महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, ददनाांि २९ जुलै, २०१५ / श्रािण ७, १९३७ ( शिे )
(१)
(२)

मुख्यमां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

गह
ृ ननमााण, खननिमा, िामगार मां्ी
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११४
-------------------------------

मुांबई शहरातील विविध भागातील बी.डी.डी चाळीांचा पुनविािास िरयायाबाबत
(१)

*

७७९१

श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ददपिराि
साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले , श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय

दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफा भाई जगताप,
श्री.हररससांग राठोड, श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.प्रिाश गजसभये ,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.रामराि िडिुते, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.जयांत पाटील,
श्री.सांददप बाजोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मींुबई शहरातील विविध भागातील बी.डी.डी चाळीींचा पन
ु वििकास करण्याचा ननर्िय

राज्य शासनाने घेतला असन
ू त्याकररता गह
ृ ननमािर् विभागातर्फे आराखडा तयार
करण्यात येर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बी.डी.डी. चाळीचा पुनवििकास कोर्ामार्फित करण्यात येर्ार आहे ,
तसेच या योजनें तगित ककती चौरस र्फु्ाच्या सदननका दे ण्यात येर्ार आहे त,

(३) तसेच, बी.डी.डी. चाळीींचा पन
ु वििकास ककती कालािधीत पर्
ू ि करण्यात येर्ार आहे ,
(४) उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप, कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) मींब
ु ई शहरातील कामगार िगािसाठी िरळी, ना.म.जोशी मागि, नायगाि

ि शशिडी या ठठकार्ी सन १९२१ ते १९२५ या कालािधीत बाींधण्यात आलेल्या २०७
मुींबई विकास विभाग (बी.डी.डी.) चाळीचा पुनवििकास बह
ृ न्मुींबई विकास ननयींत्रर्
ननयमािलीच्या

विननयम

३३

(९)

मधील

तरतूदीनुसार

करण्याींत

येर्ार

आहे .

त्याअनुगींगाने शासन तरािर कायििाही सुू  आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(२)

*

राज्यात भ्रष्ट्टाचाराच्या गुन्हयाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली िाढ
७८४६

श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये ,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अननल
तटिरे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयांत पाटील :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सरकारी

ि ननमसरकारी

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

कायािलयात

विविध

पदाींिर

कायिरत

असर्ाऱ्या अधधकारी ि कमिचारी याींच्यािर मागील काही मठहन्यात लाचलुचपत
प्रनतबींधक विभागाने

धाडी

्ाकून

ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

अनधधकृत

मालमत्ता

जप्त

केली

असल्याचे

(२) असल्यास, अनधधकृत ि गैरमागािने शमळविलेल्या मालमत्तेबाबत शासनाने
सींबींधधत अधधकारी ि कमिचारी याींचि
े र कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच लाचलुचपत प्रकरर्ी शासन त्िरीत ननर्िय घेत नसल्यामुळे भ्रष्ाचाराचे
प्रमार् िाढून ठदिसेंठदिस गुन््यात मोठया प्रमार्ात िाढ होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकाराींना आळा घालर्े सींदभाित शासनाने कोर्ती कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप, कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाद्िारे ठद. ०१.०१.२०१५ ते
ठद. ०७.०७.२०१५ या कालािधीत एकूर् ६३६ लाचेच्या सापळा प्रकरर्ाींमध्ये कारिाई
करण्यात आली असन
ू त्यामध्ये एकूर् ८२० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

तसेच लाचलूचपत प्रनतबींधक विभागाद्िारे सन २०१५ मध्ये अपसींपदे चे एकूर् २१
गुन्हे दाखल आले आहे त.
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(२)

आरोपी

लोकसेिक

याींच्या

अनधधकृत

मालमत्तेची

लाचलुचपत

प्रनतबींधक

विभागामार्फित उघड चौकशी करण्यात येऊन चौकशीत अपसींपदा ननषपन्न झाल्यास
सींबींधधत

आरोपी

लोकसेिकाींविरुध्द

अपसींपदे चा

गन्
ु हा

दाखल

करण्यात

येतो.

मा.न्यायालयाच्या आदे शाने आरोपी लोकसेिक याींची अपसींपदा शासनाकडून जप्त
केली जाते.

(३) शासकीय लोकसेिकाींविरुध्द भ्रष्ाचारासींदभाित तक्रार करण्यास विविध पयािय
उपलब्ध झाल्याने जानेिारी ते जल
ु ै-२०१४ च्या तल
ु नेत जानेिारी ते जल
ु -ै २०१५ मध्ये
लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागाच्या सापळा प्रकरर्ाींमध्ये ६ ्क्क्याींनी िाढ झाली आहे .
(४)

ि

(५)

भ्रष्ाचाराला

भ्रष्ाचारासींदभाित

तक्रारी

आळा

नोंदविण्याकरीता

www.acbmaharashtra.gov.in
मोबाईल

ॲप

घालण्यासाठी

लाचलुचपत

सींकेतथळ,

सििसामान्य
प्रनतबींधक

नागररकाींना

विभागामार्फित

www.acbmaharashtra.net हे

ि www.facebook.com/maharashtraACB या

र्फेसबक
ु

पेजिर

तक्रार करण्याची सेिा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली असन
ू भ्रष्ाचारासींदभाित तक्रारी
नोंदविण्याकरीता लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागामार्फित ्ोल फ्री क्र. १०६४ सुरु
करण्यात आला आहे .

तसेच जनतेच्या सींपकाित येर्ाऱ्या कायािलयात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसविर्ेबाबत

तसेच सरकारी कामकाजाकरीता कागदपत्रे/दताऐिज स्िकारर्े ि दे र्े हे डडजी्ल

पध्दतीने करण्याचे आिाहन लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागामार्फित सिि कायािलयाींना

करण्यात आले असून सरकारी कामाकरीता लागर्ारे शासकीय शुल्क रोख िरुपात न
घेता बँकेकडून ऑनलाईन पध्दतीने भरुन घेण्यास सुचविण्यात आले आहे .
-----------------

मांब
ु ईतील माझगाांि ताडिाडी येथील बीआयटी चाळ क्र.१ ते ११ या इमारती
(३)

*

धोिादायि असल्याचे महानगरपासलिेने षोवषत िेल्याबाबत

७७८१

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया,

श्री.सुननल तटिरे , अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.अननल भोसले,
श्री.हे मांत

टिले ,

श्री.प्रिाश

नबनसाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाण,

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.विक्रम

िाळे :

(१) मुींबईतील माझगाींि ताडिाडी येथील बीआय्ी चाळ क्र.१ ते ११ या इमारती

धोकादायक म्हर्न
ू घोवगत केल्याने त्याठठकार्ी राहर्ाऱ्या ७५० कु्ुींबाींना महापाशलकेने
नो्ीसा बजाविल्या असल्याने ऐन पािसाययात या कु्ुींबाींना बेघर होण्याची िेळ आली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त कु्ुींबाींच्या ननिासाबाबत शासन ि महापाशलकेने कोर्ती पयाियी
व्यिथा केली आहे ,

(३) अद्याप, पयाियी ननिास व्यिथा केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राजवषा छ्पती शाहू महाराज याांच्या िोल्हापूर येथील
स्मत
ृ ीस्थळाच्या प्रलांनबत िामाबाबत
(४)

*

६९१७

श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप,

श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.हे मांत

टिले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश
नबनसाळे , श्री.सुननल तटिरे , श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.प्रिाश गजसभये :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) सामास्जक क्राींतीचे उदगाते राजवगि छत्रपती शाहू महाराज याींच्या कोल्हापूर येथील
मत
ृ ीथळाचा आराखडा तयार असून भूमीपूजनाचा समारीं भ १६ मठहन्यापूिी होिून
दे खील मत
ृ ीथळाचे काम अद्यापही सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर काम सरु
ु न होण्याची कारर्े काय आहे त तसेच या प्रकरर्ी
शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मत
ृ ीथळाचे काम विठहत कालािधीत पूर्ि करण्याचे दृष्ीने
शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, कायििाही केली नसल्यास होर्ाऱ्या विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
सामास्जक

क्राींतीचे

उदगाते

राजवगि

छत्रपती

शाहू महाराज याींच्या
मत
ृ ीथळाचा भूमीपूजन समारीं भ ठदनाींक २९ नोव्हें बर, २०१३ रोजी झालेला आहे .
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(२) सदर कामाची ननविदा महानगरपाशलकेने ठदनाींक ११/६/२०१५ रोजी प्रशसद्ध केली
असन
ू ननविदा प्रकक्रया अींनतम कू न थायी सशमतीच्या मान्यतेसाठी प्रताि सादर
केलेला आहे .

(३) प्रश्नाधधन प्रतािास थायी सशमतीची मान्यता शमळाल्यानींतर कायािरींभ आदे श
दे ण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------पुणे महानगरपासलिा क्षे्ात भामा आस्िेड पाणीपुरिठा योजनेअांतगात जलिादहनी
टाियायाच्या िामात एल ॲयाड टी िांपनीने िराराचे िेलेले उल्लांषन

(५)

*

८१७३

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुर्े महानगरपाशलका क्षेत्रात भामा आकेड पार्ीपुरिठा योजनेअींतगित जलिाठहनी
्ाकण्याचे काम करर्ाऱ्या एल ॲण्ड ्ी कींपनीने महानगरपाशलकेबरोबर केलेल्या
अ्ीचे पालन केले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेबरोबरच्या करारानूसार काम करर्े सींबींधीत कींपनीिर
बींधनकारक असताना पाईपच्या अींतगित लायननींगचे काम करता साई्िर लायननींगचे
काम करण्याची परिानगी दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कराराचे उल्लघींन केल्याबद्दल महानगरपाशलकेने एल ॲण्ड ्ी
कींपनीविरुध्द कारिाई न केल्यामळ
ु े शासनाने सदरहू प्रकरर्ी चौकशी करुन कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
(२) सदर कामाबाबत ननविदे तील अ्ी ि शतीनस
ु ार साई्िर र्फॅक््री उभारुन पाईप
लायननींगचे काम करर्ेत येत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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मुांबई शहरातील बड्या उद्योग आस्थापनाांना ददलेल्या २३४ जागाांची
भाडेतत्िाची मद
ु त सांपष्ट्ु टात आल्याबाबत

(६)

*

७२०६

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल
नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महालक्ष्मी येथील रे सकोसिची जागा महापाशलकेने रॉयल िे्नि इींडडया ्र्फि
क्लबला भाडे करारािर ठदलेली असून सदरील भाडे करार ठदनाींक ३१ मे, २०१३ रोजी
सींपषु ्ात आला असन
ू ही रॉयल िे्निकडून अनाधधतकृतपर्े जागेचा िापर होत
असल्याचे ठदनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील जागेत अजूनही घोडयाींची पधाि, वििाहाींबरोबरच अनेक

समारीं भ तसेच उपहारगह
ृ चालविण्यासाठी गॅलॉप्सला ठदलेली जागा या सिि कारर्ाींमुळे
क्लबविरोधात कारिाई करण्याची मागर्ी महापाशलका आयक्
ु त याींच्याकडे होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, मुींबईतील ताज बबस्ल्डींग, ्ा्ा सन्स प्रा.शल., ठद इींडडयन हॉ्े ल शल. आदी

बड्या उद्योग आथापनाींना ठदलेल्या २३४ जागाींची भाडे तत्िाची मुदत सींपुष्ात

येऊन सुमारे ४ ते १५ िगाांपेक्षा अधधक कालािधी उल्ून गेला असूनही मुींबई
महानगरपाशलकेने या मालमत्ताींबाबत कोर्तेही धोरर् तयार केलेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, प्रश्न बाब १ ि ३ प्रकरर्ी चौकशी करुन उपरोक्त बाबीींकडे दल
ि
ु क्ष
करर्ाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कारिाई करण्यात आली नसल्यास, त्याची सििसाधारर् कारर्े काय
आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने एकूर् ४,१७७ भूभाग मक्त्याने ठदलेले असून त्यापैकी
२३४ भभ
ू ागाींचा मक्ता कालािधी सींपषु ्ात आलेला आहे .

मक्ता सींपषु ्ात आलेल्या २३४ मालमत्ताींपैकी १२० मालमत्ता बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या असून, ११४ मालमत्ता राज्य शासनाच्या मालकीच्या
आहे त.
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महानगरपाशलकेच्या

मालमत्ताींच्या

मक्ता

महानगरपाशलकेने धोरर् तयार केले आहे .
राज्य

शासनाच्या

मालमत्ताींच्या

मक्ता

करण्याची कायििाही सुू  आहे .

नुतनीकरर्ाबाबत
नत
ु नीकरर्ाचे

बह
ृ न्मुींबई

धोरर्

तयार

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------तळोजा येथे उभारयायात येणाऱ्या षनिचरा विल्हे िाट
(७)

*

प्रिल्पाचे िाम अपूणा असल्याबाबत
६९८४

जगताप :

श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७२३ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठार्े स्जल््यातील सहा पाशलकाींसाठी िरदान ठरर्ाऱ्या तळोजा येथे २ हजार
को्ी रुपये खचि करुन उभारण्यात येर्ाऱ्या घनकचरा विल्हे िा् प्रकल्पाचे काम
अद्यापही पर्
ू ि झाले नसल्याचे ठदनाींक ७ मे, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प जलदगतीने पूर्ि करण्यासाठी कोर्ती तातडीची
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायििाही करण्यात आली नसल्याच त्यामागील
विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरर्ाच्या ठदनाींक २७
जून, २०१४ रोजीच्या १३४ व्या बैठकीत सदर प्रकल्पािर सवितर चचाि झाल्यानींतर

ननविदा प्रक्रीया रद्द करण्याचा ननर्िय घेण्यात आला आहे . त्यामुळे प्रकल्पाचे काम
सरु
ु होिू शकले नाही.

