महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, हदनाांि ११ माचच, २०१५ / फाल्गुन २०, १९३६ ( शिे )
(१)
(२)

मुख्यमांत्री

गह
ृ ननमाचण, खननिमच ि िामगार मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १००
-------------------------------

अिोला महानगरपाललिा हद्दीतील इमारती/सोसायटयाांच्या
गच्चीिर बेिायदे शीर मोबाईल टॉिसच उभारल्याबाबत
(१)

*

२९१९

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अकोला महानगरपाललका हद्दीतील बहुसींख्य इमारती/सोसाय्याींच्या गच्चीवर इींडस या
मोबाईल कींपनीने ्ॉवसस उभारण्याचे काम एजन्सीला दिले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त इींडस या कींपनीने र्ासनाचा महसल
वाचववण्याकररता बेकायिे र्ीर
ू
स्थापन करण्यात आलेल्या एजन्सीींना मोबाईल ्ॉवससचे काम दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाच्या प्रचललत ननयमानस
ु ार ज्या इमारती/सोसाय्ीवर मोबाईल ्ॉवसस
उभारावयाचे आहे ती इमारत रजजस््र असणे गरजेचे असताींनाही त्या ननयमाची पायमल्ली

करुन मोबाईल ्ॉवसस र्ाळा, हॉजस्प्ल, आदिच्या जवळपास उभारण्यात आल्याचेही ननिर्सनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) तद्नस
ु ार र्ासनाची दिर्ाभल
ू करुन बेकायिे र्ीर मोबाईल ्ॉवसस उभारणाऱ्या इींडस या
कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
महाराषर प्रािे लर्क व नगररचना अधिननयम १९६६ चे कलम ४४ अन्वये सन २०१०२०११ मध्ये इींडस ्ॉवर लल.हया कींपनीने ्ॉवर उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव महानगरपाललकेकडे
िाखल केले होते. परीं तु आवश्यक त्या कागिपत्ाींची पुतत
स ा करण्याबाबत कींपनीस कळववले

असताींनाही व कुठलीही मींजूरी नसताींना कींपनीने अनधिकृतपणे ्ॉवर उभारणी केल्याचे
आढळून आले आहे .

(२) इीं्स ्ॉवर लल. हया कींपनीने स्वत: मोबाईल ्ॉवर उभारणी बाबतचे प्रस्ताव िाखल केले
असल्याने ्ॉवर उभारणीचे काम इतर एजन्सीजला दिले असल्याबाबत स्पष्ता नाही.
(३) इींडस ् ्ॉवर लल. या कींपनीने उभारलेल्या अनधिकृत ्ॉवरच्या सींिभासत महानगरपाललकेच्या

सवससािारण सभेने ननजश्चत केलेल्या िरानुसार कींपनीस िीं ड भरण्याबाबत नो्ीस पाठववण्यात
आली होती. तथापी कींपनीने याला प्रनतसाि न दिल्याने महापाललकेने या कींपनीचे र्हरातील

मोबाईल ्ॉवर लसल करण्याची कायासवाही केली असता, या ववरोिात कींपनीने मा.उच्च
न्यायालयात याधचका िाखल केली. मा.न्यायालयाच्या आिे र्ानस
ु ार रु. २१ लक्षचा भरणा
कींपनीने केला आहे.

(४) व (५) र्ासनाने मोबाइल ्ॉवर उभारणीबाबतचे िोरण दि.०४/०३/२०१४ रोजी ननजश्चत केले
आहे .

र्ासनाच्या सिर िोरणानस
स ा करुन प्रस्ताव सािर
ु ार कींपनीला आवश्यक बाबीची पत
ु त

करण्याबाबत महानगरपाललकेने सधू चत केले असून त्यानुसार पुढील कायसवाही महानगरपाललका
स्तरावर करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------डहाणू (जज.पालघर) तालुक्याचा सध
ु ाररत वििास आराखडा तयार िरण्याबाबत
(२)

*

४०७२

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.राहुल नािेिर :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने डहाणू तालक
ु ा (जज.पालघर) पयासवरणद्ष्या सींवेिनर्ील ठरवन
ू
िोन वर्ासच्या मुितीत ववकास आरखडा तयार करण्याचे आिे र् महाराषर र्ासनास दिलेले होते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने नगर ववकास सधचव व सींचालक, नगर रचना पुणे याींनी वीस
वर्ासच्या कालाविीत ववकास आराखडा तयार करूनही त्यात असींख्य चक
ु ा व त््
ु ी रादहल्याचे
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास उक्त प्रश्न भाग १ व २ च्या अनुर्ींगाने डहाणू तालुक्यातील जनेतेचे होणारे
मोठे

नुकसान पाहता सिर ववकास आराखडा सुिाररत व पयासवरणदृष्या सींवेिनर्ील

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्यापी, कायसवाही वा उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण व वन ववभागाने दिनाींक २०/६/१९९१
रोजीचे अधिसुचनेन्वये डहाणू तालुका जज.ठाणे पयासवरणीयदृष्या सींवेिनर्ील क्षेत् म्हणून

जाहीर केले असन
या क्षेत्ाचा मास््र लॅलन ंकीं वा ररजनल लॅलन महाराषर र्ासनाने
ू

अजस्तत्वातील जमीन वापर ववचारात घेऊन उक्त अधिसुचनेच्या दिनाींकापासून १ वर्ासपयंत
तयार करण्यात येऊन यास केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण व वन ववभागाची मान्यता घेणेबाबत

नमूि आहे . याधचका क्र. २३१/९४ मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने दिनाींक ३१/१/१९९५ रोजी
पाररत केलेल्या आिे र्ामध्ये सिरहू प्रिे र्ाचा मास््र लॅलन / ररजनल लॅलन राज्य र्ासनाने
आिे र्ाचे दिनाींकापासन
िोन मदहन्याच्या मि
ू
ु तीत तयार करुन, त्यास केंद्र र्ासनाच्या

पयासवरण व वन ववभागाची मान्यता घेणे अपेक्षक्षत होते. त्यानस
ु ार राज्य र्ासनाने डहाणू
प्रािे लर्क योजनेचा मसुिा दिनाींक ३/५/१९९५ रोजी केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण ववभागाकडे सािर
केला व केंद्र र्ासनाने दिनाींक ६/३/१९९६ रोजी या प्रािे लर्क योजनेस अ्ीींसह मान्यता दिली
आहे .
तद्नींतर केंद्र र्ासनाने आणण सवोच्च न्यायालयाने दिलेले ननिे र् / सुचनाींनुसार सिर

प्रािे लर्क

योजना

राज्य र्ासनाने

महाराषर प्रािे लर्क

व नगर रचना अधिननयमाींतगसत

तरतुिीींनसार तयार करुन, अींनतमत: केंद्र र्ासनास दिनाींक २८/२/२०१३ रोजी मान्यतेस्तव सािर
केली आहे .

(२) अर्ी बाब ननिर्सनास आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) महाराषर प्रािे लर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ मिील तरतुिीनुसार तयार केलेली

डहाणू प्रािे लर्क योजना केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण ववभागाकडे आवश्यक त्या मान्यतेकरीता
दि. २८/२/२०१३ रोजी सािर करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------पुणे महानगरपाललिा क्षेत्रातील िचऱ्यािर प्रकिया िरणारे प्रिल्प बांद असल्याबाबत
(३)

*

३३९७

श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळांु ख-े

पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.शरद रणवपसे,
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े महानगरपाललकेने माहे जन
ू , २०१० पासन
ू महानगरपाललका क्षेत्ातील कचरा डेपोत
ओपन डींवपग बींि करण्याचे घोवर्त करून तीन वर्स होऊनही ओपन डींवपग बींि झालेले नाही, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ऊरळी-फुरसुींगी येथील ग्रामस्थाींनी याबाबत वारीं वार आींिोलने केल्यानींतरही

सिरचा कचरा डेपो बींि न झाल्यामुळे दिनाींक १ जानेवारी २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास कचरा
गाड्या अडववण्याचा इर्ारा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच, याप्रकरणी दिनाींक ८ जानेवारी २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मुख्यमींत्ी याींच्या

अध्येक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुढील ९ मदहन्यात कचऱ्याींवर पूणप
स णे प्रंक्रया केली जाईल
असे आश्वासन दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे येथे वॉडस स्तरावर प्रोसेलसींग युनन् तयार करण्याबाबत महापाललकास्तरावर
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच, पुणे महापाललककेकडून कोट्याविी रूपये खचन
ूस १५ क्षेत्ीय कायासलय पररसरात पाच
्न कचऱ्याींवर प्रंक्रया करण्याची क्षमता असलेले एकुण २० बायोगस प्रकल्पापैकी तीन बींि

अवस्थेत आहे त, त्याचबरोबर नवीन सात प्रकल्पापैंकी काही प्रकल्प पण
स : तयार असन
ू त
ू बींि
ठे वण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने पुणे महानगरपाललका हद्दीतील कचऱ्याची
समस्या कायमस्वरूपी सोडववण्याकररता र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) पण
ु े र्हरातील कचऱ्याची समस्या ववचारात घेऊन प्रभाग स्तरावर/क्षेत्रत्य स्तरावर छो्े

प्रंक्रया प्रकल्प उभारणेकरीता एक्सप्रेर्न ऑफ इीं्रे स्् (EOI) मागववण्यात आले असून पुढील
७ ते ८ मदहन्याींत सिर प्रकल्प कायासजन्वत करण्याचे पुणे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .

(५) एकूण बायोगस प्रकल्पाींपक
ै ी िोन प्रकल्प सद्य:जस्थतीत बींि असून, त्यापैकी एका

प्रकल्पाचे िरु
ु स्तीबाबतची ननवविा काढली असन
ू पढ
ु ील तीन मदहन्याींमध्ये या प्रकल्पाचे काम

सुरु करण्याचे ननयोजन आहे . तसेच िस
ु ऱ्या प्रकल्पाचे दठकाणी उीं िीर व घुर्ीींनी उपद्रव केला
असल्याने त्याचीही िरु
ु स्ती करण्याबाबत तज्ाींचा सल्ला घेवन
ू पुणे महानगरपाललकेमाफसत
कायसवाही करण्यात येणार आहे .

मात्, पूणत
स : तयार झालेला कोणताही प्रकल्प बींि ठे वण्यात आलेला नाही.

(६) पण
ु े महानगरपाललका हद्दीतील कचऱ्याची समस्या कायमस्वरुपी सोडववण्याकरीता पण
ु े
महानगरपाललकेने प्रस्ताववत केलेल्या उपाययोजना खालील प्रमाणे आहे त :-

(१) घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मौजे मोर्ी येथील २५ हे क््र खाणीची जागा
लमळणेबाबतचा प्रस्ताव महसल
ू ववभागाच्या ववचारािीन आहे .

(२) राडारोडा ्ाकणेकरीता मौजे वाघोली येथील सरकारी खाणीची जागा लमळणेबाबतचा
प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, पुणे याींच्याकडे सािर केला आहे .

(३) मौजे वपींपरी साींडस, ता.हवेली, येथील ग् नीं. ४९३ मिील १९.९० हे क््र जागा
लमळणेकरीताचा प्रस्ताव वन ववभागाच्या ववचारािीन आहे .
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(४) पुणे महानगरपाललका या दठकाणी र्ास्त्ोक्त पध्ितीने प्रंक्रया प्रकल्प व भभ
ू राव
करणार असल्याने यापासून स्थाननक ग्रामस्थाींना कोणताही त्ास होणार नाही,
याची िक्षात घेवन
ू कायसवाही करण्यात येणार आहे.

(५) घनकचऱ्यावर प्रंक्रया करण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी एकूण १०५० मे.्न
(अनुक्रमे २५०, ३०० व ५०० मे. ्न क्षमतेचे ३ प्रकल्प) क्षमतेच्या प्रकल्पाींना

कायासिेर् िे ण्यात आले असून, सिर प्रकल्प पुढील २४ मदहन्याींत कायासजन्वत होणार
आहे त.

(७) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------लभिांडी ननजामपूर महानगरपाललिेने लशक्षि ि लशक्षिेत्तर िमचचाऱ्यांना सहािा
िेतन आयोगाची थिबािी हदली नसल्याबाबत

(४)

*

३२४९

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे , श्री.मुझफ्फर हुसन
ै सय्यद,
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) लभवींडी-ननजामपरू र्हर महानगरपाललका प्राथलमक लर्क्षण ववभागाच्या प्राथलमक र्ाळाींची
सींख्या ंकती आहे ,

(२) या र्ाळाींमध्ये लर्कणा-या ववद्यार्थयांची व अध्यापन करणा-या मान्यताप्रालॅत लर्क्षकाींची
सींख्या ंकती आहे ,
(३)

र्ासनाच्या

दिनाींक

१२

माचस,

२०१०

च्या

र्ासन

ननणसयानस
ु ार

नगरपाललका,

महानगरपाललकेच्या प्राथलमक लर्क्षकाींना दिनाींक १ माचस, २००६ पासून ६ वा वेतन आयोग

लागू केला असता लभवींडी ननजामपूर पाललकेने मात् लर्क्षकाींच्या सुमारे १३ को्ी ३७ लाख
रुपयाींच्या पगाराची थकबाकी दिली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, दिनाींक १ जानेवारी, २००६ पासन
ू ची थकबाकी व ननयलमत वेतनसध्
ु िा वेळेवर
न िे ण्याची कारणे काय आहे त,

(५) याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने उक्त लर्क्षकाींच्या
वेतनाची थकबाकी त्वरीत िे ण्यासाठी र्ासनाने काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) तसेच सेवाननवत्ृ त झालेल्या लर्क्षकाींनासध्
ु िा ६ व्या वेतन आयोगाची अींमलबजावणी व
थकबाकी िे णे प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) लभवींडी ननजामपूर र्हर महानगरपाललका क्षेत्ामध्ये प्राथलमक
र्ाळाींची सींख्या १०२ इतकी आहे .

(२) ववद्यार्थयांची सींख्या ३४,५४० इतकी असन
ू अध्यापन करणा-या लर्क्षकाींची सींख्या ८६४
इतकी आहे .
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(३), (४) व (५) होय.
लभवींडी महानगरपाललकेची आधथसक जस्थती समािानकारक नसल्याने सहाव्या वेतन
आयोगाच्या लर्फारर्ीनस
ु ार महानगरपाललकेच्या ५० ्क्के दहश्याची रक्कम १३ को्ी ३७ लाख
रुपयाींच्या पगाराची थकबाकी अिा करता येऊ र्कली नाही अर्ी वस्तुजस्थती आहे . सिर

वस्तुजस्थती ववचारात घेऊन आधथसक उत्पन्नाचे स्त्ोत वाढवून सिर रकमा सत्वर प्रिान
करण्याबाबत महानगरपाललकेस कळववण्यात आले आहे.

(६) लभवींडी ननजामपूर र्हर महानगरपाललकेच्या आधथसक पररजस्थतीच्या कारणास्तव सेवाननवत्ृ त
लर्क्षकाींच्या वेतनाची थकबाकी िे णे प्रलींत्रबत आहे हे ही खरे आहे .
----------------ठाणे महानगरपाललिेने मराठी माध्यमाच्या शाळा बांद िेल्याबाबत
(५)

*

३५३१

अॅड.ननरां जन डािखरे :

करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) र्ालेय लर्क्षण ववभागाच्या ननणसयानुसार ज्या र्ाळाींची प् सींख्या २० पेक्षाही अधिक आहे
अर्ा र्ाळा र्ासन िोरणानुसार बींि करता येत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपाललकेच्या र्ाळाींतील ववद्यार्थयांची प् सींख्या २० पेक्षा अधिक
असूनिे खील ठाणे मनपाच्या लर्क्षण ववभागाने मागील ७ वर्ासत अनेक र्ाळा बींि करून सन

२०१४ मध्ये म्हणजे गतवर्ी आणखी ७ मराठी र्ाळा बींि करण्यात आलेल्या असल्याचे दिनाींक
२१ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच त्याबाबतची तक्रार ननवेिने ठाणे येथील प्राथलमक लर्क्षण सींघ्नेच्या प्रनतननिीींनी
ननवेिनाद्वारे ठाणे महानगरपाललका आयुक्त तसेच सधचव, र्ालेय लर्क्षण ववभाग व प्रिान
सधचव (२), नगरववकास ववभाग याींचेकडे त्याचसुमारास म्हणजे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये
सािर केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली काय, त्यात काय ननषपन्न झाले,
(५) त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायसवाही करण्यात आली अथवा येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. तथावप, सन २०१० मध्ये ६ आणण सन २०१३ मध्ये ५ र्ाळा त्या इमारतीत
असणा-या इतर र्ाळाींमध्ये ववलीनीकरण करण्यात आल्या असन
ू सन २०१४-१५ मध्ये एकही
र्ाळा ववलीनीकरण करण्यात आली नाही.

(३), (४) व (५) या आर्याचे ननवेिन ठाणे महानगरपाललका वा र्ासनाकडे प्रालॅत झाल्याचे
ननिर्सनास आले नसल्याने प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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महाराष्ट्र सदनाच्या बाांधिामात झालेल्या आधथचि गैरव्यिहाराबाबत
(६)

*

२८१६

डॉ.अपि
ू च हहरे :सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर सिनाबरोबरच अन्य कामाींत कींत्ा्िाराींकडूनच लाच घेतल्याप्रकरणीच्या आरोपाींची

अींमलबजावणी सींचालनालय (ईडी) व लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभाग याींच्या प्रमुखाींच्या

नेतत्ृ वाखाली ववर्ेर् तपास पथक (एस.आय.्ी) स्थापन करून िोन मदहन्यात चौकर्ी करावी,
व प्रगती अहवाल सािर करण्याचे आिे र् मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने दिनाींक १८ डडसेंबर,
२०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याधचकाकत्यांनी केलेल्या तक्रारी व सािर केलेल्या पुराव्याच्या आिारे सिरील
चौकर्ीचे कामकाज पूणस झाले आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, सिरहू चौकर्ी मि
ु तीत पूणस न होण्याची सवससािारण कारणे काय आहे त व ती
केव्हापयंत पूणस होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) या प्रकरणाबाबतची चौकर्ी सध्या सरु
ु आहे .

(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिे र्ाप्रमाणे चौकर्ी अहवाल बींि
लखो्यात न्यायालयात सािर करण्यात येणार असून सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

मुांबईतील जलिाहहन्या तसेच विविध प्रिारच्या िेबल िाहहन्या
याांच्या दरु
ु स्तीसाठी रस्त्यािर िेलेले खोदिाम

(७)

*

३८००

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे , श्री.हदपिराि
साळुांख-े पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील अनेक रस्ते आणण पिपथाखालून जलवादहन्या तसेच ववववि प्रकारच्या सेवा

पुरववणाऱ्या केबल वादहन्या जात असून त्याींच्या िरु
ु स्तीसाठी सींबींधित कींपन्याकडून रस्त्यावर
खोिकाम केले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या खोिकामामुळे वाहनचालक व पािचा-याींना अडथळा ननमासण होवून अनेक
छोट्या मोठ्या अपघाताींच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने या सींबि
ीं ात चौकर्ी केली आहे काय,

(३) तसेच, खोिकाम केलेले हे रस्ते व चर बुजववण्याचे काम करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये ७०
को्ी रुपयाींची मान्यता घेवन
ू प्रत्यक्षात २७० को्ी रुपये खचस करुन यात मोठया प्रमाणात
गैरव्यवहार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद्नुसार चौकर्ीत िोर्ी
आढळून आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने चराींचे पषृ ठीकरण करण्यासाठी िोरण ननजश्चत केले असून

प्रस्तुत िोरणामध्ये रस्त्यावर खोिकाम करताना अथवा रस्त्याचे पुनपषसृ ठीकरण करताींना सिर
उपयोधगता सेवा पुरववणा-या अजसिाराने तथा पुनपषसृ ठीकरणाचे काम करणा-या ठे केिाराने
पािचाऱ्याींच्या व वाहतक
ु ीच्या सरु क्षेकररता पालन करावायाच्या कडक उपाययोजना समाववष्

केलेल्या आहे त. सिर उपाययोजनाींची तींतोतींत अींमलबजावणी करण्यात येत असल्यामुळे व

अर्ा प्रकारच्या अींमलबजावणी अभावी तुरळक प्रकरणे वगळता, अपघात होत असल्याचे
महानगरपाललका प्रर्ासनाच्या ननिर्सनास आलेले नसल्याने चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.
(३) रस्ते

व

चर बज
ु ववण्याच्या

कामामध्ये

गैरव्यवहार झाला

नसन
ू ,

सिर कामाच्या

ठे केिाराींच्या ंकीं मतीमध्ये झालेले फेरबिल हे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीच्या
मींजुरीने केले आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------अललबाग येथील आक्षी साखर खाडीतील गाळामळ
ु े नि
ु सान
झालेल्या बोटीांना भरपाई लमळणेबाबत

(८)

*

३८८०

श्री.जयांत पाटील :

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अललबाग-आक्षी साखर खाडीतील (ता.अललबाग, जज.रायगड) गाळ काढण्याबाबत गेल्या ३
वर्ांपासून र्ासनाकडे सींबि
ीं ीत मजच्छमार व्यावसायीक
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

तसेच लोकप्रनतननिीींकडून मागणी

(२) असल्यास, र्ासनाने आजतागायत गाळ न काढल्यामुळे मजच्छमार बो्ीींचे मोठ्या
प्रमाणावर नक
ु सान होत असल्याने याची भरपाई िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त.
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) आक्षी साखर खाडीतील गाळ काढण्यासाठी आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय याींनी ०२ माचस,
२०१५ रोजी पाठववलेला ननिीचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे.

बो्ीींचे नुकसान झालेल्या मजच्छमाराींना भरपाई िे ण्याच्या अनुर्ींगाने योग्य ती कायसवाही

करण्यात येईल.

-----------------
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पुणे महापाललिेच्या झोपडपट्टयाांमधील मुलाांना सांगणिाचे प्रलशक्षण दे ण्यासाठी
(९)

*

सहा बसेस पैिी िेिळ एिाच बसचा िापर होत असल्याबाबत

३६९३

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हेमांत टिले,

श्री.अननल भोसले, श्री.वििम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महापाललकेच्या झोपडपट्टयाींमिील मुलाींना त्याींच्या घरापयंत जाऊन सींगणकाचे

प्रलर्क्षण िे ण्यासाठी योजनेची सरू
ु वात करण्यासाठी १३ लाख रुपये खचस करून सुसज्ज अर्ा
सींगणक प्रयोगर्ाळा असलेल्या सहा बसेस पैकी केवळ एकाच बसचा वापर सद्य:जस्थतीत होत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्स काय आहे त व त्यानस
ु ार खरे िी केलेल्या सवसच सींगणक
बसचा वापर करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपाललकेने ंफरत्या स्वरुपातील सींगणक प्रलर्क्षण केंद्र
सुरु करण्यासाठी र्रि सींगणक योजनेअींतगसत ६ सींगणकयक्
ु त मोबाईल बस खरे िी केल्या

असन
ू , त्या स्वयींसेवी सींस्थाकडे सप
ु ि
ू स करण्यात आल्या होत्या. तथावप, सींगणकयक्
ु त मोबाईल
बसद्वारा प्रलर्क्षण आयोजजत करणे आधथसक दृष्या परवडत नसल्याने ५ सींस्थाींनी या बसेस

पुणे महानगरपाललकेकडे परत जमा केल्या आहे त. सद्य:जस्थतीत या योजनेअींतगसत एकच
सींगणकयुक्त मोबाईल बसचा वापर होत आहे , ही वस्तुजस्थती आहे.

(२) पण
ु े महानगरपाललकेतफे याबाबतीत सवसकर् मादहती घेण्यात आली असन
ू , सींगणकयक्
ु त
मोबाईल बसेसद्वारे पुन्हा प्रलर्क्षण सुरु करण्याकररता कायसवाही सरु
ु आहे .

(३) सींगणकयुक्त मोबाईल बसद्वारा स्वयींसेवी सींस्थाींच्या सहकायासने प्रलर्क्षण आयोजजत
करण्याकररता

प्रलसध्ि

करण्यात

आलेल्या

जादहरातीस

प्रनतसाि

न

लमळाल्याने

दिनाींक

१८.१.२०१५ रोजी फेर जादहरात प्रलसध्ि करण्यात आली असून, या जादहरातीनुसार झेन्सॉर
कींपनी, पण
ीं गसत अधिक सींस्थाींचे प्रस्ताव प्रालॅत
ु े याींचा प्रस्ताव प्रालॅत झाला आहे . या योजनेअत
होण्याकररता

दिनाींक

५.३.२०१५

रोजी

पुन्हा

जादहरात

प्रलसध्ि

करण्यात

आली

आहे .

सींगणकयुक्त मोबाईल बस द्वारा प्रलर्क्षण आयोजजत करणे कररता बसेसचे नुतनीकरण
करणेत येत असून, प्रलर्क्षण आयोजजत करणेचे ननयोजन आहे.
(४) वरीलप्रमाणे कायसवाही सरु
ु आहे .

-----------------
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पुणे जजल्हा न्यायालयात पुरेसे न्यायाधधश उपलब्ध नसल्याबाबत
(१०)

*

३२८२

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पुणे जजल्हा न्यायालयात परु े से न्यायाधिर् उपलब्ि नसल्याने गेल्या १५ वर्ासपासूनचे
हजारो ख्ले प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पण
ु े जजल्हा न्यायालयात न्यायाधिर्ाींची सींख्या वाढववण्यासाठी ंकीं वा १५
वर्ासपासूनचे प्रलींत्रबत ख्ले ननकाली काढण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, त्याबाबतचा तपलर्ल उपलब्ि आहे काय,
(४) सिर, तपलर्ल उपलब्ि नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
जजल्हा न्यायालय, पुणे येथे एकूण मींजूर न्यायािीर्ाींची सींख्या-१३३, भरलेली पिे -

१३३, ररक्त पिे -००.

