आ ाता 
(२)  ा खरा ना ीा 

सागरीसुरक्ष ा योजना फा ज १ अींतगात १२ सागरी पोलीस ठाणी ि ३२ 
चाकपो् नव्याना ननमााण का ली आ ाता लरिाय ५६ चाकपो् पूिीपासूनच अ्तिात 
आ ाता तसाच फा ज २ अींतगात ७ पोलीस ठाणी मींजूर करण्यात आलाली आ ाता 

सागरी गतीकरीता पोलीसाींकडील एकूण ६९ बो्ीींना म ाराषर मारर्ाईम 
बोडाच्या अखयाररत जाट्टीींचा िापर करण्यास एमएमबीना परिागी ददलाली आ ाा तसाच 
म ाराषर मारर्ाईम बोडाच्या ननिडक १४ जाट्टीींिर पोलीसाींसाठी ऑपरारनल रुम 
बाींिण्याचा कामा सुरु आ ाा 
(३) पोलीस बो्ीींकरीता एकूण १००४ ताींबण नक पदा मींजूर करण्यात आलाली असून 
यापमकय ४०९ कायमिरुपी पदा कायारत आ ाता ९८ कीं ण ना्ी पदा कीं ण ना् पध्दतीना 
भरण्यात आलाली आ ाता उिाररत पदाींची भरती प्रकक्रया विरार् पोलीस म ाननरीक्ष क 
मो्ार पररि न या आ ापनाकडून  ोणार आ ाा 

सागरी पोलीसाींना त्रक्ष क दलाकडून ४ आठिड्याचा प्रलरक्ष ण दाण्यात यात 
असून आतापयतं ५७ बॅचास्िारा एकूण १४४६ पोलीसाींनी सदरचा प्रलरक्ष ण घातलाला 
आ ाा 

याचप्रमाणा सिा सागरी पोलीस ठाण्यात कायारत पोलीस अधिकारी/कमाचारी 
याींना पो ण्याचा प्रलरक्ष ण दाण्यात याताा 
(४) सागरी पोलीस ठाण्याच्या  द्दीमध्या पोलीसाींना मदत करण्याकरीता सागरी ककना-
यािरील गािाींमध्या नागररकाींची सागरी सुरक्ष ा दला ननमााण करण्यात आलाली आ ाता 
सागरी पोलीस ठाण्यामध्या कायारत असलाला पोलीसाींना को्गाडातफे प्रलरक्ष ण दाण्यात 
आलाला आ ाता सिा सागरी ्जल््यात बो्ी्िारा ददिसराण न गती घालण्यात याताा 
पोलीस ननयींण नण कक्ष ामध्या सागरी सुरक्ष ाकररता ्ोल फ्रय क्रा१०९३ सुरु करण्यात 
आलाला आ ाा म ाराषराच्या सागरी ककना-यािर ५ रडार यींण नणा कायाा्न्ित करण्यात 
आलाल् या आ ाता 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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बोपखेलगाि (पुणे) येथील गािि-याांिर पोसलसाांनी अमानुष लाठीमार िेायाबाबत 

  

(७१) *  २२५३७   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.सुननल 
प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दापोडी (पुणा) या ील लष करी अलभयाींबण नकय म ावि्यालय (सी एम ई)  द्दीतील 
बोपखालगाि ता दापोडी  ा बींद का लाला र ता परत सुरु करािा अरी मागणी करणा-या 
मद ला, मलुा ि गािक-याींिर   ददनाींक २१ मा, २०१५ रोजी पोललसाींनी अमानुर् 
लाठीमार करुन अरूी.िुराचा नळकाींडा फोडला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, पोलीसाींनी ७६ मद लाींस  १८९ जणाींना अ्क का ली असून ८०० 
ग्राम  ाींविरुध् द दींगलीचा गुन्  ा दाखल का ल्यामुळा तसाच पोलीसाींनी अमानुर् लाठीमार 
का ल् याना गािक-याींमध् या प्रचींड भीतीचा िातािरण ननमााण झाला आ ा,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, 
(४) असल् यास, चककरीनुसार कोणती कारिाई का ली िा करण् यात यात आ ा तसाच बींद 
का लाला र ता पुन् ा सुरु करण्याबाबत रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात 
यात आ ा 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बोपखालगाि ता दापोडी  ा बींद का लाला रता पुन् ा सुरु 
करणाबाबत ददनाींक २१ मा, २०१५ रोजी अचानक ५०० ता १००० ग्राम  
बाकायदारीरररया जमला असता पोलीस प काना सदरचा जमाि  ा बाकायदारीर असून 
लोकाींनी या ून ननघून जािा असा आिा न का लाा त ावप, सदरच्या जमािाना आिा नास 
प्रनतसाद न दाता पोलीसाींिर अचानकपणा दगडफा क सुरु का लीा तयामुळा पोलीसाींना 
बळाचा िापर करािा लागलाा 

या प्रकरणी भोसरी पोलीस ठाणा या ा गुाराक्रा१६०/२०१५, भाादींाविा कलम 
१४३, १४७, १४८, १४९, ३५३, ३२३, ३३३, ३२४, ३२५, ३२६, १२० (ब), १८८, ४२७, १०८ 
स  कक्रमीनल ॲमेंडमें् ॲक्् कलम ७ सािाजननक मालमता नुकसान प्रनतबींिक 
कायदा कलम ३, ७, मापोाकाा कलम ३७(१) स  १३५ अन्िया १०२ पुरुर् आरोपी ७४ 
मद ला आरोपी १३ वििीसींघर्ीत बालका  ि इतर ७०० ता ८०० इसम याींचाविरुध्द गुन् ा 
नोंद करण्यात आला आ ाा 
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(२)  ा खरा ना ीा 
(३) ि (४) भोसरी पोलीस  ा्रनच्या अखयारीत मकजा बोपखाल  ा गाींि यात असून 
याच पररसरातून दापोडी या ून मकजा बोपखाल या ा जाण्यासाठी पुिीपासुनचा २० फु्ी 
डाींबरी र याचा िापराबाबत बोपखालचा ग्राम  ि सीाएमाईा प्ररासन याींचामध्या गाला 
अनाक िर्ाापासून िाद आ ाा 