(२) ि (३) तळोजा प्रकल्पात सहभागी होण्यास ि त्यासाठी आिश्यक असलेली
ठ्पीींग

र्फी

भरण्याची

तयारी

असल्याबाबतचा

महासभेच्या

ठरािासह

थाननक

िराज्य सींथाींची सहमती आिश्यक आहे . सदर सामाईक भरािभूमी प्रकल्पाची
पुनरि चना करण्याचा प्रताि तयार करण्याच्या अनुगींगाने मुींबई महानगर प्रदे श
विकास प्राधधकरर्ाने मेससि इन्फ्रारक्चर डेव्हलपमें ् कापोरे शन (कनाि्का) शलशम्े ड

्या सल्लागाराची प्राथशमक अहिाल तयार करण्यासाठी नेमर्क
ू ठद. ४ माचि, २०१५

रोजी केली आहे . सल्लागाराने प्रकल्प उभारर्ीच्या महत्िाच्या बाबी अ्यासातून मुींबई
महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरर्ास अहिाल सादर केलेला आहे .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8
मुांबईतील मालाड, मालिणी पररसरात झोपड्याांचे होत
असलेले अनधधिृत बाांधिाम

(८)

*

७३७२

श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.आनांद ठािूर :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील मालाड, मालिर्ी येथील साबरीया मशशदीसमोर रातोडी, खारोडी,
धारोली गािात सरकारी जागेिर अनतक्रमर् कू न अनधधकृत झोपड्या बाींधत
असल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, येथील काही भ-ु मार्फीया याींचे पाशलका अधधकारी ि स्जल्हाधधकारी
कायािलयातील कमिचारी याींचश
े ी सींगनमताने असल्याचे समजते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनधधकृत झोपडया बाींधण्याचे प्रकार सरकारी जागा बळकविण्याचे
काम असल्याचे ननदशिनास येऊन थाननक प्रशासन ि स्जल्हाधधकारी याींच्यामार्फित
उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, अनधधकृत झोपडया बाींधण्याऱ्याींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, होत असलेल्या ठदरीं गाईची सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२), (३) ि (४) मौजे मालिर्ी महसल
ू ी गािाींतगित राठोडी

ि खारोडी या लोकित्या असन
ू त्याींच्यापासन
ू दक्षक्षर्ेस ५०० मी्र अींतरािर खाजगी
जशमनीिर साबररया मशशद आहे . सदर मशशदीपासून २०० मी्र अींतरािर न.भू.क्र.

२६७० ही शासनाची जमीन आहे . सदर शमळकतीिरील अनतक्रमीत ४७ झोपडयाींचे
उपस्जल्हाधधकारी (अनत/ननषका) मालाड याींचम
े ार्फित ठद. १७.३.२०१५ रोजी ननषकासन
करण्यात आले आहे .
न.भ.ू क्र.२६७० या शासकीय जशमनीिरील अनधधकृत बाींधकामाींबाबत िारीं िार

ननषकासनाची

कारिाई

करण्यात

आली

आहे .

तसेच

अनतक्रमर्ाींस

आळा

घालण्याकररता आणर् सदर शमळकतीचे (शासकीय जमीन) सरीं क्षर् करण्याच्या दृष्ीने

सदर जागेभोिती पक्की सींरक्षर् शभींत बाींधण्यासाठी स्जल्हा ननयोजन सशमतीने सन
२०१४-१५ मध्ये रु.३३.६९ लाख इतकी तरतूद केली आहे ि त्यानुसार सींरक्षर् शभींत
बाींधण्याची कायििाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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नागपूर येथील मेरो ससझनसाठी तयार िेलेल्या
प्रारुप आराखड्यामध्ये ्ट
ु ी असल्याबाबत

(९)

*

८२७४

श्री.प्रिाश गजसभये :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) उपराजधानी नागपूर येथील २५ ककमी पररसरातील मेरो शसझनसाठी तयार
केलेला प्रारुप आराखड्यात अनेक त्रु्ी असल्याचा आरोप नागररकाींनी केला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मेरो आराखडयास शेतकऱ्याींनी आक्षेप घेतला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, हा आराखडा र्फक्त शहरातील बडे विकासक ि व्यािसानयकाींकररता
असून कुर्ालाही विश्िासात न घेता तयार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) सामान्याींचे ि गरीब शेतकऱ्याींचे ठहत लक्षात घेता मेरो आराखडा रद्द करर्ार
आहे काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) नागपरू महानगर प्रदे श विकास क्षेत्रासाठीची प्रारुप
विकास योजना नागपूर सुधार प्रन्यासने जनतेच्या हरकती/सूचनाींसाठी महाराषर

प्रादे शशक ननयोजन ि नगररचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्िये प्रशसध्द
केली आहे .
प्रारुप

विकास

आराखडयात

शासनाच्या

सन

१९७९

च्या

ननयोजन

मानकानस
ु ार साििजननक ठहताच्या दृस्ष्ने आिश्यक सोयी-सवु िधाींकरीता आरक्षर्े

प्रतावित केली असून, मुख्यत्िे अशा आरक्षर्ाने बाधीत होत असलेल्या जमीन
मालकाींनी आरक्षर्ाबाबत आक्षेप सादर केलेले आहे त.
(३) हे खरे नाही.
महाराषर

प्रादे शशक ननयोजन

ि

नगररचना

अधधननयम, १९६६ मधधल

तरतद
ु ीनस
ु ारच नागपरू महानगर क्षेत्राचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात

आला आहे . त्यास महाराषर महानगर ननयोजन सशमती, (रचना ि कामे) (तरतूदी पुढे
चालू ठे िर्े) अधधननयम, १९६६ चे कलम ३ अन्िये गठीत नागपूर महानगर ननयोजन
सशमतीपुढे ठद. ३१/१/२०१५ रोजी सादरीकरर् करण्यात आले ि सदर बैठकीत

सशमतीने प्रशसध्दीस मींजरु ी प्रदान केली आहे . त्याप्रमार्े प्रारुप विकास आराखडा ठद.
२०/०२/२०१५ रोजी सच
ू ना/आक्षेप नोंदविण्याकरीता प्रशसध्द करण्यात आला.
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(४) सदर विकास आराखडयासींदभाित प्राप्त हरकती/सूचना विचारात घेऊन सदर
आराखडा नागपरू सध
ु ार प्रन्यास अींनतम मींजरू ीसाठी शासनाकडे सादर करर्ार आहे .
त्यामळ
ु े यानग
ु ींगाने सद्य:स्थतीत कायििाही करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

राज्यात मुांबई-पुणे तसेच, भूिांपप्रिण क्षे्ातातील उां च इमारतीच्या
बाांधिामाांना परिानगी न दे यायाबाबत

(१०)

*

७०५७

श्री.शरद रणवपसे , श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती

हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजसभये ,
श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ााणी, श्री.महादे ि जानिर :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील मींब
ु ई, पर्
ु े ि अन्य काही शहराींना भक
ू ीं पाचा धोका असन
ू मींब
ु ई शहर
हे भक
ू ीं प प्रिर् क्षेत्रात मोडत असल्याने २० मजल्यापेक्षा जात उीं चीच्या इमारतीच्या

बाींधकामाींना परिानगी दे िू नये असा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ञ आणर् आय.आय.्ी.
मुींबईचे माजी प्राध्यापक व्ही.सुब्रमण्यम याींनी शासनाला ठदला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ई-पण्
ु यासह राज्यातील भक
ू ीं पप्रिर् क्षेत्रात नव्या बाींधकामाला
तातडीने भक
ू ीं परोधक यींत्रर्ा बसविण्याची सक्ती करण्याचा प्रताि शासनाच्या
विचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) महाराषर आपत्ती जोखीम व्यिथापनाींतगित विभागीय ि स्जल्हा तरािर
आपत्ती व्यिथापन प्राधधकरर्ाची थापना करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर प्राधधकरर्ाच्या आतापयित ककती बैठका घेण्यात आल्या ि त्यात
कोर्ते ननर्िय घेण्यात आले ,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने आढािा घेतला आहे काय,
(६)

असल्यास,

राज्यातील

कोर्त्या

शहराींना

साधारर्तः

भक
ू ीं पाचा धोका असल्याचे त्यात आढळून आले आहे ,

कोर्त्या

कारर्ामुळे

(७) या सींदभाित कोर्त्या उपाययोजना करण्याची आिश्यकता आहे ि त्यादृष्ीने
कोर्ती कायििाही कोर्त्या तरािर सुू  आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) मुींबई विद्यापीठामध्ये जानेिारी, २०१५ मध्ये

भरलेल्या इींडडयन सायन्स काँग्रेसच्या १०२ व्या अधधिेशनामध्ये मुींबई आय.आय.्ी.चे

ननित्ृ त शात्रज्ञ ीी.व्ही.सब्र
ु मण्यम याींनी मींब
ु ई शहराला भक
ू ीं पाचा धोका असल्याचे
मत व्यक्त केले. यात त्याींनी ६.२ ते ६.५ ररश््र केल इतक्या तीरतेतेच्या भूकींपाची
शक्यता व्यक्त केली असून त्यामुळे उीं च इमारतीींना धोका असल्याचे मत व्यक्त केले
आहे .

मा.सिोच्च न्यायालयाने शसव्हील अवपल क्र.१११५०/२०१३ मध्ये ठदनाींक

१७/१२/२०१३ रोजी आदे श दे िून मुींबईतील उीं च इमारतीच्या प्रतािाची छाननी

करर्ेसाठी ीी.पी.एस.पा्र्कर, ननित्ृ त न्यायाधीश, मुींबई उच्च न्यायालय याींचे
अध्यक्षतेखाली तज्ञ सशमती गठीत केलेली आहे . सदर सशमती ठदनाींक ९/६/२०१४
रोजीच्या शासन ननर्ियान्िये कायिरत झालेली आहे . त्यामध्ये थापत्य अशभयाींबत्रकी

विभाग, आय.आय.्ी., मींब
ु ई येथील प्राध्यापक तसेच स्व्हजे्ीआय, मींब
ु ई येथील
सींरचनात्मक अशभयाींबत्रकी विभागाचे प्राध्यापक, ननरी या सींथेचे शात्रज्ञ, ीी.पींकज
जोशी, िातुविशारद या तज्ञ व्यक्तीींचा समािेश आहे . सदर सशमतीकडून प्रामुख्याने
७० मी.पेक्षा जात उीं च असलेल्या इमारतीींच्या प्रतािाची छाननी करर्ेत येत आहे .

ीी.व्ही.सब्र
ु मण्यम याींनी व्यक्त केलेल्या मताच्या अनग
ु ींगाने सदर सशमतीचे अशभप्राय
घेिून शासनास सत्िर सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका
याींना ठदनाींक २९ जून, २०१५ च्या पत्रान्िये दे र्ेत आलेल्या आहे त.
सदर

सशमतीचे

अशभप्राय

प्राप्त

झालेनींतर

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलका

हद्दीतील उीं च इमारतीींच्या बाींधकाम प्रतािाच्या छाननीसाठी सध्याच्या व्यिथेचे
पन
ु वििलोकन करुन शशर्फारशी करण्यासाठी मा.मख्
ु य सधचि याींचे अध्यक्षतेखाली
ननयुक्त असलेल्या ताींबत्रक अ्यासग्ासमोर सदर बाब पडताळर्ेत येिन
ू त्यानुसार
मुींबई शहरासींदभाितील होर्ाऱ्या ननर्ियास अनुसरुन इतर ठठकार्ी त्याप्रमार्े कायििाही
करर्ेचे सींकस्ल्पत आहे .

(३) आपत्ती व्यिथापन अधधननयम २००५ मधील तरतूदीनस
ु ार राज्य आपत्ती
व्यिथापन प्राधधकरर् तसेच प्रत्येक स्जल््यात आपत्ती व्यिथापन प्राधधकरर्ाची
थापना करण्यात आली आहे .

(४) ि (५) राज्य आपत्ती व्यिथापन प्राधधकरर्ाची दरिगी मान्सूनपूिि आढािा
बैठक घेर्ेत येत.े स्जल्हा आपत्ती व्यिथापन प्राधधकरर्ाच्या बैठका ननयशमतपर्े
आिश्यकतेनस
ु ार

घेण्यात

येतात.

राज्य

आणर्

स्जल्हा

प्राधधकरर्ाच्या

बैठकीत

आपत्तीविगयक सिि आिश्यक बाबी हाताळण्यात येतात. आपत्तीबाबतची पूित
ि यारी
आणर् सौस्म्यकरर् याबाबतही ननर्िय घेण्यात येतो. स्जल्हा प्राधधकरर्ाकडून राज्य
शासनाकडे या बैठकाींचे इनतित्ृ त माठहतीसाठी तसेच आिश्यक त्या कायििाहीसाठी
पाठविण्यात येत.े

(६) ि (७) प्रतत
ु प्रकरर्ी प्रश्न क्र.१ ि २ च्या उत्तरामध्ये नमद
ू केलेप्रमार्े
शासनाकडून कायििाही सींकस्ल्पत आहे .
-----------------
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(११)

*

हडपसर-हिेली (जज.पुणे) स्ितां् महापासलिा स्थापन िरयायाबाबत
६७५०

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) हडपसर-हिेली (स्ज.पुर्े) ितींत्र महापाशलका थापन करण्याबाबतचा प्रताि
शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाित राज्य सरकारने पुर्े महापाशलकेकडे अशभप्राय मागविला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुर्े महानगरपाशलकेने आपला अशभप्राय राज्य शासनास सादर केला
आहे काय, त्याचे सििसाधारर् िरुप काय आहे ,

(४) असल्यास, सींभाव्य महापाशलकेत कोर्कोर्त्या गािाींचा समािेश होर्ार आहे ,
(५) असल्यास, यासींदभाित केव्हापयांत ननर्िय होर्े अपेक्षक्षत आहे ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

हडपसर-हिेली

ितींत्र

महानगरपाशलका

थापन

करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मागर्ी केलेली आहे .
(२) होय.
(३) नाही.
(४) ि (५) आयुक्त, पुर्े महानगरपाशलका, पुर्े याींचक
े डून अहिाल अप्राप्त असल्याने
प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------सोलापूर येथील सहाय्यि धमाादाय आयुक्त िायाालयाचा

(१२)

*

िारभार अपऱ्ु या जागेत सरु
ु असल्याबाबत

७९१७

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल

भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह
पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथील सहाय्यक धमािदाय आयुक्त कायािलयाचा कारभार अपुऱ्या जागेत
सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सहाय्यक धमािदाय

आयुक्ताींच्या कायािलयास पुरेशी जागा दे र्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) सहाय्यक धमािदाय आयक्
ु त, सोलापरू कायािलयाचा कारभार अपऱ्ु या जागेत चालू
असल्याचे चौकशीत आढळले , सदर कायािलयास सोलापूर शहरातील शस्ी सिे नीं.