पुणे जजल्हा न्यायालयात १५ वर्ांपासून प्रलींत्रबत ख्ले.
दिवाणी

फौजिारी

२४३५

७४९२

एकूण
९९२७

(२) व (३) पुणे जजल्हा न्यायालयात मींजूर न्यायाधिर्ाींची सवस म्हणजेच १३३ पिे भरण्यात
आलेली आहे त. त्यामळ
ु े न्यायािीर्ाींची सींख्या वाढववण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

पाच वर्ांपेक्षा जून्या ख्ल्याींपासन
ू मुक्त अर्ी न्याय यींत्णा बनवण्यासाठी मा.उच्च

न्यायालयाने सूचना दिल्या आहे त. मा.सलमती ही जजल्हा व सत् न्यायालयातील जुन्या
फौजिारी ख्ल्याींबाबतची (५ वर्ांपेक्षा जास्त कालाविीकररता प्रलींत्रबत असलेल्या) मादहती

आणण िोन वर्ांपेक्षा जास्त कालाविीकररता तुरुींगात असलेल्या आरोपीींबाबतच्या फौजिारी
ख्ल्याींचा जलि ननप्ारा करण्याच्या दृष्ीने ननयींत्ण करते.
मा.नामिार

उच्च

न्यायालय,

मुींबई

याींच्याकडील

वेळोवेळी

प्रालॅत

झालेल्या

ननिे र्ाींनुसार पुणे जजल््यात मागील १ वर्ासत सािारणत: लोकन्यायालये, राषरीय लोक
अिालती, स्पेर्ल ड्राईव्ह घेऊन प्रलींत्रबत ख्ल्याींची सींख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो
व

पढ
ु े पण

केला

जाणार

आहे.

तसेच

तालक्
ु यात

असलेल्या

न्यायालयाींतही

मेडीए्र

न्यायािीर्ाींची नेमणक
ू करुन प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढली जातात. वेळोवेळी सवस न्यानयक

अधिकाऱ्याींना पररपत्के काढून जुनी प्रलींत्रबत प्रकरणे लवकरात लवकर ननकाली काढण्याचे
ननिे र् वेळोवेळी दिलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

11

मेरो रे ल्िेचे नतिीट दर ननजश्चत िरण्याबाबत
(११)

*

३९९०

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद
रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,
श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.हेमांत

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां े :
काय :-

टिले,

श्री.प्रिाश

गजलभये,

श्री.किरण

पािसिर,

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मींब
ु ईतील वसोवा-अींिेरी-घा्कोपर िरम्यान मेरो रे ल्वे प्रकल्प राबववणाऱ्या ररलायन्स
कींपनीचे मेरो रे ल्वेचे नतकी् िर ननजश्चत करणारी सलमती स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने

्ाळा्ाळ करुन मेरोसाठी १०, ३०, व ४० रुपये असे नतकी् िर आकारण्यास मींजूरी दिली
असल्याचे माहे , जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर नतकी् िरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यास मा.उच्च न्यायालयानेही
मान्यता दिली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मेरो रे ल्वेच्या नतकी्ाचे िर ननजश्चत करण्यासाठी सलमती स्थापन करण्याचे
आिे र् मा.उच्च न्यायालयाने दिले होते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर नतकी् िरवाढ सामान्य नागररकाींना आधथसक दृषट्या परवडत नसल्याने
ती कमी करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीही कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) उच्च न्यायालयाने मींब
ु ई मेरो वन प्रा.लल. (मेरो रे ल्वे प्रर्ासन) याींना
मेरो रे ल ॲक््, २००९ नुसार िर ननजश्चती करण्यास मींजूरी दिली आहे . केंद्र र्ासनामाफसत िर
ननजश्चती सलमती स्थापन करण्याची कायसवाही सुरु आहे.

(२) उच्च न्यायालयाने मुींबई मेरो वन प्रा.लल. (मेरो रे ल्वे प्रर्ासन) याींना मेरो रे ल ॲक््,
२००९ नुसार िर ननजश्चती करण्यास मींजूरी दिली आहे .
(३) होय.

(४) महाराषर र्ासनाच्या दिनाींक ३ सलॅ्ें बर, २०१३ च्या ननिे र्ाप्रमाणे मेरोचे नतकी् िर
ननजश्चत केलेले आहे त व त्याची अींमलबजावणी करण्याकरीता सवोच्च न्यायालयामध्ये
कायसवाही चालू आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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साांतािुझ मुांबई येथील जोडरस्त्याच्या रुां दीिरणासाठी िुलाच येथील नेताजी नगर मधील
सदननिाधारिाांना घरे उपलब्ध िरून दे ण्यासाठी करयव्यची उपय््ोजनय

(१२)

*

३५५२

श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.वििम िाळे , श्री.किरण
पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :

ताराांकित प्रश्न िमाांि

१६९६ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींताक्रुझ मुींबई जोडरस्त्याच्या रुीं िीकरणासाठी कुलास येथील नेताजी नगर को.हौ.सोसाय्ी
इमारत क्र.२ व ३ मिील ६४ सिननकाींसह िोन्ही बाधित होणाऱ्या इमारतीचा ताबा र्ासनाने
दिनाींक १० नोव्हें बर, २०११ रोजी वा त्या सम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीत राहणाऱ्या सिननकाींिारकाींचे पन
ु वससन भारतनगर वाींद्रा-कुलास

सींकुल, बाींद्रा पूव,स मुींबई येथे न.भ.ू क्र. ७६४३ पै व ४२०७ पै. या स्वतींत् भख
ू ींडावर कायमस्वरुपी

ननयोजजत प्रस्ताववत इमारतीमध्ये ४८५ चौ.फू्ाची सिननका िे ण्याचा ननणसय र्ासनाने घेतला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) परीं तु, अद्यापी या सिननकािारकाींना घरे उपलब्ि करून िे ण्यात आली नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, यासींिभासत चौकर्ी करण्याींत आली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व या बाधित सिननकाींिारकाींना घरे उपलब्ि करून
िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्याींत येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) साींताक्रुझ-चें बूर जोडरस्त्याच्या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या
प्रश्नािीन इमारतीींचा ताबा मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरणाने माहे नोव्हें बर, २०११

मध्ये घेतला आहे . प्रश्नािीन इमारतीच्या सिननकािारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात िाखल
केलेल्या याधचका प्रकरणी मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरणाने मा.उच्च न्यायालयाला

सािर केलेल्या र्पथपत्ानस
ु ार सिननकािारकाींचे पन
ु वससन भारत नगर, बाींद्रा-कुलास सींकुल येथील
न.भू.क्र. ७६४३ पै व ४२०७ पै या भूखींडावरील मेससस एचडीआयएल या ववकासकामाफसत
ववकलसत

करावयाच्या

झोपडपट्टी

पुनवससन

योजनेमध्ये

स्वतींत्

भूखींडावरील

ननयोजजत

इमारतीमध्ये ४५० चौरस फु् कापे् क्षेत्ाच्या सिननका कायम स्वरुपी िे ण्याचे कबूल केले

होते. तसेच सिननकािारकाींची ४८५ चौ. फु्ाच्या सिननकाींची मागणी राज्य र्ासन व
झोपडपट्टी पुनवससन प्राधिकरण याींच्या मान्यतेच्या अिीन राहून मब
ुीं ई महानगर प्रिे र् ववकास
प्राधिकरणाकडून ववचारात घेण्याचे नमूि केले होते.

(३), (४) व (५) सिर झोपडपट्टी पुनवससन योजनेच्या भूखींडावर वसलेल्या पात् रदहवाश्याींचे
तात्पुरते पन
ु वससन करण्यासाठी मब
ुीं ई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरणाने खाजगी ववकासकला

तात्परु त्या स्वरुपात वापरण्यासाठी सिननका उपलब्ि करुन िे ऊनही त्याींचे तात्परु ते पन
ु वससन
करुन भख
ू ींड मोकळा करण्यात खाजगी ववकासकाला यर् आलेले नाही. तसेच सिर योजनेच्या
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अींमलबजावणीबाबत रदहवाश्याींनी म्हाडाकडे केलेल्या ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने मुींबई गह
ृ ननमासण व
क्षेत्ववकास मींडळाने सिर योजनेस स्थधगती दिल्याने पुढील कायसवाही होऊ र्कली नाही.

यामळ
ु े खाजगी ववकासकाने योजनेच्या अींमलबजावणीची सरु
ु वात व पण
ु त्स व केव्हा होईल याचे
वेळापत्क िे ता येणार नाही, असे कळववले आहे. सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे . मळ
ू
प्रस्तावानुसार सींबींधित सिननकािारकाींचे कायमस्वरुपी पुनवससन करण्याकरीता ववववि प्रयत्न
करण्यात आले आहे त. तसेच या सींबींिीची वस्तुजस्थती आणण उपलब्ि पयासय मा.उच्च
न्यायालयाला र्पथपत्ाव्िारे सािर करण्यात आले आहे त. मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास

प्राधिकरणाव्िारे सिर सिननकािारकाींचे अद्याप कायमस्वरुपी पन
ु वससन झाले नसले तरी

प्राधिकरणाने सिर सिननकािारकाींना पयासयी जागेसाठी आगाऊ भाडे दिले असून त्यामध्ये

सिननकािाराकींच्या मागणीनुसार वाढही करण्यात आली आहे . मा.न्यायालयात प्राधिकरणाकडून
प्रनतज्ापत्ाव्िारे सूचववलेल्या पयासयाच्या अनुर्ींगाने म्हाडाकडून मल
ु ुींडयेथील तयार सदिनका

ववकत घेऊन त्यामध्ये पन
ु वससन करण्यासींबींिी सिननकािारकाींनी सहमती िर्सववली असन
ू
त्यानुसार मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरणाकडून दिनाींक ०२.०३.२०१५ च्या पत्ाव्िारे
सिर प्रस्ताव म्हाडाला सािर करण्यात आला आहे .

----------------विविध सरिारी िामाांसाठी लागणाऱ्या दस्त ऐिजाांचे अजचदाराने स्ि साक्षाांिन
िरण्याच्या पध्दतीस प्रोत्साहन दे ण्याबाबत
(१३)

*

३४६४

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववववि सरकारी कामाींसाठी लागणाऱ्या िस्त ऐवजाींचे नो्रीकडून अथवा राजपत्रत्त

अधिकाऱ्याींकडून साक्षाींकन करुन घेण्याऐवजी अजसिाराने अर्ा िस्तऐवजाींचे स्व साक्षाींकन
करण्याच्या पध्ितीस प्रोत्साहान िे ण्याची केंद्र र्ासनाने राज्य सरकारला सुचना केल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र र्ासनाच्या लर्फारर्ीनुसार राज्य सरकारकडून उक्त प्रकरणी कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीही कायसवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) स्व घोर्णापत् स्वीकारण्यासींिभासत मादहती व तींत्ज्ान
ववभागामाफसत र्ासन ननणसय क्र. एम एच - ९०२१/११/२०१३. डीआय्ी (एमएच) /३९, दिनाींक
१४.०८.२०१३ ननगसलमत करण्यात आला आहे. तसेच स्व साक्षाींकन आणण स्व घोर्णापत्
जस्वकारणेबाबत सववस्तर र्ासन ननणसय लवकरच ननगसलमत करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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माथेरान नगरपाललिेमाफचत १ ली ते ८ िी च्या विद्यार्थयाांना
िाहतुिीची सोय उपलब्ध िरण्याबाबत
(१४)

*

३३८०

श्री.िवपल पाटील :

करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) माथेरान नगरपाललकेमाफसत आर्ीई ॲक्् २००९ नुसार १ ली ते ८ वी च्या ववद्यार्थयांना
वाहतुकीची सोय उपलब्ि करुन िे णे स्थाननक प्रर्ासनास बींिनकारक असताना माथेरान येथील
र्ेकडो ववद्यार्थयांना वाहतक
ु ीची सवु विा उपलब्ि करुन िे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माथेरान या पयस्न स्थळी १९५९ पासून वाहन बींिी असल्याने सिर
ववद्यार्थयांना पयासवरण पूरक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ि करुन िे ण्याबाबत स्थाननक प्रर्ासन
आणण र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) व (३) केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण ववभागाच्या दिनाींक ०४.०२.२००३ च्या अधिसूचनेनुसार
माथेरान हे पयस्न स्थळ अनतसींवि
े नलर्ल क्षेत् म्हणुन घोवर्त असल्याने येथे वाहनबींिी आहे .

या पाश्वसभम
ू ीवर लर्क्षण हक्क कायद्यानस
ु ार ववद्यार्थयांसाठी पयासवरणपरु क वाहतक
ु

व्यवस्थेबाबतचा प्रस्ताव नगरपाललकेच्या सवससािारण सभेच्या मींजुरीअींती केंद्र र्ासनाकडे
मींजुरीसाठी माथेरान नगरपररर्िे माफसत तातडीने पाठववण्यात येईल.
----------------मुांबई महानगर प्रदे श वििास प्राधधिरण (एमएमआरडीए) च्या धतीिर पुणे महानगर प्रदे श
वििास प्राधधिरण (पीएमआरडीए) स्थापन िरण्याचा शासनाने घेतलेला ननणचय

(१५)

*

श्री.सनतश

३१९४

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े

चव्हाण,

श्री.ख्िाजा बेग :

श्री.हदपिराि

साळांु ख-े पाटील,

श्री.अमरलसांह

पांडडत,

श्री.हे मांत

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

टिले,

(१) मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या ितीवर पुणे महानगर प्रिे र्

ववकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्थापन करण्याचा ननणसय र्ासनाने माहे नोव्हें बर, २०१४
च्या र्ेव्च्या सलॅताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ननणसयानुसार र्ासनाने आतापयंत याबाबत कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पुणे महानगर प्रिे र् ववकाय क्षेत् ननजश्चत करुन ते
अधिसूचनेद्वारे जादहर करणे व त्या क्षेत्ाकरीता क्षेत् ववकास प्राधिकरण गदठत करणे
यासींिभासत र्ासनस्तरावर ननणसय घेण्याची प्रंक्रया सरु
ु असन
ू लवकरच ननणसय अपेक्षक्षत आहे..
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------मुांबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा होत असलेला प्रयत्न
(१६)

*

जगताप :

३०४१

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ही महाराषराची राजिानी असून सवासत मोठी बाजार पेठ असलेल्या मुींबईला
महाराषरापासन
ू तोडण्यासाठी मा.पींतप्रिान याींच्या अध्यक्षेतेखाली ववर्ेर् सलमतीची स्थापना

करण्याचा ननणसय घेण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबईला

महाराषरपासून

तोडण्याचा होत असलेला

प्रयत्न

रोखण्याबाबत

मुींबईकराींनी रस्त्यावींर उतरून तीव्र आींिोलन करण्याचा इर्ारा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ईला महाराषरपासन
ू तोडण्याचा होत असलेला प्रयत्न रोखण्याबाबत र्ासनाने
कोणती तातडीची कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------गेिराई (जज.बीड) शहरातील झोपडपट्टी धारिाांचे अनतिमण ननयमािुल िरण्याबाबत
(१७)

*

३६७०

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम

िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय
मुांडे :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेवराई (जज.बीड) र्हरातील सींजयनगरसह इतर भागातील झोपडपट्टी िारकाींची अनतक्रमण
ननयमाकुल करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीसह सामाजजक सींघ्नाींकडून होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, र्ासन ननणसयातील तरतुिीनुसार दिनाींक १ जानेवारी, १९९५ पूवीच्या झोपडपट्टी
िारकाींचे अनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत् रदहवार्ाींना नगर पररर्ि
गेवराई याींनी अद्याप दिले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रदहवार्ाींचे अनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी र्ासन कोणती कायसवाही
करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,
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(४) र्हरातील झोपडपट्टी िारकाींचे अनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी होत असलेल्या ववलींबास
जबाबिार असणाऱ्याींववरुध्ि र्ासन कोणती कायसवाही करणार आहे ,

(५) उक्त झोपडपट्टी िारकाींचे अनतक्रमण केव्हा ननयमाकुल होणार आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) नाही. दि.१ जानेवारी, १९९५ पूवीच्या ३६६ अनतक्रमण िारकाींना प्रमाणपत् दिलेले आहे.
(३) तहसील कायासलयामाफसत जजल्हाधिका-याींकडे प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) जजल्हाधिकारी कायासलयातील कायसवाही पूणस झाल्यानींतर याबाबत कायसवाही करण्यात येईल.
----------------मुांबईतील म्हाडाच्या मास्टर ललस्टमधील घराांसाठी पुरािे सादर िरताना
अनेिाांनी बोगस िागदपत्र सादर िेल्याबाबत

(१८)

*

३७७७

श्री.विजय धगरिर, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती

हुस्नबानू खललफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मुळि :
सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
रदहवार्ाींना हक्काींची घरे िे ण्यासाठी मास््रललस््
ु ईतील सींक्रमण लर्बीरातील मळ
ू
तयार करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मास््रललस्् अींतगसत ८०० अजसिार अपात् झाले असन
या अपात्
ू
अजसिाराींमध्ये बोगस व्हे केर्न नो्ीस तयार करुन म्हाडाची घरे ला्ण्याचा प्रयत्न िलालाींनी
केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

िलालाींनी

घराींसाठी

पुरावे

सािर

करताना

बनाव्

मतिार

ओळखपत्,

आिारकाडस, पनकाडस आणण वीज त्रबल सािर केल्याचे ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
त्यानुसार बोगस पुरावे म्हाडाला सािर करणा-याींवर व बोगस पुरावे िे णा-याींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय.
(२), (३), (४) व (५) मुींबई इमारत िरु
ु स्ती व पुनरस चना मींडळाच्या सुनावणी िरम्यान काही
अजसिाराींनी सािर केलेली कागिपत्े सींर्यास्पि असल्याचे ननिर्सनास आले आहे . सखोल

चौकर्ी करण्यासाठी एकूण ५१ प्रकरणे मुख्य िक्षता व सुरक्षा अधिकारी / प्राधिकरण
याींच्याकडे पाठववण्यात आलेले आहे त. त्यामळ
ु े त्याींना बह
ु ीवरुन गाळे ववतरणासाठी अपात्
ृ तसच
ठरवून प्रस्तुत प्रकरण मुख्य िक्षता व सुरक्षा अधिकारी / प्राधिकरण याींचा अहवाल प्रालॅत
झाल्यानींतर सींबींधित अजसिाराववरुध्ि कायिे र्ीर कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

17

औरां गाबाद शहरास पाणीपुरिठा िरणाऱ्या ३०० एम.एल.टी. ऐिजी
१०० एम.एल.टी. ची पाणीपुरिठा योजना राबविल्याबाबत

(१९)

*

३९३२

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.वििम िाळे , श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.धनांजय
मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) जायकवाडीपासन
ू औरीं गाबाि र्हरात ३०० एम.एल.्ी.पाणी आणण्याचा करार मनपाने
समाींतर जलवादहनीचे काम करणा-या औरीं गाबाि लस्ी वॉ्र य्
ु ीली्ी कींपनी सोबत केला
असला तरीही कींपनी फक्त १०० एम.एल.्ी.चीच योजना करणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समाींतरची १०० एम.एल.्ी.चीच योजना कायासन्वीत होणार असल्याने र्हराचा
पाणीपरु वठा ववस्कळीत होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागणीनुसार ३०० एम.एल.्ी.पाणी िे णेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. औरीं गाबाि महानगरपाललकेने सन २०४१ करीता
समाींतर जलवादहनी योजनेचे सींकल्पन केले असन
ू , अजस्तत्वातील योजनेतन
ू प्रालॅत होणारे पाणी
पररमाण वगळता ३२४ एम.एल.डी. पाणी पुरवठा िररोज होईल असे समाींतर जलवादहनी
प्रकल्पाचे

ननयोजन

केलेले

आहे .

त्यानस
ु ार

ननवविा

कायसवाही

होऊन

औरीं गाबाि

महानगरपाललकेने सवलतिारकासोबत सवलत करारनामा केलेला असून त्यानस
ु ार प्रकल्पाची
कामे करणे सवलतिारकास बींिनकारक आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेच्या हद्दीतन
ू िगळलेल्या २७ गािात
बबल्डराांनी िेलेल्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत

(२०)

*

२६४८

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

जजल्हाधिकारी

कायासलयाच्या

त्रबनर्ेती

ववभागाने

काही

सन्माननीय मुख्यमांत्री
दिवसाींपूवी

कल्याण

तालुक्यातील नाींदिवली, पींचानींि, गोळवली ग्रामपींचायत हद्दीत तसेच, अींबरनाथ तालुक्यातील
१६ गावाींचे सवेक्षण केले असता कोणतीही परवानगी नसताना काही त्रबल्डराींनी अनधिकृत

इमारती व चाळीचे बाींिकामे उभारली असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ च्या र्ेव्च्या
आठवड्यात व त्यादरम्यान ननिर्सनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त ग्रामपींचायत तसेच, कल्याण तहसज लिार कायासलयाच्या अींतगसत
येणाऱ्या इतर ग्रामपींचायती हद्दीत तसेच अींबरनाथ तालुक्यात एकूण ंकती इमारती व चाळीची
बाींिकामे उभारण्यात आलेली आहे त व त्यापैकी ंकती अवैि बाींिकामे ननषकासीत करण्यात
आलेली आहे त,
(३)

सिरहू
अवैि
बाींिकामे
ननषकालसत
करण्यास
ववलींब
करणाऱ्या
सींबींधित
अधिकाऱ्याींवर जबाबिारी ननजश्चत करून आणण ननयमबा्य बाींिकाम करणाऱ्या त्रबल्डराींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , असल्यास, चौकर्ीनुसार कोणती कायसवाही
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप अवैि बाींिकामाववरोिात कारवाई करण्यात आली नसल्यास त्याची सवससािारण
कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२), (३) व (४) तहलसलिार त्रबनर्ेती पथकाने केलेल्या र्ोि मोदहमेत सम
ु ारे २८० अनधिकृत
बाींिकामे आढळली आहे त. ननयमबा्य बाींिकाम करणाऱ्या बाींिकामिारकाींना महाराषर जमीन

महसूल अधिननयम, १९६६ चे कलम ४५ (२) प्रमाणे िीं डाच्या नो्ीसा जजल्हाधिकारी, ठाणे

याींच्यामाफसत बजावणेत आलेल्या असून पुढील कायसवाही सुरु आहे . तसेच महाराषर प्रािे लर्क
नगर रचना अधिननयम, १९६६ अन्वये सिर बाींिकामाची तपासणी करुन कायसवाही करण्याचे
मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर प्रगतीत आहे .
-----------------

खामगाांि ि शेगाांि क्षेत्रातील (जज.बुलडाणा) उपविभागीय अधधिारी िायाचलयाअांतगचत
(२१)

*

(१)

बुलडाणा

४०३५

करतील काय :-

पोललस पाटलाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :
जजल््यातील

खामगाींव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

व

र्ेगाींव

क्षेत्ातील

उप

ववभागीय

अधिकारी,

कायासलयाअींतगसत येणाऱ्या पोललस पा्लाींची ६० पिे ररक्त आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर भरती प्रंक्रया सरू
ु करण्याचे आिे र् असताींना सध्
ु िा अद्याप पयंत
प्रंक्रया सुरू न करण्याचे कारणे काय आहे त,

(३) सिरहू ननयुक्त्या करण्याबाबत उपववभागीय अधिकारी, खामगाींव याींना तात्काळ आिे र्
िे ण्यात येणार आहे त काय
(४) अद्याप कायसवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बल
ु ढाणा जजल््यातील खामगाव उपववभागातील खामगाव व र्ेगाव
तालुक्याींमध्ये सध्या ७८ पोलीस पा्लाींची पिे ररक्त आहे त.
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(२) व (३) पोलीस पा्ील भरती प्रंक्रयेस दि. २५.२.२०१३ पासून दिलेली स्थधगती दि.
२७.८.२०१४ रोजी उठववण्यात आली, तद्नींतर सींबींधित उपववभागीय अधिकारी याींना पोलीस

पा्ील भरती प्रक्रीया राबववण्याबाबत जजल्हाधिकारी, बल
ु ढाणा याींनी दि. २.९.२०१४ व दि.