सदर रता ददनाींक १२ मा, २०१५ रोजीपयतं ग्राम ाींना िापरण्यासाठी खुला 
 ोता ि सीाएमाईा च्या सुरक्षक्ष तताच्या दृष्ीना सदरचा र ता राण नक २३ा०० िा ता 
सकाळी ०६ा०० िाा पयतं तसाच अिून मिून ददिसा ी सीाएमाईा प्ररासनामाफा त बींद 
ठािण्यात यात  ोताा 

याविरुध्द मााउच्च न्यायालय, मुींबई या ा ग्राम ाींनी दाखल का लाल्या रर् 
वप्ीरन क्रा१०९१५/११ िर ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी न्यायालयाना सीाएमाईा 
च्या सुरक्षक्ष तताच्या दृष्ीना अींतरीम आदार ददला आ ाता 

िरीलप्रमाणा न्यायालयाना आदार ददल्यामुळा सीाएमाईा चा अधिका-याना 
ददनाींक १२ मा, २०१५ रोजी भोसरी पोलीस ठाण्यात लाखी पण न दाऊन सदरचा र ता 
ददनाींक १३ मा, २०१५ पासून बींद का लाला आ ाा 

सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आ ाा 
(५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
मुांबईिराांना परिडणा-या घराांसाठी गहृननमााण धोरण तयार िरण्याबाबत 

  

(७२) *  १६८८३   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोप े (भोर) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील एकयकडा ्ोलाजींगी इमारती उ्या रा त असताना दसुरीकडा चाळीींचा 
पुनविाकास, ग ृननमााण िोरण आदी म िाच्या मु्याींबाबत ननणाय अ्याप प्रलींबबत 
असल्याना सिासामान्य मुींबईकराींना परिडणा-या घराींसाठी ग ृननमााण िोरण तयार 
करण्याच्या मागणीसाठी मुींबईत घर  क्क आींदोलन सलमतीना ददनाींक २६ एवप्रल, 
२०१५ रोजी एका माळाव्याचा आयोजन का ला  ोता,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदरील आींदोलनात धगरणी कामगार, डबािाला, ररक्ष ा-्ॅक्सीिाला, 
पररचाररका, म ानगरपाललका सफाई कमाचारी, पोललसाींचा कु्ूींबबय, बा् कमाचारी, 
राल्िा कामगार, बाँक कमाचारी, पो्मन आदीींनी मोठ्या सींख्याना स भाग घातला  ोता, 
 ा  ी खरा आ ा काय, 



81 

(३) असल्यास, याबाबत रासनाना परिडणा-या घराींसाठी काय ननयोजन का ला आ ा िा 
करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) ि (२) ग ृ विभागाच्या अ िालािरुन ददनाींक २६.४.२०१५ 
रोजी म ाराषर  ायकूल ममदान, नाामाजोरी मागा, मुींबई या दठकाणी धगरणी 
कामगार सींघर्ा सलमतीतफे धगरणी कामगाराींना  क्काची घरा लमळण्याकररता 
माळाव्याचा आयोजन करण्यात आला  ोताा सदर माळाव्यात २०० ता २५० धगरणी 
कामगाराींनी स भाग घातला  ोताा 
(३) ि (४) राज्याचा प्रारुप ग ृननमााण िोरण ि कृती आराखडा २०१५ चा मसुदा 
यरदामाफा त तयार करण्यात आला असून यामध्या आध ाकदृष्या दबुाल घ्क, अल्प 
उपन्न ग् ि मध्यम उपन्न ग् याींच्यासाठी ग ृ ननलमातीिर विरार् भर दाण्यात 
आला आ ाा राज्यातील सिा सींसद सदय ि वििानमींडळ सदय तसाच प्ररासकयय 
विभागाच्या सधचिाींना सूचना ि लरफाररीकररता पाठविण्यात आल्या आ ाता 
याींच्याकडून सदर िोरणासींबींिी प्राप्त सूचना/अलभप्रायाच्या अनुर्ींगाना पुढील कायािा ी 
करण्याचा प्रतावित आ ाा 

----------------- 
मुांबई-आग्रा महामागाािर तिेरा गाडीला िोिणगाि  

फा याजिळ झालेला भीषण अपघात 
  

(७३) *  १७३३४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), श्री.अजुान 
खोतिर (जालना), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.सुननल िेदार (सािनेर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई-आग्रा म ामागाािर नालरक ून वपींपळगािला ननघालाल्या तिारा गाडीला   
कोकणगाि फा्याजिळ ा्पोना जोराची िडक ददल्याना ददनाींक १८ मा, २०१५ रोजी 
िा यासुमारास झालाल्या भीर्ण अपघातात ५ डॉक््राींचा जागीच मृयू झाला असून 
एक जण जखमी झाला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी चककरी का ली आ ा काय, चककरीचा ननष कर्ा काय 
आ ात, 
(३) असल्यास, सदर दठकाणी िारींिार  ोणारा अपघात ्ाळण्यासाठी रासनाना कोणती 
उपाययोजना का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददा १८ मा, २०१५ रोजी वप ींपळगाि (बसिींत ) कडा ननघालाली 
मद ींर गा एक्सयुव् ी ५००  ी गाडी कोकण गाि फाट्याजिळील पी्ब्राकरजिळ 
कीं ा्नरला मागून िडकल्यामुळा झालाल्या अपघातामध्या ५ डॉक््राींचा जागीच मृयु 
झाला असून १ डॉक््र जखमी झाला आ ाा 
(२) सदर अपघात प्रकरणी पोलीसाींनी का लाल्या चककरी मध्या सदर अपघात मद ींर गा 
एक्सयुव् ी या गाडीच्या िा नचालक डॉक््राच्या चुकयमुळा घडला असल्याचा ननषपन्न 
झाला आ ाा 
(३) सदर म ामागा राषरीय म ामागा प्राधिकरण याींच्याकडून बाींिला जात आ ाा 
अपघात घडलाल्या दठकाणी म ामागाािर रबलर रीप्स बसविला असून  मोप्ला्ीक 
माकींग करण्यात आला तसाच म ामागाालगत सदर दठकाणी जींक्रन असल्याचा, 
मागाािर रबलर रीप्स लािल्याचा आिण सदर पररसर अपघातप्रिण क्ष ाण न असल्याचा 
फलक लािण्यात आला आ ाता 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा  