६३/१ अ पैकी ६/२२, अींदाजे ३००० चौ.मी जागा स्जल्हाधधकारी कायािलये, सोलापूर
याींचम
े ार्फित दे ण्यात आली आहे . या जागेिर सदर कायािलयाकररता नविन इमारत
बाींधण्याच्या अनग
ु ींगाने कायििाही सरु
ु आहे .

(४) यानग
ु ींगाने कायििाही सरु
ु असल्याने प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

नासशि पांचिटी येथील हॉटे लला स्थाननि
लोिप्रनतननधीांनी ददलेली अचानि भेट

(१३)

*

७७४१

श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ

सशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.प्रिाश नबनसाळे :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक पींचि्ी येथील एका महाविद्यालयासमोर असलेल्या हॉ्े लमध्ये िेश्या
व्यिसाय चालत असतो असा सींशय व्यक्त करुन एका थाननक लोकप्रनतननधीींनी
अचानक ठदलेल्या भे्ीमध्ये पती-पत्नीला त्रास ठदल्याची घ्ना ठदनाींक २१ एवप्रल,
२०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर हॉ्े लिर छापा ्ाकून
हॉ्े ल व्यिथापकास, मालकास तसेच िातव्यास असले ल्या पती-पत्नीला त्रास
दे र्ाऱ्या लोकप्रनतननधीींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय.
(३) चौकशीत सदर जोडपे हे पतीपत्नी असल्याचे ननषपन्न झाले आहे . सदर
जोडप्याने अथिा इतर कोर्ीही तक्रार केलेली नसल्याने सींबींधधत लोकप्रनतननधीींिर
कायििाही करण्यात आलेली नाही. सदर हॉ्े लमध्ये कोर्ताही अनधु चत प्रकार अथिा
लोकप्रनतननधीींच्या म्हर्ण्यानस
ु ार िेश्या व्यिसाय आढळून आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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सांगमिाडी, येरिडा, औांध (जज.पुणे) येथे नदीपा्ा लगत
(१४)

राडारोडा टािणाऱ्याांिर िराियाची िारिाई

*

७९५६

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत,
श्री.अब्दल्
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ु लाखान दरु ााणी :
काय :-

(१) पुर्े येथील सींगमिाडी, येरिडा, औींध येथील नदीपात्रात दररोज हजारो रक

राडारोड ्ाकला जात असल्याने नदीला मरर्ासन्न बनविण्याचे प्रयत्न सरु
ु असल्याने
याबाबत काही ियींसेिी सींथाींनी ि जनतेनी शासनाकडे तसेच महापाशलकेतील
अधधकाऱ्याींचे गेल्या दोन िगािपासून लक्षिेधूनही कोर्तीच कारिाई केली जात नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नदीमध्ये रोज राडारोडा ्ाकल्यामुळे नदीचे पार्ी दवु गत होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राडारोडा ्ाकर्ाऱ्याींिर प्रशासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, कारिाई न करण्याची कारर्े कोर्ती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पुर्े येथील सींगमिाडी, येरिडा , औध या सारख्या
ठठकार्ी नदीपात्रालगत राडारोडा ्ाकला जात असन
ू , त्यासींदभाित लेखी ि तोंडी

तक्रारी प्राप्त होत असतात, ही ितुस्थती आहे . तथावप, त्यानुगींगाने कारिाई केली
जात नाही ही बाब खरी नाही.

(२) नदीपात्रात राडारोडा पडल्यामुळे नदीचे पार्ी दवु गत होते अशी ितुस्थती नाही.

(३) नदीपात्रालगत राडारोडा ्ाकर्ाऱ्याींिर दीं डात्मक कारिाई करण्यात येत असून,
मागील ३ मठहन्यात रुपये ८५,०००/- दीं ड िसल
ू करण्यात आला आहे .
नदीपात्रालगत

राडारोडा

्ाकण्यात

आलेल्या

तीन

शमळकतीच्या

पाच

शमळकतधारकाींना महाराषर प्रादे शशक ननयोजन ि नगररचना अधधननयम १९६६ चे
कलम ५३ अन्िये नो्ीस दे ण्यात आली आहे .
राडारोडा याबाबत प्रत्यक्ष जागा पाहर्ी करुन अज्ञात इसमाविरुध्द चतु:ीुींगी

पोशलस ्े शन, पर्
ु े येथे ठदनाींक २५.५.२०१५ रोजी एर्फ.आय.आर. दाखल केला आहे .

स्जल्हाधधकारी, पुर्े याींच्या आदे शानुसार पुर्े महानगरपाशलका कायिक्षेत्रातील

राडारोडा ्ाकण्यासाठी मौ.िाघोली येथील दगडखार्ीची जागा ताब्यात घेण्याची
प्रकक्रया सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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सोलापूर महानगरपासलिेच्या हद्दिाढ भागातील
(१५)

नागररिाांच्या समस्याांबाबत

*

७०१३

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

श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) सोलापूर महानगरपाशलकेची हद्दिाढ होऊन २३ िगाांचा कालािधी उल्ून गेला
असला तरी हद्दिाढ भागात रते, साींडपार्ी व्यिथापन, वपण्याचे पार्ी, पाण्याचा

ननचरा करर्ारी यींत्रर्ा इ. समया असून येथील नागररकाींना नाहक त्रास सोसािा
लागत असल्याचे ठदनाींक ४ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, येथील हद्दिाढ भागात नागररकाींना शहराप्रमार्े सोयीसुविधा उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास होर्ाऱ्या विलींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) याबाबत सोलापरू महानगरपाशलकेने त्याींचे अथिसींकल्पात तरतद
ू केली असन
ू
राज्य शासनाकडील विशेग अनद
हदृिाढ
ु ान आणर् शासनाच्या विविध योजनेतन
ू
झालेल्या भागात रते, ड्रेनेज, पाईप लाईन यासींदभाित कामे पूर्ि केली आहे त ि इतर
काही कामे प्रगतीपथािर आहे त.
साींडपार्ी

व्यिथापनाकरीता

महाराषर

सुिर्ि

जयींती

नगरोत्थान

महाअशभयाींनातगित सोलापरू शहर मलननसारर् व्यिथेत सध
ु ार करर्े ठह योजना
मींजरू असन
ू सोलापरू शहर ि हद्दिाढ भागामध्ये सदर योजनेंतगित ड्रेनेज लाईन
्ाकर्े, मलप्रकक्रया केंद्र (S.T.P.) बाींधर्े इत्यादी कामे प्रगतीपथािर आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------नासशि येथील गोदािरी नदीिाठी झालेले अनतक्रमण ि
(१६)

*

जलप्रदष
ु ण दरू िरयायाबाबत
८०९८

डॉ.अपूिा दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८७४ ला ददनाांि ११ माचा,

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा
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(१) शसींहथ कींु भमेययाच्या पाश्ििभुमीिर नाशशक येथील गोदािरी नदीचे जल प्रदग
ु र्
थाींबविर्ेबाबत शासनाकडून विविध तातडीच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय हररत लिादाच्या आदे शानुसार त्र्यींबक नगर पररगदे मार्फित
अनतक्रमर्

काढर्े

ि

नदीपात्रातील

प्रदग
ु र्

रोखर्ेसींदभाित

तर

नाशशक

महानगरपाशलकेतर्फे ननमािल्य सींकलनाबरोबर (NEERI) या सींथेच्या मागिदशिनाखाली
विविध ठदघि मद
ु तीच्या ि तातडीच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, बाब १ ि २ मधील तातडीच्या उपाययोजना सुरु करुनही गोदािरी
जल

प्रदग
ु र्ाची

सद्यस्थती

असल्यास,

शसींहथाचा

जैसे-थे असल्याच्या

साधु-महीं त

ि

पयाििरर्

प्रेमी

नाशशककराींच्या मोठ्या प्रमार्ात तक्रारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

कालािधी

जिळ

आल्याच्या

पाश्ििभम
ू ीिर

गोदािरी

नदीकाठािरील अनतक्रमर्े काढर्े ि प्रदग
ु र् रोखर्ेसाठी धडककृती कायिक्रम हाती
घेण्याची गरज शासनाचे ननदशिनास आली आहे काय,

(५) असल्यास, ग्ारीचे साींडपार्ी नदीत येिू न दे र्े, नदीपात्रातील शेिाळे , ननमािल्य

ि पानिेलीचे पुर्ि उच्चा्न करर्ेसींदभाित शासन कोर्ती विशेग कायििाही ि
उपाययोजना करीत आहे िा करर्ार आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) शसींहथ कींु भमेययाच्या अनुगींगाने, गोदािरी नदीचे
जलप्रदग
ु र् थाींबविण्याकरीता विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहे त.

(२) हरीत लिादाच्या आदे शानुसार त्र्यींबक शहरातील गोदािरी नदीपात्रात शमसळर्ारे

साींडपार्ी ितींत्र करण्याचे काम पुर्ि करण्यात आले आहे . तसेच, त्र्यींबक शहरातील
अनतक्रमर्े काढण्यात आली आहे त.

नाशशक महानगरपाशलकेमार्फित गोदािरी नदीचे प्रदग
ु र् रोखण्यासाठी खालील

विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे त.


नाशशक महानगरपाशलकेमार्फित रामघा् पररसर ि नदीिरील पुलािर ननमािल्य
सींकलनासाठी कींु ड ठे िण्यात आले आहे त.



रामकींु ड पल
ु ाजिळ वपींडदान, पज
ु ा साठहत्य सींकलीत करण्यासाठी कृत्रीम पात्र
ठे िण्यात आले आहे .



प्रायोधगक तत्िािर दोन पुलाींच्या बाजूने गोदािरी पात्रात ननमािल्य ्ाकण्यास
अ्काि करण्यासाठी जाळी बसविण्यात आली आहे .



नाशशक शहरातील गोदािरी नदीला शमळर्ाऱ्या १९ नाल्याींमधील िाहर्ारे
साींडपार्ी अडिून मख्
ु य मलिाठहकेला जोडण्यात आले आहे .
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अस्तत्िातील मलिाठहकाींची दरु
ु ती ि दे खभाल करण्यात येत आहे . तसेच

गोदािरी नदीिर सम
ु ारे ५.५ कक.मी. लाींबीची नविन मलिाठहका ्ाकण्याचे काम
पर्
ु ि करण्यात आले आहे .


नदीपात्र िच्छ ि प्रदग
ु र् मुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या NEERI या
सींथेचे मागिदशिन विचारात घेऊन, िच्छतेबाबत नाशशक महानगरपाशलका
सिोतोपरी प्रयत्न करीत आहे .



गोदािरी नदीपात्र दै नींठदन तरािर िच्छ ठे िण्यासाठी प्रायोधगक तत्िािर

बो्ीींचा िापर करुन ९ कक.मी. लाींबीच्या पात्रासाठी ३ सींथाींची ननयक्
ु ती
करण्यात आली असून, गोदािरी नदीपात्रातील ननमािल्य, पानिेली यािर ननयींत्रर्
करण्यात येत आहे .
विभागीय

शसींहथ कींु भमेळा हा हररत कींु भ म्हर्ुन साजरा करण्यात येत असून
आयक्
ु त,

नाशशक

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

नागररकाींमधील

करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे .

जनजागत
ृ ी

(३) उपरोक्त भाग-२ मध्ये नमूद केल्यानुसार उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
तथावप, सद्यःस्थतीत नाशशक शहरामध्ये दाखल झालेले साधु महीं त ि भाविकाींकडुन
दे खील िच्छतेच्या अनुगींगाने, सूचना प्राप्त होत असून, अशा सूचनाींचे तातडीने
ननराकरर् करण्यात येत आहे .

(४) ि (५) शसींहथ कींु भमेळा गोदािरी नदी पररसरात होत असल्याची बाब विचारात
घेऊन, गोदािरी नदी ककना-याकडे येर्ा-या विविध मागाििरील तसेच नरीकाठ
पररसरातील

अनतक्रमर्े

ही

ठदनाींक

०५.०१.२०१५

ठदनाींक

१५.०६.२०१५

आणर्

ठदनाींक ०६.०७.२०१५ रोजी ह्विण्यात आली आहे त. तसेच गोदािरी नदी पररसरातून
अनतक्रमर् पथकामार्फित दररोज गत घालण्यात येऊन, अनतक्रमर्ािर िेळोिेळी
तात्काळ कायििाही करण्यात येत आहे .
गोदािरी

नदीपात्रातील

शेिाळे

ननमािल्य

ि

पानिेलीच

उच्चा्न

करण्यासींदभाित भाग-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े उपाययोजना करण्यात येत असून,
दै नींठदन िच्छता ठे िली जात आहे .