१.१.२०१५ च्या पत्ान्वये कळववण्यात आले आहे . खामगाव उपववभागातील भरती प्रक्रीया पूणस
करण्याच्या अनुर्ींगाने त्रबि
ीं न
ु ामावली अद्ययावत करण्याचे काम सुरु असून ती अद्ययावत
होताच होताच पालीस भरती प्रंक्रया सुरु करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------नालशि येथील गोदािरी नदीिाठी झालेले अनतिमण ि जलप्रदष
ु ण दरु िरणेबाबत
(२२)

*

२८७४

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, डॉ.अपूिच हहरे , श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) त्र्यींबकेश्वर (जज.नालर्क) येथील गोिावरी निीकाठी झालेली अनतक्रमणे आणण निीचे पाणी
मोठ्या प्रमाणात िवु र्त झाल्याने गोिावरी निीची िरु वस्था झाल्याचे अणखल भारतीय आखाडा

पररर्िे चे अध्यक्ष याींनी पाहणी करुन दिनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिर्सनास आणले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालर्क येथे गींगा निीच्या ितीवर गोिावरी निीचे जल प्रिर्
ु ण िरु करण्याच्या

अनुर्ींगाने कृती आराखडा तयार करण्याचे सुतोवाच पालकमींत्ी (नालर्क जजल्हा) यानी दिनाींक
८ जानेवारी २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास केले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नालर्क आणण गोिावरी निीचे िालमसक महत्व लक्षात घेवून गोिावरी निीत
येवून लमळणारे ग्ारीचे साींडपाणी निीत येवू न िे ता ते बाहे र काढण्यासाठी स्वतींत् व्यवस्था
करण्याबाबत मा.जजल्हाधिकारी, नालर्क याींना सुचना िे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गोिावरी निी प्रिर्
ु ण मुक्तीसाठी प्रयत्नाची आवश्यकता असताना बो्ीद्वारे

निीपात्ातील ननमासल्य, र्ेवाळ तसेच पानवेली काढण्याचे काम थाींबववण्यात आले त्यामळ
ु े निी
पात्ात पुन्हा पाणवनस्पती वाढत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, गोिावरी निीचे प्रिर्
ु ण वाढल्याने पाणी िवु र्त होवन
ू त्याद्वारे आजार पसरत
असल्याचे ननिर्सनास आल्याने आगामी लसींहस्थ कींु भमेळा होणे कठीण आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्यास, गोिावरी निी काठावरील अनतक्रमणे िरू करून तसेच निी पत्ातील ननमासल्य,

पाणवनस्पतीचे ननमल
ुस न करून प्रिर्
ू ण मुक्त निी होण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) व (३) होय.
(४) व (५) नाही.
(६) अनतक्रणे वेळोवेळी काढण्यात येतात.
जलप्रिर्
ु णासींिभासत राषरीय हररत लवािाच्या आिे र्ानुसार त्र्यींबक नगरपररर्िे माफसत

कायसवाही करण्यात येत आहे . नालर्क महानगरपाललका तफे ननमासल्य सींकलनासाठी ननमासल्य

कलर् ठे वण्यात आले आहे त तसेच NEERI या सींस्थेच्या मागसिर्सनासाठी ववववि दिघस
मि
ु तीच्या व तातडीच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहे त.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------महागाि (जज.यितमाळ) येथील पोलीस ननिासस्थानाच्या
(२३)

*

३४२८

दरु
ु स्तीिर खचच दाखिन
ू अपहार िेल्याबाबत

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) महागाव (जज.यवतमाळ) येथील पोललसाींच्या ननवासस्थानाचा खचस िोन-तीन वर्ासनी लाखो
रुपये िाखववले जातो तथावप प्रत्यक्षात खचस केला जात नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या
पदहल्या सलॅताहात ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार पोलीस ननवासस्थानाच्या िरु
ु स्तीवर
खचस िाखवन
ू अपहार करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) असे ननिर्सनास आले नाही.
(२), (३), व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िरळी (जज.मुांबई) येथील लव्हग्रोव्ह पांवपांग स्टे शनसाठी हदलेली
(२४)

*

४१३७

करतील काय :-

रक्िम िांत्राटदाराने परत िेली नसल्याबबात

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वरळी (जज.मुींबई) येथील लव्हग्रोव्ह पींवपींग स््े र्नचे ८९ को्ी ६३ लाख रुपयाींचे कींत्ा्
युनन्ी कन्सोरलर्यम या कींत्ा्िाराला माहे नोव्हें बर, २००७ मध्ये िे ण्यात आले असून या

कामापो्ी कींत्ा्िाराला ५७ को्ी ३० लाख अिा करण्यात आले परीं तू पुढे ते काम करणे
अर्क्य झाल्याने सिरील रक्कम कींत्ा्िाराने अद्यापपयंत परत केली नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिरील प्रकल्पावर माहे सलॅ्ें बर, २०१३ अखरे ११७५ को्ी ७२ लाख मींजूर
प्रकल्प ंकीं मतीऐवजी प्रत्यक्षात १,७६४ को्ी ५५ लाख खचस झाले असून प्रकल्पाींतील एकूण ५८

कामाींपक
ै ी फक्त १६ कामे (२७.६ ्क्के) पण
ू स झाली असन
ू प्रकल्पाची सि
ु ाररत ंकीं मत ३८८४
को्ी ६१ लाख रुपये असून २७०८ को्ी ८९ लाख एवढा वाढीव खचस होणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग एक व िोन बाबत र्ासनाने पुढे कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
वरळी (जज.मुींबई) येथील लव्हग्रोव्ह पींवपींग स््े र्नचे ८९ को्ी ६३ लाख रुपयाींचे कींत्ा्

यनु न्ी कन्सोरलर्यम या कींत्ा्िाराला माहे नोव्हें बर, २००७ मध्ये िे ण्यात आले आहे. सिर
प्रकल्पाच्या मूळ आराखडयानुसार प्रर्ासकीय इमारतीच्या पाईल फाऊींडेर्नच्या कामाकरीता
कींत्ा्िारास रुपये ५७,२९,८७४/- इतकी रक्कम अिा करण्यात आलेली आहे.

सिर प्रकल्पाची ननयोजजत जागा काही ताींत्रत्क गरजेपो्ी बिलण्यात आल्याने सुिारीत

प्रकल्प आरखडयानुसार लगतची नवीन जागा उपलब्ि करण्यात आलेली आहे . त्यानुसार

कींत्ा्िारास मळ
कींत्ा्ात फेरबिल करुन नवीन कायासिेर् िे ताना रु.५७,२९,८७४/- इतकी
ू
रक्कम वजा करण्यात आलेली आहे .

(२) त्रिमस््ोवड प्रकल्पाची मळ
प्रकल्प ंकीं मत रुपये १२०० को्ी असून त्यास केंद्र
ू
सरकारकडून मींजूरी लमळालेली आहे . त्यापैकी आजतागायत केंद्र र्ासनाकडून रुपये १००० को्ी
अनि
ु ान प्रालॅत झाले आहे.

माहे जानेवारी, २०१५ पयंत रुपये १८२१.१२ को्ी इतकी रक्कम खचस झाली आहे. खचस

झालेल्या रक्कमेपैकी रुपये ८२१.१२ को्ी बह
ृ न्मुींबई महापाललकेने स्वत:च्या ननिीतून खचस
केलेले आहे .

त्रिमस््ोवड प्रकल्पातील एकूण ५८ कामाींपैकी २६ कामे पण
ू स झाली असून २९ कामे

प्रगतीपथावर आहे त व उवसरीत ३ कामाींची ननवविा प्रंक्रया सरु
ु आहे .

सुिारीत ववस्तत
ु ार प्रकल्पाची एकूण ंकीं मत रुपये ३९०० को्ी
ृ प्रकल्प अहवालानस

इतकी झाली आहे .

(३) भाग १ बाबत कायसवाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही. प्रश्न भाग ०२ च्या अनुर्ींगाने रक्कम रुपये
३९०० को्ीपैकी रुपये १२०० को्ी याआिीच केंद्र सरकारकडून मींजरू झाले असन
ू , उवसरीत
रुपये २७०० को्ी इतक्या अनतरीक्त ननिीची मागणी केंद्र र्ासनाकडे करण्यात आली आहे.

त्याबाबतचा ववस्तत
ृ प्रकल्प अहवाल केंद्र र्ासनाकडे मींजूरीसाठी पाठववण्यात आला असून
त्याअनुर्ींगाने केंद्र र्ासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिेने सोयी सुविधाांिर ननधी खचच न िेल्याबाबत
(२५)

*

३४९२

श्री.किरण पािसिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,

श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ
लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेकडून तीन हजार को्ीचा अथससींकल्प माींडला जात असताींना
प्रर्ासनाने तरतूि केलेल्या ननिीपैकी ५० ्क्केही रक्कम मुींबईतील सोयीसुवविाींवर खचस करीत
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या सलॅताहात ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, तद्नुर्ींगाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सन २०१४-१५ च्या अथससींकल्पीय
अींिाजाचे (बेस्् उपक्रमाच्या अथससींकल्प वगळून) एकूण आकारमान रु.३११७८.१५ को्ी एवढे

असून त्यापैकी भाींडवली अथससक
ीं ल्पाचे आकारमान रु.११००३.६९ को्ी एवढे आहे . सन

२०१४-१५ चे भाींडवली अथससींकल्पाचे आकारमान रु. ७३४८.०८ को्ी इतके सि
ु ाररत करण्यात
आले असून. दिनाींक ३१.१.२०१५ पयंत रु.३१४६.८६ को्ी इतका प्रत्यक्ष खचस झाला आहे . सन
२०१४-१५ च्या आधथसक वर्ासत जानेवारी, २०१५ पयंत झालेल्या प्रत्यक्ष खचासची
अींिाजार्ी तुलना केल्यास ती ४२.८३ ्क्के एवढी आहे.

सुिारीत

(२) व (३) बह
ु ई महापाललकेच्या अथससींकल्पात ववववि माींडवली कामाींसाठी मोठया
ृ न्मींब

प्रमाणावर तरतूिी करण्यात येतात. हे प्रकल्प पूणस होण्यासाठी एक वर्स व कामाींच्या

स्वरुपानुसार एक व वर्ासपेक्षा अधिक कालाविी िे खील लागतो. प्रकल्प कामाींच्या बाबतीत
ववर्ेर्तः रस्ते, पजसन्य जलवाहीन्या, पूल तसेच जल अलभयींता खात्यार्ी सींबींिीत मायक्रो

्नेलीींग कामे सुरु करण्यापूवी वन खाते, महाराषर कोस््ल झोन मनेजमें् ऑथॉरर्ी, रे ल्वे,
वाहतक
ू पोलीस इत्यािी ववववि बाहय प्राधिकरणाच्या आवश्यक असलेल्या मींज-ू या/ना-हरकत

लमळववण्यास वेळ लागतो. त्यामळ
ु े सींबींिीत आधथसक वर्ासतील तरतुिीींचा पूणस ववनीयोग होऊ

र्कत नाही. काही प्रकल्प कामाींच्या बाबतीत वापरायचे तींत्ज्ान ताींत्रत्क सल्लागार सलमतीकडून
अींनतम करुन घेणे आवश्यक असते. मुींबई महानगरपाललकेच्या अथससींकल्पात तरतूि केलेली
कामे

महानगरपाललकेच्या

हद्दीमध्ये

पार

पाडावयाची

असतात.

तसेच

ही

कामे

िा्

लोकवस्तीच्या भागात त्याचप्रमाणे खूप रहिारीच्या रस्त्याींवर आणण नाल्याींच्या काठावर
झोपड्याींनी व्यापलेला दठकाणी तसेच अनतक्रमणयुक्त दठकाणी करावयाची असतात. त्यामुळे
प्रत्यक्ष काम करताना महानगरपाललकेस अडचणी येतात.
-----------------
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लक्ष्मीनगर झोन अतांगत
च (उत्तर नागपूर) णझांगबाई टािळी पररसरात ड्रेनेज पाईपलाईनच्या
(२६)

*

३९७२

काय :-

चें बरमधून वपण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टािल्याबाबत

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) लक्ष्मीनगर झोन अतींगत
स (उत्तर नागपूर) णझींगबाई ्ाकळी पररसरात ड्रेनेज पाईपलाईनच्या
चें बरमिून

वपण्याच्या

पाण्याची

पाईपलाईन

्ाकण्यात

आली

असन
ू

सिरहू पाईपलाईन
फु्ल्यास वा अन्य कारणाींनी नागरीकाींना िवु र्त पाण्याचा पुरवठा झाल्यास नागरीकाींच्या
आरोग्यास िोका ननमासण होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास सिरील दठकाणावरून वपण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन वेगळी करण्याबाबत
येथील ग्रामस्थाींकडून सींबींधित ववभागाकडे मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायसवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२)

नागपूर

करण्याबाबत

महानगरपाललकेकडे
मागणी

आलेली

ग्रामस्थाींकडून

नाही.

मात्

वपण्याच्या

पाण्याची

महानगरपाललकेमाफसत

पाईपलाईन

पाणीपुरवठा

वेगळी

करणा-या

ओ.सी.डब्ल्यू.पी.एल. या सेवा पुरवठाद्वाराच्या प्रनतननिीस जल वादहनीस नागपूर सि
ु ार
प्रन्यासची साींडपाण्याचा ननचरा होणारी वादहनी छे ित असल्याचे ननिर्सनास आले. सिर बाब
नागपूर सुिार प्रन्यासच्याही ननिर्सनास आणून िे ण्यात आली आहे.

तसेच सेवा पुरवठािाराींकडे िवु र्त पाणीपुरवठ्याच्या ५ तक्रारी प्रालॅत झाल्या होत्या व

त्याींचे ननराकरण करण्यात आले आहे .

(३) नागपूर सुिार प्रन्यासने पाण्याची पाईपलाईन सुरक्षक्षत ठे वून साींडपाण्याचा ननचरा होणा-या
वादहनीची दिर्ा बिललेली आहे .

तथापी, जलवादहनीजवळ साींडपाण्याचा ननचरा होणा-या वादहनीचे एक-िोन चें बसस आढळून

आले आहे त. याबाबत नागरीकाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने प्रस्तुत समस्येचे तात्काळ ननराकरण
करण्यात यावे असे नागपूर सुिार प्रन्यासला र्ासन स्तरावरुन कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रे िदां डा येथील (जज.रायगड) पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि नागरीिाांना ि
सामाजजि िायचित्याांना धमक्या ि अपमानास्पद िागणूि दे त असल्याबाबत
(२७)

*

३६०२

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रायगड जजल््यातील रे विीं डा येथील पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक
श्री.आबासाहे ब पा्ील याींच्याकडून तेथील नागरीकाींना व सामाजजक कायसकत्यांना िमक्या व
अपमानास्पि वागणूक िे ण्यात येते अर्ी तक्रार तेथील सामाजजक कायसकत्यांनी माहे जानेवारी,

२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तेथील पोलीस अधिक्षक, जजल्हाधिकारी, रायगड व कोकण
ववभागाचे पोलीस आयक्
ु त याींचेकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींिभासत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) रे विीं डा पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी सहाय्य पोलीस ननररक्षक,
श्री.आबासाहे ब

पा्ील

याींच्याकडून

नागररकाींना

व

सामाजजक

कायसकत्यांना

िमक्या

व

अपमानाच्या वागणक
ू िे त असल्याबाबतचा अजसिार ंकर्ोर काजारे याींचा दिनाींक २२.१२.२०१४
रोजीचा अजस पोलीस अधिक्षक, रायगड याींचे कायासलयास प्रालॅत झालेला आहे .

(२) अजसिाराींच्या उपरोक्त अजासच्या अनुर्ींगाने उपववभागीय अधिकारी, अललबाग ववभाग,
अललबाग याींचे स्तरावर चौकर्ी चालू आहे.

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

ठाणे जजल््यातील लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेला डांवपांग ग्राऊांड ि प्रकिया िेंद्रासाठी राज्य
शासनाने हदलेल्या जलमनीिरील अनतिमण हटविण्याबाबत

(२८)

*

३०००

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ठाणे जजल््यातील लमरा-भाईंिर महानगरपाललकेला डींवपींग ग्राऊींड व प्रंक्रया केंद्रासाठी ७५
एकर जमीन राज्य र्ासनाने दिली आहे त्या ७५ एकर जमीनीवर २५ एकर जागेत अनतक्रमण
असन
ू हे अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत महानगरपाललकेकडून कोणतीच कायसवाही करण्यात आलेली
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जागेत कच-याची साठवण केली जात असून त्यावर प्रंक्रया केली जात
नसल्याने या भागात िग
ं ी पसरून रोगराई ननमासण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ि
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत राज्य र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने उक्त िोन्ही ववर्यी कोणती कारवाई केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कायसवाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही, या जागेवर कोणत्याही स्वरुपाचे अनतक्रमण झालेले नाही.
(२) उक्त जागेत साठवणूक केलेल्या कचऱ्यामुळे आजुबाजूच्या पररसरात िग
ं ी पसरु नये
ु ि
म्हणन
ू महानगरपाललकेमाफसत त्यादठकाणी वेळोवेळी माती पसरववण्यात येत.े
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------सोलापूर महापाललिेमाफचत चालविण्यात आलेल्या रुग्णालयासाठी यांत्रसामुग्री पुरविणेबाबत
(२९)

*

३७१०

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महानगरपाललकेमाफसत मित तेरेसा पॉललजक्लननक रुग्णालयात नेत्धचंकत्सा व
र्स्त्ंक्रया केली जाते मात् यींत्सामुग्रीअभावी सिर ववभाग तीन वर्ासपासून बींि आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले

व तिनस
ु ार सोलापरू महापाललकेमाफसत

चालववण्यात आलेल्या रुग्णालयासाठी यींत्सामुग्री पुरववणेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सद्या महापाललकेतून ननयलमत सेवेतील वैद्यकीय

आधिकारी याींचेमाफसत डोळे तपासणी व त्यानुसार वैद्यकीय सल्ला िे णे ही प्राथलमक स्वरुपावर
कामे ननयलमत स्वरुपात चालू आहे त व रुग्णास नेत् शस्रक्रीया करणेसाठी सक्षम व पात् नेत्
धचंकत्सक

ननयलमत

अथवा

मानिनावर

उपलब्ि

झाल्यानींतर

र्स्त्ंक्रयेसाठी

लागणारे

आवश्यक ते सादहत्य उपलब्ि करुन िे ण्याची व्यवस्था ठे वली आहे .
-----------------

िल्याण-डोंबबिली मनपा हद्दीतील िाढत्या मोबाईल टॉिसच बाबत
(३०)

*

२७२६

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरु ाचणी :

(१) कल्याण-डोत्रबव
ीं ली मनपा हद्दीत एकूण ंकती मोबाईल ्ॉवसस उभारण्यात आलेले आहे त,
(२) सिर मोबाईल ्ॉवससपैकी ंकती मोबाईल ्ॉवसस अनधिकृत आहे त,

(३) दिवसेदिवस मोबाईल ्ॉवससची सींख्या वाढीस लागल्याने कल्याण-डोत्रबव
ीं ली मनपा हद्दीतील
नागररकाींच्या आरोग्यास गींभीर िोका ननमासण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, मोबाईल ्ॉवससमळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्यास ननमासण झालेल्या समस्याींबाबत
पररणामकारकररत्या आळा घालण्याच्या दृजष्ने र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका हद्दीत एकूण ४०१
मोबाईल ्ॉवसस उभारण्यात आले असून त्यापैकी २९८ मोबाईल ्ॉवसस अनधिकृत आहे त.
(३) अर्ी बाब आढळून आलेली नाही.

(४) रर् याधचका क्र. २०४३/२०१४ या न्यायालयीन प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने मोबाईल
्ॉवसस सींिभासत राज्य र्ासन व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाना दिलेल्या ननिे र्ाींनुसार कारवाई
करण्यात येत आहे.

----------------मुांबई येथील इांद ू लमलच्या जागेिर डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिराांचे
स्मारि बाांधण्याचा घेतलेल्या ननणचयाबाबत

(३१)

*

३८५८

श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

ताराांकित प्रश्न िमाांि १९१४ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई येथील इींि ू लमलच्या जागेवर डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकराींचे स्मारक बाींिण्याचा ननणसय
र्ासनाने नक
ु ताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बाींिकामास ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत,

(३) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे आींतरराषरीय स्मारक बाींिण्यास र्ासनाने ंकती ननिी
प्रस्ताववत केलेला आहे व केंद्र र्ासनाकडून ंकती ननिी ननयोजजत केलेला आहे ,

(४) उक्त बाींिकामास दिनाींक १४ एवप्रल पूवी सुरूवात होण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) ते (४) इींि ू लमल क्र.६ येथील जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या भव्य
स्मारकाचे आरक्षण ननमासण करण्यासाठी बह
ु ईच्या मींजरू ववकास आराखडयामध्ये महाराषर
ृ न्मींब
प्रािे लर्क व

नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१ अे अे) अनवये फेरबिलाची

वैिाननक कायसवाही र्ासनाने सुरु केलेली असून त्याबाबत नागररकाींच्या सूचना/हरकती

मागववणारी सच
ू ना दिनाींक ०१/१२/२०१२ रोजी ननगसलमत करुन दिनाींक ०३/१२/२०१२ रोजी
र्ासकीय राजपत्ात प्रलसध्ि केलेली आहे. सिर जमीन सीआरझेड मध्ये जस्थत असल्याने

प्रस्ताववत स्मारकाचे आरक्षण अींनतमत: अधिसधू चत करण्यापव
ू ी सीआरझेड अधिसच
ू ना-२०११

मध्ये केंद्र र्ासनाने त्याववर्यी िरु
ु स्ती करणे आवश्यक आहे . सी.आर.झेड अधिसूचनेत तर्ी
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िरु
ु स्ती करण्यासींिभासतील प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन मनेजमें् ॲथॉरर्ीने लर्फारर्ीसह

नर्नल कोस््ल झोन मनेजमें् ॲथारर्ीकडे सािर केलेला होता. नर्नल कोस््ल झोन
मनेजमें् ॲथॉरर्ीने दिनाींक १६/०७/२०१२ रोजीच्या बैठकीमध्ये त्यास मान्यता िे वन
ू तर्ी
लर्फारस केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण व वन मींत्ालयास केलेली आहे . यासींिभासत सीआरझेड

अधिसुचनेत आवश्यक ती सुिारणा केंद्र र्ासनाच्या पयासवरण व वन मींत्ालयाकडून होणार
आहे .

केंदद्रय मींत्ीमींडळाने दिनाींक २५/११/२०१३ रोजीच्या बैठकीमध्ये इींि ू लमल क्र.६ ची

जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या स्मारकासाठी उपलब्ि करुन िे ण्याचा ननणसय

घेतला असून सिर ननणसय घेताींना काही मुद्यावर राज्य र्ासनाकडून हमीपत् अपेक्षक्षले होते.
त्यानुर्ींगाने दिनाींक ०२/०७/२०१४ रोजीच्या राज्य मींत्ीमींडळाचे बैठकीत केंद्र र्ासनास अपेक्षक्षत

हमीपत् सािर करणेस मींजूरी िे णत
े आली. त्यानुसार केंद्र र्ासनास सिर हमीपत् दिनाींक १७

नोव्हें बर, २०१४ रोजीच्या पत्ान्वये राज्य र्ासनाकडून पाठववण्यात आले आहे . इींि ू लमल क्र. ६
ची जागा सिर स्मारकासाठी उपलब्ि करुन िे ण्याकामी पुढील कायसवाही केंद्र र्ासनाकडून
होणार आहे.

प्रस्ताववत स्मारकाच्या ववकासासाठी मुींबई महानगर प्रिे र् ववकास प्राधिकरण हे

ववर्ेर् ननयोजन प्राधिकरण असल्याने ववकासाबाबत सवस कायसवाही प्रानघकरणाकडून होणार
आहे . सद्य:जस्थतीत या कामासाठी ननिी कमतरतेचा मद्द
ु ा नाही.
-----------------

मुांबई पोटच रस्टच्या पुनविचिासाबाबत
(३२)

*

२९७०

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद,
श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) केंद्रीय सलमतीच्या पन
ु ववसकास अहवालात मुींबई पो्स रस््च्या ४२१ हे क््र जागेचा पायाभूत
ववकास करुन सुरळीत वाहतूक सुवविा आणण सुींिर सागरी ंकनारा तयार करण्याच्या

नावाखाली िे र्ातील या सवासत महत्वाच्या बींिराचे भववतव्य िोक्यात आल्याची चचास सरु
ु
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, बीपी्ीच्या पुनववसकास अहवालाबाबत राज्य र्ासनाची भूलमका काय आहे ,

(३) तसेच, बीपी्ीच्या पन
ु ववसकासाबाबत राज्य र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई पो्स रस्् हे ववश्वस्त मींडळ केंद्र र्ासनाच्या
अखत्यारीत आहे .

-----------------
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सिड (ता.ररसोड, जज िालशम) येथील दोन अल्पियीन मुलीांना पळिन
ू नेल्याच्या घटनेबाबत
*

(३३)

२९३४

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

सवड (ता.ररसोड, जज वालर्म) येथील िोन अल्पवयीन मुलीींना पळवून नेल्याची घ्ना

दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घडली असून िोनही मल
ु ीचे सींर्यास्पि मत्ृ यू
झाल्याचे दिनाींक १६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्सनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली काय, तसेच चौकर्ीत काय आढळून
आले व िोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) सिर प्रकरणी पोलीस स््े र्न ररसोड येथे गुन्हा रजज.क्र.१३/२०१५, भा.िीं .वव.कलम ३६३,
३६६अ, ३०५ अन्वये गुन्हा नोंिववण्यात आला असून सिर गुन््यातील आरोपीस दि.१५

जानेवारी, २०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असून आरोपीस सध्या न्यायालयीन कोठडी
िे ण्यात आली असन
ू गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------बोळीांज विरार येथील म्हाडाला प्राप्त झालेल्या ४७ हे क्टर जलमनीांपि
ै ी सुमारे २२ हे क्टर
जलमनीिर वििास आराखड्यामध्ये विविध आरक्षणे टािण्यात आल्याबाबत

(३४)

*

३१०४

श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.अशोि उफच भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या ववरार बोळीींज येथील र्ासनाने महानगरपाललकेच्या ताब्यात दिलेल्या तसेच
म्हाडाच्या लेआऊ् मिील महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत केलेला बधगचा १२ मी रुीं िीचा
डी.पी.रस्ता व ई.पी. १८ नुसार मींजूर केलेल्या क्षेत्ातील ६३२७ चौ.मी.जागा हररतपट्टयाकररता

सोडून स्मर्ानभूमीचे आरक्षण प्रस्ताववत करण्यात आल्यामुळे म्हाडाच्या योजनेवर अन्याय
झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, ववरार येथील म्हाडाला प्रालॅत झालेल्या ४७ हे क््र जलमनीींपैकी सम
ु ारे २२ हे क््र
जलमनीवर ववकास आराखड्यामध्ये ववववि आरक्षणे ्ाकण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, म्हाडाने सिरहू आरक्षणाींवर बाींिलेल्या घर योजनेबाबत र्ासनाने कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) महानगरपाललकेने िफनभूमीकरीताचे आरक्षण प्रस्ताववत करण्यासाठी
कलम ३७ नुसारची कायसवाही सुरु केली आहे .

(२) म्हाडाला गह
ृ ननमासण कररता प्रालॅत ४७ हे क््र जलमनीपैकी २०.२५ हे क््र जलमनीवर ववकास
योजनेमध्ये ववववि आरक्षणे प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे त.