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

मुांबईतील िातानुिूसलत बसेसना बुले प्रूफ िाचा लािण्यात आायाबाबत 
  

(७४) *  १६९८८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील िातानुकूललत बसासना बुला्प्रूफ काचा लािण्याच्या नािाखाली माससा 
्ॉपचा या कीं पनीच्या कीं ण ना्दाराना बा्ला ४८ को्ी रुपयाला फसविल्याचा मा ा एवप्रल, 
२०१५ मध्या िा  या दरयान ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर बा्च्या ४८ को्ी रुपयाींच्या गमरव्यि ाराची चककरी करण्यात 
आली काय, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार सदर कीं पनीिर ि सदर 
गमरव्यि ाराच्या प्रकरणातील दोर्ीींिर कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा 
(२) ि (३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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सभांिडी-ननजामपूर शहर महानगरपासलिेमध्ये आधथाि गैरव्यिहार झाायाबाबत 
  

(७५) *  २०७१९   श्री.रुपेश म हा्े (सभिांडी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभींिडी-ननजामपूर म ानगरपाललका च् या  सन २०१२ मध् या झालाल् या सािाबण नक  
ननिडणुकयत अ याि यक असलाला "ठाका दार नसल् याचा दाखला" लभींिडी मनपाचा र र 
अलभयींता री.ीासललम राख याींनी काय्याचा उल् लींघन करुन वि्यमान नगरसािक 
असलाला सींतोर् मींजमया राट्टी ि रलरलता सींतोर् राट्टी याींना ददला असल्याचा 
ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) तसाच, लभींिडी म ानगरपाललका च् या सािाबण नक ननिडणूक २०१२ मध् या झालाल् या 
ननिडणुकयत अ याि यक असलाला ठाका दार नसल् याचा दाखला ज् या व् यक् ती ठाका दार 
नसतात अराींसाठी ददला जात  ोता,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी ता ील लोकप्रनतननिी याींनी लभींिडी मनपाचा र र 
अलभयींता याींनी पदाचा दरुुपयोग करुन का लाल् या गमरव् यि ाराची चककरी करािी ि 
 याींचािर ननलींबनाची कायदारीर कारिाई करािी याबाबत लोकायुक् त याींना ददनाींक २७ 
माचा, २०१५ रोजी तक्रार का ली आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल् यास, सदर ू पण नाच् या अनुर्ींगाना चककरी करण् यात आली आ ा काय, 
चककरीत काय आढळून आला ि त्नुसार दोर्ीींिर कोणती कारिाई का ली िा करण् यात 
यात आ ा, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा 
     परींतु री.ीासींतोर् मींजमया राट्टी ि सकाररीलता सींतोर् राट्टी याींचा ददनाींक 
२२.३.२०१२ च्या अजाानुसार ्या दोन् ी अजादाराींना र र अलभयींता, लभिींडी ननजामपूर 
र र म ानगरपाललका याींनी ददनाींक २६.३.२०१२ च्या पण नान्िया बाींिकाम विभागाच्या 
दप्तरी ठाका दार  णून नोंद आढळून यात ना ी असा कळविण्यात आला आ ाा 
(२)  ोय,  ा खरा आ ाा 
(३)  ाननक लोकप्रनतननिीींनी माालोकायुक्त, म ाराषर राज्य याींना ददनाींक 
२७.३.२०१५ रोजी तक्रार का लीा याबाबत माालोकायुक्त कायाालयाना तक्रारदाराना 
आियक कागदपण नाींची पुताता का ल्यानींतर गुणितानुसार पुढील कायािा ी करण्यात 
याईल असा कळविला आ ाा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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बोरीिली (प) मुांबई येथील चांदािरिर रोडिर महानगरपासलिेने बाांधलेली प्रसूतीगहृाची 
दमुजली इमारत नोबेल मेडडिल सें रला नाममा् भाडयाने ददायाबाबत 

 (७६) *  १७०३३   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बोरीिली (प) मुींबई या ील चींदािरकर रोडिर म ानगरपाललका ना बाींिलाली 
प्रसूतीग ृाची दमुजली इमारत सन २००४ मध्या नोबाल माडडकल सें्रला नाममाण न 
भाड्याना ददली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, या प्रसुतीग ृात गररब मद लाींना प्रसुतीसाठी पाललका ननयमानुसार 
प्रिार दाण्यात यािा असा बींिन घातला असताना ी, सदर रुग्णालयाचा िापर बायपास, 
अाँ्जओग्राफय आिण ॲ्जओप्ला्ी अरा मोठ्या रण नकक्रयासाठी  ोत असून, या 
प्रसूतीग ृात गाल्या ११ िर्ांत का िळ १२४ मद लाींची प्रसूती झाली,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, 
(४) असल्यास, प्रसुतीग ृाचा गमरिापर करणा-या नोबाल माडडकल सें्रिर तसाच याींना 
सींरक्ष ण दाणा-या अधिका-याींिर कोणती कारिाई का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा आ ाा 
(२)  ोय,  ा खरा आ ाा 
(३) सदर प्रकरणी ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका च्या आरोग्य खायामाफा त चककरी का ली 
असता, सदर सीं ाना कराराच्या अ्ी ि रतीचा भींग का ल्याचा आढळून आला आ ाा 

यामुळा सदर सीं ास करारातील अ्ी ि रतीचा भींग का ल्याप्रकरणी ददनाींक 
१३.११.२०१४ रोजी ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका माफा त कारणा दाखिा नो्ीस बजािण्यात 
आली आ ाा 

या कारणा दाखिा नो्ीरीला सदर सीं ाना ददलाला उतर समािानकारक 
नसल्याना ब ृन्मुींबई म ानगरपाललका च्या आरोग्य खायामाफा त सीं ाबरोबर का लाला 
करार रद्द करण्याची प्रकक्रया चालू आ ाा 
(४) ि (५) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) नगरपररषदेच ेरुपाांतर  
महानगरपासलिेत िरण् याबाबत 

  