----------------राज्यातील मजल्टप्लेक्स धच्पटगह
ृ ात मराठी धच्पटाचे
(१७)

*

१२४ शो दाखवियायाच्या आदे शाबाबत

६९०५

श्री.सांजय दत्त, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती ददप्ती चिधरी,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील
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(१) राज्यातील मस्ल््प्लेक्स धचत्रप्गह
ृ ात मराठी धचत्रप्ाचे १२४ शो दाखविले पाठहजे

असे शासनाचे आदे श असताना मस्ल््प्लेक्स धचत्रप्गह
ृ े मराठी धचत्रप्ाचे शो
दाखविण्यास चालढकल करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठी धचत्रप् मस्ल््प्लेक्स धचत्रप्गह
ृ ात दाखविण्यास बींधनकारक
करण्यासाठी निीन अध्यादे श काढण्यात येर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरचा अध्यादे श शासनाने काढला आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(१८)

*

िापशी (ता.पातुर, जज.अिोला) येथील गािच्या या्ेत
पोसलसाांनी िेलेल्या अमानुष लाठीमार
६७०७

श्री.जयांत पाटील, श्री.महादे ि जानिर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) कापशी (ता.पातुर, स्ज.अकोला) येथील गािच्या यात्रेत २०० पोशलसाींच्या जमािाने
तेथील गभििती मठहला ि िद्ध
ृ तसेच ग्रामथाींना अमानुगपर्े मारहार् केल्याची घ्ना
माहे एवप्रल २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पि
ु ीपासन
ु परीं परे नस
ु ार यात्रेत खेळण्यात येर्ाऱ्या जग
ु ार खेळािरती
कारिाई करण्याचे कारर् काय,

(३) असल्यास, पोलीसाींनी यात्रेची परिानगी दे त असताना यात्रेत जुगार खेळण्यास
बींदीची नो्ीस ठदली होती काय,

(४) नसल्यास, ग्रामथ, गभििती मठहला, िद्ध
ि ल्पना न दे ता
ृ याींना कोर्तीही पुिक
त्याींच्यािरती अमानग
ु पर्े लाठीमार करर्ाऱ्या ि त्याींच्या घरातील ककमती ितच
ू ी
नासधूस करर्ाऱ्या पोलीसाींिर ननलींबनाची कारिाई करण्यात येर्ार आहे काय,

(५) उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी कू न कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
(२) ि (३) ठदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी ककीं िा त्यादरम्यान कापशी येथे कोर्तीही
यात्रा नव्हती. यात्रा नसल्यामुळे पोशलसाींकडे यात्रेची परिानगी माधगतली नव्हती.
राज्यात जुगार खेळण्यािर बींदी आहे . त्यामुळे बींदीची नो्ीस दे ण्याचा प्रश्न उद््ाित
नाही.
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(४) ि (५) सदर प्रकरर्ी अपर पोलीस अधधक्षक अकोला याींनी चौकशी केली असून
सहाय्यक पोलीस अधधक्षक, उपविभाग अकोला याींच्याविरुद्धचा चौकशी अहिाल
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मींब
ु ई याींना सादर करण्यात आला आहे .
पररविक्षाधीन

पोलीस

उप

अधधक्षक

याींना

कामाचा

अनुभि

नव्हता.

त्याींच्याकडून सदर प्रकरर् योयररतीने हाताळले गेले नाही. म्हर्ुन त्याींना नाराजीपत्र
दे ण्यात आले आहे .

४ पोलीस ननरीक्षकाींविरुद्ध चौकशी करण्याचे ननदे श उपविभागीय पोलीस
अधधकारी, अको् याींना दे ण्यात आले आहे त.
३ कमिचाऱ्याींविरुद्ध चौकशी करण्याचे आदे श पोलीस ननरीक्षक, अको् शहर
याींना दे ण्यात आले आहे त.

४ पोलीस कमिचाऱ्याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे .
िरील सिि अधधकारी ि कमिचारी याींच्याविरुद्धचा चौकशी अहिाल प्राप्त

झाल्यािर त्याींच्यािर उधचत कारिाई करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------अिोला जजल्हयातील नगर पररषद अांतगात म्हाडा विभागािडून एिाजत्मि
(१९)

*

गह
ु ार योजनेत झालेला गैरव्यिहार
ृ ननमााण झोपडपट्टी सध

७३८४

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला स्जल्हयातील नगर पररगद अींतगित म्हाडा विभागाकडून जिारहरलाल

नेहू  पुनरुत्थान अशभयानाींतगित एकास्त्मक गह
ृ ननमािर् झोपडपट्टी सुधार योजनेसाठी

१०४४ घरकुल मींजूर झाले असून त्यापैकी ५७२ घरकुलाींसाठी पातूर नगरपाशलकेला
सात को्ी रुपयाींचा ननधीही दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घरकुल योजनेतील लाभार्थयाांना डािलून धननकाींना ि पाशलकेच्या

हद्दीबाहे र राहर्ाऱ्याींना उक्त योजनेचा लाभ दे ण्यात आल्यामळ
ु े सदर योजनेचे काम
प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाित शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले तसेच चौकशीत दोगी आढळून आलेल्याींिर कारिाई करण्याबाबत ि
सदर योजना तात्काळ कायिस्न्ित करण्याबाबत शासनाने काय कायििाही के ली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) पातूर नगर पररगदे अींतगित एकास्त्मक गह
ृ ननमािर् ि
झोपडपट्टी विकास कायिक्रमाींतगित १०४४ घरकुलाींच्या

प्रतािास राज्यतरीय समन्िय

सशमतीने सन २००७ मध्ये मान्यता ठदली होती. तथावप, केंद्र शासनाने सदर
प्रतािास मान्यता ठदली नव्हती. तद्नींतर, पातूर नगर पररगदे च्या ५७२ घरकुलाच्या
सुधाररत प्रतािास केंद्र शासनाने सन २०११ मध्ये मान्यता ठदली आहे . प्रतुत ५७२

घरकुलाच्या प्रकल्पासाठी पातूर नगर पररगदे ला केंद्र ि राज्य ठहश्यापो्ी रु.५.२१ को्ी
इतका ननधी वितरीत करण्यात आला आहे .

(२), (३) ि (४) नाही. पातरू नगरपररगदे अींतगित एकास्त्मक गह
ृ ननमािर् ि झोपडपट्टी
विकास कायिक्रमाींतगित २ ठठकार्ी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे .

त्यापैकी एक योजना in-situ पध्दतीनुसार लाभार्थयािचे पुनििसन करण्यासाठी

३३६ घरकुलाींचे बाींधकाम प्रतावित आहे . सदर प्रकल्प लाभाथी ज्या जागेिर कच्चा
घरात होते त्याच जागेिर

लाभाथी

in-situ पध्दतीने

ि:त बाींधकाम

करीत

असल्यामळ
ु े पाशलकेच्या हद्दीबाहे र राहर्ाऱ्या लाभार्थयािना ि योजनेच्या लाभ ठदलेला
नाही. त्यापैकी १३० घरकुलाचे काम बाकी आहे .

दस
ु री योजना Re-location िरुपाची असून यामध्ये २३६ लाभाथीकररता

घरकुलाींचे

बाींधकाम

करण्यासाठी

कींत्रा्दाराने

खोदकाम

सुरु

केले

असता,

तहशसलदार,पातरू याींनी गौर् खननजाबाबत उपस्थत केलेल्या मद्
ु याच्या अनग
ु ींगाने रु.
३,४९,८०० इतकी रक्कम भरण्याचे आदे श ठदले. सदर रकमेचा भरर्ा केल्यानींतर

उपविभागीय अधधकारी, बाळापूर याींनी सदर योजनेचे काम सुरु करण्याचे आदे श ठदले.

तद्नींतर सदर योजनेचे कींत्रा्दाराने काम सुरु केले. सिि ५७२ लाभाथी म्हाडाने मींजूर
केलेल्या डीपीआर नुसार ननिडलेले आहे त, असे मुख्य अधधकारी, पातूर याींनी कळविले

आहे . ही सींपर्
ु ि योजना ि लाभाथी ननिडीबाबत मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू
येथे ठद.१७.४.२०१५ रोजी जनठहत याधचका क्र.३०/२०१५ दाखल करण्यात आली आहे .
या प्रकरर्ी मा. उच्च

न्यायालयाने ठद. ६ मे, २०१५ रोजी ठदलेल्या थगन

आदे शामुळे सध्या सींपूर्ि प्रकल्पाचे काम बींद आहे .

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

िोलशेत (जज.ठाणे) येथील क्लेररयांट िांपनीने बेिायदे शीरररत्या
(२०)

*

झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत
६६७३

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरण

पािसिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त,
श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब :
सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कोलशेत (स्ज.ठार्े) येथील क्लेररयीं् कींपनीच्या आिारात ्ोलेजींग इमारती
उभारण्यासाठी विकासकाने सम
ु ारे पाच हजार िक्ष
ु ार कत्तल केल्याचे माहे
ृ ाींची बेसम
एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िक्ष
ृ तोडीबाबत थाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या तक्रारीिरुन
मा.मींत्री, पयाििरर् याींनी िक्ष
ृ तोडीस थधगती ठदली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असताना इतर विकासकाींकडून आलेले प्रताि थधगत ठे ऊन

घाई-गडबडीने ठदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या िक्ष
ृ प्राधधकरर् सशमतीच्या बैठकीत
उक्त विकासकास िक्ष
ृ तोडीस परिानगी दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) सदर ठठकार्ी क्लेररयीं् कींपनीची जुनी िातु तोडून सीआरझेडचे उल्लघींन,
खारर्फु्ीची कत्तल करुन त्याठठकार्ी भराि ्ाकण्यात आल्याचे ननदशिनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरर्ाची चौकशी करुन दोगीींिर कारिाई करण्याची मागर्ी

लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्र्याकडे ठदनाींक २० मे २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, त्यानुसार शासनाने काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) उक्त प्रकरर्ी मा. मींत्री पयाििरर् याींनी ठदनाींक ०६.०५.२०१५ च्या पत्रान्िये सदर
िक्ष
ृ तोडीबाबत थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदलेल्या ननिेदनाच्या अनुगींगाने थधगती
दे ण्याबाबत प्रधान सधचि, पयाििरर् विभाग याींना कळविले होते. सदर पत्र प्रधान
सधचि, पयाििरर् विभाग याींच्या कायािलयामार्फित नगर विकास विभागास प्राप्त झाले
होते.
तथावप, या प्रकरर्ी िक्ष
ृ ाींचे सींरक्षर् ि जतन करण्याकरीता महाराषर (नागरी

क्षेत्र) िक्ष
ृ सींरक्षर् ि जतन अधधननयम, १९७५ खाली ठार्े महानगरपाशलकेअींतगित

िैधाननकररत्या थापन करण्यात आलेल्या िक्ष
ृ प्राधधकरर्ाने विठहत कायिपध्दतीनुसार
हरकती ि सच
ू ना मागिन
ु िक्ष
ृ प्राधधकरर्ाच्या ठदनाींक २४.०४.२०१५ च्या बैठकीमध्ये
मींजरु ी दे ण्यात आल्याची ितु:स्थती आहे .
(३) हे खरे नाही.

ितुत: ठदनाींक २४.०४.२०१५ च्या िक्ष
ृ प्राधधकरर्ाच्या सभेमध्से एकूर् ३३

विकासकाींच्या प्रताींिािर विचारविननमय करुन ननर्िय घेण्यात आला आहे .

22
(४) हे खरे नाही.
तथावप,

मौजे

कोलशेत

येथील

ीीमती

उगा

चरर्जीत

रॉय

याींच्या

मालकीच्या शमळकतीमध्ये सीआरझेड तरतद
ु ीचे उल्लींघन झाल्याचे तसेच खारर्फु्ीींची
झाडाींची कत्तल करुन भराि ्ाकल्याची बाब ननदशिनास आली आहे .

(५) ि (६) तसेच याबाबत पयाििरर् सींरक्षर् कायदा १९८६ चे कलम १५ ि १९ केंद्र
शासनाचे

सागरी

ककनारा

ननयमन

अधधसूचना

ठदनाींक

१९.०२.१९९१

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार सींबींधधताविरुध्द कापरु बािडी पोलीस ठार्े येथे ग.ु र.क्र. ३०३७/२०१५
ठदनाींक ०९.०५.२०१५ रोजी उपविभागीय अधधकारी, ठार्े याींच्या कर्फयािदीिरुन गन्
ु हा
दाखल केलेला आहे .

ठदनाींक २०.०५.२०१५ रोजीचे ननिेदन प्राप्त झाले नाही परीं तु याच विगयाच्या

अनुगींगाने ठदनाींक ०८.०५.२०१५ रोजी प्राप्त झालेल्या ननिेदानाच्या अनुगींगाने आयुक्त,
ठार्े महानगरपाशलका याींच्याकडून अहिाल मागविण्यात आला आहे .
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------िेबीसी धचटफांड िांपनीने िेलेल्या फसिणुि प्रिरणी एजन्ट ि गुन्हे दाखल
िरयायास टाळाटाळ िरणाऱ्या पोलीस अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरयायाबाबत

(२१)

*

७२७२

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ४५८ ला ददनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठदनाींक १३ जानेिारी २०१० च्या शासन पररपत्रकाप्रमार्े िेळीच सक्षम कारिाई न
केल्याने ि र्फसिर्ुक करर्ाऱ्या कींपनीविरुध्द गुन्हे दाखल न करर्ाऱ्या परभर्ी

थाननक गुन्हा शाखेच्या पोलीस ननरीक्षक याींनी थाननक एजन््ाना पाठीशी घातल्या
बाबतचा आक्षेप मराठिाडा जनता विकास पररगदे च्या सदयाींनी माहे ऑग् २०१४
मध्ये िा त्यादरम्यान मा. अप्पर मख्
ु य सधचि, गह
ृ याींच्याकडे लेखी ननिदे नाद्िारे
नोंदविला होता,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केबीसी प्रकरर्ी गुन्हा नोंदिून न घेर्ाऱ्या परभर्ी येथील पोलीस
अधधकाऱ्याींविरुध्द भा.द.वि. १६६ (अ) च्या ननयमाप्रमार्े गुन्हे नोंदविण्यात यािेत

अशी मागर्ी थाननक िराज्य सींथेचे लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१५ दरम्यान मा.
मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे ,हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, विविध कारर्े दाखवित परभर्ी येथील पोलीसाींनी केबीसी मधील
गींत
ु िर्क
ु दाराींच्या तक्रारी नोंदिन
ू न घेतल्याने त्या तक्रारदाराींनी परभर्ी स्जल्हा सत्र
न्यायालय ि उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे याधचका दाखल केल्याने
न्यायालयाींनी