(३) वसई-ववरार र्हर महानगरपाललकेने मींजुर ववकास योजना व मींजूर ववकास ननयींत्ण

ननयमावलीनस
ु ार म्हाडाला ववकास परवानगी दिलेली आहे. तसेच प्रस्ताववत िफनभूमीपासून ३०

मी्रचा हररतपट्टा िर्सवून म्हाडा ने सुिाररत बाींिकाम परवानगी प्रस्ताव महानगरपाललकेकडे
सािर केला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------खोपोली मध्ये (जज.रायगड) िािीळ, मलेररया ि टायफॉईडच्या साथीांिर
प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत
(३५)

*

४०९४

श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मत
ां टिले :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) खापोली (जज.रायगड) मध्ये कावीळ, मलेररया व ्ायफॉईड या साथीच्या रोगाींचे जवळपास
२०० रुग्ण पाललकेच्या डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर रुग्णालयात िाखल करण्यात आले असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्याच आठवडयात ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्स काय आहे त व त्याअनर्
ु ींगाने सिर साथीच्या रोगाींना प्रनतबींि
घालण्यासाठी आरोग्यववभागाकडून कोणती तातडीची उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींर्त: हे खरे आहे. खोपोली (जज.रायगड) मध्ये जानेवारी, २०१५
च्या आठवडयामध्ये फक्त कावीळ सदृर् रुग्ण आढळून आलेले आहे त.

(२) व (३) सिर प्रकरणी खोपोली नगरपररर्िे माफसत प्रनतबींिात्मक उपाययोजना त्वरीत
करण्यात आलेली असून बािीत लोकाींना नगरपररर्िे माफसत मोफत उपचार िे ण्यात आले आहेत.

यालर्वाय खोपोली नगरपररर्िे मध्ये याकरीता स्वतींत् कक्ष स्थापन केले असून सद्य:जस्थतीत
नववन कोणतेही रुग्ण आढळून आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्य गुन्हे अन्िेषण विभागात येणा-या हस्ताक्षर विभागापासुन
छायाधचत्रण विभाग िेगळा िरण्याबाबत

(३६)

*

२७७१

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागात येणा-या हस्ताक्षर व छायाधचत्ण ववभागातील छायाधचत्ण

ववभागावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत र्हाननर्ा होऊन हा ववभाग हस्ताक्षर या ववभागातून
स्वतींत् होऊन, र्ैक्षणणक पात्ता वाढ, सेवा प्रवेर् ननयम बिल, वेतनवाढ, पिाचे नामालभिानात
बिल होऊन या ववभागाचे वेगळे अजस्तत्व ननमासण होवून या ववभागाची पूनरस चना होण्यासाठी

नागपूर ववभागाच्या जनप्रनतनीधिींनी दिनाींक १३ नोव्हें बर, २०१४, १८ डडसेंबर, २०१४, २१

डडसेंबर, २०१४, १ जानेवारी, २०१५, १० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्ी
तथा गह
ू राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण
ृ मींत्ी तसेच गह
ृ राज्यमींत्ी महाराषर राज्य याींना पत् पाठवन
ववभागात येणा-या हस्ताक्षर व छायाधचत्ण ववभागावर होत असलेल्या अन्यायाची िखल घेऊन
ववभागाची पन
ु रस चना करण्याची ववनींती केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, छायाधचत्ण ववभागात सींपूणस राज्यात फक्त २२ कमसचारीच कायसरत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास या, ववर्यी र्ासनाची भलू मका काय आहे,

(४) असल्यास, त्याींच्यावर झालेल्या अन्याय िरू करण्यासाठी र्ासनाने काय कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

सिर ननवेिनावर कायसवाही करण्यासाठी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींचे

सववस्तर अलभप्राय मागववण्यात आले आहे त. तसेच, सिर ववभागातील हस्ताक्षरतज्ाींच्या
वेतनश्रेणीमिील तफावती सींिभासतील प्रस्तावावर कायसवाही चालू आहे.

(२) हस्ताींक्षर व छायाधचत्ण ववभागात सध्या २१ छायाधचत्ण कमसचारी कायसरत आहे त.
यालर्वाय, या ववभागात आणखी २० िस्तऐवज पररक्षकही कायसरत आहे त. मात्, अलीकडच्या
अद्यावत छायाधचत्ण कायसप्रणालीमुळे छायाधचत्णाचे कायस पूवीपेक्षा फारच सु्सु्ीत व
सोईस्कर झाल्यामुळे सध्या छायाधचत्ण ववभागात एकही प्रकरण प्रलींत्रबत नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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ठाणे शहरातील िोलशेत भागात िाघिा ग्रुप िन्स्रक्शनच्या एव्हरे स्ट इमारतीचे
बाांधिाम सुरू असताांना माल िाहून नेणारी रॉली िोसळून झालेला अपघात

(३७)

*

३०६७

अॅड.अननल परब :

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ठाणे र्हरातील कोलर्ेत भागात वाघवा ग्रुप कन्स्रक्र्नच्या एव्हरे स्् इमारतीचे बाींिकाम
सुरू असताींना माल वाहून नेणारी रॉली कोसळून झालेल्या अपघातात एका कामगाराचा जागीच
मत्ृ यू व पाच जण जखमी झाल्याचे दिनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिर्सनास आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्स काय
आहे त व त्यानुर्ींगाने सींबींधित िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत्त आहे ,

(३) असल्यास, या घ्नेत मत्ृ यू पावलेल्या कामगाराींच्या कु्ूींत्रबयाींना व जखमीींना कोणत्या
प्रकारची आधथसक मित वा नक
ु सान भरपाई दिली आहे ,

(४) अद्यापही आधथसक मित वा नक
ु सान भरपाई दिली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.
प्रकरणी दिनाींक ५.०१.२०१५ रोजी सिर घ्ना घडल्यानींतर प्रथम कापुरबावडी पोलीस

स््े र्न गुन्हा रजज. नीं. ०६/२०१५ भािीं वव कलम ३०४ (अ) ३३६, ३३८, २८७, ३४ प्रमाणे गुन्हा
िाखल करुन जबाबिार असलेल्या िोर्ी इसमाींना तात्काळ अ्क करुन न्यायालयात हजर केले
आहे . न्यायालयाने त्याींना जालमनावर सोडले आहे .
गुन््याचा अधिक तपास चालु आहे .

(३) व (४) सिर घ्नेत मत्ृ यू पावलेला इसम याचा मुळ गावचा व वारसाींचा तपास करणे
कामी पोलीस पथक मयत इसम याींचे मळ
ु गाींव खाललयाबाि, पोस्् रामनगर, ता.जज.जौनपुर
राज्य उत्तरप्रिे र् येथे गेले असता सिर दठकाणी मयताचा व त्याचे वारसाचा कोणताही

ठावदठकाणा लमळून आला नाही. तसेच सिरचे जखमी इसम याींचव
े र िवाउपचार केलेला आहे.

जखमी इसम हे परप्राींनतय असुन ते प्राथलमक िवाउपचार करुन त्याींचे मुळगावी अथवा इतरत्
ननघुन गेलेले आहेत असे आज पावेतो तपासात ननषपन्न झाले आहे.
-----------------

मौजे आणी (जज.यितमाळ) प्रभाग िमाांि २ येथील िुटुांबाांना
(३८)

*

३८९३

सोयी सुविधा प्राप्त िरुन दे ण्याबाबत

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे आणी (जज.यवतमाळ) प्रभाग क्रमाींक २ येथे सम
ु ारे ५० कु्ुींबे ४० वर्ासपासून
वास्तव्यास असून त्याचे नावावर लाई् बील, पाणी बील. लर्िापत्रत्का आदि रादहवार्ी

इत्यािीपैकी कोणताही पुरावा सिर कु्ुींबाींकडे नसल्याने र्ासनामाफसत राबववण्यात येणा-या
योजनेतील सोयी सुवविाींचा लाभ त्याींना घेता येत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सिर कु्ुींबाींना सोयीसुवविाींचा लाभ
िे णेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही. हे खरे नाही.
आणणस जज.यवतमाळ नगर पररर्िे ची ननलमसती दि.१६/८ /२०११ ला झालेली असून

सध्या नगर पररर्ि क्षेत्ात ४ प्रभाग आहे त. नगर पररर्िे मध्ये सध्या अजस्तत्वात असलेल्या
प्रभागात र्ासनाकडून प्रालॅत होणारे अनुिान उिा. नागरी िललत वस्ती योजना, रस्ता अनुिान,

जजल्हा नगरोत्थान, १३ वा ववत्त आयोग, ववर्ेर् ननिी व इतर र्ासकीय अनुिानातून जनतेला
सोयी सवु विा परु ववण्यात येत आहेत.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िल्याण-डोंबबिली मनपाच्या नगररचना विभागातील अनागोंदी िारभाराबाबत
(३९)

*

३३१९

श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि उफच
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश गजलभये,
श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका हद्दीत गत सहा-सात वर्ासत ववकासकाना बाींिकाम
परवानगी

िे ताना

महानगरपाललकेच्या

नगर

रचना

ववभागाने

ननयमाींचे

उल्लीं घन

करून

परवानगी दिल्याने याभागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व ननकृष् िजासच्या इमारती

उभारल्याने त्या अल्पाविीतच कोसळून मोठे अपघात होवन
ू जीववत हानी होत असल्याचे माहे ,
जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महानगरपाललकेच्या

नगररचना

ववभागातील

अधिकाऱ्याींनी

ननयमाींचे उल्लींघन करून बाींिकाम ववकासकाींना परवानगी दिल्या प्रकरणी र्ासनाकडे तक्रारी
प्रालॅत झाल्यानींतर उपसींचालक श्री.सुिीर नाींगानुरे सलमतीतफे चौकर्ी करण्यात आली, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू नाींगानुरे सलमतीने अहवालात २७ महापाललका अधिका-याींना िोर्ी
ठरववले असून, त्याींच्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, कल्याण-डोंत्रबवली महापाललका हद्दीत येणाऱ्या ंकती इमारती अनधिकृत आहे त व
त्या ननश्कावर्त करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, याबाबत कोणतीही कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) नाींगनरु े सलमतीने एकूण २७ अधिकारी/कमसचारी िोर्ी ठरववले आहे त. यापैकी २२
अधिकारी/कमसचारी

कल्याण-डोंत्रबवली

महानगरपाललकेचे

असून

महानगरपाललकेकडून

त्याींच्याववरुध्ि ववभागीय चौकर्ी सुरु करण्यात आली आहे . तर उवसररत राज्य र्ासनाच्या
सेवेतील ५ अधिकाऱ्याींववरुध्ि र्ासनाकडून कायसवाही करण्यात येत आहे .

(४) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका क्षेत्ात एकूण ८५४६३ अनधिकृत बाींिकामे झाल्याचे
ननिर्सनास आले आहे . कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेकडून पाललका क्षेत्ातील एकूण १२५७३
अनधिकृत बाींिकामे ननषकालसत करण्यात आली आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) तालक्
ु यामध्ये नरबळी हदल्याची घटना
(४०)

*

३३४२

श्री.सांजय दत्त :

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरनाथ राजूरिर,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त्र्यींबकेश्वर (जज.नालर्क) तालक्
ु यातील ्ाके हर्स या गावाजवळील एका माींत्रत्क मदहलेच्या

साींगण्यावरुन भत
ु ा्की घालववण्यासाठी िाींडवळ येथील कार्ीनाथ िोरे व गोववींि िोरे या िोन
सख्या भावाींनी आपल्या आई व मावर्ीचा नरबळी दिल्याची घ्ना दिनाींक ३० डडसेंबर, २०१४
रोजी वा त्या सुमारास ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आदिवासी लोकाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अींिश्रध्िा असून त्यापो्ी अनेक जणाींना
आपले प्राण नाहक गमवावे लागत असतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग-१ मिील आरोपीींवर कोणती कारवाई केली तसेच आदिवासी
पाड्याींवर अींिश्रध्िापो्ी नाहक बळी रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, प्रश्न भाग-१ व २ बाबत कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूि प्रकरणी घो्ी पोलीस स््े र्न जज.नालर्क येथे ११
आरोपीींववरुध्ि दि. ३०/१२/२०१४ रोजी गु.र.नीं. १६०/२०१४ भा.ि.वव. कलम ३०२, ३०७, २०१, ३४
सह महाराषर नरबळी आणण इतर अमानर्
ु अननष् अघोरी प्रथा व जाि्
ू ोणा प्रनतबींिक कायिा
२०१३ चे कलम ३(२) नुसार गुन्हा िाखल आहे.

(२) नाही, नालर्क जजल्हा ग्रामीण मध्ये अींिश्रध्िे बाबतचे एकच प्रकरण घडले असून या
व्यनतररक्त गुन्हे िाखल नाहीत.

(३) उक्त नमूि गुन््यात ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून ते सद्य: न्यायालयीन
कोठडीत आहे त.
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अींिश्रध्िा ननमल
ुस न कायद्याची अींमलबजावणी प्रभावीपणे होणे कामी नालर्क ग्रामीण

जजल््यातील या कायद्याववर्यी पोलीस ठाणे स्तरावर ववववि माध्यमाींद्वारे जनमानसात मध्ये

जनजागत
ृ ी करुन जनतेमध्ये पोलीस व र्ासनाववर्यीचा ववश्वास वाढत आहे व जनतेमध्ये

अींिश्रध्िा बाबत जनजागत
ृ ी करुन आपले गावात व पररसरात अींिश्रध्िा न पाळणे, अींिश्रध्िा
ववरोिात जनजागत
ृ ी केली जात आहे . तसेच सिर बाबत काही प्रकार घडून आल्यास वपडीताींना
ननलभसडपणे तक्रार द्यावी बाबत िे खील जनजागत
ृ ी केली आहे.
(४) ववलींब झालेला नाही.

----------------पुणे येथे अनधधिृत फ्लेक्ससांदभाचतील पुणे मनपाने उच्च न्यायालयात सादर िेलेल्या
प्रनतज्ञापत्रातील िाही मुद्दे हदशाभल
ू िरणारे असल्याबाबत

*

(४१)

३१६१

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.अशोि उफच भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथे अनधिकृत फ्लेक्ससींिभासतील उपाययोजना आणण प्रभागननहाय नागररकाींना
सलमतीबाबत पुणे मनपाने उच्च न्यायालयात सािर केलेल्या प्रनतज्ापत्ातील काही मुद्दे

दिर्ाभल
ू करणारे असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननिर्सनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासन त्वरीत चौकर्ी करुन सींबींधित दोष ींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पण
ु े महानगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयात सािर केलेल्या
प्रनतज्ापत्ात दिर्ाभूल करणारे मद्द
ु े असल्याचे ननिर्सनास आलेले नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मुांबई महानगरपाललिेत िच-याांिर प्रकिया िरणारे प्रिल्प बांद असल्याबाबत
(४२)

*

ताांबे :

३१३०

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, डॉ.सध
ु ीर
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेत कच-याींवर प्रंक्रया करणारे प्रकल्प बींि आहे त तसेच मुींबई
र्हरामध्ये ननमासण होणारा कचरा मोठ्या प्रमाणात खाडी व व समद्र
ु ात ्ाकला जात असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मुींबई र्हरातील कच-याींवर प्रंक्रया करणारे प्रकल्प कायासजन्वत करण्यासाठी
र्ासनाने काय उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच खाडी व समद्र
ु ात कचरा ्ाकणा-या सींबधिताींवर व कींत्ा्िारावर कोणत्या स्वरूपाची
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप प्रश्न भाग २ व ३ बाबत र्ासनाने कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने कच-यावर प्रंक्रया
करणारे प्रकल्प िे वनार व मल
ु ुींड क्षेपणभूमी व काींजुर भरावभम
ू ी येथे सावसजननक खाजगी
सहभाग (PPP) तत्वावर हाती घेतले आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यात बलात्िाराच्या घटनाांमध्ये झयलेली वयढ
(४३)

*

३२२७

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :

(१) राज्यात बलात्काराच्या घ्नाींमध्ये तब्बल ६३ ्क्क्याींनी वाढ झाली असून त्यात १०
वर्ासपयंतच्या १६१ मुलीींचा समावेर् असल्याची मादहती ननिर्सनास आली असल्याचे माहे ,
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील बलात्कार हे पररधचताींकडूनच होत असल्याचे भीर्ण वास्तव राज्य गन्
ु हे
अन्वेर्ण (सीआयडी) ववभागाच्या अहवालातन
ू च ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यात बलात्कार व मदहलाींवरील होणारे अत्याचार रोखण्याबाबत र्ासन
कोणती कायसवाही वा उपाययोजना करणार आहे ,
(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१२ च्या तल
ु नेत सन २०१३ मध्ये बलात्काराींच्या

गुन््यामध्ये ६३.२६ ्क्के वाढ झाली. तथावप, सन २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये ही वाढ
७.५१्क्के एवढी आहे . सन २०१३ मध्ये झालेल्या एकूण बलात्काराच्या वपडडतामध्ये १०
वर्ासपयंतच्या मुलीींची सींख्या १६१ ही आहे .

(२) प्रालॅत आकडेवारीनस
ु ार सन २०१२ मध्ये ९५.५६ ्क्के व सन २०१३ मध्ये ९३.४३ ्क्के
बलात्कार हे पररधचताींकडून झाल्याची बाब ननिर्सनास आली आहे .

(३) व (४) राज्यात बलात्कार व मदहलाींवरील होणारे अत्याचार रोखण्याबाबत र्ासनाने
खालीलप्रमाणे उपाययोजना केलेल्या आहे त.
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राज्यात मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मदहला अत्याचार प्रनतबींि कक्षाची
स्थापना करण्यात आली असून ववर्ेर् पोलीस महाननरीक्षक िजासचे अधिकारी हे या कक्षाचे

प्रमख
ु आहे त. पोलीस आयक्
ु त, बन्हमींब
ु ई याींचे कायसक्षेत्ात मदहला अत्याचार प्रनतबींिक कक्ष
स्थापन करण्यात आला असून, सवस पोलीस स््े र्नमध्ये मदहला सहाय कक्ष स्थापन करण्यात
आले आहे त. तसेच, सवस आयक्
ु तालये व जजल््याींमध्ये घ्क प्रमुखाींच्या ननयींत्णाखाली

मुख्यलयाच्या दठकाणी मदहला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे . जजल्हा /

आयुक्तालय पातळीवर तसेच पोलीस स््े र्न पातळीवर मदहला सुरक्षा सलमत्या स्थापन
करण्यात आलेल्या आहे त जजल्हा / आयक्
ु तालय पातळीवरची सलमती जजल्हा पोलीस अिीक्षक
/ पोलीस आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली कायसरत असून सलमतीत मदहला डॉक््सस, मदहला

वकील, प्राध्यावपका तसेच सामाजजक कायसकत्यास वगैरेंचा समावेर् करण्यात आलेला आहे .
त्याचप्रकारे पोलीस स््े र्न पातळीवर िे खील सलमत्याींची स्थापना करण्यात आली आहे.
मदहलाींवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी ववर्ेर् न्यायालयाींची
स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात नव्याने जलिगती न्यायालये उपलब्ि
करुन

िे ण्यास

मान्यता

िे ण्यात

आली

आहे .

तसेच

सींक्ात

सापडलेल्या

मदहलाींच्या

मितीकररता ्ोल ंि हे ल्पलाईन क्रमाींक ‘’१०३’’ मुींबई, ठाणे व नवी मुींबई या जजल््याींकररता
व उवसररत जजल््याींकररता ‘’१०९१’’ सुरु करण्यात आले आहे त. तसेच राज्यात बलात्कार,
बालकाींवरील लैंधगक अत्याचार व अलसड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या मदहला आणण बालकाींना
अथससहाय पुरववण्यासाठी व पुनवससन करण्यासाठी ‘’मनोिैय’स ’ योजना राबववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नाांदेड महापाललिेच्या अबचलनगर या प्रभागातील नागररिाांची
पाण्याची तसेच साांडपाण्याची असलेली समस्या
(४४)

*

४३९३

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नाींिेड महापाललकेचा प्रभाव २३ हा अबचलनगर प्रभाग म्हणून ओळखला जात असुन
गुरुत्ता गद्दी सोहळा च्याकाळात या भागाचा वेगाने ववकास झाला, मात् ड्रेनेजलाईन आणण

पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम असुन या पररसरात उच्च िाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याने
पाण्याची तसेच ड्रेनेजलाईन मख्
ु य लाईनला जोडली नसल्याने साींडपाण्याची समस्या ननमासण
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव नागररकाींची होणारी गैरसोय िरू करण्याकररता र्ासनाने
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) गुरु-ता-गद्दी सोहळा िरम्यान सन २००८ मध्ये गुरुद्वारा पररसराच्या ववकास कामाच्यावेळी

बािीत घराींसाठी पन
ु वससीत झालेल्या अबचलनगर भागात या योजने अींतगसत पाणीपरु वठा व
मलवादहनी

करण्यात

आल्या

आहे त.

पाणी

ननयमज त आहे .

पुरवठा

ववतरण

व्यवस्थेद्वारे

पाणीपुरवठा

मलवादहन्या सींपूणस भागात ्ाकलेल्या असून त्या भागात सेलॅ्ीक टँ क बाींिलेला

असून त्यास सवस मलवादहन्या जोडलेल्या आहेत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------आहदिासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये (रबल सबप्लान) येणाऱ्या १० नगरपाललिाांना विविध
योजनेसाठी लागणारी लोििगचणीची अट लशथील करण््यबयबत
(४५)

*

ताांबे :

४४७५

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आदिवासी उपयोजना क्षेत्ात (रबल सबलॅलान) येणाऱ्या १० नगरपाललकाींना ववववि
योजनेसाठी लागणारी लोक वगसणीची अ् लर्थील करावी अर्ी मागणी लोकप्रनतननिीींनी माहे
डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या मागणीनस
ु ार र्ासनाने उपरोक्त १० नगरपाललकाींना
ववववि योजनेसाठी लागणारी लोक वगसणीची अ् लर्थील करण्याकरीता कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) असे ननवेिन प्रालॅत झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) या ववभागातून आदिवासी उपयोजनेखाली नागरी आदिवासी वस्त सुिार योजना राबववली

जाते. सिर योजनेच्या मागसिर्सक तत्वामध्ये लोकवगसणीची अ् अींतभत
ूस नाही. त्यामळ
ु े सिरहू
अ् लर्धथल करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------औरां गाबाद शहरात अनधधिृत बाांधिामािडे महानगरपाललिेचे होत असलेले दल
च
ु क्ष
(४६)

*

५४४५

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि र्हराच्या चारही बाजुनी मोठया प्रमाणात अनधिकृत बाींिकाम होत असताींनाही
महानगरपाललकेचे याकडे िल
स होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान
ु क्ष
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार बेकायिा अनधिकृत बाींिकाम
करणाऱ्या

व

बेकायिा

अनधिकृत

बाींिकामाकडे

िल
स
ु क्ष

करणाऱ्या

महानगरपाललकेच्या

अधिकाऱ्याींवर र्ासनाकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्तः खरे आहे.
(२) व (३) अनधिकृत बाींिकामिारकाींना मींब
ु ई प्राींनतक अधिननयम, १९४९ चे कलम २६० व
४७८ अन्वये नो्ीस िे ण्यात येवून अनधिकृत बाींिकाम ननषकालसत करण्याची कायसवाही
औरीं गाबाि महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्यभरातील नगर पररषद सेिाननित्ृ त िमचचाऱ्याांना थिीत रक्िम दे ण्याबाबत
(४७)

*

२९०६

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यभरातील नगर पररर्ि सेवाननवत्ृ त कमसचाऱ्याींचे ननवत्ृ तीनींतर दिल्या जाणाऱ्या ववववि

प्रकारच्या आधथसक लाभापो्ी १८७.९ को्ी रुपये र्ासनाकडे थंकत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रक्कम र्ासनाकडे थकीत राहण्यामागची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सेवाननवत्ृ त कमसचाऱ्याींना थकीत रक्कम तात्काळ िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) राज्यातील नगरपररर्िाींमिील सेवा ननवत्ृ त कमसचा-याींना सेवाननवत्ृ ती नींतरचे आधथसक लाभ
ववहीत मुितीत अिा करण्याची सवसस्वी जबाबिारी नगरपररर्िे ची आहे .
या

सींिभासत

आयक्
ु त

तथा

सींचालक,

नगर

पररर्ि

प्रर्ासन

सींचालनालयाने

दि.१८.१०.२०१४ च्या पत्ान्वये सवस नगरपररर्िाींना उत्पन्नाचे सािनाींमध्ये वाढ करण्याच्या
दृष्ीने सवस आवश्यक कारवाई करावी व आस्थापना खचासत का्कसर करण्याबाबत सूचना
दिलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मुांबईतील शाळा, महाविद्यालयाांच्या सुरक्षेबाबत
(४८)

*

४०७३

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ लशांदे,

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पांकस्तानमिील पेर्ावर येथील आमी स्कूलवर डडसेंबर, २०१४ मध्ये झालेल्या िहर्तवािी
हल्ल्याच्या पाश्वसभम
ू ीवर मींब
ु ई पोलीसाींनी र्हरातील र्ाळा महाववद्यालयाींना सरु क्षेचे सि
ु ाररत
ननयम सुचववले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दिनाींक

२६

जानेवारी,

२०१५

नींतर

पोलीसाींमाफसत

उक्त

अमींलबजावणीबाबत आढावा घेतला जाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) नस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकर्ीच्या

अनुर्ींगाने

सुिाररत

ननयमाींची

अमींलबजावणी

न

सूचनाींच्या

करणाऱ्या

र्ाळा व महाववद्यालयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) तसेच, मुींबईतील र्ाळा, महाववद्यालामध्ये सुरक्षा पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाय
योजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४), (५) व (६) मुींबईतील र्ाळा व महाववद्यालयाींना दिलेल्या सुरक्षक्षततेच्या सि
ु ारीत
सूचनाींच्या अींमलबजावणीबाबत पोलीस ठाणे स्तरावर आढावा सुरू आहे .
---------------उल्हासनगर महानगरपाललिा उप आयुक्त याांच्या दालनात एिा लाचखोर ललवपिास बाांधिाम
परिाना दे ण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने लाच घेताांना रां गेहाथ पिडल्याबाबत

(४९)

*

३२४८

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपि
ू च हहरे :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

उल्हासनगर महानगरपाललका उप आयुक्त याींच्या िालनात एका लाचखोर ललवपकास

बाींिकाम परवाना िे ण्यासाठी लाचलुचपत ववभागाने लाच घेताना पकडल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींिीत कमसचारी व अधिकारी याींचेवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) असल्यास, गेल्या २ वर्ासत उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या ंकती अधिकारी व कमसचारी
याींना लाचखोरीच्या कारणास्तव पकडण्यात आले आहे व अर्ा अधिका-याींची नावे काय आहे त,
(४) त्याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
लोकसेवक श्री. अींकूर् कालर्नाथ किम, ललपीक, उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी

ंफयासिी श्री.अजन
ुस रामरख्यानी याींच्याकडून बाींिकाम मींजरू ीच्या िोन फाईल क्लीअर करुन
िे ण्यासाठी प्रत्येकी रु. २०,०००/- एवढया लाचेची मागणी करुन जस्वकारल्याने,

त्याींच्याववरुध्ि

गुन्हा रजजस््र क्रमाींक ०६/२०१४, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम ७, १३(१) (ड)

सह १३ (२) अन्वये दि.१८.०१.२०१५ रोजी िाखल करण्यात आला आहे. सिर गुन््याच्या
अनुर्ींगाने

आरोपीस

दि.१८.०१.२०१५

रोजी

अ्क

करण्यात

आली

होती.