(७७) *  २१३४६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघा ) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनिाल (ताापनिाल, ्जारायगड) नगरपररर्दाचा रुपाींतर म ानगरपाललका त 
करण् यासाठी कायािा ी व्  ािी अरी मागणी   ाननक लोकप्रनतननिीींनी मा ा एवप्रल, 
२०१५ मध्या िा  या सुमारास मुख् याधिकारी, पनिाल नगरपररर्द याींच् याकडा 
ननिादना्िारा का ली आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, निी मुींबई आींतरराष रीय विमानतळ, जाएनपी्ी, मारो प्रकल् प, साझ 
प्रकल् प यामुळा नागरीकरणाचा िाढता िाग पा ता पनिाल र राच् या प्रा लमक 
सुवििाींिर मोठ्या प्रमाणात ताण पडणार आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, पनिाल नगरपररर्दाचा रुपाींतर म ानगरपाललका त करण् याचा ननणाय 
रासनाना सन १९९१ मध्या घातला आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(४) असल् यास, प्र न भाग क्रा २ नुसार रासनाना उक् त प्रकरणी पनिाल नगर पररर्दाचा 
म ानगरपाललका मध् या रुपाींतर करण् याबाबत कोणती उपाययोजना ि कायािा ी का ली िा 
करण्यात यात आ ा, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
     पनिाल म ानगरपाललका  ापन करण्याबाबत  ाननक लोकप्रनतननिीींचा 
ददनाींक २५.२.२०१५ रोजीचा ननिादन पनिाल नगरपररर्दास प्राप्त झाली आ ाता 
(२)  ोया 
(३), (४) ि (५) ददनाींक २५.९.१९९१ अन्िया पनिाल म ानगरपाललका  ापन 
करणाकामी नगर विकास विभागामाफा त अधिसूचना प्रलसध्द करण्यात आली आ ाा 
त ावप, याबाबत ्जल् ाधिकारी, रायगड याींच्याकडून अ िाल अप्राप्त आ ाा 
     उक्त अधिसूचना प्रलसध्द का ल्यानींतर पनिाल र राची लोकसींख्या, र रीकरणाचा 
प्रमाण इा बाबीींमध्या अमुलाग्र बदल झालाला आ ाा 
     पनिाल म ानगरपाललका  ापन कराियाची झाल्यास उक्त बदल विचारात 
घाऊन म ाराषर म ानगरपाललका अधिननयमातील तरतुदीनुसार नव्याना अधिसूचना 
प्रलसध्द करािी लागाला 

----------------- 
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मुांबई शहरात अत् यांत धोिादायि असलेा या सेस बबा डीांगची पुनबािंधणी िरण् याबाबत 

(७८) *  १९६९९   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.अजुान खोतिर 
(जालना), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई र रात अयींत िोकादायक असलाल्या १४८५८ सास बबल्डीींगची पुनबांिणी 
करण्याचा प्रताि रासनाच्या विचारािीन आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, इमारती मोकळ्या करून या ील कु्ुींबासाठी रान्झी् कॅप 
बाींिण्यासाठी कें र ग रासनाच्या अखयाररत असलाली बीपी्ीची १३७०० एकरची जागा 
घाण्याचा ी प्रताि रासनाच्या विचारािीन आ ा,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, बीपी्ीची जागा घाण्यासाठी राज्य रासनामाफंत कें र ग रासनाकडा 
पाठपुरािा का ला आ ा काय, कें र ग रासनाना सदर जमीन राज्य रासनास दाण्याबाबत 
कोणता ननणाय घातला आ ा काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची स्य् ती काय आ ा ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुींबई इमारत दरुुती ि पुनराचना मींडळा्िारा मुींबई र र 
बा्ािरील उपकरप्राप्त इमारतीींच्या करण्यात याणाऱ्या सिेक्ष णामध्या िोकादायक ि 
मोडकळीस आल्याचा आढळलाल्या इमारतीींची आियकतानुसार दरुुती ि पुनबांिणी 
करण्याची कायािा ी करण्यात याताा ग ृननमााण विभागाच्या निीन प्रतावित 
ग ृननमााण िोरणाच्या मसू्यामध्या उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पुनविाकासाचा कायाक्रम 
गतीमान करण्याच्या उद्दाराना प्रचललत िोरणामध्या सुसुण नता आणण्याचा िोरण 
प्रतावित करण्यात आला आ ाा 
(२)  ा खरा ना ीा 
(३) ि (४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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िडसा देसाईगांज (जज.गडधचरोली) नगरपररषदेने र्ता दभुाजिाच्या विगायुतीिरणाच े
िाम ननयमबा्य पणे िेायाबाबत 

(७९) *  २३४११   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गडधचरोली ्जल््यातील िडसा दासाईगींज नगरपररर्दाना ब्र पूरी-लाखाींदरू रता 
दभुाजक तयार करुन मध्यभागी वि्युतीकरण करण्यासाठी रुपया १ को्ी ९२ लक्ष  
६१६ इतक्या रकमाचा अींदाजपण नक असलाला काम माासोम इला्क्रक नागपूर याींना 
ननयमबा्य पणा दाण्यात आला असल्याची माद ती ददनाींक २५ मा, २०१५ रोजी िा या 
सुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाच्या ननविदा मींजूर करण्यासाठी १९ अ्ी ि रती ठािण्यात 
आला असताना सुध्दा अ् क ११ चा भींग करुन कामाची सुरुिात न करताच 
कीं ण ना्दारास ननयमबा्य ि बाकायदालरर ररया रुपया ६४ लक्ष  ७२  जार ५६५ इतकय 
अधग्रम रक्कम  याींना दाण्यात आली,  ा  ी खरा आ ा काय, 
(३) असल्यास, सदर नगरपररर्दाचा नगराध्यक्ष , मुख्याधिकारी आिण माा सोम 
इला्क्रक नागपूर याींच्या सींगनमताना झालाल्या आध ाक व्यि ारामुळाच सदर काम 
ननयमबाहृय  करण्यात आला असल्याना या सींपूणा प्रकरणाची रासनाना चककरी का ली 
आ ा काय िा करण्यात याणार आ ा ि याचा तपलरल काय आ ा, 
(४) नसल्यास, याबाबत  ोत असलाल्या विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ा खरा ना ीा 

त ावप अरा आरयाची बातमी ददनाींक ०३ मा, २०१५ रोजीच्या ितामानपण नात 
प्रलसध्द झाली आ ाा 
(२)  ा खरा ना ीा 
(३) सदर प्रकरणाची चककरी करुन ितु् तीदराक अ िाल ताकाळ सादर 
करण्याबाबत ्जल् ाधिकारी गडधचरोली याींना कळविण्यात आला आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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निी मुांबई विमानतळाच्या महत् िािाांक्षी प्रिा पाबाबत 