पोलीस

अधस् क्षक,

अप्पर

पोलीस

अधस् क्षक

ि

इतर

पोलीस

अधधकाऱ्याींनी गुन्हे नोंदिून घ्यािेत असे आदे श सन २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ठदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, केंद्र शासनाने भा.द.वि. १६६ च्या कलमात सध
ु ारर्ा करुन १६६ (अ)
असा बदल करुन गन्
ु हा न नोंदविर्ाऱ्या अधधकाऱ्याींविरुध्दच गन्
ु हा नोंदविण्यात यािा

असे आदे श माहे जुन, २०१३ मध्ये िा त्या दरम्यान राज्य शासनास कळविल्याप्रमार्े
परभर्ी येथील पोलीस अधधकाऱ्याींच्याविरुध्द गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे त काय,

(५) नसल्यास, सींबींधधत पोलीसाींचा बचाि करण्याचे धोरर् राबविण्यात येत आहे
काय,
(६) उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानस
ु ार काय कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४), (५) ि (६) नाही.
तक्रार अजि प्राप्त होण्यापूिी ठदनाींक १३/०७/२०१४ रोजी केबीसी कींपनीविरुद्ध

कोतिाली पोलीस ्े शन येथे गु.र.नीं.१३६/१४ भा.दीं .वि.कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१,
३४ ि एमपीआयडी अॅक्् १९९९ च्या कलम ३ ि ४ प्रमार्े गन्
ु हा दाखल करुन तपास

सू 
ु करण्यात आला आहे . तक्रारदाराींच्या तक्रारी स्िकारुन कींपनीविरुद्ध पि
ु ी दाखल
झालेल्या गुन््यात सदर तक्रारीचा समािेश केलेला असून गुन्हा नोंदिून घेत
नसल्याबाबतचा आक्षेप हा ननराधार ि तर्थयहीन असल्यामुळे पोलीस अधधका-याींविरुद्ध
कारिाई करण्याचा ि त्याींचा बचाि करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबईिर झालेल्या अनतरे िी हल्ल्यानांतर सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने बॅररिेट लािून व्याप्त
(२२)

*

िरयायात आलेले रस्ते ि पदपथ मोिळे िरयायाबाबत

७१६७

श्री.जनाादन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,

डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुींबईिर झालेल्या अनतरे की हल्ल्यानींतर सुरक्षेच्या दृष्ीने बॅररके् लािून व्याप्त
करण्यात आलेले रते ि पदपथ मोकळे करण्यासाठी पाशलकेने ताज हॉ्े लसह

रायडन्् ि ्ॉक एक्चें जला कारर्े दाखिा नो्ीस पाठिन
ू ही दोन्ही व्यिथापनाींनी
दल
ि केल्याचे पाशलकेच्या ए विभागाचे सहाय्यक याींनी साींधगतल्याचे ठदनाींक ४ मे,
ु क्ष
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, रते ि पदपथ मोकळे करण्याबाबत शासनाने काय कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारर्े काय
आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) बह
ृ न्मींुबई महानगरपाशलका अधधका-याींनी पाहर्ी केली असता, ताज हॉ्े ल
बाहे रील रते ि पदपथािर बॅररकेड्स लािून दगडी बाींधकाम केलेले असल्याने सदर

हॉ्े लच्या व्यिथापनास ठदनाींक १८.०६.२०१५ रोजी रुपये ६,१४,२५,४७५/- इतके शुल्क
भरण्याबाबत नो्ीसाद्िारे कळविलेले आहे .
मींब
ु ई ्ॉक एक्सचें ज याींनी रत्यािर उभारलेल्या बॅररकेड्ससाठी त्याींना
रुपये १,२०,०३,६००/- इतकी रक्कम भरण्याबाबत महानगरपाशलकेमार्फित नो्ीसाद्िारे
कळविले आहे .

हॉ्े ल ओबेरॉय रायडीं् याींनी पदपथािर उभारलेल्या बॅररकेड्ससाठी रुपये

१६,०९,९२०/-

इतकी

कळविलेले आहे .

रक्कम

भरण्याबाबत

महानगरपाशलकेमार्फित

नो्ीसीद्िारे

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेतर्फे हॉ्े ल ताज महल पॅलेस व्यिथापनास ठदनाींक
१८.०६.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये पत्र शमळाल्यापासून १५ ठदिसाींत रते ि पदपथ

मोकळे न केल्यास सदरील रते ि पदपथ महानगरपाशलकेतर्फे मोकळे करण्यात
येतील असे कळविण्यात आलेले आहे .

हॉ्े ल रायडें् व्यिथापनाने रुपये १६,०९,९२०/- इतक्या शुल्कापैकी रुपये
१४,७६,०००/- शुल्काचा भरर्ा केलेला आहे . तसेच हॉ्े ल व्यिथापनाने रत्यािर
ठे िलेले बॅररकेड्स पदपथाच्या बाजूला ठे ऊन हॉ्े लसमोरील पदपथ पादचा-याींकरीता
मोकळा

केला आहे . त्यामळ
ु े महानगरपाशलकेने सुरक्षेच्या कारर्ाति हॉ्े ल
व्यिथापनास पदपथाच्या बाजल
ू ा बेररकेड्स ठे िण्यास परिानगी ठदलेली आहे .
मींब
ु ई ्ॉक एक्सचें ज व्यिथापनास रत्याींिर लािलेल्या बॅरीकेड्समळ
ु े

ननमािर् होर्ारा अडथळा काढून ्ाकण्यास तसेच महानगरपाशलकेमार्फित कळविण्यात
आलेल्या शुल्काचा भरर्ा करर्ेबाबत ठदनाींक ०८.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये
कळविले आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मुांबईतील उड्डाणपुलाखाली अनधधिृतपणे होणाऱ्या पाकििंगबाबत
(२३)

*

पािसिर :

६८२८

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील उड्डार्पल
ु ाखाली होर्ारे अनधधकृत पाककांग बींद करािे, असे आदे श
न्यायालयाने ठदले असतानाही शहरातील अनेक उड्डार्पुलाखाली आजही मोठ्या
प्रमार्ािर अनधधकृतपर्े पाककांग सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही उड्डार्पुलाखाली शभकारी ि अींमलीपदाथि सेिन करर्ाऱ्याींनी
आपले अड्डे तयार केले असून त्याठठकार्ी घातपात होण्याची शक्यता आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब क्रमाींक १ ि २ नस
ु ार शासनाने याची चौकशी िा पाहर्ी
केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकगि काय आहे त ि त्याअनुगींगाने अनधधकृत पाककांग
तात्काळ बींद करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कारिाईस होत असलेल्या ठदरीं गाईची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय. तथावप, उड्डार्पुलाखाली असलेले शभकारी तसेच अींमली पदाथि सेिन
करर्ाऱ्याींविरुद्ध िेळोिेळी पोलीसाींकडून कारिाई करण्यात येते.

(३) ि (४) मींब
ु ई शहरातील महाराषर राज्य रते विकास महामींडळ, बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाशलका आणर् मींब
ु ई महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरर् याींनी बाींधलेल्या
उड्डार्पुलाखाली

होर्ारे

पाकींग

सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीकोनातून

बींद

करण्याचा

धोरर्ात्मक ननर्िय तत्काशलन मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक २७.६.२००८
रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे . त्या अनुगींगाने कायििाही करण्याच्या

सच
ू ना सींबींधधताींना दे ण्यात आलेल्या आहे त. महाराषर राज्य रते विकास महामींडळाने

बाींधलेल्या उड्डार्पल
ु ाखालील जागा पे अॅण्ड पाकि तत्त्िािर कींत्रा्दाराींना दे ण्यात
आल्या होत्या. त्या जागा ताब्यात घेण्यात आल्या असून त्याींचे सुशोशभकरर्
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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पुणे महानगरपासलिेच्या मुख्य इमारतीचे सेफ्टी डडडट ननयसमत िरयायाबाबत
(२४)

*

७९७९

श्री.अननल

भोसले,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह
पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पुर्े महानगरपाशलकेच्या मुख्य इमारतीचे यािगीचे से््ी ऑडड् र्फायर र्फाय्ीींग

यींत्रर्ामध्ये त्रु्ी आढळल्यामुळे आणर् प्रमार्पत्र सादर न केल्यामुळे झाले नसल्याचे
माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात ननदशिनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनाकडून ऑडड्
ननयशमत (दरिगी) होण्याकररता कोर्ती कायििाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े कोर्ती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पुर्े महानगरपाशलकेच्या मख्
ु य इमारतीमध्ये अस्तत्िात
असर्ारी अस्नशमन यींत्रर्ा अधधक सक्षम ि अद्ययाित करण्यासाठी िाढीि यींत्रर्ा

बसविण्याचे काम सुरु असल्याने यािगीचे से््ी ऑडड् झालेले नाही, ही ितुस्थती
आहे .

िाढीि यींत्रर्ा बसविण्याचे ९० ्क्के काम पूर्ि झाले आहे . उििररत कामे

प्राधान्याने पर्
ू ि करण्याचे ननयोजन असन
ू तद्नत
ु र पर्
ु े महानगरपाशलकेमार्फित र्फायर
से््ी ऑडी् करुन घेण्यात येर्ार आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------िळिा (जज.ठाणे) येथील ९१ धोिादायि इमारतीांची पुनतापासणी िरयायाबाबत
(२५)

*

८१२७

श्री.सांजय दत्त :

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळिा (स्ज.ठार्े) येथील ९१ धोकादायक इमारतीींना ठार्े महानगरपाशलका
प्रशासनाने जागा ररकामी करण्याच्या नो्ीसा बजािल्या असल्याचे ठदनाींक १९ एवप्रल,
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी येथील रठहिाशाींनी ित:च्या खचािने अनेक इमातीींची
दरु
ु ती केली असल्याने या इमारतीची पन्
ु हा पाहर्ी करुन शहाननशा करािी, अशी
मागर्ी येथील रठहिाशाींनी सींबींधीत विभागाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िखचािने बाींधलेल्या इमारतीची शासनाने पुनतिपासर्ी
केली आहे काय,
(४)

अद्याप,

याबाबत

कोर्तीच

कायििाही

करण्यात

आली

नसल्यास

त्याची

सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
ठार्े महानगरपाशलकेमधील कळिा प्रभाग सशमती अींतगित ८४ धोकादायक
ि

अनतधोकादायक इमारती अशा एकूर् ९१ इमारतीींना महाराषर महानगरपाशलका

अधधननयमातील कलम २६४(१), (२) ि (३) नुसार नो्ीसा बजाविण्यात आलेल्या
आहे त. तसेच ठदनाींक १९.०४.२०१५ रोजी थाननक ितिमानपत्रात अशा इमारतीला

ननिासी िापराकरीता अत्यींत धोकायदायक असल्याबाबतच्या नो्ीसा बजािून अशा
इमारतीींचा िापर न करण्याबाबत जाठहर आिाहन करण्यात आले होते.

महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम २६८ (५) अन्िये ३७ इमारतीींना,

खाली करण्याबाबत पोलीस विभागास कळविण्यात आलेले आहे ि उििररत ४६
इमारतीबाबत कलम २६८(५) अन्िये तात्काळ कायििाही करण्यात येत आहे .
(२) ि (३) होय.
कळिा प्रभाग सशमती क्षेत्रातील २ धोकादायक इमारतीींची दरु
ु तीस परिानगी

दे ण्याबाबतची

मागर्ी

महानगरपाशलकेच्या

आली

पॅनेलिरील

होती.

ताींबत्रक

त्यानुसार

सदर

सल्लागाराींमार्फित

इमारतीींची

तपासर्ी

सींबींधधत

रठहिाशी

सींघ/इमारत मालकाकडून माहे जल
ु ै, २०१५ अखेरपयांत करुन घेण्यात येत आहे .

७ अनतधोकादायक इमारतीपैकी ६ इमारती ननषकासीत करण्यात आल्या

आहे त.

एका

इमारतीबाबत

थैयत
ि ा

प्रमार्पत्र

तपासण्याकररता

स्व्ह.जे.्ी.आय.

सींथेमार्फित ताबत्रक अहिाल प्रलींबबत आहे .
मुींबई महानगरपाशलकेने धोकादायक इमारतीींबाबत तयार केलेल्या प्रर्ालीची

पषृ ्ी. मा. उच्च न्यायालयाने केलेली आहे . सदर योजना ठार्े महानगरपाशलकेने
अींधगकृत करािी याबाबत त्याींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मुांबई-गोिा महामागाािरील िाहतुिीची होणारी िोंडी ि अपषाताची सांख्या िमी
िरयायासाठी िराियाची उपाययोजना

(२६)

*

७७२०

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.प्रिाश

गजसभये,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हे मांत टिले,
श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.अननल

तटिरे ,

श्री.गरु
ु मख
ु

जगिानी :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-गोिा महामागाििरील पळपे, महाड, नागोठार्े ही ठठकार्े धोकादायक
असल्याने त्या मागाििरील िाहतक
ु ीची होर्ारी कोंडी ि अपघाताची िाढती सींख्या
लक्षात घेता मत्ृ यूचा सापळा झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यासींदभाित

पररिहन

विभाग,

पोलीस

ि

महामागि

प्राधधकरर्

अधधकाऱ्याींची बैठक घेण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार प्रश्न भाग (१) बाबत िाहतुकीची होर्ारी कोंडी ि
अपघाताची सींख्या कमी करण्यासाठी शासनाने कोर्त्या उपाययोजना सच
ु विल्या
आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई-गोिा महामागाििरील पळपे येथे सन २०१३ पासून
मे, २०१५ या कालािधीत झालेल्या २ अपघाताींमध्ये १ मयत ि दोन जर् जखमी
झालेले आहे त.
महाड आणर् नागाठार्े या ठठकार्ी सन २०१३ पासन
ू झालेल्या अपघाताींची

आकडेिारी खालीलप्रमार्े आहे .
सन
महाड
नागाठार्े

२०१३

२०१४

मे, २०१५ अखेर

अपघात

१२७

१११

४६

मत्ृ यू

२१

२०

१३

अपघात

५६

६६

२८

मत्ृ यू

१९

९

८

पळपे येथे राषरीय महामागि क्र.४, ४ब ि १७ असे तीन महामागि एकत्र
येतात. तसेच, मुींबई-गोिा महामागािचे काम सुू  असल्याने ब-याच ठठकार्ी िाहतूक
िळविण्यात आलेली आहे . त्यामुळे या ठठकार्ी िाहतूकीचा िेग कमी होतो.
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(२) पळपे येथील िाहतूक कोंडीबाबत निी मुींबई पोलीस िाहतूक शाखेने सिि
सींबींधधताींची बैठक आयोस्जत केली होती.