आरोपीस

मा.न्यायालयाने दि.२१.०१.२०१५ पयंत पोलीस कोठडी मींजरू करुन त्यानींतर जामीनावर मक्
ु तता
केली आहे . सिर गुन््याचा तपास सुरु आहे .

(३) व (४) ॲन््ी करलॅर्न ब्युरो, ठाणे याींच्याकडून मागील िोन वर्ासत उल्हासनगर
महानगरपाललकेतील २ अधिकारी व ८ कमसचारी याींच्यावर लाचेच्या मागणी प्रकरणी कारवाई
करण्यात आली आहे . त्यापैकी एका कमसचाऱ्याींबाबत (श्री.किम, ललपीक) केलेल्या कारवाईचा
तपर्ील वर नमूि केला आहे . उवसरीत २ अधिकारी व ७ कमसचारी याींचेबाबत केलेल्या
कारवाईचा प्रकरण ननहाय तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे .

I) तक्रारािार श्री.मनोज ठाकूर, बाींिकाम ठे केिार याींच्याकडून अनधिकृत बाींिकामावर

कारवाई न करण्यासाठी रु.७५,०००/- एवढया लाचेची मागणी करुन आरोपी लोकसेवक

श्री.ररझवान र्ेमले, मक
ु ािम याने रु.५०,०००/- व श्री.गणेर् लर्ींपी, स्वीय सहायक याने

रु.२५,०००/- एवढी रक्कम दि.०७.०५.२०१३ रोजी जस्वकारली असता, त्याींना रीं गेहाथ पकडण्यात
आले. सिर गुन््यात िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरुध्ि ववठ्ठलवाडी पोलीस स््े र्न येथे

गु.र.क्र.१५/२०१३ लाचलुचपत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम ७, १२, १३ (१) (ड) सह १३
(२) प्रमाणे दि.०८.०५.२०१३ रोजी गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे. आरोपी लोकसेवकाींना दि.
०८.०५.२०१३ रोजी अ्क करण्यात आली होती. सिर प्रकरणी िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरुध्ि
दि.०५.०४.२०१४ रोजी मा.ववर्ेर् न्यायालय, ठाणे येथे िोर्ारोप पत् िाखल करण्यात आले
असून त्याचा ववर्ेर् ख्ला क्रमाींक १२/२०१४ असा आहे . सिरचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.

II) आरोपी लोकसेवक श्री.राजु बुलानी, ललपीक याींनी ंफयासिी सोनू पींजाबी याींच्याकडून

बाींिकाम न तोडणेसाठी रु.२०,०००/- लाचेची मागणी करुन ती दि.०१.०१.२०१४ रोजी जस्वकारली
असता, त्याींना रीं गेहाथ पकडण्यात आले. सिर लाचेच्या सापळा प्रकरणी त्याींच्याववरुध्ि

मध्यवती पोलीस स््े र्न येथे ग.ु र.क्र.०१/२०१४, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम
७, १३ (१) (ड) सह १३(२) प्रमाणे दि.०१.०१.२०१४ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात येवून, त्याींना
त्याच दिवर्ी सिर गन्
ु ्यात अ्क करण्यात आली होती. आरोपी लोकसेवक श्री.बल
ु ानी
याींच्याववरुध्ि दि. ०४.०९.२०१४ रोजी मा.ववर्ेर् न्यायालय, कल्याण येथे िोर्ारोपत् िाखल केले
असून त्याचा ववर्ेर् ख्ला क्र. १९/२०१४ असा आहे. सिरचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.

III) आरोपी लोकसेवक श्री.मनोज ताराणी, नगररचनाकार व श्री.सींजय पवार, कननषठ

अलभयींता याींनी तक्रारिार श्री.र्रि नतवारी याींचेकडे भोगव्ा प्रमाणपत्ावर सही करण्यासाठी
रु.५०,०००/- एवढया लाचेची मागणी करुन श्री.पवार, कननषठ ललपीक याने स्वत:साठी व
श्री.ताराणी, नगररचनाकार याींचेकरीता दि. ०६.०३.२०१४ रोजी जस्वकारली असता, त्याींना रीं गेहाथ
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पकडण्यात आले. सिर लाचेच्या सापळा प्रकरणी िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरुध्ि ववठ्ठलवाडी
पोलीस स््े र्न येथे गु.रा.क्र.४/२०१४, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम ७, १२,

१३ (१) (ड) सह १३(२) प्रमाणे दि. ०७.०३.२०१४ रोजी गन्
ु हा िाखल करण्यात येवन
ू , त्याींना
त्याच दिवर्ी सिर गुन््यात अ्क करण्यात आली होती. या प्रकरणी िोन्ही आरोपी
लोकसेवकाींववरुध्ि मा.न्यायालयात िोर्ारोप पत् मींजूरीसाठी त्याींचे सक्षम प्राधिकारी याींच्याकडे
प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे .

IV) आरोपी लोकसेवक श्री.दिपक धचमणकारे , प्रभारी सहाय्यक आयुक्त व श्री.परर्ुराम

गायकवाड, जकात ननरीक्षक याींनी तक्रारिार श्री.अननल हचसवानी याींचेकडून त्याींचेवर एलबी्ीची

कारवाई न करण्यासाठी रु. १,००,०००/- एवढया लाचेची मागणी करुन श्री.धचमणकारे , प्रभारी
सहाय्यक आयुक्त याींनी दि. ०४.०९.२०१४ रोजी जस्वकारली असता, त्याींना रीं गेहाथ पकडण्यात
आले. सिर लाचेच्या सापळा प्रकरणी िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरुध्ि मध्यवती पोलीस स््े र्न

येथे ग.ु र.क्र. ५२/२०१४, लाचलच
ु पत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३
(२) प्रमाणे दि. ०५.०९.२०१४ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात येवून, त्याींना त्याच दिवर्ी सिर
गुन््यात

अ्क

करण्यात

आली

होती.

या

प्रकरणी

िोन्ही

आरोपी

लोकसेवकाींववरुध्ि

मा.न्यायालयात िोर्ारोप पत् मींजूरीसाठी त्याींचे सक्षम प्राधिकारी याींच्याकडे प्रस्ताव सािर
करण्यात आला आहे .

V) आरोपी लोकसेवक श्री.रतन केिार, ललपीक, अनतररक्त कायसभार सहाय्यक आयक
ु त व

श्री.राजु छीं गानी, मुकािम याींनी तक्रारिार श्री.नरे र् बजाज याींच्याकडून घराचे बाींिकाम न
तोडण्यासाठी लाचेची मागणी करुन श्री.केिार याींनी रु. ५०,०००/- व श्री.छीं गानी याींनी रु.२०००/इतकी रक्कम दि. ३०.१२.२०१४ रोजी जस्वकारली असता, त्याींना रीं गेहाथ पकडण्यात आले. सिर
लाचेच्या सापळा प्रकरणी िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरुध्ि ववठ्ठलवाडी पोलीस स््े र्न येथे

गु.र.क्र. २९/२०१४, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायिा, १९८८ चे कलम ७, १२, १३ (१) (ड) सह १३
(२)

प्रमाणे

दि.

३१.१२.२०१४

रोजी

गुन्हा

िाखल

करण्यात

आला.

िोन्ही

आरोपीींना

दि. ३१.१२.२०१४ रोजी अ्क करण्यात आली होती. िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींना मा.
न्यायालयाने दि. ०२.०१.२०१५ पयंत पोलीस कोठडी मींजूर केली वा त्यानींतर न्यायालयीन
कोठडी मींजरू करुन त्याींची जामीनावर मक्
ु तता केली आहे . सिर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
-----------------

ठाणे येथे िॅन्सर हॉजस्पटलची उभारणी िरणेबाबत
(५०)

*

३५४२

करतील काय :-

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाणे महानगरपाललकेने ठाणे येथील मॉडेला लमलच्या जागेवर ककसरोग रुग्णाींसाठी कन्सर
हॉजस्प्ल बाींिण्याचा ननणसय दिनाींक २६ जून, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याबाबत मुींबईतील ख्यातनाम ्ा्ा मेमोररयल कन्सर हॉजस्प्लचे सींबींधित
अधिकारी याींनी सिर जागेची माहे जन
ू , २०१४ मध्ये पाहणी केल्यानींतर त्याींचेर्ी सल्लामसलत
करून ठाणे महानगरपाललकेने सिर ननणसय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) इतकेच नव्हे तर कन्सर हॉजस्प्ल न झाल्यास, त्या जागेवर र्हरातील स्मर्ानभुमीींची
कमतरता ववचारात घेऊन तेथे स्मर्ानभम
ू ी उभारण्याचा त्याचवेळी पयासयी ननणसय िे खील ठाणे
महानगरपाललकेने त्याचवेळी (माहे जन
ू , २०१४) घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर जागेवर कन्सर हॉजस्प्ल वा स्मर्ानभम
ू ी न उभारता त्याऐवजी

आवश्यकता नसताना नाट्यगह
ृ उभारण्याचा ठाणे महानगरपाललकेच्या सत्तािारी राजकीय

पक्षनेत्याींनी भूलमका घेतल्याचे दिनाींक १४ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्सनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ठाणे जजल््यातील सामाजजक कायसकते, स्थाननक लोकप्रनतननिी व सवससामान्य
जनतेने सिर नाट्यगह
ृ उभारणीस ववरोि करून, त्या जागेवर कन्सर हॉजस्प्ल उभारण्यात

यावे अर्ा आग्रही मागणीचे ननवेिने तत्काललन मा.आयुक्त, ठाणे मनपा, मा.महापौर, ठाणे
मनपा व तत्काललन प्रिान सधचव (२), नगरववकास ववभाग, मींत्ालय याींना माहे नोव्हें बर,
२०१४ व जानेवारी, २०१५ मध्ये सािर केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(६) असल्यास, सिर ननवेिनाधिन मागणी सींिभासत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली अथवा
करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
तथावप, ठाणे येथील मौजे पाचपाखाडी क्षेत्ातील सेक््र क्र.३ मिील मॉडेला लमलच्या
ववस्तीणस जागेवर ककसरुग्णाींसाठी कन्सर हॉजस्प्ल, स्मर्ानभम
ू ी, पाकींगसह नाट्यगह
ृ व
साींस्कृनतक सभागह
ृ अर्ा ववववि प्रकारे

सींबींिीत जागेचा ववकास करण्याबाबत ववववि

लोकप्रनतननिीींकडून ननवेिन वजा मागणी प्रालॅत झालेली आहे अर्ी सवस ननवेिने ववचारात घेऊन
महासभेच्या मान्यतेनींतर कायसवाही प्रर्ासनामाफसत करण्यात येईल.

(५) दिनाींक ३१.१२.२०१४ रोजीचे मा.मुख्यमींत्ी, मा.प्रिान सधचव, तसेच आयुक्त ठाणे
महानगरपाललका याींना उद्देर्न
ु दिलेले एका नागरीकाचे ननवेिन प्रालॅत झाले आहे .

(६) दिनाींक ३१.१२.२०१४ चे ननवेिने तसेच यापूवी महानगरपाललकेकडे प्रालॅत झालेल्या ववववि

ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने स्थाननक प्राधिकरण म्हणुन उपरोक्त भाग-४ येथे नमुि केल्याप्रमाणे
ठाणे महानगरपाललकेकडून महासभेच्या मान्यतेनींतर पुढील कायसवाही ववचारािीन आहे .
-----------------

मुांबई शहरातील रस्त्याांची झालेली दरु िस्था
(५१)

*

३८०३

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश

गजलभये, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मुींबई र्हरातील पावसाळयात खराब झालेले अनेक दठकाणचे रस्ते आणण पिपथाींच्या
िरु
ु स्तीची कामे महानगरपाललकेने एकाचवेळी सुरु केल्यामुळे मुींबईतील रस्त्याींची मोठ्या
प्रमाणात िरु वस्था झाल्याचे ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक दठकाणी लहान-मोठे रस्ते खड्डे खणून ठे वल्यामुळे वाहतक
ु ीची प्रचींड
कोंडी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही पिपथावरील पेवरब्लॉक बिलून आठ मदहनेही झालेले नसताींना ते काढून
नवे पेवरब्लॉक बसववण्याची कामे सुरु आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पररणामी वाहतक
ु ीला अडथळा ननमासण होत असन
ू छो्यामोठया अपघाताींच्या
प्रमाणात वाढ होवू लागली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त कामे त्वरीत पूणस करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती तातडीची
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) वाहतुक पोलीसाींचे ना-हरकत प्रमाणपत् प्रालॅत झाल्यानींतर बहृ न्मुींबई महानगरपाललकेतफे
रस्ता िरु
ु स्ती व पुनबांिणीची कामे पावसाळा सींपल्यानींतर त्वरीत हाती घेण्यात येतात व
पावसाळा सुरु होण्यापूवी पूणस केली जातात. सिर कामे करताींना वाहतुकीची कोंडी होणार नाही
यासाठी वाहतक
ु पोलीसाींची मित घेण्यात येते.
(३) हे खरे नाही.

(४) हे खरे नाही. िरु
ु स्ती व पुनबांिणीचे काम सुरु असताींना वाहतक
ु व पािचारी याींची योग्य
ती काळजी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफसत घेण्यात येते.

(५) सिर कामे ववदहत वेळेत करण्याबाबत योग्य ती िक्षता घेण्यात येत आहे .
----------------मौजे अक्िलिोट (जज.सोलापूर) शहरातील फुटाणे चाळ येथे ९ िोटी ३७ हजार
रुपये किमतीचा गट
ु खा जप्त िेल्याची घटना

(५२)

*

३६७८

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले,

श्री.अननल भोसले, श्री.वििम िाळे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे अक्कलको् (जज.सोलापरू ) र्हरातील फु्ाणे चाळ येथे ९ को्ी ३७ हजार रुपये
ंकमतीचा गु्खा पोललसाींनी जलॅत केल्याची घ्ना
सलॅताहात ननिर्सनास आली, हे खरे आहे काय,

माहे जानेवारी, २०१५ च्या िस
ु ऱ्या

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सिर गु्खा साठा करणाऱ्याींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूि दठकाणी रु. ७.३७ लक्ष ंकमतीचा महाराषर राज्यात

बींिी असलेल्या वेगवेगळया प्रकारचा गु्खा व रु. २ लक्ष ंकमतीची ओमनी कार असा एकूण
रु. ९.३७ लक्ष ंकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल दि.११/०१/१५ रोजी जलॅत करण्यात आला आहे.
(२) व (३) होय.

सिर गुन््यातील ननषपन्न ३ आरोपीींनी सींगनमताने राज्यात बींिी घातलेल्या पानमसाला,

तींबाखू गु्खा, इ. तत्सम उत्पािनाची ववक्री, साठा वाहतूक केल्याचे ननषपन्न झाले आहे .

प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी, सोलापूर याींनी दिलेल्या ंफयासिीवरुन अक्कलको्

पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ३/१५ भा.ि.वव.कलम १८८, २७३, ३४ अन्न सरु क्षा व मानके कायिा

२००६ चे कलम २६(१), २६(२) (i), २६ (२) (iv) लर्क्षापात् कलम ५९ प्रमाणे गुन्हा िाखल

करुन गुन््यातील ननषपन्न ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सिरचा गुन्हा जामीनपात्
असल्याने आरोपीींना जामीन मींजूर करण्यात आला आहे . गुन््याचा पुढील तपास चालू आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

----------------मुांबईतील मेरो रे ल्िेच्या नतस-या टप्प्याचे िाम सुरु िरताना नरीमन पॉईंट पररसरातील
विस्थावपत होणा-या राजिीय पक्षाांच्या िायाचलयाांना जागा लमळणेबाबत

(५३)

*

३२९३

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण

पािसिर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.नरें द्र

पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती

हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मुींबईतील मेरो रे ल्वेच्या नतस-या ्लॅलॅयाचे काम माहे एवप्रल-मे २०१५ च्यािरम्यान सुरु
करण्यासाठी

नरीमन

करण्यासींिभासत

पॉईं्

पररसरातील

एमएमआरडीएने

नो्ीस

ववववि

राजकीय

पक्षाींची

पाठवल्याचे

माहे

जानेवारी,

कायासलये
२०१५

ररकामी

मध्ये

वा

त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राजंकय

पक्षाच्या

कायासलयावर

नो्ीसीप्रमाणे

कारवाई

झाल्यास

पक्ष

कायासलयासाठी पयासयी जागा िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) तसेच, या राजकीय पक्षाींच्या कायासलयात राज्यभरातील अनेक नागरीक येत असतात त्याींचे
दहत पाहून मींत्ालयासमोरील बींगल्यामध्येच या पक्ष कायासलयाींना जागा उपलब्ि करुन िे ण्यात
यावी अर्ी मागणी पक्ष कायासलयाींनी र्ासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रश्नाबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप, कोणतीही कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. राजकीय पक्ष कायासलय प्रमख
ु ाींर्ी पयासयी जागा उपलब्ि
करण्याबाबत मुींबई मेरो रे ल्वे महामींडळाकडे (एमएमआरसी) चचास व पुढील प्रंक्रया सुरु आहे .

(३) सामान्य प्रर्ासन ववभागाने आयोजजत बैठकीत अर्ा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली
आहे .

मात्,

अर्ा

प्रकारची

लेखी

स्वरुपातील

मागणी

(एमएमआरसी) प्रालॅत झालेली नाही.

मुींबई मेरो

रे ल्वे

महामींडळाकडे

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
----------------ठाणे जजल््यातील डोंबबिली येथील सांदप गािात आांतरजातीय वििाह िेल्यामुळे तरूणाच्या
िुटुांबबयाांना समाजातून बहहष्ट्िृत िेल्याबाबत

*

(५४)

३५५४

श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.वििम िाळे , श्री.आनांद ठािूर,
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजलभये :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) ठाणे जजल््यातील डोंत्रबवली येथील सींिप गावात राहणाऱ्या सींजय सोमा किम या तरूणाने
३ वर्ासपव
ू ी िललत समाजातील तरूणीर्ी आींतरजातीय वववाह केल्यामळ
ु े गाव पींचायतीने त्याींना
व त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना समाजातन
ू बदहषकृत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.सींजय सोमा किम हे उच्चलर्क्षक्षत असून त्याींचा पत्नीसुध्िा अलभयींता आहे त

असे असताना गावपींचायतीने त्याींचे आईवडील व त्याींना स्वत:ला ठार मारण्याची िमकी िे वून
एक लाख रूपयाचा िीं ड सध्
ु िा ठोठावला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींबींिात चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार सींबींधिताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------नालशिमधील जुन्या गािठाणाांचा मुांबईच्या धतीिर पुनविचिास िरण्यािररता ‘क्लस्टर
डेव्हलपमेंट योजना’ राबविण्याबाबत

(५५)

बेग :

*

३४७१

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालर्कमिील जुन्या गावठाणाींचा मुींबईच्या ितीवर पुनववसकास करण्याकररता “क्लस््र
डेव्हलपमें् योजना” राबववण्याची दिनाींक २४ फेिव
ु ारी, २०१४ रोजी वा त्यािरम्यान स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनामाफसत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीही कायसवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) सद्यजस्थतीत नालर्क र्हराची सुिाररत प्रारुप ववकास योजना तयार करण्याची कायसवाही
ननयुक्त

अधिकाऱ्याींच्या

स्तरावर सुरु असल्याने

उक्त

ननवेिनाची

प्रत

आवश्यक

त्या

कायसवाहीसाठी ननयक्
ु त अधिकारी याींच्याकडे पाठववण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

----------------म्हाडाच्या सेिाननित्ृ त िमचचाऱ्याांना ननित्ृ त िेतन लागू िरण्याबाबत
(५६)

*

३३८३

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या सेवाननवत्ृ त कमसचाऱ्याींना पेन्र्न योजना लागू करण्याची घोर्णा दिनाींक २१
एवप्रल, १९९९ रोजी र्ासनाने वविानमींडळात जादहर केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची अींमलबजावणी न होण्याची कारणे काय आहेत,
(३) सिर पेन्र्न योजना लागू करण्याबाबत र्ासनाची भूलमका काय आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय.
(२) व (३) म्हाडा कमसचाऱ्याींना सेवाननवत्ृ ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत मींत्रत्मींडळाच्या
मान्यतेसाठी सािर केलेल्या प्रस्तावावर मींत्रत्मींडळाने मींत्रत्मींडळ बैठकीत चचास केली आणण सिर
प्रस्ताव मींत्रत्मींडळाने अमान्य केला आहे .

राज्य र्ासकीय कमसचाऱ्याींच्या सेवाननवत्ृ ती वेतनावर राज्य र्ासनास आधथसक भार वाढत

असल्यामळ
ु े कोणत्याही आस्थापनेवरील मींडळे / महामींडळे इत्यािी कमसचाऱ्याींना ननवत्ृ ती वेतन
योजना लागू न करण्याचा ननणसय र्ासनाने घेतला आहे.

म्हाडा कमसचाऱ्याींना पेन्र्न योजना लागू करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात ववववि

व्यक्ती सींघ्ना याींच्यावतीने जनदहत याधचका िाखल करण्यात आल्या होत्या. या सवस
याधचकाींची मा.उच्च न्यायालयाचे खींडपीठासमोर एकत्रत्त अींनतम सन
ु ावणी होऊन पेन्र्नबाबत
केलेली मागणी

मा.उच्च

न्यायालयाचे

दि.

१९.०३.२०१४ रोजीच्या

आिे र्ान्वये

फे्ाळून

लावण्यात आली. तसेच या आिे र्ाचा पुनवस वचार होण्यासाठी न्यायालयात िाखल केलेल्या

पुनवस वचार याधचकाींची एकत्रत्त सन
ु ावणी होऊन सिर पुनवस वचार याधचका िे खील न्यायालयाने
दि.१९.०९.२०१४ रोजीच्या आिे र्ान्वये फे्ाळलेल्या आहे त.
-----------------
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पुणे शहरात िाहतूिीची िोंडी िमी िरण्यासाठी बी.आर.टी. प्रिल्प पुणच िरण्याबाबत
(५७)

*

३१८६

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पुणे र्हरात वाहतक
ू ीची कोंडी कमी करण्यासाठी बी.आर.्ी. प्रकल्प सुरू करण्याचे
कायसवाही करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा बी.आर.्ी. प्रकल्प ंकती कालाविीत पूणस करण्यात येणार आहे तसेच
बी.आर.्ी. साठी आवश्यक असणारी आय.्ी.एम.एस. लसस््ीम ंकती कालाविीत कायासजन्वत
करण्यात येणार आहे ,
(३) अद्याप प्रश्न भाग २ बाबत कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त,
(४) तसेच पण्
ु यातील बी.आर.्ी.प्रकल्प तातडीने पण
ु स करण्यासाठी कोणती ववर्ेर् मोदहम
राबववण्यात आली आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) व (३) पुणे र्हरामिील नगर रस्ता, आळीं िी व सींगमवाडी या रस्त्यावरील एकूण १६
ंक.मी. लाींबीच्या बीआर्ीएस माधगसकेची स्थापत्य ववर्यक कामे पण
ु स झाली असन
ू या मागासवर

इीं्ललजें् रान्सपो्स मनेजमें् लसस््ीम (आय.्ी.एम.एस.) यींत्णा माहे मे, २०१५ अखेर
कायासजन्वत करण्याचे महानगरपाललकेने योजजले आहे .
(४) पुण्यातील बी.आर.्ी. प्रकल्पाचे काम पूणस करण्यासाठी इीं्ललजें् रान्सपो्स मनेजमें्

लसस््ीम (आ.्ी.एम.एस.) यींत्णा बसववणेचे काम पण
ु े महानगर पररवहन महामींडळ लल.याींचे
माफसत करणेत येत असून, या प्रकल्पाची प्रलसधी ी व जनजागत
ृ ीकरीता तज् सल्लागाराींमाफसत
काम सुरू करणेत आले आहे.

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

पुणे येथील लभडे िाड्याला राष्ट्रीय स्मारि म्हणून घोवषत िरणेबाबत
(५८)

*

३६४५

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.किरण पािसिर :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) िे र्ातील पदहली मुलीींची र्ाळा पुणे येथील ज्या लभडे वाड्यात सुरू झाली त्या वास्तल
ु ा
राषरीय स्मारक घोवर्त करण्याची मागणी वविानपररर्ि सिस्याींनी दिनाींक २२ जानेवारी, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास र्ासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.न्यायालयाने आिे र् िे ऊनही या ऐनतहालसक वास्तस
ु मोरील अनतक्रमण
अद्याप काढण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, र्ासनाने िल
स केल्यामुळे ही ऐनतहालसक वास्तु जजणस आणण मोडकळीस येऊन
ु क्ष
येथे मद्यिुींि व्यजक्तीींकडून गैरप्रकार होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

ववववि

सामाजजक

सींघ्ना

आणण

सामाजजक

कायसकत्यांनी

केलेल्या

मागणीनुसार लभडेवाड्याला राषरीय स्मारकाचा िजास िे ण्यासाठी र्ासन कोणती कायसवाही
करणार आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
लभडे वाडयाची जागा राषरीय स्मारक करण्यासाठी पुणे महानगरपाललकेने महासभा ठराव

क्रमाींक ५५७, दिनाींक २१.२.२००६ अन्वये पाररत केला आहे .
(२) हे खरे नाही.