(८०) *  १७२३८   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेािे), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार 
(सािनेर), श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) निी मुींबई विमानतळाचा म  िाकाींक्ष ी प्रकल् प अनाक िर्ाापासून प्रलींबीत आ ा,  ा 
खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, निी मुींबई आींतरराष रीय विमानतळासाठी कें र गाच् या आि यक  या 
परिानग् या लमळिून २०१५ िर्ााच् या अखारपयतं ननविदा प्रकक्रया पूणा करण् यात यातील 
असा म ाराष राचा मुख् य सधचि याींनी  पष ् का ल् याचा मा ा एवप्रल, २०१५ मध् या िा  या 
दर यान ननदरानास आला,  ा खरा आ ा काय, 
(३) असल् यास, निी मुींबई विमानतळाचा म  िाकाींक्ष ी प्रकल् प पुणा करण् याच् या दृष ्ीना 
रासनाना कोणती कायािा ी का ली िा करण् यात यात आ ा, 
(४) अ्याप उक् त प्र नाबाबत कोणतीच कायािा ी  ोत नसल् यास  विलींबाची कारणा 
काय आ ात ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) विमानतळ प्रकल्पाविर्यीच्या सिा म िाच्या 
मान्यता नागरी उड्डाण मींण नालय, पयाािरण मींण नालयाकडून पयाािरण ि ककनारपट्टी 
ननयामक विर्यक मान्यता, सींरक्ष ण मींण नालयाकडील सींरक्ष ण विर्यक मान्यता प्राप्त 
झाल्या आ ाता भूसींपादन, पुन: ापना आिण पुनिासन प्रगती प ािर आ ाा सरकारी 
खाजगी भागीदारी िािर विमानतळािर विकासकाच्या ननिडीची प्रकक्रया चालू असून 
डडसेंबर, २०१५ पयंत विकासकाची ननिड अपाक्षक्ष त आ ाा 
(३) रासनाना नन्चत का लाल्या िोरणानुसार भूसींपादन प्रकक्रया सुरु असून पुनिासन ि 
पुन ापना ननिाडा घोवर्त करण्यात आला आ ाता विमानतळाजिळ विकलसत 
करण्यात यात असलाल्या पुषपकनगर या अयािुननक िसा तीमध्या २२.५ ्क्का  
योजनानुसार विकलसत भुखींड प्रकल्पग्रताींना दाण्यात याणार आ ाता विकासपूिा 
कामाींच्या (भूविकास) ननविदा प्रककयास सुरुिात करण्यात आली आ ाा 

लसडकोना जागनतक तरािरील ननविदा्िारा विमानतळ विकसीत करण्यासाठी 
प्राप्त आरएफक्यू अजााची पूिा अ ाता प्रकक्रया पूणा झाली आ ाा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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मौजे भाडेंिाडी पारडी (ता.जज.नागपूर) येथील मज्जद, इदगाह ि िब्र्तान र् च्या 
जसमनीिरील बेिायदेशीर फेरफाराबबत 

(८१) *  २४७६७   श्री.इमतीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), अॅड.िारीस पठाण 
(भायखळा) :   सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म्जद, इदगा  ि कब्रतान र्, भाींडािाडी, पारडी (ताा ्जानागपूर) च्या 
खसरा नींा६,७ ि १३ िरील क्रमर: २ा३२, ०ा७९ ि ३ा२३ एकर क्ष ाण नफळ असलाल्या 
जलमनीची फा रफार नोंदि ी (फा रफार पण नक) िर नोंद क्रमाींक ३७ अ नुसार म ाराषर 
राज्य या नािाना परपर फा रफार नोंद करुन म्जद इदगा  ि कब्रतान र्चा 
नाि फा रफार नोंदि ीतून काढून ्ाकण्यात आल्या प्रकरणी चककरीची मागणी विविि 
सामा्जक, िालमाक सीं ाचा पदाधिकारी, जागरुक नागररक ि लोकप्रनतननिी याींनी 
तकालीन माामुख्यमींण नी, माामींण नी (म सूल) मााराज्यमींण नी (म सूल) माामींण नी 
(अल्पसींख्याींक विकास), मााराज्यमींण नी (नगरविकास), ्जल् ाधिकारी (नागपूर) याींचाकडा 
मा ा ऑक््ोबर २०१४ मध्या िा या सुमारास लाखी ननिादना्िारा का ली,  ा खरा आ ा 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी रासनातफे चककरी करण्यात आली आ ा काय, 
चककरीअींती दोर्ीविरोिात कोणती प्ररासकयय ि दींडामक कारिाई करण्यात आली िा 
प्रतावित आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सिासािारण कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) यासींदभाात लाखी ननिादना प्राप्त झाली आ ाता 
     मकजा भाींडािाडी (ताा्जानागपूर) या ा खसरा क्रा ६ (आराजी ०.९४  ाा आर), 
खसरा क्रा ७ (आराजी ०.३२  ााआर) ि खसरा क्रा१३ (आराजी १.३१  ााआर) या 
जागािर तकालीन तलाठी याींनी ददा२५.२.८३ ला फा रफार पींजी नोंदि ीत अाक्रा३७ िर 
म्जद, इदगा कब्रतान भाींडािाडी (पारडी) र् अरी नोंद घातली  ोतीा माण न सदर 
नोंद तलाठी याींनी रद्द का ली आ ाा सदर नोंद सक्ष म अधिकारी याींनी प्रमािणत का ली 
नसल्यामुळा यास कुठला ी कायदारीर मान्यता ना ीा सदर जमीन “झुडपी जींगल” या 
सदराखाली मोडत असल्यामुळा सदर फा रफार मींजूर करण्यात आला नसल्यामुळा सदर 
जमीन “म ाराषर सरकार”  णून अलभलाखात नोंद आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
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राज्यातील मध्यिती िारागहृातील अनागोंदी िारभाराबाबत 

(८२) *  १६३०९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रमहपूरी), श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण), श्री.अननल िदम (ननफाड), 
श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मध्यिती काराग ृातील अनागोंदी कारभाराबाबत माामुख्यमींण नी याींनी 
मा ा एवप्रल, २०१५ मध्या िा या सुमारास ददलाल्या आदारानुसार चककरी करणाऱ्या 
लाचलूचपत प्रनतबींिक विभागाच्या पोलीस म ासींचालकाींनी आपला अ िाल रासनास 
सादर का ला आ ा काय, 
(२) असल्यास, अ िालातील प्रमुख ननषकर्ा काय आ ात ि यानुसार रासनाना पुढा 
कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(३) अ्याप कायािा ी का ली नसल्यास,  ोणाऱ्या विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२) अ िालातील प्रमुख ननषकर्ा पुढील प्रमाणा आ ात :- 