(३) पळपे सकिल या ठठकार्ी ४ रते एकबत्रत येतात. आणर् हलके, जड-अिजड
िाहनाींची िाहतूक जात प्रमार्ात आहे . या ठठकार्ी िाहतूक कोंडी होिू नये याकरीता
िाहतूक कमिचा-याींची ननयशमत नेमर्ूक करण्यात येत.े रात्रीच्या िेळी अींधारात
िाहनाींचा अपघात होिू नये याकरीता पळपे सकिल येथे हायमा् उभारण्यात आले
आहे . तसेच, गनतरोधक
ननयींत्रर्ात आलेली आहे .

बसविण्यात आलेले आहे त. त्यामळ
ु े अपघाताींची सींख्या

अपघातप्रिर् क्षेत्र, धोकादायक िळर्े, िेगमयािदा, असे सूचना र्फलक

लािण्यात आले आहे त. उक्त ठठकार्ी रॅ म्बलर स्रप, गनतरोधक बसविण्यात आले
आहे त. नागोठार्े याठठकार्ी रत्याचे काम सुू  असल्यामुळे सदर ठठकार्ी र्फायबर

डडव्हायडर ि सूचना र्फलक लािण्यात आलेले आहे त. महामागाििरील अपघाताचे
प्रमार् कमी करण्याकरीता रता सरु क्षा अशभयानाींतगित विविध कायिक्रम राबिन
ू

िाहन चालक ि मालकाींच्या सभा घेऊन त्याींना मागिदशिन ि त्याींच्यामध्ये िाहतूक

ननयमनाबाबत जागत
ृ ी करण्यात येत.े िाहन चालकाींच्या मागिदशिनाकरीता विविध

सूचनाींचे र्फलक लािर्े, साईड पट्टया भरर्े, गनतरोधक लािर्े, रॅ म्बशलींग रीप
लािर्े, कॅ् आईज लािर्े याकरीता सींबींधधत अधधका-याींशी िेळोिेळी पत्रव्यिहार

करण्यात आला आहे . तसेच, मींब
ु ई-गोिा महामागाििर िाहतक
ू ीच्या ननयमाींचे उल्लींघन
करर्ा-या कसुरदार िाहनचालकाींिर मो्ार िाहन कायद्याींतगित सन २०१३ ते मे,

२०१५ पयांत एकूर् १,५३,९१० केसेस करुन रु.१,५६,५५,३००/- एिढा दीं ड िसूल केला

आहे . तसेच पोलीस अधीक्षक, रायगड याींच्या स्जल्हा िाहतूक शाखेने सन २०१४ ते

माहे मे, २०१५ पयांत एकूर् ९४,१५६ केसेस करुन रुपये १,१६,२६,२००/- एिढा दीं ड
िसल
ू केला आहे .

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

मुांबईतील म्हाडाच्या १५० हे क्टर अनतक्रसमत जसमनीिर
(२७)

*

झोपडपट्टी पुनविािास योजना राबवियायाबाबत

६७५४

अॅड.अननल परब :

खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

बाींधण्यासाठी

म्हाडाच्या

१५०

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ

हे क््र

अनतक्रशमत

जशमनीिर

परिडर्ारी

घरे

झोपडपट्टी पन
ु वििकास योजना (एसआरए) राबिण्याच्या म्हाडाच्या
योजनेकडे दल
क्ष
ि
करुन
ही
सिि
जमीन खाजगी विकासकाींच्या ताब्यात दे त असल्याचे
ु
नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, मुींबईत म्हाडाकडे घरे

बाींधण्यासाठी पुरेशी जमीन नसल्यामुळे

म्हाडाच्या अनतक्रशमत जशमनीिरच झोपडपट्टी पुनवििकास योजना राबविण्याचा ननर्िय
घेण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननर्ियामुळे भविषयात सििसामान्याींना म्हाडाच्या कोर्ती घराचे
िप्न विसरािे लागर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर ननर्ियािर र्फेरविचार करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ि (२) हे खरे नाही.

मुींबईमध्ये म्हाडाच्या मुींबई मींडळाच्या जशमनीिर काही ठठकार्ी झोपडपट्टया

असून शासनाच्या प्रचशलत धोरर्ाींनुसार सदर झोपडयाींचे

पन
ु ििसन करर्े आिश्यक
आहे . म्हाडा प्राधधकरर्ाच्या ठदनाींक ०६.०८.२०१३ च्या ठरािानस
ु ार अशा झोपडपट्टयाींचा
विकास म्हाडातर्फे करण्याचा ननर्िय घेण्यात आला आहे . तथावप िरील ठरािापूिी

झोपडपट्टी पुनििसन प्राधधकरर्ाने त्याींच्यातर्फे म्हाडाच्या जशमनीिर राबविण्यात येर्ाया एकूर् ९६ प्रकरर्ाींमध्ये पररशशष् २ तयार करण्यास म्हाडास कळविले होते.
त्यापैकी ७ प्रताि पुनराित्ृ ती झालेले असल्याने उििररत ८७ प्रताि प्रलींबबत होते.

त्यापैकी १५ प्रकरर्ाींची म्हाडातर्फे योजना राबविल्यास हाऊशसींग ्ॉक उपलब्ध
होर्ार नाही असे ननदशिनास आल्याने सदर १५ प्रकरर्ाींसाठी म्हाडाने ना हरकत
प्रमार्पत्र झोपडपट्टी पुनििसन प्राधधकरर्ास ठदले आहे .

उििररत ७२ प्रकरर्ाींपैकी पहाडी, गोरे गाि येथील २२ झोपड्याींबाबत मा.उच्च

न्यायालयात याधचका प्रलींबबत असन
तत
ू
ु ािस त्या प्रकरर्ाींमध्ये पररशशष् २ ची
कायििाही शक्य होत नाही. सुमारे १८ ते २० हे क््र इतक्या जागेिरील शशल्लक ५०
प्रकरर्ाींमध्ये म्हाडाच्या ठरािाप्रमार्े म्हाडाकडून पुनवििकास कराियाचा होता. तथावप,

मा.मुींबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलींबबत ीी.अिधेश नतिारी विरुद्ध महाराषर शासन या
प्रकरर्ातील मा.मुींबई उच्च न्यायालयाचे अींतररम आदे श विचारात घेता सदर ५०
प्रकरर्ाींमध्ये झोपडपट्टी पन
ु ििसन प्राधधकरर्ाने यापि
ू ीच योजना प्रतावित केलेली
असल्याने त्यािर म्हाडाकडून योजना राबविता येर्ार नाही असा ठराि झोपडपट्टी
पुनििसन प्राधधकरर्ाने ठदनाींक ०१.०१.२०१४ रोजी मींजुर केला आहे . या पररस्थतीत

िर नमूद १५ ते २० हे क््र जशमनीिरील ५० प्रकरर्ाींमध्ये म्हाडाकडून पररशशष् २ ची
कायििाही करण्याचे म्हाडाच्या विचाराधीन आहे .

(३) हे खरे नाही. म्हाडाच्या जशमनीिर परिडर्ाऱ्या घराींच्या योजना राबविण्याचे
म्हाडाचे

धोरर्

असून

त्यानुसार

म्हाडाकडून

बाींधण्यासाठी योजना प्रतावित आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

जातीत

जात

परिडर्ारी

घरे
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चें बूर (मुांबई) येथे खाजगी इन्स्टीटयूट स्थापन िरून विद्यार्थयािंची
लाखो रुपयाांची फसिणि
ू िेल्याच्या षटनेबाबत

(२८)

*

रुपनिर :

७११७

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मॅकेननकलचे चाींगले शशक्षर् दे ण्याचे आशमग दाखिून खाजगी इन््ी्यू् थापन
करत एका ठगाने विद्यार्थयाांची लाखो रुपयाींची र्फसिर्ूक केल्याची घ्ना चें बूरमध्ये
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरर्ाची चौकशी करुन दोगीींिर कोर्ती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारचा गुन्हा चें बूर पोलीस ठार्े येथे दाखल
झालेला नाही.

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------सशरगाि (ता.असलबाग जज.रायगड) येथील श्री.असलखान हमीदखान पठाण याांच्या
िुटुांनबयाांना तेथील मस्
ु लीम समाजाने िाळीत टािल्याबाबत
(२९)

*

८३४१

श्री.अननल तटिरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) शशरगाि (ता.अशलबाग, स्ज.रायगड) येथील ीी.अशलखान हमीदखान पठार् याींच्या
कु्ुींबबयाींना तेथील मुलीम समाजाने मागील ३० िगािपासून िाळीत ्ाकले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी ीी.पठार् याींनी पोयनाड पोलीस ्े शनला तक्रार
नोंदविली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) ीी.पठार् याींनी ठदलेला तक्रार अजि पोयनाड पोलीस ठार्े येथे ठदनाींक ३०.४.२०१५
रोजी प्राप्त झाला आहे .
(३) याप्रकरर्ी ीी.पठार् याींना िाळीत ्ाकलेले नसून तक्रार केलेल्या व्यक्तीींशी
त्याींचे चाींगले सींबींध असून त्याींना कोर्त्याही साििजननक ठठकार्ी मज्जाि केलेला

नाही. सिि समाज त्याींच्या घरगुती कायिक्रमाींना हजर असतो. तसेच ीी.पठार् याींचे
तक्रार केलेल्या व्यक्तीींशी िैर नसल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे . सदर प्रश्न

सामोपचाराने शम्िण्यासाठी पोयनाड पोलीस ठाण्यात बैठक घेण्यात आली. त्यात
कोर्तीही तक्रार नसल्याचे ीी.पठार् याींनी जबाबत नमुद केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील अनधधिृत बाांधिाम अधधिृत िरयायाबाबत
(३०)

*

८३००

श्री.महादे ि जानिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अनधधकृत बाींधकामे अधधकृत करण्याबाबत विधी ि न्याय विभागाचा
ि महसूल विभागाचा अहिाल राज्य शासनास प्राप्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अनधधकृत बाींधकामे अधधकृत करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, राज्यातील नागरी भागातील अनधधकृत बाींधकामाींना
ननबांध/आळा

घालण्याकररता

धोरर्

ठरविण्यासाठी

नेमलेल्या

सशमतीने

ठद.

०५/०३/२०१५ रोजीचे पत्रान्िये शासनास सादर केला आहे . सदर अहिालाचे अनग
ु ींगाने
विधी ि न्याय विभागाचे अशभप्राय प्राप्त झाले आहे त.

(२) राज्यातील नागरी भागातील बेकायदे शशर बाींधकामाींना ननबांध/आळा घालण्याकरीता
धोरर् ठरविण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या सशमतीच्या अहिालामध्ये कोर्ती बाींधकामे

ननयमीत होऊ शकतील तर कोर्ती बाींधकामे ननयमीत होर्ार नाहीत याची पष्ता
केलेली आहे . शासन तरािर सशमतीचा अहिालातील शशर्फारशीचा अ्यास करुन
त्यािर शासनातर्फे अींनतम ननर्िय घेण्यात येर्ार आहे .
(३) लागू नाही.

-----------------
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(३१)

*

मुांबईतील विविध भागातील नागररिाांना जल जोडयाया दे यायाबाबत
६९४९

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) मींब
ु ईतील कुलाि, लो्स कॉलनी, बैंगनिाडी, शशिाजीनगर, गोिींडी, दे िनार येथे
माहे जानेिारी, २०१४ ते र्फेब्रुिारी, २०१५ या कालािधीत पाशलकेकडे पाण्याच्या

जोडर्ीसाठी अजि केलेल्याींची सींख्या १७० च्या िर असून ररतसर प्रकक्रया पूर्ि करुनही

पाण्याच्या जोडण्या शमळत नसल्याचे ठदनाींक ६ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररतसर अजि केलेल्या सििसामान्य नागररकाींना पाण्याच्या जोडण्या
दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) जानेिारी, २०१४ ते र्फेब्रुिारी, २०१५ या कालािधीत कुलाि येथे निीन जलजोडण्या

दे ण्याबाबत ४८२ अजि तर लो्स कॉलनी, बैंगनिाडी, शशिाजीनगर, गोिींडी, दे िनार या
एम/पूिि

विभागात

निीन

जोडण्या

दे ण्याबाबत

२५२७

अजि

महानगरपाशलकेकडे प्राप्त झाले आहे त.

बह
ृ न्मुींबई

त्यापैकी कुलाि विभागात एकूर् ४१७ तर एम/पूिि विभागातील १८२७ इतक्या

जलजोडण्याींचे प्रताि मींजूर करुन त्याींना जलजोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.

उििररत अजिदाराींनी त्याींना जलजोडर्ीबाबतची कागदपत्रे ि अ्ी ि शतींची

पूतत
ि ा

केल्यानींतर

त्याींना

जलजोडर्ी

दे ण्याबाबतची

कायििाही

महानगरपाशलकेमार्फित प्रचशलत ननयमानस
ु ार करण्यात येईल.

बह
ृ न्मुींबई

(३) हे खरे नाही.