सिर वास्तुसमोरील सावसजननक रस्त्यावर कच्च्या-पक्या स्वरुपात कोणतेही अनतक्रमण

नसल्याने अनतक्रमण काढण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) सिर लभडे वाडा हा खाजगी मालकीचा असल्याने त्यावर महानगरपाललकेचे ननयींत्ण नाही.
सकृतिर्सनी सिर वाडा मोडकळीस आला आहे हे खरे आहे , या दठकाणी गैरप्रकाराबाबत गन्
ु हा
िाखल झाला नसल्याचे सींबींधित पोललस ठाणे याींनी कळववले आहे .

(४) सिर जागेबाबत सुरु असलेल्या भस
ु ींपािन कायसवाहीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे
रर् वप्ीर्न क्रमाींक ३०९०/२०१० व रर् वप्ीर्न क्रमाींक ३५१९/२०१० िाखल झाल्या आहे त.
यामध्ये मा.न्यायालयाने अींनतम ननणसय होईपयंत ननवाडा घोवर्त करु नये , असे आिे र् दिले
आहे त.
----------------मुांबई शहरात आणण ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या बाांधिामाच्या हठिाणी
िाम िरणाऱ्या िांत्राटी मजरु ाांची नोंद ठे िण्याबाबत

(५९)

*

३७८६

श्री.विजय धगरिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हदपिराि
साळुांख-े पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अननल भोसले,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद,
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.राहुल नािेिर :
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरात आणण ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या बाींिकामाच्या दठकाणी काम करणाऱ्या

कींत्ा्ी मजुराींची नोंि ठे वण्यासाठी यींत्णा नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या िस
ु ऱ्या
सलॅताहात ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर यींत्णा नसल्याने उपेक्षक्षत मजूराींसाठी तयार केलेल्या कायद्याच्या तरतूिी

अींतगसत जमा झालेल्या सुमारे २५०० को्ी रुपयाींच्या ननिी पैकी ९० को्ी रुपयेच खचस
करण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त ननिी कोणत्या कारणासाठी राखीव ठे वला आहे ,
(४) तसेच, उपरोक्त प्रश्न भाग (१), (२) व (३) प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
त्यानस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे

(५) अद्याप, कोणतीही कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
महाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकडे उपकरापो्ी जमा झालेल्या
रु.२७६५ को्ी रकमेपैकी रु.१६३ को्ी खचस करण्यात आले आहे त.
(३)

उक्त

ननिी

कोणत्याही

कारणास्तव

राखीव

ठे वण्यात

असलेला

नसन
ू

बाींिकाम

कामगाराींच्या कल्याणासाठी ववववि कल्याणकारी योजनाींमाफसत वापरला जात आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लातूर जजल््यातील गननमी िािा या सांघटनेच्या िायचित्याांने
एिा प्रेमी यग
ु लास िेलेली मारहाण

(६०)

*

२६४९

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््यातील गननमी कावा या सींघ्नेच्या कायसकत्याींनी एका प्रेमी युगलास मारहाण
करून त्याींची धचत्ंफत काढून सोर्ल लमडडयाद्वारे प्रसारण केल्याचे दिनाींक १२ जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्सनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन वपडीत युवक यव
ु तीला न्याय िे ण्यासींिभासत
र्ासनस्तरावर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच चौकर्ीत िोर्ी आढळून येणा-याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय,
दि.१६/०१/२०१५ रोजी प्रालॅत तक्रारीनुसार पोलीस स््े र्न, मुरुड गु.र.नीं. ०४/१५ कलम

३९५ भा.ि.वव. कलम ६६ (अ) मादहती तींत्ज्ान अधिननयम नुसार गन्
ु हा िाखल करण्यात आला
आहे .

(२) व (३) उक्त नमूि गुन््याचा तपासात ६ आरोपीववरुध्ि पुरावा उपलब्ि असल्याने त्याींना
दि.१६/०१/२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असन
ू ते सद्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

गुन््यामध्ये आरोपीचे धचत्ंफतीत आलेले अींगावरील कपडे व मोबाईल फोन हस्तगत केले
असून मोबाईल फोन वैज्ाननक प्रयोगर्ाळा कलीना मुींबई येथे तपासासाठी पाठववण्यात आले
आहे त. गुन््याचा तपास चालू आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

-----------------
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मुांबईतील लालबाग गणेश गल्ली मधील एिा वििासिाने िापरात असलेली
विहीर बुजिून त्यािर बहुमजली इमारत उभारल्याबाबत

(६१)

*

दत्त :

४४७६

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त्रि्ीर् कालीन ववहीरीींचे सींरक्षण करण्यासाठी मुींबई महानगरपाललकेने काही ठोस ननयम

तयार केले आहे त. परीं तू सिरहू ननयमाचे उल्लींघन करुन मुींबईतील लालबाग गणेर् गल्ली
मिील एका ववकासकाने वापरात असलेली ववहीर बज
ु वन
ू त्यावर बहुमजली इमारत उभी
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अनधिकृत बाींिकामाबाबत पाललका अधिकारी व ववकासकाचे सींगनमत
असल्याचेही ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी राज्य र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनर्
ु ींगाने याप्रकरणी सींबींधित िोर्ीींवर काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. सिरहु ववहीर बज
ु वलेली नसून आर.सी.सी.
स्लबने झाकलेली आहे . सिर ववहीरीचे पाणी वापरता यावे यासाठी आर.सी.सी. स्लबमध्ये २x३
ची मोकळी जागा सोडून त्यावर जाळी बसववण्यात आली असन
ू सिरची ववहीर अजस्तत्वात
आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मुांबईतील जोगेश्िरी (पू) पररसरातील गटारे उघडी असल्याने मोठया प्रमाणात दग
ां ी ि घाण
ु ध
पसरल्याने नागररिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(६२)

*

५०३४

श्री.सांहदप बाजोररया :

करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मींब
ु ईतील जोगेश्वरी (पव
ू )स येथील बाींिरे करवाडी, मजासवाडी, रामवाडी, प्रतापनगर या
पररसरातील ग्ारे उघडी असल्याने मोठया प्रमाणात िग
ं ी व घाण पसरल्याने
ु ि

नागररकाींच्या

आरोग्यास िोका ननमासण झाला असून रस्त्यावरून चालणारे नागररक यामध्ये पडून जखमी
होण्याच्या घ्ना घडत असल्याचे माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग्ाराींवर झाकण नसल्याने व त्याची वेळोवेळी साफसफाई होत नसल्याने
दठकदठकाणी कचरा साचून डासाींचा प्रािभ
ू ासव ननमासण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू कामाकडे जाणीवपूवक
स
िल
स
करणाऱ्या अधिकारी व कमसचाऱ्याींवर
ु क्ष
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२)

हे खरे नाही. जोगेश्वरी (पूव)स येथील बाींिरे करवाडी,

मजासवाडी, रामवाडी, प्रतापनगर या पररसरातील ग्ारे ही मुख्यतः बींदिस्त स्वरुपाची असन
ू
सिर ग्ारे वेळावेळी साफ केली जातात व त्यावर वेळोवेळी और्ि फवारणी करुन घेतली
जाते.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------तारापरू (जज.पालघर) येथील अणऊ
ु जाच प्रिल्पात िामगाराांची भरती
िरताना ननयमाांचे उल्लांघन िेल्याबाबत

(६३)

*

४१४३

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती

हुस्नबानू खललफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :
िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) तारापूर (जज.पालघर) अणुऊजास प्रकल्प-४ च्या िरु
ु स्तीसाठी अकुर्ल व कींत्ा्ी कामगाराींचा

वापर करणे हा आींतरराषरीय सुरक्षा ननयमाींचा भींग झाल्याचे दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी
वा त्या सम
ु ारास ननिर्सनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकल्पात र््डाऊनच्या कामाींिरम्यान परराज्यातील सम
ु ारे ३५० ते
४०० कींत्ा्ी पध्ितीवरील कामगार ननयमाींचे उल्लींघन करुन भरती केले जात असून एक
दिवसाच्या जुजबी प्रलर्क्षणानींतर अनतसींविे नार्ील व ंकरणोत्सगासच्या भागामध्ये काम करत
असल्याने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरील कामगार िस
ु ऱ्या अणक
ु ें द्राच्या दठकाणी काम करताींना िेर् व र्न्
ू य
ंकरणोत्सगस केल्याचा रे कॉडस ते िाखवतात व पैर्ाच्या आलमर्ाखातर ते स्वत:च्या आरोग्याला

िोका ननमासण करतात तसेच ंकरणोत्सगासचा प्रसार करुन इतराींनाही िोका पोहचवतात, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (एक) व (िोन) बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास,
त्यानस
ु ार उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता : (१) तारापरू (जज.पालघर) येथील अणूऊजास प्रकल्पासह िे र्ातील सवस
अणूऊजास प्रकल्प हे केंद्र र्ासनाच्या अणु ऊजास ववभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामळ
ु े सिरहू
प्रकरणी समधु चत र्ासन हे केंद्र र्ासन असल्याने याबाबत पढ
ील
कायस
व
ाही
करण्
यासीं
ि
भासत केंद्र
ु
र्ासनाच्या, प्रािे लर्क कामगार आयुक्त, सायन मुींबई याींना कामगार आयुक्त कायासलयाद्वारे
दिनाींक २७/०२/२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये कळववण्यात आले आहे.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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राज्यातील बहुताांश न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये मल
ु भूत सुविधाांची िमतरता असल्याबाबत
(६४)

*

३५०४

श्री.किरण पािसिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,

श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जगन्नाथ
लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बहुताींर् न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये मल
ु भूत सुवविाींची कमतरता असल्याने
मा.न्यायिीर्, वकील, न्यायालयीन कमसचारी व सवससामान्य नागररकाींना अनेक समस्याींचा
सामना करावा लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या सलॅताहात ननिर्सनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात मुलभूत सुवविा र्ासनाने पुरववण्यासींिभासत
मा.उच्च न्यायालय प्रर्ासनाने एक जनदहत याधचका मुींबई उच्च न्यायालयात िाखल केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील काही न्यायालयाींच्या इमारतीमध्ये मूलभूत सुवविाींची
कमतरता असल्याचे ननिर्सनास आले आहे.
(२) होय.
(३) सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाकडून पक्षकार, वकील, न्यायालयीन अधिकारी व

कमसचारी याींच्यासाठी नववन प्रसािनगह
ु स्ती व बैठक
ृ ाींची ननलमसती, जुन्या प्रसािनगह
ृ ाींची िरु
व्यवस्था या अनुर्ींगाने प्रस्ताव प्रालॅत झाले असन
ू त्यानुर्ींगाने पुढील कायसवाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्नच उद््ावत नाही.
----------------मुांबई येथील जुन्या ि मोडिळीस आलेल्या उपिरप्राप्त इमारतीांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(६५)

*

३९५६

करतील काय :-

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाचण मांत्री पढ

(१) मुींबई येथील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकर प्रालॅत इमारतीींची िरु
ु स्ती ननिी अभावी
रखडली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या इमारतीच्या िरु
ु स्तीसाठी आवश्यक असलेल्या १५६ को्ी रुपयाींचा ननिी
मींजूर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) व (३) सन २०१४-२०१५ च्या अथससक
ीं ल्पामध्ये मुींबई इमारत िरू
ु स्ती व पुनरस चना मींडळास

उपकर प्रालॅत इमारतीींच्या िरु
ु स्तीकरीता र्ासकीय अींर्िानापो्ी रु.३८ को्ी व उपकराच्या

वसुलीची रक्कम िे ण्याकरीता रु.५० को्ीींची तरतुि करण्यात आली असन
ै ी ८५
ू त्या रक्कमेपक
्क्के रक्कम मींडळास ववतरीत करण्यात आली आहे . तर उवसरीत रक्कम ववतरीत करण्याची

कायसवाही करण्यात येत आहे . अींर्िानापो्ी थकीत रु.१००.३१ को्ी व उपकराच्या वसल
ु ीच्या
िे य रकमेपो्ी थकीत रु.५६.३६ को्ीींच्या ववतरणापो्ी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सािर
करण्यात आलेला आहे.

----------------मुांबईत इमारतीबाहे र रस्त्यािर उभ्या िरण्यात येणाऱ्या
िाहनाांिर िाहनतळ शुल्ि आिारण्याबाबत

(६६)

*

३६०४

अॅड.जयदे ि

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये,

गायििाड,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरु ाचणी :

सन्माननीय

(१) मुींबईत इमारतीबाहे र रस्त्यावर उ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनाींवर वाहनतळ र्ुल्क
आकारण्याचा महानगरपाललकेने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननणसय घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) ननवासी इमारतीबाहे र वाहनाींचा वाहनर्ुल्क आकारण्याचा ननणसय घेतल्यामुळे तेथील
नागरीकाींवर सम
ु ारे १ हजार ८०० रुपयाींचा नाहक बोजा पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच सिर र्ुल्क रद्द करण्याबाबत नागरीकाींनी महानगरपाललकेकडे मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणता ननणसय घेतला वा घेण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) मुींबईत दिवसेंदिवस वाहनाींची सींख्या वाढत असल्याने व काही इमारती व चाळीत

राहणाऱ्याींना त्याींच्या आवारात वाहन उभे करण्यासाठी पुरेर्ी जागा उपलब्ि नसल्याने व

वाहतुकीस एकसुत्ता आणण्यासाठी महानगरपाललकेने माहे जानेवारी २०१५ चा ठराव क्रमाींक
१०८४ अन्वये ननवासी वाहनतळ योजना अमलात आणली आहे .
(३) होय.
(४) होय.
(५) र्ासनाने दिनाींक २९.०१.२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये महानगरपाललकेने मींजुर केलेल्या
वाहनतळ योजनेला अींतरीम स्थधगती दिली आहे .

-----------------
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ठाणे पररिहन विभागाला जे.एन.एन.यु.आर.एम योजनेंतगचत त्िरीत बसेस लमळण्याबाबत
(६७)

*

२९९७

डॉ.सुधीर ताांबे :

श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारने जे.एन.एन.यु.आर.एम. ची योजना गुींडाळण्याचा ननणसय घेतल्याने ठाणे
पररवहन सेवेत िाखल होणाऱ्या २३० नवीन बस लमळण्यास ववलींब होत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कळवा व वागळे आगारात बसेसची कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणात
प्रवार्ाींचे हाल होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त २३० नवीन बस तातडीने ठाणे पररवहन ववभागाला त्वरीत लमळण्यासाठी
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पन
ु ननमासण
अलभयानाच्या राींणझर्न फेज अींतगसत ठाणे महानगरपाललकेने केंद्र र्ासनाकडे सािर केलेल्या

२२० बस खरे िीसाठी दिलेल्या कायासिेर्ाच्या आिारे केंद्र र्ासनाने रुपये १०७.६३ को्ी प्रकल्प
ंकीं मतीस मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुर्ींगाने केंद्र र्ासनाकडून प्रथम हलॅत्याचा ननिी
ववतरीत करण्यात आला आहे .

(२) ठाणे महानगरपाललका पररवहन सेवेमाफसत सद्यजस्थतीत सरासरी २०० ते २१० बसेस
प्रवार्ाींना िै नींदिन सींचलनासाठी उपलब्ि होत असले तरीही प्रवार्ाींना बसेस कमी उपलब्ि
होतात ही वस्तुजस्थती आहे.

(३) जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनननमासण अलभयानाअींतगसत मींजूर २२० बसेस खरे िी
करणेबाबतचा कायासिेर् ठाणे महानगरपाललकेमाफसत िे ण्यात आला असन
ू त्यापैकी १५ वोल्वो

वातानुकूललत बसेस पररवहन सेवेच्या बस ताफ्यात िाखल झालेल्या आहे त. उवसरीत बसेस
्लॅया्लॅयाने नजजकच्या काळात िाखल होणार आहे त. त्याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना
ठाणे महानगरपाललकेमाफसत करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िल्याण-डोबबांिली महानगरपाललिा हद्दीतील िल्याणच्या पुिच भागातील रस्त्याचे वििास
आराखड्याप्रमाणे रूांदीिरण िरण्याबाबत

(६८)

*

२७३८

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरु ाचणी :

(१) कल्याण-डोत्रबव
ीं ली महानगरपाललकेच्या ववकास आराखड्यातील कल्याणच्या पूवस भागातील
को्माननवली ते गणपती चौक, या १२ लम्र प्रस्ताववत रस्त्याींच्या रूींिीकरणाचे काम चुकीच्या
पध्ितीने

होत

असल्याच्या

तक्रारी

नागररकाींनी

महानगरपाललकेकडे

व

लोकप्रनतननिीींनी

मा.मख्
ु यमींत्ी याींचेकडे माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात केल्या आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२)

असल्यास,

तक्रारीच्या

अनुर्ींगाने

सिरहू
कामाची पाहणी कल्याण-डोत्रबव
ीं ली
महानगरपाललकेच्या आयुक्त व महापौर याींनी स्थाननक नगरसेवक, अधिका-याींसह केली असता
नागररकाींच्या तक्रारीत तर्थय असल्याचे स्पष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू रस्त्याचे ववकास आराखड्याप्रमाणे रूींिीकरण करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२)

कल्याण-डोंत्रबवली

महानगरपाललकेचे

महापौर

आणण

आयुक्त

याींनी

स्थाननक

नगरसेवकाींसमवेत सिर कामाची पाहणी केली असता, तक्रारीत तर्थय आढळून आले नाही.
(३) महानगरपाललकेकडून ववकास आराखड्यानुसार रस्त्याचे रुीं िीकरण करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------नागपूर महानगरपाललिेतफे पटिधचन मैदानाजिळील यशिांत स्टे डडयमच्या बाजूला
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिराांचे स्मारि बाांधण्याबाबत

(६९)

*

३८५९

पािसिर :
(१)

नागपूर

श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.किरण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :महानगरपाललकेतफे

प्विसन

मैिानाजवळील

यर्वींत

स््े डडयमच्या

बाजूला

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकराींचे स्मारक बाींिण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिर ववचारािीन प्रस्तावावर अींनतम ननणसय झाला आहे काय,

(३) असल्यास, यर्वींत स््े डडयमच्या बाजूला डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे स्मारक बाींिणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) महानगरपाललकेने ठराव मींजरू करुन र्ासनाकडे पाठववलेला आहे .
(२) नाही.

(३) प्रस्तुत प्रकरणी र्ासनस्तरावर प्रस्तावाची छाननी सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िल्याण (जज.ठाणे) शहाड आणण आांबबिली रे ल्िे स्थानिादरम्यान मोहने रे ल्िे फाटिाजिळ
मागील उड्डाणपूलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(७०)

*

ताांबे :

२९७२

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जज.ठाणे) र्हाड आणण आींत्रबवली रे ल्वे स्थानकािरम्यान मोहने रे ल्वे फा्काजवळ

मागील चार वर्ासपासून काम सरु
ु असलेला उड्डाणपूल िोन्ही बाजूींच्या सींलग्न रस्त्याींसाठी

जमीन नसल्याने प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सिर उड्डाणपुलाचे काम लवकरात
लवकर पण
ू स करण्याबाबत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
माहे जानेवारी २०१५ मध्ये मौजे वडवली येथील जागेत श्री.प्रववण गड्डा या
उड्डाणपल
ु ाचे काम करण्यास हरकत घेतली आहे.

(२) व (३) र्हाड आींत्रबवली स्थानकािरम्यान लेव्हल क्रॉलसींग गे् क्र.४७ बी येथील मोहने
वडवली येथील प्रस्ताववत रे ल्वे उड्डाणपुलाचे काम मध्य रे ल्वेच्या सहकायासने खचस ववभागणी

तत्वावर हाती घेण्यात आले आहे . माहे जानेवारी २०१५ मध्ये मौजे वडवली सव्हे नीं. ३२/८ अ
येथील जागेत श्री.प्रववण गड्डा याींनी पल
ु ाचे काम करण्यास पव
ू ी दिलेली सहमती मागे घेऊन
हरकत घेतली आहे . त्यामुळे एकूण ५० मी्र लाींबीच्या पररसरातील पाईल फाऊींडेर्नचे काम

सद्यजस्थतीत थाींबववण्यात आले आहे . सिर उड्डाणपुलाचे काम पूणस करण्याच्या दृष्ीने

आवश्यक असलेली जमीन हस्ताींतरणीय ववकास हक्काच्या माध्यमातून (्ी.डी.आर.) व

आवश्यकता भासल्यास महाराषर प्रािे लर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम १२६
नस
ु ार

कायसवाही

करुन

भस
ु ींपािनातील

अडचणी

िरु

करण्याबाबत

कल्याण-डोंत्रबवली

महानगरपाललकेकडून आवश्यक कायसवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------साांगली जजल््यातील पोलीस विभागात िाम िरणा-या महहला पोलीस िमचचा-यास
लग्नाचे अलमष दाखिून बलात्िार िेल्याबाबत
(७१)

*

२९४३

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) साींगली जजल््यातील पोलीस ववभागात काम करणाऱ्या मदहला पोलीस कमसचा-यास लग्नाचे
आलमर् िाखवून बलात्कार केल्याची घ्ना दिनाींक १० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व िोर्ीींवर काय कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, अर्ा आर्याची ंफयासि प्रालॅत झालेली आहे .
(२) उक्त प्रकरणाचा तपास करण्यात आली असन
ू , या प्रकरणातील आरोपी व पोलीस

ववभागात पोलीस लर्पाई मदहला याींचेववरुधी  ववश्रामबाग पोलीस ठाण्यात भा.िीं .वव.कलम ३७६,
४२०, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ नुसार गु.क्र. ६/२०१५ नोंिववण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुरुर्
आरोपीस दिनाींक ९.१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असून, आरोपी मदहला पोलीस लर्पाई

दहला दिनाींक १३.१.२०१५ रोजी ननलींत्रबत केले आहे . याबाबतचा पुढील पोलीस तपास सुरु
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

----------------राज्यात नव्या पाकिांग धोरणानुसार िाहन घरासमोर पाकिांग न िेल्यास िाहन
मालिास दां ड आिारण्याचा घेतलेला ननणचय

(७२)

*

४१००
श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.वििम िाळे :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नव्या पांकंग िोरणानुसार वाहन घरासमोर पांकंग न केल्यास वाहन मालकास

िीं ड आकारण्याचा ननणसय माहे , जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान र्ासनाने घेतल्याने
नागररकात असींतोर्ाचे वातावरण पसरले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ज्या नागरीकाींना घरासमोर वाहन उभे करण्यास जागा नाही तसेच ज्या
इमारतीमध्ये पांकंग व्यवस्था उपलब्ि नाही त्याींना िीं ड न आकारणेबाबत र्ासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िालशम जजल्हा पररषदे तील माध्यलमि लशक्षण विभागाचे तत्िालीन लशक्षणाधधिारी ि िाही
सांस्थाांचे सांचालि याांनी पद मान्यता दे ताना िेलेला गैरव्यिहार

(७३)

*

२७७५

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वालर्म जजल्हा पररर्िे तील माध्यलमक लर्क्षण ववभागाचे तत्कालीन लर्क्षणाधिकारी
श्री.ववश्वास लबडे व कायसरत लर्क्षणाधिकारी सींजय तेलगो्े याींच्यासह काही सींस्थाींचे सींचालक
याींच्या ववरूध्ि जजल््यातील अनलसींग, आसेगाींव आणण कारीं जा पोलीस स््े र्नमध्ये पि
मान्यता घो्ाळा प्रकरणी गुन्हे िाखल करण्यात आल्याचे दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी प्राथलमक चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ी अहवाल थोडक्यात काय आहे व त्यानस
ु ार िोर्ीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) व (३) वालर्म जजल्हा पररर्िे तील माध्यलमक लर्क्षण ववभागाचे तत्कालीन लर्क्षणाधिकारी
तसेच कायसरत लर्क्षणाधिकारी तसेच काही सींस्थाींचे सींचालक व सींस्थेतील अधिकारी व
कमसचारी याींचेववरुध्ि वालर्म जजल््यातील ६ पोलीस स््े र्न मध्ये गुन्हे नोंिववण्यात आले
आहे त. त्याची वस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे आहे.

१. पोलीस ठाणे वालर्म र्हर गु.र.नीं. ९/१५ अन्वये लर्क्षणधिकारी व इतर ५ लर्क्षक

याींनी सींगनमत करुन, लर्क्षक अनुिाननत माध्यलमक र्ाळे त लर्क्षक समायोजन

पिाचा गैरवापर करुन दि. २०/०८/२०१४ ते २०/१०/२०१४ या कालाविीमध्ये सहाय्यक
लर्क्षक पिाचे बनाव् आिे र् ननगसलमत करुन र्ासनाची फसवणूक केली.

२. पोलीस ठाणे मींगरुळपीर गु.र.नीं.१३/१५ अन्वये नवघरे प्रयोगर्ाळा पररचर याींनी

सींगनमत करुन ंफयासिी याींसकडून रु.६ लाख घेवून नोकरीचे आलमर् िाखवून खोट्या
आिे र्ान्वये ंफयासिीची फसवणुक केली.

३. पोलीस ठाणे मींगरुळपीर ग.ु र.नीं. १४/१५ अन्वये तत्कालीन लर्क्षणाधिकारी बाबा
ववद्यालय िोत्ा चे सींचालक मींडळाचे सिस्य याींनी आपसाींत सींगनमत करुन लर्पाई
पिाच्या भरतीची परवानगी नसताींना खो्े िस्तऐवजान्वये आरोपी याींची लर्पाई या
पिावर नेमणुक करुन त्याच्याच वेतनातून रक्कम उचल घेऊन र्ासनाची फसवणक
ू
केली.