 बींदी पलायनास यािाळी काराग ृात कायारत असलाला ५ अधिकारी ि ६ 
कमाचारी जबाबदार असणाा 

  ाननक पोललसाींकडून काराग ृाींची नतमा ी सुरक्ष ा तपासणी करणाा 
 काराग ृाच्या िॉच ्ॉिरच्या सींख्यात िाढ करुन ननगराणी प्रकक्रयासाठी 

सचा लाईट्स ि बायनोक्युलसाची व्यि ा करणाा 
 काराग ृ पररसरात कायारत रासकयय कायाालया इतरण न  लाींतरीत 

करणाा 
 काराग ृातील बीं्याींना िम्यकयय उपचारासाठी इतरण न नाण्यापाक्ष ा 

काराग ृीन िम्यकयय व्यि ा सुदृढ करणाा तसाच, बीं्याींची 
न्यायालयीन ना-आण ्ाळण्यासाठी ्व् डीओ कॉन्फरन्सची व्यि ा 
कायाा्न्ित करणाा 

 काराग ृ प्ररासनातील उणीिा दरू करण्यासाठी सदर प्ररासनात ररक्त 
पदा तातडीना भरणा आियक आ ाा 

 काराग ृ उपम ाननरीक्ष क ि काराग ृ अिीक्ष क या पदी ननयुक्तीसाठी 
समन्य दलातील समकक्ष  पदािरुन सािननिृत झालाल्या अधिका-याींना 
ननयुक्त करणाा 
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 पोललस ि काराग ृ विभागातील समकक्ष  पदाींची भरती प्रकक्रया एकबण नत 
राबिणाा 

अ िालातील उपरोक्त प्रमुख ननषकर्ांच्या अनुर्ींगाना रासनामाफा त करण्यात 
आलाली कायािा ी खालील प्रमाणा आ ा :- 

 दोर्ी अधिकारी ि कमाचा-याींना ननलींबबत करण्यात आला असून याींचा 
विरुध्द प्रतावित विभागीय चककरीस रासनाना मान्यता ददली असून 
याींच्या विरुध्द दोर्ारोपपण न दाखल करण्यात यात आ ाा 

  ाननक पोललसाींमाफा त राज्यातील काराग ृाींची प्र म सुरक्ष ा पडताळणी 
करण्यात आली आ ा ि सदरनतमा ी प्रकक्रया पुढा कायारत ठािण्याचा 
ननदार दाण्यात आला आ ाता 

 अ िालातील इतर बाबीींच्या अनुर्ींगाना सींबींिीत विभागाींच्या 
सधचिाींसमिात अपर मुख्य सधचि, ग ृ विभाग याींच्या अध्यक्ष ताखाली 
ददनाींक ११ा५ा२०१५ रोजी बमठक घाऊन अ िालातील प्ररासकयय ि 
सुरक्ष ा पध्दतीत सुिारणा करण्यासींबींिी काया पध्दती ि कालाििी 
नन्चत करण्यात आला असून यानुसार कायािा ी सुरु करण्यात आली 
आ ाा 

(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 
----------------- 

  
मुांबई इमारत दरुु्ती ि पुनराचना मांडळाच्या मा् र सल् मधील  

घराच ेबनाि  पुरािे सादर िेायाबाबत 
  

(८३) *  १९६८७   श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीण), 
श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
५८९३ ला ददनाांि १० माचा, २०१५ रोजी ददलेाया उत्तराच्या सांदभाात:    सन्माननीय 
गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई इमारत दरुुती ि पुनराचना मींडळाच्या मा्र लल्मिील घराचा बनाि् 
पुरािा सादर करून घातलाल्या ५१ प्रकरणाची मुख्य दक्ष ता ि सुरक्ष ा अधिकाऱ्याींकडून 
करण्यात यात असलाली चककरी पूणा का ली आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाच्या चककरीनुसार ककती व्यक्तीविरुध्द कोणती कारिाई 
करण्यात आली आ ा, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ब ृसुचीिरुन गाळा वितरणासाठी प्राप्त झालाल्या 
अजादार ि सींबींधित कायाकारी अलभयींता याींच्या सुनािणी दरयान १५ अजादाराींनी 
सादर का लाली मतदार यादी प्र मदरानी बनाि् असल्याचा ननदरानास आलाा 
याचप्रमाणा ३६ अजादाराींनी सादर का लाली ननषकासन सुचना, भाडापािती, वि्युत 
दायक इयादी कागदपण ना प्र मदरानी बनाि् असल्याचा ननदरानास आलाा सदर ५१ 
अजादाराींच्या नया मुख्य दक्ष ता ि सुरक्ष ा अधिकारी याींचाकडा पाठविण्यात आल्याा 

याबाबत मुख्य दक्ष ता ि सुरक्ष ा अधिकारी याींनी  ाडा प्राधिकरणाच्या 
याबाबतचा ठराि क्रा ६५२० ददा०३.०३.२०११ अन्िया अजादाराींनी सादर का लाल्या 
कागदपण नाींची र ाननरा/तपासणी करण्याचा अधिकार ि ननणाय घाण्याबाबत अधिकार 
ब ृसुची सलमतीस प्रदान करण्यात आला आ ात, असा कळविला आ ाा 

अजादाराची कागदपण ना बनाि् आढळल्यास याींचा विरुध्द गुन् ा दाखल 
करण्याच्या प्रतािास उपाध्यक्ष  त ा मुख्य कायाकारी अधिकारी, म ाराषर ग ृननमााण 
ि क्ष ाण नविकास प्राधिकरण याींनी मान्यता ददली आ ाा याप्रमाणा प्रकरणनन ाय योग्य ती 
कायािा ी करण्यात यात आ ाा 
(३) प्रन उ्् ाित ना ीा 

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

निी मुांबई महानगरपासलिा क्षे्ामध्ये नैना प्रिापातील गािाांसाठीचा  
वििास आराखडा तयार िरण्याबाबत 