----------------औरां गाबाद शहरातील गुांठेिारी िसाहती ि सातारा दे िळाई (औरां गाबाद)
पररसरातील अनधधिृत बाांधिामे ननयसमत िरयायाबाबत

(३२)

*

७४५५

श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.धनांजय

मुांडे, श्री.अमरससांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९४७ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१)

राज्यातील

अनधधकृत

बाींधकामे

ननयशमत

करण्यासाठी

मुींबई

महापाशलका

आयक्
ु ताच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने ठदलेला अहिाल शासनाने तत्ित: मान्य
केल्याचे मा.मख्
ु यमींत्री याींनी माहे एवप्रल, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान जाहीर केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या शशर्फारशीमुळे राज्यातील ७० ते ७५ % अनधधकृत बाींधकामे
ननयशमत होण्यास मदत होर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद शहरातील गींठ
ु े िारी िसाहती ि सातारा दे िळाई (औरीं गाबाद)
परीसरातील अनधधकृत बाींधकामे ननयशमत करण्यासाठी कायििाही करर्ार आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) राज्यातील नागरी भागातील बेकायदे शशर बाींधकामाींना ननबांध/आळा घालण्याकरीता
धोरर् ठरविण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या सशमतीच्या अहिालामध्ये कोर्ती बाींधकामे
ननयमीत होऊ शकतील तर कोर्ती बाींधकामे ननयमीत होर्ार नाहीत याची पष्ता

केलेली आहे . शासन तरािर सशमतीच्या अहिालातील शशर्फारशीचा अ्यास करुन
त्यािर शासनातर्फे अींनतम ननर्िय घेण्यात येर्ार आहे .
(३)

सशमतीचा

अहिाल

हा

राज्यातील

सिि ननयोजन

प्राधधकरर्ाींच्या

हद्दीतील

अनधधकृत बाींधकामाींच्या बाबतीत आहे यामध्ये औरीं गाबाद महानगरपाशलका तसेच
सातारा दे िळाई (औरीं गाबाद) याींचाही समािेश आहे .

(४) सशमतीने सादर केलेल्या अहिालािर शासन तरािर कायििाही सुरु आहे .
(५) लागू नाही.

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

दादर (मुांबई) रे ल्िे स्थानिाच्या िेशिसुत उड्डाणपूलाखाली
(३३)

*

फेररिाल्याांनी िेलेले अनतक्रमण

७२३३

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप,

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.रामहरी रुपनिर :
खुलासा करतील काय :(१)

दादर

(मुींबई)

रे ल्िे

थानकाच्या

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
पस्श्चमेकडील

केशिसुत उड्डार्पूलाखाली

ररकाम्या गाळयाींच्या ठठकार्ी अनधधकृत र्फेररिाल्याींनी अनतक्रमर् करण्यास सरु
ु िात
केली असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, िातविक िररल जागा पूिी अिनी र् सह अनेक सींथाींना
भाडेतत्िािर दे ण्यात आली होती नींतर ही जागा मनपाने ताब्यात घेऊन कायािलय
तोडली

ि

गाळे

सििसामान्याींना

खल
ु े

केले

मात्र

या

खल्
ु या

केलेल्या

जागेत

सुशोशभकरर्ाचे काम सुरु असुनही प्रत्यक्षात हे गाळे काही असामास्जक तत्िानी
ताब्यात घेतले असुन त्या जागा काही र्फेरीिाल्याींना भाडयाने ठदल्या आहे त हे पाहता

शासनाने याबाबत चौकशी करुन अनधधकृत र्फेरीिाल्याींिर कारिाई करण्याच्या दृष्ीने
काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) महानगरपाशलकेमार्फित शशिाजी पाकि पोलीस ठार्े ि दादर पोलीस ठार्े याींच्या
मदतीने

दोन

सत्रात

किी

केशिसत
ू

उड्डार्पल
ु ाखालील

गाळे

ि

पररसरातील

अनधधकृत र्फेररिाल्याींिर अनतक्रमर् ननषकासनाची कारिाई ननयशमतपर्े करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------षाटिोपर (मांब
ु ई) येथील रमाबाई आांबेडिर नगरमध्ये उभारयायात
(३४)

*

आलेल्या अनधधिृत मोबाईल टॉिसाबाबत

७६४८

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) घा्कोपर (मुींबई) येथील रमाबाई आींबेडकर नगरमध्ये सन २०१० मध्ये

उभारण्यात आलेल्या अनधधकृत मोबाईल ्ॉिसिमुळे नागररकाींच्या आरोयाला धोका

ननमािर् झाला असून पाशलकेचे एन विभाग कायािलय याकडे दल
ि करीत असल्यामुळे
ु क्ष
मोबाईल ्ॉिसि उभारर्ा-या पींकज गप्ु ता नािाच्या व्यक्तीच्या जाचास कीं्ाळून तेथील
त्रत रठहिाशाींनी जनआींदोलन करण्याचा इशारा ठदला असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या
दस
ु ऱ्या आठिड्यात ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नागररकाींनी

मुींबई

सदरील

अनधधकृत

महानगरपाशलकेच्या

्ॉिरिर
एन

कारिाई

विभाग

करािी

कायािलय,

म्हर्ून
मुींबई

तेथील
उपनगर

स्जल्हाधधकारी कायािलयाकडे गत पाच िगािपासन
ु पाठपरु ािा करत असताना सींबींधधत
प्रकरर्ी कोर्तीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच
चौकशीच्या अनग
ु ींगाने दोगी आढळून आलेल्याविरुध्द शासनाने काय कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या “एन” विभाग कायािलयात
याबाबत रठहिाशाींकडून िेळोिेळी
(२)

हे

खरे

नाही.

सदर

तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.

अनधधकृत

्ॉिरच्या

विरोधात

महानगरपाशलकेमार्फित

ठदनाींक ०५/०४/२०१० रोजी महाराषर प्रादे शशक नगररचना अधधननयमाींतगित कलम
५३(१) अन्िये ीी. अमरनाथ गुप्ता ि मेससि भारती इन्फ्रारक्चर शल. याींच्याविरुध्द
नो्ीस

बजाविण्यात

आली

आहे .

तसेच

सदर

नो्ीसधारकाींविरुध्द

महानगरपाशलकेमार्फित पींतनगर पोशलस ठार्े येथे ठदनाींक ११.१०.२०१० रोजी प्रथम
खबरी अहिाल नोंदिन
ू गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

तथावप ्ॉिर ॲण्ड इन्फ्रारक्चर प्रोिायडसि असोशसएशन आणर् इतर याींनी

मा. उच्च न्यायालयात याधचका क्र. २०४३/२०१४ दाखल करण्यात आलेली असून, मा.
उच्च न्यायालयाने, मोबाईल ्ॉिसि बींद करण्याकररता ि त्याींचा िीज पुरिठा खींडीत

करण्याकररता कारिाई करु नये ि ज्या ठठकार्ी अशाप्रकारे िीज पुरिठा खींडीत

केलेला असेल तर पन्
ु हा त्याची जोडर्ी करािी असे आदे श ठदनाींक १२.०९.२०१४ रोजी
महापाशलका ि इतर प्राधधकरर्ाींना ठदले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------बह
ृ न्मुांबई महानगरपासलिेच्या उद्यान विभागाने िाांददिली (मुांबई) येथील
(३५)

*

ठािूर जव्हलेज मधील झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत

८२२०

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) खाजगी जागािरील झाडाींच्या र्फादयाींची छा्र्ी करण्याची परिानगी घेतलेल्या
बह
ु ई महानगर पाशलकेच्या उद्यान विभागाने काींठदिली येथील ठाकूर स्व्हलेज
ृ न्मींब
मधील

९०

र्फू्

रोड

जींक्शन

ते

शशिम

हॉ्े ल

रत्यािरील

१५८

झाडाींची

बुींध्यापयित तोडर्ी नेमलेल्या कींत्रा्दाराने केली आहे अशी तक्रार तेथील रठहिाश्याींना
केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(३) तसेच झाडाची छा्र्ी करण्याऐिजी बींध्
ु यापयित तोडर्ी करर्ारे कींत्रा्दार आणर्
त्याकडे दल
ि
करर्ारे उद्यान विभागाचे अधधकारी याींच्यािर शासनाने कोर्ती
ु क्ष
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त,
(५) तसेच विकासकाींना निीन इमारती बाींधताना चारही बाजूस झाडे लािर्े सक्तीचे
करर्ार काय ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अश्या प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली होती हे खरे आहे .
(२)

सदर

तक्रारीच्या

अनुगींगाने,

महानगरपाशलकेमार्फित

पाहर्ी

केली

असता,

महानगरपाशलकेच्या आर/दक्षक्षर् विभागातील ठाकुर कॉम्पलेक्समध्ये ९० र्फु् रोड
जींक्शन शशिम हॉ्े ल रत्यािरील १५८ झाडे बुींध्यापयांत कापण्यात आलेली नसून

सदर झाडाींची अनतररक्त िाढ झालेल्या र्फाद्याींची छा्र्ी महानगरपाशलकेमार्फि त
ननयुक्त केलेल्या कींत्रा्दारामार्फित करण्यात आली असल्याचे ननदशिनास आले.

तसेच सदर ठठकार्ी ६ पजिन्य िक्ष
ू ाििाने
ृ , शमलीबग या कक्काच्या प्रादभ

मत
ृ झाली असल्याचे ननदशिनास आले. सदर मत
ृ िक्ष
ृ / र्फाींदी पडून जीवित िा वित्त
हानी ्ाळण्यासाठी सदर मत
ृ िक्ष
ृ कापण्यात आले आहे त.

तथावप सदर रत्यािरील झाडाींची छा्र्ी योय प्रमार्ात करण्यात आलेली

आहे .
(३) ि (४) सदर प्रकरर्ी कींत्रा्दार अथिा अधधकारी दोगी आढळून आले नाही.

(५) िक्ष
ु ार प्रती १०० चौ.मी. मोकयया जागेसाठी २ िक्ष
ृ प्राधधकरर्ाच्या मानकानस
ृ ि
प्रती १०० मी. मनोरीं जन मैदानासाठी ५ िक्ष
ृ लािर्े विकासकास बींधनकारक आहे .
----------------िळिा (ठाणे) येथील छ्पती सशिाजी महाराज रुग्णालयात
िैद्यिीय सुविधाांचा असलेला अभाि
(३६)

*

७५४६

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कळिा (ठार्े) येथील छत्रपती शशिाजी महाराज रुर्ालयात िगािला सम
ु ारे

११०० रुर्ाींच्या तसेच दर ठदिसाला ४ ते ५ रुर्ाींच्या मत्ृ युच्या घ्ना घडत
असल्याचे ठदनाींक १ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर रुर्ालयात तातडीने औगधोपचार उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने
औगधाींचे दक
ु ान नसल्याने तसेच डॉक््र साििजननक सट्ट
ु ीच्या ठदिशी रुर्ालयातच
येत नसल्याने रुर् मत्ृ यू पाित असल्याच्या घ्ना घडत असल्याचे थाननक

नगरसेिक ि लोकप्रनतननधीींनी महानगरपाशलका प्रशासनास ि मा.साििजननक बाींध काम
मींत्री तथा पालकमींत्री ठार्े स्जल्हा याींचेही त्याचसुमारास (ठदनाींक १ मे, २०१५)
ननदशिनास आर्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित चौकशी करण्यात आली आहे काय ि
चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुसार िैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन न दे र्ाऱ्याींविरुध्द ि

अनुपस्थत राहर्ाऱ्या िैद्यकीय अधधकाऱ्याविरुध्द शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठार्े महानगरपाशलकेच्या छत्रपती शशिाजी महाराज
रुर्ालयात ठदनाींक १ मे २०१५ ते ३० जून २०१५ कालािधीत १६७ मत्ृ यू झाले असून
मत्ृ यूचे सरासरी प्रमार् २ ते ३ प्रनतठदन इतके आहे .

(२) सदरहू विगयासींदभाित मा. पालकमींत्री अथिा महानगरपाशलकेच्या प्रशासनास
ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबई मधील मेरो रे ल्िे टप्पा-३ हयािररता िाही इमारती
बाधधत होत असल्याबाबत

(३७)

*

८४२५

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई मधील मेरो रे ल्िे ्प्पा-३ हयाकररता काही इमारतीींना हलिािे लागर्ार
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये शासनाच्या कोर्त्या मख्
ु य इमारतीींचा समािेश आहे ,
(३) इमारती हलिण्याबाबत शासनाचे धोरर् काय आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) मींब
ु ई मेरो रे ल्िे लाईन-३ च्या सी.एस.्ी. थानकामळ
ु े आझाद मैदान येथील

ननयींत्रक शशधािा्प याींच्या अधधपत्याखालील कायािलय, महालक्ष्मी मेरो थानकामळ
ु े
नागरी सींरक्षर् ि होमगाडि कायािलय, एम.आय.डी.सी. थानकामुळे गुन्हे प्रक्ीकरर्
शाखा/गुन्हे अन्िेगर् विभाग ि पोशलस अधधकारी ि कमिचारी याींची ननिासथाने

बाधधत होत आहे त. तसेच विधानभिन थानकामुळे अधधदान ि लेखा कायािलय,
महाराषर

प्रशासककय

न्याय

प्राधधकरर्,

अशभयोग

सींचालनालय,

रोजगार

ि

ियींरोजगार मागिदशिन केंद्र इत्यादी १७ कायािलये बाधधत होत आहे त.
(३) सदर प्रकल्पाच्या कालािधीत शासकीय कायािलयाींची जागा ही र्फार थोडया
प्रमार्ात कायमिरुपी लागर्ार असुन बहुताींशी जागा ही प्रकल्प पूर्ि होई पयांत
तात्पुरत्या िरुपात लागर्ार आहे . सदर प्रकल्प पर्
ू ि झाल्यानींतर सींबींधधत

कायािलयाला ननयमाप्रमार्े अनज्ञ
ु ेय जागा त्याच ठठकार्ी मींब
ु ई मेरो रे ल कॉपोरे शन
शल. (एम.एस.आर.सी.एल) मार्फित इमारत बाींधन
दे ण्याचे ननयोस्जत आहे . सदर
ू
प्रकल्पाचे कामकाज चालू असताना शासकीय कायािलयाींना सध्या ते ज्याठठकार्ी

आहे त त्या ठठकार्च्या जिळपास शासकीय, ननमशासकीय ककीं िा खाजगी जागा
भाडेतत्िािर घेिून थलाींतररत करण्याचे ननयोस्जत आहे .