४. पोलीस ठाणे आसेगाव गु.र.नीं.१/१५ अन्वये श्री.सींत गाडगे महाराज ववद्यालय,
ललवपक व लर्पाई या पिाींची मान्यता नसताींना खो्े िस्तऐवज तयार करुन
र्ासनाची फसवणक
ू केली.

५. पोलीस ठाणे अनलसींग ग.ु र.नीं.१/१५ अन्वये स्याि-व्याि एज्यक
ु े र्न सोसाय्ीचे
प.िी.जैन ववद्यालय, अनलसींग येथे खो्े िस्तऐवजाच्या आिारे बनाव् नेमणक
ु ा
करुन र्ासनाच्या रकमेचा अपहार केला व सिर पुरावे नष् करुन र्ासनाची
फसवणूक केली.

६. पोलीस ठाणे कारीं जा ग्रामीण गु.र.नीं. १/१५ अन्वये ग्राम ववकास मींडळ पोहा
सींचाललत वसींत ववद्यालय, पोहा येथे प्रयोगर्ाळा सहाय्यक या पिावर बोगस
नेमणुकीस मान्यता िे वुन र्ासनाची फसवणुक केली.
सिर गुन््याींचा तपास सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबईतील धगरगाांि चौपाटीिरील लोिमान्य बाळ गांगाधर हटळिाांच्या समाधीस्थळाच्या
नामिरणाचा ठराि शासनािडे प्रलांबबत असल्याबाबत

(७४)

*

३०६८

अॅड.अननल परब :

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील धगरगाींव चौपा्ीवरील लोकमान्य बाळ गींगािर द्ळकाींच्या समािीस्थळाच्या

नामकरणाचा ठराव एकमताने सींमत करून मुींबई महापाललकेने राज्य र्ासनाकडे पाठवन
ू आज
चार वर्ासचा कालाविी होऊनही नामकरणाची नस्ती र्ासनाकडे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य र्ासनाने धगरगाींव चौपा्ीच्या “स्वराज्यभूमी” नामकरणास अनुकूलता
िर्सवून प्रस्ताव मींजूर करावा अर्ी मागणी लोकमान्य द्ळक स्वराज्यभूमी स्मारक सलमतीने
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर नामकरणास मींजूरी लमळण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आहे,
(५) तद्नुसार पुढे कोणती कायसवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मींब
ु ईतील धगरगाींव चौपा्ीवरील लोकमान्य बाळ गींगािर
द्ळकाींच्या समािीस्थळाचे “स्वराज्यभूमी” असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावास र्ासनाने
मान्यता दिली असून याबाबतचे आिे र् ननगसलमत करण्याची कायसवाही चालू आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्य बालहक्ि आयोगाच्या अध्यक्षा लमनाक्षी जयस्िाल याांच्या हत्येबाबत
(७५)

*

३९११

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षा लमनाक्षी जयस्वाल याींची हत्या दिनाींक १९ डडसेंबर,
२०१४ रोजी वा त्या सुमारास खारघर सेक््र १७ मिील वास्तुववहार येथील लसलेिेर्न
या इमारतीत झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननिर्सनास आले व तिनुसार हत्या करणाऱ्या आरोपीींचा र्ोि
घेऊन त्याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीही कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सिर प्रकरणी खारघर पोलीस स््े र्न येथे ग्ररक्र. ३८५/१४ भाींिवव कलम ३०२, ३९७,
३४ दिनाींक २०.१२.२०१४ अन्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात आलेला असन
ू , सिर गन्
ु ्यात ४
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .
सिरचा गुन्हा तपासिीन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------नाांदेड महापाललिेिडे पुरेसा ननधी उपलब्ध नसल्याने वििास िामाांची झालेली दरु िस्था
(७६)

*

४४००

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड र्हरात सध्या दठकदठकाणी रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे खोिन
ू तसेच ठे वल्याने येथील

रस्त्याला िरु वस्था प्रालॅत झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गुरु-ता-गद्दी

सोहळा,

जेएनएनयुआरएम,

नगरोत्थान,

बीसएयुपी

या

योजनेअत
ीं गसत र्हरात को्यविी रुपयाींचा ननिी खचस करुन ववकास कामे करण्यात आली होती
परीं तू

या

योजनेअींतगसत

झालेल्या

कामाच्या

िे खभालीसाठी

सींबींधित

महापाललकेकडे

ननिी नसल्याने सिरहू कामाची िरु वस्था झाली असन
ु यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववींलबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) जेएनएनयुआरएम, नगरोत्थान, बीसएयुपी तसेच इतर ववववि योजने अींतगसत
झालेल्या ववकास कामाची िे खभाल व िरू
ु स्तीसाठी महानगरपाललका अींतगसत लमळणा-या
उत्पन्नानुसार तरतुि करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ई पोललसाांना समद्र
ु किनाऱ्यािर गस्त घालण्यासाठी ॲजम्फबबयस, सी-लेग
अशा अनेि गाडया विना िापर पडून असल्याबाबत

(७७)

*

५४५६

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

ताराांकित

प्रश्न िमाांि १८२४ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) २६/११ च्या िहर्तवािी हल्ल्यानींतर समद्र
ु ंकनाऱ्यावर गस्त घालण्यासाठी ॲजम्फत्रबयस,

सी-लेग अर्ा अनेक गाडया मुींबई पोललसाींच्या ताफ्यात िाखल झाल्या परीं तू सिरहू वाहनाींचा
वापर होत नसल्याने ही वाहने िािर समुद्र ंकनाऱ्याींवर ववना वापर पडून असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मुींबईचा वरील िहर्तवािी हल्ला हा समुद्रमागे करण्यात आला होता हे लक्षात
घेता वररल गाडयाींची व बो्ीींची खरे िी करण्यात आली परीं तु या वाहनाींचा व बो्ीींचा वापर
करण्यात येत नसल्याप्रकरणी र्ासन त्वरीत चौकर्ी करुन काय कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
बह
ु ई पोलीस िलाकडील १९ ॲजम्फत्रबयस वाहनाींपैकी सध्या १५ वाहने कायसरत
ृ न्मींब

असून

४

वाहनाींच्या

िरु
ु स्तीची

कायसवाही

ननकामीकरणाचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे .

चालू

आहे .

तसेच

४

सी-लेग्स ्

बो्ीींच्या

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील नगरपररषदे मध्ये मुख्याधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७८)

*

२९२०

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील नगरपररर्िे मध्ये मुख्याधिकाऱ्याींची पिे मोठया प्रमाणात ररक्त असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पिे ररक्त असल्यामळ
ु े मुख्याधिकारी पिाचा भार नायब तहलसलिार व
तहलसलिार याींच्यावर ्ाकण्यात येत आल्यामळ
ु े ववकास कामाींना अडथळे ननमासण होत आहेत,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एका सीओ कडे तीन-तीन नगरपींचायतीचा भार असल्यामुळे उक्त मुख्याधिकारी
पिाचा भार सोपववताींना र्ासनाचे ननकर् लावण्यात येत आहे त काय,

(४) तसेच नगरपररर्ि मुख्याधिकाऱ्याींचे वेतन गेल्या काींही वर्ासपासन
ू नगरपररर्ि फींडातून अिा
करण्यात येत होते परीं तु मयासदित व कमी आधथसक उत्पन्नाची सािने असल्यामळ
ु े अनेक
नगरपररर्िाींना मुख्याधिका-याींचे वेतन अिा करणे कठीण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून मख्
ु याधिका-याींची पिे व त्याींचे वेतन याबाबत
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) व (३) नाही.
(४) अींर्तः खरे आहे. काही नगर पररर्िाींमध्ये उत्पन्नाचे स्त्ोत व कराींचे वसल
ु ीचे प्रमाण
अत्यींत कमी असल्याने मुख्याधिकारी व कमसचारी याींचे वेतन वेळेवर होत नाही.
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(५) ररक्त पिे ववचारात घेवुन २३ पररववक्षािीन मुख्याधिका-याींना दि. ०१ एवप्रल, २०१५ पासून
ननयलमत मुख्याधिकारी पिावर ननयुक्ती िे ण्याचा ननणसय िे ण्यात आला आहे.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

----------------ठाणे जजल््यात मोठ्या प्रमाणािर अल्पियीन मुलाांचे होत असलेले अपहरण
(७९)

*

४०७५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे जजल््यात मोठ्या प्रमाणावर अल्पवयीन मुलाींचे अपहरण झाल्याच्या घ्ना दिनाींक
१२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्सनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्स काय आहे त व त्याअनुींर्गाने आतापयंत याप्रकरणातील ंकती
आरोपीींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ,

(४) अद्यापी, कोणतीही कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.
(३) ठाणे ग्रामीण जजल््यात माहे जानेवारी २०१५ मध्ये अल्पवयीन मुल हरववले बाबत २४
गुन्हे िाखल असुन त्यात एकूण १० मुले व १४ मल
ु ी हरववले असन
ु त्यापैकी ०३ मल
ु े व १२
मुलीींचा तपास लागला असन
ू ७ मल
ु े व २ मुलीींचा तपास चालू आहे .

ठाणे ग्रामीण जजल््यात िाखल २४ गन्
ु ्यात एकूण ०६ आरोपी अ्क करण्यात आलेले

आहे त. िाखल गुन््याींचा तपास करुन ८ गुन्हे ननकाली काढले असुन १६ गुन्हे पोलीस
तपासावर प्रलींत्रबत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे येथील िारिरी भिन ि ज्येष्ट्ठ नागररि भिन ्या िस्तु खुल्या िरण्याबाबत
(८०)

*

३५२६

अॅड.ननरां जन डािखरे :

करतील काय :(१)

सन

२०१२

मध्ये

ठाणे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

महानगरपाललकेमाफसत

राज्यातून

वारी-दिींडीला

जाणाऱ्या

वारकऱ्याींसाठी ठाणे येथील राममारुती रोडवरील गजानन महाराज चौकात वारकरी भवन तसेच
जेषठ नागररक भवन बाींिण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अडीच वर्ांपेक्षा अधिक कालाविी होऊन सिरचे वारकरी भवन तसेच ज्येषठ
नागररक भवन अद्यापही खुले करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरचे वारकरी भवनासाठी लाखो रुपयाींचा खचस होऊनही वारकरी भवन अद्याप
खुले न करण्याची कारणे काय व त्यास जबाबिार कोण आहे त,
(४) तसेच त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
तथावप, “मुजन्सपल परपज” या आरक्षणाखाली ठाणे महानगरपाललकेच्या ताब्यात येणाऱ्या

राम मारुती रोडवरील इमारतीचा वापर “वारकरी भवन व जेषठ नागररक भवन” म्हणन
ू
करण्यास महासभेने ठराव क्र. २६०, दिनाींक १७.११.२०१२ अन्वये मान्यता दिली. सिर
इमारतीचे

बाींिकाम

पूणस

होऊन

इमारतीचा

ताबा

दिनाींक

१७.११.२०१२

रोजी

ठाणे

महानगरपाललकेला प्रालॅत झाला आहे .
(२) हे खरे नाही.
सिर वारकरी भवन तसेच जेषठ नागरीक भवन ठाणे महानगरपाललकेच्या ताब्यात
आल्यापासून म्हणजेच दिनाींक १७.११.२०१२ पासून वापरास खुले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सिर वारकरी भवन व जेषठ नागरीक भवन वापरासाठी िोन सींस्थानी मागणी केली आहे .
त्यामध्ये जेषठ नागरीक सींघ मध्यवती सलमती, ठाणे याींनी ववनामल्
ु य मागणी केली असन
ू
वारकरी सादहत्य पररर्ि, ठाणे जजल्हा याींनीिे खील जागेच्या वापरासाठी मागणी केली आहे .

यालर्वाय सींसि सिस्य, ठाणे लोकसभा मतिार सींघ याींनीिे खील वारकरी भवन व जेषठ
नागरीक भवन यामिील जागा जेषठ नागरीक सींस्थेस ववनामुल्य िे ण्याची ववनींती केली आहे .

ठाणे महानगरपाललकेच्या मालकीच्या जागा नाममात् भाड्याने / ववनामुल्य वापरासाठी

आलेल्या मागण्या ववचारात घेऊन महाराषर महानगरपाललका अधिननयमातील कलम ७९ नस
ु ार
महासभेपुढे वस्तुजस्थतीिर्सक प्रस्ताव ठे वण्याची प्रर्ासनाने तयारी केलेली आहे .
----------------झोपडपट्टी पुनिचसन प्रिल्पासाठी िास्तूरचनािाराची
ननयुक्ती िरणे िा रद्द िरणे याबाबत

(८१)

*

३८०४

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण

पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पुनवससन प्रकल्पासाठी वास्तूरचनाकाराची ननयुक्ती करणे वा रद्द करणे याबाबत

प्राधिकरणाने काढलेल्या पररपत्कामळ
ु े ववकासकाींची मनमानी वाढली असन
ू हा अधिकार वापरत
ववकासक मनात येईल त्या वास्तरू चनाकाराला काढून ्ाकणे आणण कौजन्सल ऑफ आंकस्े क््चे

सिस्य नसलेल्या वास्तुरचनाकाराची ननयुक्ती करण्यासारखे प्रकार करीत असल्याने याचे
नुकसान झोपु प्रकल्पाला झाले असून अनेक प्रकल्प प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त पररपत्कामळ
ु े वास्तरु चनाकाराींमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे

तसेच सिर पररपत्काचा वापर वास्तुरचनाकार कायद्याचा भींग असल्याचे कौजन्सल ऑफ
आंकस्े क््ने म्ह्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.
झोपडपट्टी पुनवससन प्राधिकरणाकडे वास्तुववर्ारि याींच्या सेवा समालॅत करुन नववन

वास्तवु वर्ारि याींची ननयक्
ु ती करण्याबाबतच्या तक्रारी प्रालॅत होतात. त्यास अनस
ु रुन ववदहत

कायसपध्िती ननिासररत करण्याच्या अनुर्ींगाने झोपडपट्टी पुनवससन प्राधिकरणाकडून दिनाींक
४.१.२०४

रोजी

कायासलयीन

आिे र्

ननगसलमत

करण्यात

आले

आहे त.

त्यामध्ये

ववदहत

कायसपध्िती ननिासररत करण्यात आली असून सिरहू कायसपध्ितीचा अवलींब करुन झोपडपट्टी
पुनवससन प्राधिकरणाकडे ववकासकाकडून ररतसर प्रस्ताव प्रालॅत झाल्यानींतर वास्तुववर्ारि याींची
सेवा समालॅत करुन नववन वास्तवु वर्ारिाची ननयक्
ु ती करण्याच्या प्रस्तावास झोपडपट्टी पन
ु वससन
प्राधिकरणाकडून मान्यता िे ण्यात येते.
(२)

झोपडपट्टी

पुनवससन

प्राधिकरणाच्या

उपरोक्त

दिनाींक

४.१.२०१४

च्या

कायासलयीन

आिे र्ासींिभासत श्री.पी.एस.चमनकर व इतर याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात रर् याधचका
क्रमाींक १०१५/२०१४ िाखल केली असन
ू हे प्रकरण सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------ठाणे शहरामध्ये ररलायन्सच्याितीने उभारण्यात येणाऱ्या मोबाईल टॉिसच
उभारणीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(८२)

*

३६८४

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मत
ां टिले, श्री.वििम िाळे ,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सुननल तटिरे , श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जगन्नाथ लशांदे :

श्री.प्रिाश

गजलभये,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.किरण

पािसिर,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे र्हरामध्ये सद्यजस्थतीत ररलायन्सच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या मोबाईल ्ॉवससच्या
कामात ३५० को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या िस
ु ऱ्या आठवड्यात
ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तिनुसार सिर गैरव्यवहार करणाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
ठाणे र्हरामध्ये ररलायन्सच्या वतीने उभारण्यात येणा-या मोबाईल ्ॉवससबाबत सािर
केलेल्या

प्रस्तावाची

छाननी

करुन

व

ननयमाप्रमाणे

र्ुल्क

आकारणी

करुन

परवानगी

िे ण्याबाबतची कायसवाही करण्यात येत असल्याने ररलायन्सच्यावतीने उभारण्यात येणा-या
मोबाईल ्ॉवससच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे ठाणे महानगरपाललकेच्या ननिर्सनास आलेले
नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे येथील अनेि इमारती मोडिळीस आल्याबाबत
(८३)

*

३२८६

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पुणे येथील अनेक इमारती मोडकळीस आल्याने त्या कोसळणाच्या जस्थतीत आहे त त्याींना
पुनबांिणीसाठी मुींबई डी.सी. रुल ३३ (७) प्रमाणे पुण्यात परवानगी िे ण्यात येणार आहे का,

(२) असल्यास, राज्य र्ासन याबाबतीत पुढाकार घेऊन काही उपाययोजना करणार आहे काय,
(३) कारवाई केली अथवा करणार असल्यास त्याचा तपलर्ल काय,

(४) सिर तपलर्ल उपलब्ि नसल्यास त्या मागील ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई र्हराच्या ववकास ननयींत्ण ननयमावलीमिील
ननयम क्र.३३(७) ची तरति
ू ही उपकर प्रालॅत (cessed) इमारतीींसाठी असन
ू मींब
ु ई र्हरापरु ती

(Island City) मयासिीत आहे . बर्ी तरतूि पुणे महानगरपाललका क्षेत्ासाठीच्या मींजुर ववकास
ननयींत्ण ननयमावलीमध्ये समाववष् नाही. मात् पुणे र्हराच्या मुळ हद्दीची ववकास योजना

ववकास ननयींत्ण ननयमावलीसह महाराषर प्रािे लर्क ननयोजन व नगर रचना अधिननयम १९६६
चे कलम २६ अन्वये प्रलसध्ि करण्यात आली असून यामध्ये िा् वस्तीच्या क्षेत्ात समूह
ववकास िोरणाींतगसत (Cluster Development) ३० वर्ासपेक्षा जन्
ु या ननवासी व वाणणज्य

लमळकतीींच्या पुनववसकास तसेच म्हाडा कॉलनी ववकास/पन
ु ववसकास सींबींिीचे ननयम प्रस्ताववत
करण्यात आले आहे त.

----------------ठाणे जजल््यातील उल्हासनगर महापाललिा क्षेत्रात िडोल गाि येधथल िाही शाळाांनी िाढीि
बाांधिाम िेल्यामळ
ु े विद्यार्थयाांच्या जीिीताला धोिा ननमाचण झाला आहे

(८४)

*

३५५३

श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.वििम िाळे ,
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजलभये :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) ठाणे जजल््यातील उल्हासनगर महापाललका क्षेत्ात वडोल गाव येथे सें् जोसेफ इींग्रजी
माध्यमाची तसेच कम्प तीन येथे चोपडा को्स पररसरात कॉन्व्हें ् स्कुल या र्ाळा चालकाने
महानगरपाललकेची ंकीं वा र्ासनाची परवानगी न घेता वाढीव बाींिकाम केल्यामळ
ु े या र्ाळे त
लर्कणाऱ्या ववद्यार्थयांच्या जीवीताला िोका ननमासण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींबींिात चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार सींबींधिताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. उल्हासनगर महापाललका क्षेत्ातील वडोल गाींव
येथील सें् जोसेफ बेथनी कॉन्हें ् स्कूल या इींग्रजी माध्यमाच्या र्ाळे चे वाढीव बाींिकाम
ननयमािीन करण्यास मींजरु ी लमळाली आहे. तथावप सिर र्ाळे च्या आवारात वाढीव बाींिकाम
केल्यामुळे मुींबई प्राींनतक अधिननयम १९४९ चे कलम २६०, २६८(१) अन्वये उल्हासनगर

महापाललकेने सींबधितास वाढीव अनधिकृत बाींिकाम ननषकालसत करण्याबाबत नो्ीस बजावली

होती. परीं तु सिर दठकाणी र्ाळा भतर असल्यामुळे व इमारत ररकामी न केल्यामुळे
ननषकासनाची कायसवाही केली नाही. तथावप प्रचललत ननयमाींच्या अिीन राहून ननषकासनाची
कायसवाही तात्काळ करण्याच्या सच
ू ना उल्हासनगर महानगरपाललकेस िे ण्यात आल्या आहे त.

लॉडस कॉन्व्हें ् स्कूल, चोपडा को्स, उल्हासनगर-३ या र्ाळे च्या ववकासकाने मींजुर नकार्ा

व्यनतररक्त

वाढीव

बाींिकाम

केल्यामुळे

महापाललकेने

महाराषर

प्रािे लर्क

व

नगररचना

अधिननयम १९६६ चे कलम ५२, ५३ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली आहे . त्यावर सिर
ववकासकाने मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे याधचका क्रमाींक ६३६१/२०१४ िाखल केली असन
ू ,
मा.न्यायालयाने सिर बाींिकामाचे ननषकासन करण्यास स्थधगती आिे र् दिलेले आहे त. सिर
प्रकरण अद्यावप न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मांब
ु ई उपनगरातील गोरे गाि येथील म्हाडाच्या जागेिरील पत्रा चाळीांच्या
जलमनीचे भाग पाडून म्हाडाचे झालेले नुिसान

(८५)

*

३३८५

श्री.िवपल पाटील :

करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबई उपनगरातील गोरे गाव मिील म्हाडाच्या ४२ एकर जागेवरील पत्ा चाळीच्या जलमनीचे
भाग पाडून या जागा परस्पर ववकासकाींना ववकल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे म्हाडाचे अकरार्े को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे ऑडी्
नो्मध्ये ननिर्सनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाची भूलमका काय ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई उपनगरातील गोरे गाींव मिील लसध्िाथस नगर,

सहकारी (गह
ु आलर्र् कन्स्रक्र्न प्रायव्हे ् जज. याींच्यामध्ये
ृ ननमासण) सींस्था, म्हाडा व गरु

दि.१०.४.२००८ रोजी पत्ाचाळ या जुन्या म्हाडा वसाहतीच्या सींयक्
ु त ववकासाकररता सुिाररत

त्रत्पक्षीय करारनामा करण्यात आला होता. त्यानस
ु ार सिर वसाहतीच्या एकूण ४० एकर
(१,६१,८७४

चौ.मी)

क्षेत्ाचा

एकत्रत्त

पुनववसकास

करणे

अपेक्षक्षत

होते.

तथावप,

प्रत्यक्ष

मोजणीमध्ये प्रकल्पाचे क्षेत्फळ १,९३,५९९.९० चौ.मी. इतके वाढल्याने व त्यामळ
ु े म्हाडाच्या
दहश्श्याच्या क्षेत्फळात वाढ होत असल्याने सि
ु ाररत त्रत्पक्षीय ननक्षक्षती व सि
ु ारणा ववलेख
दि.७.१०.२०११ रोजी करण्यात आलेला आहे . त्यानस
ु ार म्हाडाच्या वाट्याला १,४८,१५१.०७
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चौ.मी. इतके बाींिकाम क्षेत्फळ उपलब्ि होणे अपेक्षक्षत होते. सिर ववलींखामिील कलम ४
मध्ये वाढीव क्षेत्फळ ववचारात घेऊन प्रकल्पाची ववत्तीय व्यवहायसता तपासून बाींिकाम क्षेत्ाच्या
वा्पाबाबत पन
ु तसपासणी करुन ननणसय घेण्याचे अधिकार उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायसकारी
अधिकारी, म्हाडा याींना िे ण्यात आलेले आहे त.

वरील प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने ननवासी लेखापररक्षण ववभाग याींच्यामाफसत २०११ मध्ये

करण्यात आलेल्या लेखापररक्षणाचे या प्रकल्पात म्हाडाचे सम
ु ारे १००० को्ीचे नक
ु सान सींभवत
आसल्याबाबत

नमूि

करण्यात

आले

होते.

तथावप,

त्यानींतर

ऑडड्

मसुिा

पररच्छे ि

दि.२५.५.२०१२ अन्वये म्हाडाचे २९६.६५ को्ी इतके नक
ु सान सींभवत असल्याचे नमि
ू केले
आहे .

सिर प्रस्तावाचा आढावा घेऊन त्यामध्ये काही सुिारणा करणे आवश्यक आहे, असे

पा्ल्याने उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायसकारी अधिकारी, म्हाडा याींनी दि.१६.५.२०११ रोजीचा
नो्ीस जारी केली.

तसेच तिनींतर उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायसकारी अधिकारी, म्हाडा याींनी दि.१८.१.२०१४

रोजी सींबि
ीं ीत सींस्था व ववकासकाला नो्ीस िे ऊन म्हाडास प्रत्यक्ष गुतवणूक, बाींिकाम
क्षेत्फळ व पुनवससन क्षेत्, सींक्रमण गाळयाचे क्षेत् तसेच वाढीव जलमनीच्या क्षेत्ाच्या च.

क्षे.नन.मिील ५० ्क्के पा्ा लमळून एकूण २,२८,९६१.१३ इतके बाींिकाम क्षेत्फळ म्हाडाच्या
दहस्सा म्हणन
ू उपलब्ि करुन िे ण्यास कळववले.