(८४) *  १९९०९   श्री.सुभाष भोईर (िायाण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) निी मुींबई म ानगरपाललका क्ष ाण नामध्या नमना प्रकल्पातील पद ल्या २३ गािाींसाठीचा 
अींतररम विकास आराखडा लसडकोना ददनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी िा या दरयान 
प्रलसध्द का ला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर विकास आराखडा तयार करताना भूमीपणु नाींना याबाबतची 
माद ती दाण्यात आली आ ा काय अ िा भूमीपणु नाींसाठी कोणकोणया सिलती ि लाभ 
दाण्यात याणार आ ात, 
(३) नसल्यास, याची कारणा काय आ ात तसाच नमना प्रकल्प किीपयतं पूणा  ोणार 
आ ा ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) निी मुींबई विमानतळ प्रभावित अधिसुधचत क्ष ाण नाच्या (नमना) 
२३ गािाींसाठीची प्रारुप अींतररम विकास योजना लसडकोना ददा १३/८/२०१४ रोजी आम 
जनताकडून  रकती/ सूचना मागविण्यासाठी प्रलसध्द का ली आ ाा 
(२) नमना योजना एक आदरा स भागी विकास नमुना आ ा ज्यामध्या ननयोजनबध्द 
विकास  ोण्यासाठी जमीन एकण नीकरणास प्रोसा न ददला आ ाा जमीन मालक 
िाच्छाना पायाभूत सुवििा पुरविण्यासाठी जमीन लसडकोकडा प्रयवपात करतो ज्याच्या 
बदल्या याींना उिाररत जलमनीिर अरा प्रयवपात का लाल्या जलमनीचा च्ई क्ष ाण न 
ननदेराींक िापरता यातोा 
(३) लाग ू ना ीा माण न, या योजनातील विकलसत कराियाच्या पायाभूत ि सामा्जक 
सुवििाींिर  ोणारा खचा  ा अींदा्जत ७३६४ को्ी रुपया अपाक्षक्ष त असून पायाभूत ि 
सामा्जक सुवििाींचा विकास  ा आराखडा मींजूर झाल्यानींतर ५ ता १० िर्ाात पुणा 
करण्याचा उदद्दष् लसडकोना ठािला आ ाा 

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

िोरपना (जज.चांद्रपूर) येथील मुरली अॅग्रो ससमें  िां पनीत िाम िरणा-या िां ्ा ी 
िामगाराांना िेतन अदा िरण् याबाबत 

  

(८५) *  २२१७८   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोरपना (्जाचींर गपूर) या ील मुरली अॅग्रो लसमें् कीं पनीना मागील चार मद न् या 
पासून कीं पनीतील कमाचारी आिण कीं ण ना्ी कामगाराींना िातन अदा का ला नसल् यामुळा 
कीं पनीत काम करणा-या चार कमाचा-याींनी  ितसच् या अींगािर रॉका ल ओतून 
आ मद न करण् याचा प्रय न ददनाींक २८ मा, २०१५ रोजी िा  या दर यान का ल् याचा 
ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल् यास, याबाबत रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला आ ा ि  यानुर्ींगाना उक् त कीं पनीतील कमाचा-याींचा  कयत िातन अदा 
करण् यासींदभाात कोणती कायािा ी करण् यात आली आ ा 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१)  ोय,  ा खरा आ ाा 
(२) ि (३) कामगाराींना  कयत िातन लमळण्याबाबत कें र ग रासनाच्या स ाय्यक री.म 
आयुक्त (कें दर गय) चींर गपूर याींनी कामगार सींघ्ना ि मुरली इींडरजच्या व्यि ापनास 
चचेकरीता िाळोिाळी पाचारण का ला असून औ्योधगक वििाद अधिननयम १९४७ च्या 
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कलम ३३ (सी)(१) अन्िया व्यि ानाकडून घाणा असलाल् या कामगाराींच्या  कयत 
िातनाबाबातचा वििरण कामगार सींघ्नाना स ाय्यक री.म आयुक्त (कें दर गय) चींर गपूर 
याींच्याकडा सादर करण्याबाबत साींगीतला आ ाा जाणाकरुन, ्जल् ाधिकारी, चींर गपूर याींना 
िसूली प्रमाणपण न पाठिून व्यि ापनाकडून  कयत असलाल्या कामगाराींच्या िातनाची 
रक्कम िसूल करता याईला 

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

अिोला एमआयडीसीतील ॲग्रो इांड्रीजमध्ये बाल मजूराचा झालेला मतृ्यू 
  

(८६) * १७०३४   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोल्याच्या एमआयडीसीतील ॲग्रो इींडरीजमध्या काम करणारा १४ िर्ााचा बाल 
मजूराचा  रभ-याींच्या गोणीखाली सापडून ददनाींक २६ एवप्रल, २०१५ रोजी िा या 
सुमारास तडफडून मृयू झाला,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ा काय, चककरीत काय आढळून 
आला ि यानुसार याप्रकरणी जबाबदार असणा-या सींबींधिताींिर कोणती कारिाई का ली 
आ ा िा करण्यात यात आ ा, 
(३) असल्यास, राज्यात बाल मजूरीला पायबींद घालण्याच्या दृष्ीना, रासनाना कोणती 
उपाययोजना का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) अकोला एमआयडीसी या ील गगा ॲग्रो इींड्रज या 
कारखान्यात ददनाींक २६ एवप्रल, २०१५ रोजी अपघात झाला असून या अपघातात १७ 
िर्े ियाच्या एका कामगाराचा मृयू झाला ि १६ िर्े ियाचा एक कामागार जखमी 
झाला, अरी ितु् ती आ ाा 
(२)  ोय, सदर प्रकरणी रासनाना चककरी का ली आ ाा 
     चककरीत असा आढळून आला कय, सदर कारखान्यात  रभऱ्यापासून डाळ 
बनविण्यात याताा यासाठी कच्चा माल  णून लागणारा  रभरा गोण्यामध्या 
साठविलाला असतोा कारखान्यात काम करत असताना रचलाल्या  रभऱ्याींच्या 
गोण्याींचा ढीग कोसळून याखाली एका कामागराचा मृयू झाला ि दसुऱ्या 
कामगाराच्या पाठीला मार लागल्याना याला ताबडतोब दिाखान्यात भरती करण्यात 
आलाा सदर जखमी कामगारास उपचारानींतर दोन ददिसाींनी घरी सोडण्यात आलाा 
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     कारखाना व्यि ापनाच्या गल ानपणामुळा दघुा् ना घडल्याचा ननदरानास 
आल्याना व्यि ापनाविरुध्द कारखाना अधिननयम, १९४८ तसाच म ाराषर कारखाना 
ननयम, १९६३ मिील तरतुदीच्या भींगाबाबत माान्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात 
आला असून पोलीस यींण नणाना भाादींाविा च्या कलमाखाली गुन् ा दाखल का ला आ ाा 
(३) ि (४) बालकामगार (प्रनतबींि ि ननयमन), कायदा १९८६ ची प्रभािी 
अींमलबजािणी तसाच बालमजुरी विरुध्द व्यापक जनजागतृी कायाक्रमासाठीचा 
िोरणामक ननणाय रासनाना घातला आ ाा तसाच बालमजुरीच्या अननष् प्र ाचा 
उच्चा्न करण्यासाठी राज्य रासनाना कृती आराखडा का लाला आ ाा 

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

मौजे िापशी (ता.जज.अिोला) गािातील ग्राम्थाांना पोसलसाांनी मारहाण िेायाबाबत 
  

(८७) *  १६३१२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पा ील (सशडी), श्री.धैयाशील पा ील (पेण), 
श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पा ील (असलबाग), श्री.गणपत गायििाड (िायाण पूिा), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िु े (जळगाि जामोद), श्री.हररष वपांपळे 
(मुनताजापूर), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेािे), 
श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.जीिा गावित 
(िळिण), श्री.सुभाष भोईर (िायाण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कापरी (ताा्जाअकोला) गािात जुगारािर छापा ्ाकण्यासाठी गालाल्या पोलीसाींिर 
 ल्ला करण्यात आल्याच्या कारणाति १५० पोलीसाींनी गािातील प्रयाक घरात घुसून 
ग्राम , गभािती मद ला, िधृ्द, ल ान मुला याींच्यास  सिांना बादम मार ाण करुन 
गािातील गा्लाई्, ्ीाव् ीा आिण िखडक्याींच्या काचा फोडल्या तसाच घराींचा दरिाजा, 
कुलर, १००  ून अधिक िा नाींची तोडफोड तसाच गुराींना ी मार ान का ल्याचा ददनाींक 
२१ एवप्रल, २०१५ रोजी िा यासुमारास ननदरानास आला आ ा,  ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रासनामाफा त चककरी करण्यात आली आ ा काय, 
(३) असल्यास, चककरीत काय आढळून आला ि यानुसार सींबींधित पोलीसाींिर 
कोणती कारिाई करण्यात आली िा यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींरत: खरा आ ाा 
(२) ि (३) ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी स ाय्यक पोलीस अिीक्ष क, अकोला याींना 
पोलीस ठाणा, पातुर  द्दीत ग्राम कापरी तलाि यादठकाणी अक्ष यततृीयाननलमत मोठ्या 
प्रमाणात जुगार खाळला जात आ ा अरी माद ती लमळाल्यानुसार यादठकाणी 
पोलीसाींनी िाड घातली असता जुगार खाळणाऱ्या माणसाींनी ि इतर १००-१५० 
माणसाींनी पोलीस प कातील अधिकारी ि कमाचारी याींना जखमी का लाा 

याबाबत पोलीस ठाणा पातुर या ा गुाराक्रा३९/२०१५, भाादींाविाकलम 
३५३,३३२,३३६,१४३,१४७,१४८,१४९,४२७ अन्िया गुन् ा नोंदविण्यात आलाा या प्रकरणी 
ददनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोजी ग्राम ाींच्याितीना विरार् पोलीस म ाननरीक्ष क, 
अमरािती याींना ननिादन दाण्यात आलाा सदर ननिादनाच्या अनुर्ींगाना सींपुणा प्रकरणाची 
चककरी करुन ४ कमाचाऱ्याींना ननलींबीत करण्यात आला आ ा ि इतर सिा अधिकारी ि 
कमाचाऱ्याींविरुध्द चककरी करुन अ िाल सादर करण्याचा ननदार दाण्यात आलाला 
आ ाता सदर अ िाल प्राप्त झाल्यािर या अनुर्ींगाना पुढील कायािा ी करण्यात 
याईला 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
नामदेि पा ील िाडी, मानपाडा (ता.िायाण, जज.ठाणे) येथील बबािदल इमारती 

मधील बेघर व्यक्तीांच ेपूनिासन िरण्याबाबत 

(८८) *  १९९१२   श्री.सुभाष भोईर (िायाण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत 
गायििाड (िायाण पूिा), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण तालुक्यातील डोंबबिली या ील नामदाि पा्ील िाडी मानपाडा रोडिरील 
बबल्िदल इमारतीला तडा गाल्याना म ानगरपाललका च्या रक्चर ऑडी्च्या अ िालात 
सदर इमारत िोकादायक दाखिून ददनाींक १२ ऑग्, २०१४ रोजी पाडण्यात आली, 
 ा खरा आ ा काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीमिील बाघर झालाल्या ४८ कु्ुींबबयाींचा पुनिासन 
करण्यासाठी िाढीि एफाएसाआया दाण्याचा रासनाना मान्य का ला,  ा  ी खरा आ ा 
काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीमिील रद िायाींचा अ्याप पुनिसान झाला नसल् याना 
रद िायाींचा  ाल  ोत असल्याना इमारतीमिील बाघर झालाल्या ४८ कु्ुींबबयाींचा 
पुनिासन करण्यासाठी कोणती कायािा ी का ली िा करण्यात यात आ ा, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणा काय आ ात ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोया 
(२) ना ीा 
(३) कल्याण-डोंबबिली म ानगरपाललका च्या मींजूर विकास ननयींण नण ननयमािलीमध्या 
िोकादायक अधिकृत / भाडाकरु व्याप्त इमारतीच्या पुनविाकासाबाबतची तरतूद असून, 
सदर तरतुदीींतगात सींबींधिताींचा प्रताि म ानगरपाललका कडा प्राप्त झालाला ना ीा 
(४) प्रन उ्् ाित ना ीा 

----------------- 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुर गणपूिा सिा प्रककया म ाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींण नणािर 
मुर गण: रासकयय मध्यिती मुर गणालय, मुींबईा 