मुळ ववकासकाने अन्य ७ ववकासकाींना ववक्रीच्या बाींिकात क्षेत्फळाची ववक्री केल्याचे

मुींबई मींडळाच्या ननिर्सनास आल्याचे मुींबई मींडळाने मळ
ु ववकासक आणण सींबींधित गहननमासण
सींस्था याींच्याकडून दि.२२.१०.२०१४ च्या पत्ान्वये वस्तजु स्थती/स्पष्ीकरण मागववण्यास आले

असन
ू समािानकारक खल
ु ासा प्रालॅत न झाल्यास कायिे र्ीर कायसवाही करण्यात येईल असे
कळववण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------पण
ु े महानगरपाललिा क्षेत्रात निीन गािाांचा समािेश िरण्यात आल्याने सदर

महानगरपाललिेिरील भार िमी िरण्यासाठी निीन महानगरपाललिा स्थापन िरण्याबाबत
(८६)

*

३१८७

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे महानगरपाललका क्षेत्ात नवीन गावाींचा समावेर् करण्यात आल्याने महानगरपाललकेवर
अनतररक्त

भार

येत

असून

याकारणाने

महानगरपाललकेचे

कामकाज

ववलींबाने

होत

असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, पण
ु े महानगरपाललकेवरील भार कमी करण्यासाठी नवीन महानगरपाललका
स्थापन करण्याबाबत र्ासन ववचारािीन आहे काय,
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(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच, उक्त प्रश्न भाग (२) बाबत र्ासनाची भूलमका काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपाललका क्षेत्ात नवीन गावाींच्या समावेर्नाबाबत
अद्याप अींनतम ननणसय झाला नसल्याने, महानगरपाललकेवर अनतररक्त भार येण्याचा ंकीं वा
कामकाज ववलींबाने होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(२) नाही.
तथावप, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हडपसर महानगरपाललका ननमासण करावी अर्ी लेखी
मागणी

र्ासनाकडे

केली

असून,

त्याबाबत

जजल्हाधिकारी

पुणे

व

आयुक्त,

पुणे

महानगरपाललका, पण
ु े याींचेकडून दिनाींक ४.१०.२०१४ च्या पत्ान्वये अहवाल मागववण्यात आला
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) जजल्हाधिकारी पुणे व आयुक्त, पुणे महानगरपाललका, पुणे याींचा अहवाल प्रालॅत
झाल्यानींतर अहवाल ववचारात घेवन
ू , आवश्यक ती कायसवाही तात्काळ करण्यात येईल.
----------------राज्यात पोलीस विभागातील अधधिारी ि िमचचाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(८७)

*

३६४९

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.हदपिराि
साळुांख-े पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात पोलीस ववभागातील अधिकारी व कमसचाऱ्याींच्या व त्यात अलॅपर महासींचालक २,
महाननरीक्षक ६, उपमहाननरीक्षक ६, पोलीस अधिक्षक ६६, पोलीस उपअधिक्षक २२०, पोलीस
ननरीक्षक १८८ व इतर अधिकाऱ्याींची ६७७० पिे ररक्त असल्याचे दिनाींक १३ जानेवारी, २०१५
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोललस िलातील अधिकाऱ्याींच्या ररक्त पिाींमळ
ु े कामाचा ताण उपलब्ि
अधिकाऱ्याींवर पडत असल्यामुळे त्याचा पररणाम तपास यींत्णावर होतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननलींत्रबत अधिकारी-कमसचारी याींना ववदहत मुितीत ननणसय घेऊन सेवेत सामावून

न घेतल्यामुळे त्याींच्या वेतनाचा आधथसक ताण र्ासनावर पडून त्याींची पिे ही ररक्त राहत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ररक्त पिे तातडीने भरणेबाबत र्ासनाने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्य पोलीस िलातील अधिकारी व कमसचा-याींच्या ररक्त पिाींची
सींख्या ११८४५ एवढी आहे .
(२) ररक्त पिाींमळ
ु े उपलब्ि अधिका-याींवर कामाचा ताण पडतो, हे खरे आहे . तथावप, उपलब्ि
अधिका-याींकडून काम करून घेण्यात येत असल्याने तपासावर त्याचा पररणाम होत नाही.
(३) होय.

(४) ररक्त पिे सरळसेवा व पिोन्नतीने भरण्याची कायसवाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------मुांबई जस्थत दाभोळ खाडीय भोई समाजातील ४०० िुटूांबाांना त्याांच्या
गाििीने िाळीत टािल्याबाबत

(८८)

*

२६५०

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई जस्थत िाभोळ खाडीय भोई समाजातील ४०० कु्ूींबाींना त्याींच्या गावकीने वाळीत
्ाकण्याची घ्ना दिनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्सनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींतरजातीय वववाह केल्यामळ
ु े व जातीच्या नापसींत मल
ु ीर्ी वववाह केल्याने हा
बदहषकार आजही कायम आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या घ्नेची चौकर्ी करुन वाळीत ्ाकलेल्या कु्ुींत्रबयाींना न्याय िे ण्यासींिभासत व
अर्ा घ्ना ्ाळण्यासाठी र्ासनाने काय कायसवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) असल्यास, चौकर्ीत िोर्ी आढळुन आलेल्याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) दिनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी िाभोळ खाडीय भोई समाजातील
४०० कु्ूींबाना त्याींच्या गावकीने वाळीत ्ाकण्याची घ्ना ननिर्सनास आलेली नाही.

परीं तू यापूवी दिनाींक ०३/०९/२०१० रोजी तसेच दिनाींक १२/०१/२०१३ रोजी श्री.जयवींत

यर्वींत पडवळ, रा.मुींबई याींनी अणखल िाभोळ खाडीय भोई समाज मुींबई या जात पींचायतीने
गेल्या ३० वर्ासच्या कालाविीत भोई जातीतील ज्या तरुण तरुणीींनी आींतर जातीय वववाह

केलेले आहे त अर्ा जवळ जवळ ४००-५०० तरुण तरुणीींना भोई जातीतन
ू बदहषकृत/वाळीत
्ाकले आहे अर्ा मजकूराचे अजस गुहागर पोलीस ठाण्यात सािर केलेले होते.
(२)

आींतरजातीय

वववाह

केल्यामुळे

व

जातीच्या

सद्य:जस्थतीत कोणावरही बदहषकार ्ाकलेला नाही.

नापसींत

मुलीर्ी

वववाह

केल्यामुळे

(३) व (४) सिर अजासच्या अनुर्ग
ीं ाने चौकर्ी मध्ये सिरच्या तक्रारी गैरसमजुतीने केल्याचे
अजसिाराींनी मान्य केलेले आहे व अर्ी कोणतीही घ्ना घडली नसल्याचे साींधगतले आहे.
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भोई समाज ववकास सींघ्ना याींनी महाराषर राज्य व इतर याींचेववरुध्ि मुींबई

हायको्स येथे फौजिारी जनदहत याचंका क्रमाींक ०४/२०१२ िाखल केलेली होती. सिर जनदहत

याधचकेच्या अनर्
ु ींगाने अणखल िाभोळ खाडी भोई समाज याींच्यावतीने न्यायालयामध्ये जबाब
दिलेला आहे की, अर्ा प्रकारचा कोणताही सामाजजक बदहषकार अणखल िाभोळ खाडी भोई
समाज मुींबई या जातपींचायतीने ्ाकलेला नाही. मा. न्यायालयाने ग्रा्य मानुन सिरची
जनदहत याधचका ननकाली काढलेली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------अहमदनगर जजल््यातील तोफखाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एिविरा चौिात
मटिा जुगार अड्डा चालत असन
च
ू ही पोलीसाांचे होत असलेले दल
ु क्ष
(८९)

*

४४८२

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमिनगर जजल््यातील तोफखाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एकववरा चौकात भर
विस ळीच्या दठकाणी म्का जुगार अड्डा चालत असूनही पोलज साींचे िल
स होत असल्याचे माहे
ु क्ष
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत गुन्हे गाराींना कायिा, सुव्यवस्थेबाबतची लभतीच रादहली नसल्याचे
जनमाणसाींत बोलले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूि दठकाणी कोणत्याही प्रकारचा जुगार अड्डा आढळून
आला नाही. तथावप तोफखाना पोलीस स््े र्न हद्दीत १५ दठकाणी म्का जुगार आढळून आला
आहे .

(२) हे खरे नाही.
आहे .

पोलीस स््े र्न तोफखाना हद्दीत जुगार व अवैि िींद्याच्या १५ प्रकरणात कारवाई केलेली

(३) तोफखाना पोलीस स््े र्न हद्दीत १५ दठकाणी म्का जुगार आढळून आला, त्या दठकाणी
जवळपास ६५,०००/- रुपयाची रोख रक्कम व म्का जग
ु ारीची सािने जलॅत करण्यात आलेली

असून त्याबाबत पोलीस स््े र्नला मुींबई जुगार अक्् कलम १२ (अ) प्रमाणे गुन्हे िाखल
करण्यात आलेले आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
-----------------
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राज्यातील पोलीस पाटलाांचे मानधन ७५००/- िरण्याचा घेतलेला ननणचय
(९०)

*

५०३५

श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न िमाांि

१११ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींचे मानिन ७५००/- करण्याचा ननणसय माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये
वा त्यािरम्यान घेण्याींत आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार आतापयंत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस पा्ील सींघ्नाींच्या मागण्याींबाबत तात्काललन मींत्ी (गह
ृ )

याींच्या अध्यक्षतेखाली दि. १०.७.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पोलीस पा्लाींचे सध्याचे
मानिन रु. ३,०००/- वाढवन
रु. ७,५०० /- एवढे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मींत्रत्मींडळाच्या
ू
मान्यतेसाठी सािर करण्यात यावा असा ननणसय घेण्यात आला आहे.

(२) त्या अनुर्ींगाने पोलीस पा्लाींच्या मानिनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर ववत्त ववभागाचे
अलभप्राय घेण्यात आले असून पुढील योग्य ती कायसवाही करण्यात येत आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बाांद्रा बॅण्ड स्टॅ ण्ड येथील मन्नत बांगल्याबाहे रील रस्त्यािर अनतिमण
िरुन अनधधिृतपणे रॅम्प बाांधल्याबाबत
(९१)

*

श्रीमती

३४९४
विद्या

श्री.ख्िाजा बेग :

श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.जगन्नाथ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

लशांदे,

(१) बाींद्रा बण्ड स््ण्ड येथील मन्नत बींगल्याबाहे रील रस्त्यावर अनतक्रमण करुन अनधिकृतपणे
सन २००६ मध्ये बाींिलेल्या रम्पवर महापाललका प्रर्ासनाकडून अद्याप कारवाई झाली
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या िस
ु ऱ्या सलॅताहात ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बाींद्रा बण्ड स््ण्ड येथील एच.के.भाभा रस्ता व माउीं ्मेरी
रस्ता याींना जोडणाऱ्या रस्त्यावर सन १९८० मध्ये ९.१५ मी्र एवढी ननयलमत रे र्ा
महापाललका अधिननयमान्वये मींजुर करण्यात आलेली होती. परीं तु सन २००३ मध्ये सिर
ननयलमत रे र्ा वगळण्याचा ननणसय महानगरपाललका प्रर्ासनाने घेतल्यामुळे मन्नत बींगला

येथील बाींिलेला रम्प सिर ननयलमत रे र्ेच्या बाहे र असल्यामळ
ु े महानगरपाललकेने कारवाई

करण्याचा प्रश्न ननमासण झाला नाही. तथावप सिर रम्प व रस्ता याींच्या पातळीत सम
ु ारे १ ते
१ १/२ फु्ाचा फरक असल्यामुळे माऊीं्मेरी येथे जाणाऱ्या भाववकाींची गैरसोय होत असल्याच्या
तक्रारी स्थाननक नागररकाींकडून प्रालॅत होत होत्या. या तक्रारी ववचारात घेऊन महानगरपाललका
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प्रर्ासनाने दिनाींक ०५ फेिुवारी, २०१५ रोजी, या पूवी सन २००३ मध्ये ९.१५ मी्र ननयलमत

रे र्ा वगळण्याचा घेतलेला ननणसय रद्द करुन मुींबई महापाललका अधिननयम १८८८ अन्वये सिर
रम्पच्या जागेचे सींपािन करण्याचा ननणसय घेतला व त्यानींतर दिनाींक ०६ फेिव
ु ारी, २०१५ रोजी

सींबींधित मालकास ७ दिवसाींची नो्ीस िे ऊन, तद्नींतर रम्पच्या बाींिकामाचे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेने ननषकासन केले.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे महानगरपाललिेच्या बाांधिाम विभागाच्या थिलेल्या दे यिाांची चौिशी िरणेबाबत
(९२)

*

३९५८

काय :-

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ठाणे महानगरपाललकेने सन २०१३-२०१४ साली केलेल्या कामाींपैकी तब्बल २४२ को्ी ७४
लाखाींच्या त्रबलाींचा भार यींिाच्या दिनाींक १९ जानेवारी, २०१५ रोजी ननिर्सनास आले आहे हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, एकट्या सावसजननक बाींिकाम ववभागाचा गेल्या वर्ीच्या त्रबले २२२ को्ी रु.
आहे ,
(३) असल्यास, र्ासनाने यासींिभासत लक्ष घालून आधथसक अननयमतपणाची चौकर्ी केली आहे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
सन २०१३-१४ व यापूवी केलेल्या कामापैकी रुपये २४२.७४ को्ी ही रक्कम त्रबलाींचा

अधिभार नसन
ु दिनाींक ०१.०४.२०१४ रोजी सरु
ु असलेल्या कामाींच्या रक्कमेचे िानयत्व आहे .

(२) सन २०१४-१५ या आधथसक वर्ासत सावसजननक बाींिकाम ववभागाकरीता (भाींडवली व महसल
ु ी
खचस) महासभेने मींजुर केलेल्या एकूण अथससींकल्पीय तरतुिीमध्ये, सन २०१३-१४ व त्यापूवीच्या
सुरु असलेल्या कामाींच्या एकूण िानयत्वपैकी, रक्कम रुपये २२२ को्ी रकमेच्या िानयत्वाचा
समावेर् आहे .

(३) सिरचे िानयत्व हे भौनतक आणण आधथसक ननयोजनाप्रमाणे असून त्याबाबत आधथसक
अननयलमतता झालेली नसल्याने चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(९३)

*

३००३

श्री.सांजय दत्त :

----------------राज्यात जबरी चोरीचे प्रमाण िाढल्याबाबत

श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप,
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात जबरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून िे र्ात महाराषरात सवासधिक
जबरी चोरीचे प्रमाण आढळून आले असून राज्यात मुींबईचा जबरी चो-यामध्ये पदहला क्रमाींक

तर पण्
ु याचा नतसरा क्रमाींक लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्सनास आले आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, जबरी चोरीचे वाढत असलेले प्रमाण त्वरीत थाींबववण्याबाबत तसेच गुन्हे गाराींवर
कठोर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) अद्याप कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२)

राज्यातील

सवस

पोलीस

प्रमुखाींना

गुन्हे गारीवर

ननयींत्ण

ठे वण्यासाठी

करावयाच्या

उपाययोजनाींबाबत सववस्तर सुचना पाठववण्यात आल्या आहे त. त्यानुसार, पोलीस स््े र्न हद्दीत
बी् मार्सल, मोबाईल पायी गस्त, साध्या वेर्ातील गस्त, कोंबीग ऑपरे र्न, वप्र मोबाईल
गस्त रात्ींदिवस ठे वण्यात आली आहे . मदहला छे डछाड प्रनतबींिक पथके स्थापन करण्यात आली
आहे त. तसेच, र्ाळा, कॉलेज, माके्, रे ल्वे स््े र्न, गिीची दठकाणे इत्यािी दठकाणी गस्त
वाढववण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िल्याण शहराच्या आग्रा रोडिरील मध्यिती भागात असलेल्या
सी.एन.जी. पांपामुळे होणारी िाहति
ु िोंडी

(९४)

*

२७४०

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरु ाचणी :

(१) कल्याण (जज.ठाणे) आग्रा रोडवरील के.सी.गाींिी र्ाळे च्या लगत असलेल्या सी.एन.जी.
पींपावर लागणा-या ररक्षाींच्या लाींबच लाींब राींगा व िस
ु रीकडे डी.मा्स या िक
ु ानासमोर होणारे
बेलर्स्त पांकंगमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू कोंडी होत असल्यामुळे नागरीकाींना

त्ास सहन

करावा लागत असल्याचे ननिर्सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याणच्या आग्रा रोडवरील पाकस होणा-या वाहनाींवर जामर लावण्याची कारवाई
करणारी कल्याण वाहतक
ननयींत्ण र्ाखा या सी.एन.जी.पींप आणण डी.मा्स मळ
ू
ु े होणा-या
वाहतूक कोंडीकडे जाणीपूवक
स िल
स करत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) तसेच या सी.एन.जी.पींपाला लागूनच के.सी.गाींिी ववद्यालय ही र्ाळा असल्याने पींपावरील

वाहनाींच्या गिीमुळे र्ालेय ववद्यार्थयासनाही त्ास होऊन अपघाताची र्क्यता ननमासण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या रस्त्यावरून प्रवास करणा-या नागररकाींना होत असलेला वाहतूक कोंडीचा
त्ास कमी करण्यासाठी र्ासनाने काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सी.एन.जी.पींपावरती ररक्षाींची लाींब राींग लागते आणण डी मा्स समोर
वाहनाींचे विस ळ असते, असे ननिर्सनास आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) कल्याणमिील आग्रा रोडवरील के.सी. गाींिी र्ाळे जवळील सी.एन.जी.पींपावर येणाऱ्या
ररक्षाच्या राींगेवर ननयींत्ण ठे वण्यासाठी पींप मालकाने रंफक वॉडसन नेमलेला आहे . डी मा्स ने
त्याींच्या कमसचारी िे खील वाहने बेलर्स्तपणे पाकस होऊ नये याकरीता नेमलेला आहे. तसेच
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यादठकाणी वाहतूक ववभागाकडील एका कमसचाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे . या दठकाणी

वाहतूक समस्या होऊ नये याकरीता वाहतूक ववभागाकडील बी् मार्सल व पोलीस अधिकारी

गस्तीिरम्यान वाहतक
ू ीस अडथळा होणार नाही याची िक्षता घेत असतात आणण वाहतक
ू ीस
अडथळा ठरणाऱ्या वाहनाींवर कारवाई केली जाते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मुांबईतील एमएमआरडीएच्या धतीिर नागपूर जजल््यात एनएमआरडीए स्थापन िरण्याबाबत
(९५)

*

३८६१

श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील एमएमआरडीएच्या ितीवर नागपूर जजल््यात एनएमआरडीए मध्ये रुपाींतर
करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने आतापयंत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नागपूर सि
ु ार प्रन्यासला नागपूर महानगर क्षेत्ासाठी क्षेत्
ववकास प्राधिकरण म्हणून र्ासन ननणसय क्र.द्पीएस-२४१४/४५१/प्र.क्र.२३१/२०१४/नवव-९, दिनाींक
२३ डडसेंबर, २०१४ अन्वये ननयुक्त करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------मांब
ु ई महापाललिेत होत असलेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत
(९६)

*

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत
टिले :

२९७८

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लाचलुचपत प्रनतबींि ववभागाचे महासींचालक प्रववण दिक्षक्षत याींनी मुींबई महानगरपाललकेत
होत असलेल्या भ्रष्ाचाराबाबत केलेले वक्तव्य गींभीर असून या वक्तव्याची चौकर्ी करुन

मुींबई महापाललकेतील भ्रष्ाचाराची मा.राज्यपालाींनी आपल्या अखत्याररत न्यायालयीन चौकर्ी

करावी अर्ी मागणी मा.लोकप्रनतननिी याींनी केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाची र्ासनाने िखल घेऊन महानगरपाललकेत होत असलेल्या
भ्रष्ाचाराबाबत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार भ्रष्ाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेतील भ्रष्ाचाराची न्यायालयीन चौकर्ी

करण्याची मागणी प्रालॅत झालेली नाही. तथावप ववरोिी पक्षनेता, मुींबई महानगरपाललका याींनी
मींब
ु ई महानगरपाललकेतील भ्रष्ाचाराची चौकर्ी लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागामाफसत ंकीं वा
सी.आय.डी. माफसत करण्याची मागणी दिनाींक ०२/०१/२०१५ च्या ननवेिनान्वये केली आहे .

(२) व (३) मुींबई महानगरपाललकेतील अधिकारी व कमसचारी, नगरसेवक याींचेववरुध्ि सापळे ,
अपसींपिा व गैरव्यवहार सींिभासत

प्रालॅत तक्रारीींवर तसेच गुलॅत

व उघड चौकर्ीबाबत

लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभाग याींचे स्तरावर चौकर्ी सुरु आहे . यासींिभासत र्ासनास अद्याप
प्रस्ताव प्रालॅत झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात विशेषत: विदभाचत महहलाांिर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत
(९७)

*

२९४७

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ववर्ेर्त: वविभासत मदहलावरील अत्याचार वाढला असन
ू सन २००९ ते २०१४ या
सहा वर्ासच्या कालाविीत चींद्रपूर जजल््यात ३५७ मदहलावरील अत्याचार झाल्याची नोंि माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननिर्सनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात मदहलाींवरील अत्याचार व छे डछाड करणा-या ंकती आरोपीवर
आतापयंत कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, चींद्रपूर जजल््यात सन २००९ ते माहे ऑक््ोबर २०१४ पयंत
भा.िीं .वव.कलम ३७९ अींतगसत लैंधगक अत्याचाराचे एकूण ३५७ गुन्हे नोंि झालेले आहे त.

(२) व (३) अर्ाप्रकारच्या घ्ना घडल्यास तातडीने गुन््याींची नोंि करुन योग्य ती कायिे र्ीर

कायसवाही आरोपीींवर करण्यात येते. उपरोक्त ३५७ गु्याींमध्ये ४१५ आरोपीींना अ्क करण्यात

आली आहे . मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्याकरीता मदहलाींसाठी हे ल्पलाईन क्रमाींक १०९१ सुरु
करण्यात आला असन
ू , छे डछाडीवर प्रनतबींि करण्याकरीता २४ तास पेरोललींगकरीता पीसीआर

व्हन, मदहला सुरक्षा पथक व िोन पोलीस कमसचा-याींची मो्र सायकल मार्सलची ननयुक्ती
करण्यात आली आहे . जजल््यातील र्ाळा व महाववद्यालये या दठकाणी पोलीसाींमाफसत ववर्ेर्
लर्बीराींचे आयोजन करुन जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे.
-----------------

ठाणे शहरात बेिायदा िक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत
(९८)

*

४११६

श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.नरें द्र पाटील :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ठाणे र्हरात मे.आदित्य एीं्रप्रायझेस प्रोजेक्् व मे.डडझाइन कॉन्सोद्स यम या कपींनीच्या
ववकासकाींकडून केलमकलचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणावर बेकायिा वक्ष
ृ तोड करण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्स काय आहे त व त्याअनुर्ींगाने सींबींधित ववकासकाींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
मात् दिनाींक १३.०७.२०१४ रोजी प्रालॅत झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने केलेल्या

पाहणीमध्ये वक्ष
ु ाजवळ खोिाई करुन तसेच एक वक्ष
ू
ृ ाचा र्ेंडा मोडून, खोडाजवळ / मळ
ृ समळ
तोडल्याने एकूण ०६ वक्ष
ृ ाींना हानी पोहचववल्याचे ननिर्सनास आले.

(२) व (३) या पाश्वसभम
ू ीवर महाराषर (नागरी क्षेत्) झाडाींचे सींरक्षण व जतन अधिननयम, १९७५

अन्वये सींबींधित ववकासकाववरुध्ि जजल्हा न्यायालय, ठाणे येथे ंक्रलमनल केस नीं.९४/२०१५
अन्वये फौजिारी िावा िाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राष्ट्रीय लशक्षण सांस्था (भांडारा) या सांस्थेचे िायचिाह नत्थुजी फराांडे
ि त्याांच्या मल
ु ाने िेलेला गैरव्यिहार

(९९)

*

५१२७

श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय लर्क्षण सींस्था भींडारा या सींस्थेचे कायसवाह नत्थुजी फराींडे व त्याींच्या मुलाने सन
२०११ व २०१२ मध्ये पद्मा नींिेश्वर याींचेकडून र्ाळे त नोकरी िे ण्याचे आलमर् िाखवून
वेगवेगळया तारखाींना पैसे घेऊन ९ लाख रुपयाींची फसवणक
ू केल्याची तक्रार पोलीस स््े र्न
लाखनी (जज.भींडारा) येथे दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास िाखल केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननिर्सनास आले,
(४) नसल्यास, चौकर्ीस ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.
(३) सिर प्रकरणी राषरीय लर्क्षण सींस्था, भींडारा या सींस्थेचे कायसवाह व त्याींचा मुलगा याींनी
एका मदहलेस नोकरी िे ण्याचे अलमर् िाखवून नतच्याकडून रु. ९,५०,०००/- एवढे पैसे घेतले व
नतला

बनाव्

ननयक्
ु ती

पत्

िे ऊन

नतची

फसवणक
ू

केल्याचे

ननिर्सनास

आल्यामळ
ु े

मा.जेएमएफसी को्स लाखनी याींच्या आिे र्ान्वये वरील िोघाींवर पोलीस स््े र्न लाखनी येथे
अप.क्र.१०१५ भा.िीं .वव. कलम ४२०, ४६८, ३४ अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला असून,
गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे आणी (जज.यितमाळ) येथील अरुणािती नदीच्या पात्रात
बेिारस जस्थतीत सापडलेला शस्त्रसाठा
(१००)

*

३९१८

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे आणी (जज.यवतमाळ) येथील अरुणावती निीच्या पात्ात एका बेवारस पे्ीत तीन
हन्ड ग्रेनेडसह ३५ काडतुसे माहे , डडसेंबर, २०१४ च्या नतस-या सलॅताहात वा त्यािरम्यान
सापडली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफसत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायसवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मौजे आणी, जज.यवतमाळ येथील अरुणावती निीच्या पात्ात एका
बेवारस पे्ीत तीन हन्ड ग्रेनेड व २९ काडतुसे सापडली.

(२) व (३) सिर प्रकरणी पोलीस स््े र्न आणी येथे अज्ात आरोपी ववरुध्ि गु.र.क्र. ३२३८/१४,
भा.ि.वव. कलम २८६ अन्वये गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे. सिर गुन््याच्या चौकर्ीत तीन
हन्ड ग्रेनेडसह २९ काडतूसे सापडली असून ती रासायननक तपासणीसाठी सहाय्यक सींचालक

क्षेपणास्त् ववभाग न्याय सहाय्यक वैज्ाननक प्रयोग र्ाळा, नागपरू येथे पाठववण्यात आली
आहे त. तपासणी अहवाल अद्याप अप्रालॅत आहे . गुन््याच्या तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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