विधानभिन थानकामळ
ु े बाधधत होर्ाऱ्या शासकीय कायािलयाींसाठी सामान्य

प्रशासन विभागाच्या ननदे शानस
ु ार ि मागिदशिनानस
ु ार खाजगी जागा भाडेतत्िािर
घेण्यात येत आहे त ि त्यासाठी ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात आली आहे . त्यासाठी
कालबध्द कायिक्रम आखण्यात आला आहे .
----------------िेईएम रुग्णालयात परळ (मांब
ु ई) डॉक्टर आणण पररचाररिाांच्या
(३८)

*

हलगजीपणामुळे रुग्णाचा झालेला मत्ृ यू

८८७४

श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) लालबाग (मुींबई) येथे राहर्ारे ीी.रमेश सोनोने याींची पत्नी ीीमती ममता सोनोने
याींना

केईएम

रुर्ालयात

ठदनाींक

२०

सप््ें बर,

२०१२

रोजी

िा

त्यासुमारास

औगधोपचारासाठी दाखल करण्यात आले असताना ड्यु्ीिर असर्ाऱ्या डॉक््र आणर्

पररचाररकाींच्या हलगजीपर्ामुळे चक
ु ीचे इींजेक्शन ठदल्यामळ
ु े त्याींचा मत्ृ यू झाला होता,
हे खरे आहे काय,

40
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी राज्य माठहती आयुक्त याींनी गैरहजर राठहलेल्या
डॉक््राींिर शशतभींगाची कारिाई करण्याचे आदे श ठदले आहे त , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली असता सींबींधधताींिर काय
कायििाही केली आहे िा करण्यात येर्ार आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीही कायििाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची सििसाधारर्
कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
ड्यु्ीिर असलेल्या डॉक््र आणर् पररचारीकाींच्या हलगजीपर्ामुळे चुकीचे

इींजेक्शन ठदल्यामुळे ीीमती ममता सोनाने याींच्या मत्ृ यू झाला नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

दे गलूर (ता.जज.नाांदेड) येथील दत्तनगर नां. २ या भागातील
(३९)

*

रस्त्याची दरु
ु स्ती िरयायाबाबत

८९३१

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई

जगताप, श्री.सभ
ु ाष झाांबड :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) दे गलरू (ता.स्ज.नाींदेड) येथील दत्तनगर नीं. २ या भागातील अींतगित रत्याची

दरु िथा झाली असन
ू सदर रत्यािर जागोजागी खड्डे पडल्याने तसेच मरु
ु माऐिजी
लाल मातीचा उपयोग करण्यात आल्याने मुख्य अींतगित रते ननसरडे झाले असून या

रत्यािर नेहमीच अपघात होत असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रत्याची तातडीने दरु
ु ती करुन सदर रता ननयमाप्रमार्े न
करर्ाऱ्या अधधकाऱ्याींिर शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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लातूर येथील विशाल नगर भागातील लोिाांची दहांम्बज ् हॉसलडे
या िांपनीने लोिाांची फसिणि
ू िेल्याबाबत

(४०)

*

९२३३

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातूर येथील विशाल नगर भागात सन २०११ पासून कायिरत असलेल्या ठहींम्बज ्
हॉशलडे या ्ूसि अँड रॅ व्हल्सिचा व्यिसाय करर्ाऱ्या कींपनीत लोकाींनी गुींतिर्ूक
केलेल्या रु.१ को्ी ३ लाख १० हजार ९०० इतक्या रकमेची र्फसिर्ूक केल्याचे माहे
मे, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठिड्यात ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार अपहार प्रकरर्ी सींबींधधताींविरुध्द काय कारिाई करण्यात आली
आहे ,

(३) अद्याप, चौकशी िा कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय,
प्रकरर्ी ठहींम्बज ् हॉशलडेज प्रा.शल. कींपनीच्या १७ सींचालकाविरुध्द पोलीस

्े शन एमआयडीसी लातूर येथे गु.र.नीं. ८७/१५ भा.दीं .वि. कलम ४२०,४०६,३४ ि
एमपीआयडी ॲक्् १९९९ कलम ३ प्रमार्े गुन्हा दाखल आहे .

(२) गुन््याप्रमार्े ७ आरोपीींना ठद.१३/०५/१५ रोजी अ्क करुन ठद.२६/०५/१५ पयित
पोलीस

कोठडी

ररमाींड

घेिून

तपास

करण्यात

आला

तसेच

सदर

कींपनीच्या

कायािलयातन
ू दतािेज तपासासाठी जप्त केले आहे त.

आधथिक गुन्हे शाखा मुींबई याींनी गु.र.नीं. २०/१४ भा.दीं .वि. कलम ४२०, ३४ ि

एमपीआयडी कलम ३ मध्ये दोगारोप दाखल करुन कींपनीचा मालमत्ता सींरक्षक्षत केली

असल्याचे दोगारोप पत्रामध्ये नमूद आहे . उििररत आरोपीींना अ्क करर्े ि पुरािा
हतगत करर्ेिर गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

----------------नासशि शहरातील िाझीगढीला सांरक्षण सभांत
बाांधयायासाठी ननधी समळयायाबाबत
(४१)

*

भोसले :

९३४५

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८३९ ला ददनाांि ८ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नाशशक शहरातील काझीगढी दर पािसाळयात कोसळत असल्यामुळे आगामी
पािसाळयात

येर्ाऱ्या

शसींहथ

कींु भमेळयामध्ये

सदर

गढी

कोसळून

दघ
ि ना
ु ्

्ाळण्यासाठी या गढीला सींरक्षर् शभींत बाींधण्याची लोकप्रनतननधीींनी माहे मे , २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडे मागर्ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नाशशक महानगरपाशलकेची आधथिक स्थती बबक् असल्याने सदरचे
कामासाठी शासनाकडून ननधी ठदला जािा अशी थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे
मागर्ी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाकडून शासनामार्फित कोर्ती तातडीची कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीही कायििाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) ि (३) नाशशक महानगरपाशलका हद्दीतील काझीगढी या भागामध्ये िारीं िार होर्ारे
भूखलन विचारात घेऊन, या ठठकार्ी सींरक्षक शभींत बाींधण्याचे काम हे शसींहथ
कींु भमेळयाच्या अनुगींगाने, नाशशक महानगरपाशलकेला मींजूर केलेल्या ननधीमधून
घेण्याबाबत आयुक्त, नाशशक महानगरपाशलका याींना सुधचत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------समरा-भाईंदर महानगरपासलिेच्या हद्दीतील आददिासीांच्या
जागेमध्ये होणारी अनधधिृत बाांधिामे
(४२)

*

९६१२

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले , श्री.सुननल तटिरे , श्री.राहुल

नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) शमरा-भाईंदर महानगरपाशलका हद्दीत सिे नीं. १४५, ठहसा नीं. १, ३ ि ४ मौजे
शमरा सिे नीं. १४५/१ ते ४ (जन
ु ा) १६/१ ते ४ (निीन) या आठदिासीींच्या जागेमध्ये

बाींधकामाची परिानगी न घेता बाींधकामे सरु
ु असल्याची बाब माहे मे २०१५ मध्ये िा
त्या दरम्यान ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बाींधकामाींबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनग
ु ींगाने दोगी आढळर्ाऱ्या व्यक्तीींिर शासनामार्फित
कोर्ती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, कारिाईस होत असलेल्या ठदरीं गाईची सििसाधारर् कारर्े काय
आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------दामरचा (ता.अहे री, जज.गडधचरोली) येथील उपसरपांच याांची
नक्षलिाद्याांनी गोळया षालून हत्या िेल्याची षटना
(४३)

*

९८००

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दामरचा (ता.अहे री, स्ज.गडधचरोली) येथील उपसरपींच याींची नक्षलिाद्याींनी गोळया
घालन
हत्या केल्याची घ्ना ठदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासम
ू
ु ारास
ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने नक्षल कारिाया रोखण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना आखली
आहे िा आखण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े कोर्ती आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नक्षलिाद्याींच्या कारिाया रोखण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमार्े उपाययोजना केल्या
आहे त :-

१) शासनाने नक्षलिाद्याींचा मुकाबला करण्यासाठी आिश्यक ती शत्रे ि
दारुगोळा याबरोबर आधनु नक सींपकि व्यिथा, िाहन व्यिथा, भस
ु रु
ू ीं ग प्रनतबींधक
िाहने ि हे शलकॉप््र उपलब्ध करुन ठदले आहे त.

२) स्जल््यातील नक्षलिाद्याींच्या कारिायाींिर अींकुश लािण्यासाठी स्जल्हा पोलीस
तसेच केंद्रीय राखीि पोलीस बल याींच्या माध्यमातून नक्षलविरोधी अशभयान

राबविण्यात येत.े तसेच एररया डॉशमनेशन कायििाही कू न नागररकाींना सुरक्षा
प्रदान करण्यात येत आहे .

३) स्जल््यात नक्षलविरोधी कृतीकररता केंद्रीय राखीि पोलीस बलाच्या ब्ाशलयन,

कोब्रा ब्ाशलयन, राज्य राखीि पोलीस बलाच्या कींपन्या ि स्जल्हा पोलीस दल
तसेच

सी-६०

च्या

तुकड्या

तैनात

करण्यात

आल्या

आहे त.

जिानाींना

युद्धप्रशशक्षर् दे ण्यासाठी व्यिथा करण्यात आली आहे . नक्षलविरोधी शोध

अशभयान, गत, नाई् अॅम्बुश, नाकाबींदी यामळ
ु े नक्षलिाद्याींच्या हालचालीींिर
प्रनतबींध आर्ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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िल्याण डोंनबिलीतील िल्याण पूिा भागातील सुचि नािा येथील
स्िच्छतागह
ू ांडािर झालेले अनतक्रमण
ृ ासाठी आरक्षक्षत भख

(४४)

*

१०००२

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्यार्-डोंबबिलीतील कल्यार् पूिि भागातील सूचक नाका भागात साििजननक

िच्छता गह
ृ ाींच्या जागाींिरही बेकायदा मजले उभे करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे
माहे मे, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठिडयात ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्यार् पूिि भागातील सूचक नाका भागात थाननक रठहिाशाींकडून

मागील दोन िगाांपासून ननयशमत िापर होत असलेल्या सदरहू शौचालयाचे बाींधकाम
महानगरपाशलकेची कोर्तीही परिानगी नसताना रात्रीच्या िेळी जेसीबी लािून
पाडण्यात आल्याची गींभीर घ्ना घडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची शासनाने दखल घेऊन चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत दोगी आढळून आलेल्याींिर शासनाकडून कोर्ती कारिाई
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) ि (४) सदर शौचालय तोडले गेल्याचे कल्यार्-डोंबबिली महानगरपाशलकेच्या
ननदशिनास

आल्यानींतर

महानगरपाशलकेकडून

सींबींधधत

विकासकास

महाराषर

महानगरपाशलका अधधननयमाींतगित नो्ीसा बजाविण्यात आली आहे . तसेच सींबींधधत
विकासकाविरुध्द

महानगरपाशलकेकडून

पोलीस

थानकात

एर्फ.आय.आर.

दाखल

करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मांब
ु ईतील मसशदबांदर येथे राहणाऱ्या एिा मदहलेला अहमदाबाद (गज
ु रात)
(४५)

*

येथे वििल्याच्या षटनेबाबत

१००५६

श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.हे मांत टिले , श्री.सांजय दत्त, श्री.अननल

तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरण
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी,
श्री.प्रिाश नबनसाळे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मुींबईतील मशशदबींदर येथे राहर्ाऱ्या रस्जया नािाच्या मठहलेला अहमदाबाद

(गज
ु रात) येथे ररमा नािाच्या मठहलेने कॅ्ररींग कामासाठी बोलािन
ू एक लाख रुपयास
विकल्याची घ्ना माहे एवप्रल, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात घडली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) सदर घ्नेची शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार कामाचे अशमग दाखिून
मठहलेची र्फसिर्क
ू करर्ाऱ्याींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीही कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) या सींदभाित पायधन
ु ी पोलीस ठाण्याने केलेल्या तपासात पायधन
ु ी पोलीस ठाण्याचे

हद्दीतील ३ तरुर्ीींनी चाींगल्या पगारािर कॅ्रीींगच्या कामाचे आशमग दाखिन
ू गज
ु रात
राज्यातील खेडग
े ािात पैसे घेऊन त्याींचे लन लािुन दे ण्यात आले असल्याचे आढळून
आले आहे .

(३) या सींदभाित पायधुनी पोलीस ठार्े येथे गुरक्र. १२२/१५ कलम ३७०, ३७० (अ).
३७६, ३६३, ३४३, ३४४, १२० (ब) भादीं विसीं कलम ४, ८, १२ पोक्सो अन्िये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे . नमद
ु गन्
ु ्यात ७ आरोपीताींना अ्क करण्यात आलेली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मांब
ु ईतील अष्ट्टविनायि ससनेव्हीजनच्या व्यिस्था
(४६)

*

प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार

७८०४

श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश

चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.हे मांत टिले , श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.अननल तटिरे , श्री.जगन्नाथ सशांदे,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.प्रिाश नबनसाळे :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अष्विनायक शसनेव्हीजनच्या व्यिथा प्रकक्रया सींचालकाने ८२३

को्ीचा गैरव्यिहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१४ च्या दस
ु -या सप्ताहात ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर गैरव्यिहारास
जबाबदार असर्ाऱ्यािर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर प्रकरर्ी ठदनाींक २९.०७.२०१४ रोजी आींबोली पोलीस ्े शन गन
ु ोक्र
२५८/२०१४ भादीं विस कलम-४०६,४२०,१२० (ब) ३४ नोंद असून सदरचा गुन्हा आधथिक
गुन्हे शाखा गुरक्र/७०/२०१४ अन्िये हताींतर करुन गुन््याचा तपास करण्यात आला

आहे . गुन््यामध्ये बनाि् कागदत्रे तयार करुन ती खरी म्हर्ून िापरली असल्याने
भादीं विसीं कलम ४०९,४६५,४६७,४६८,४७१,४७७-अ चा समािेश करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यामध्ये आरोपीत कींपनीचे सींचालकासह कींपनीचे चा्ि डि अकाींउीं्ीं ्

ि काही खाजगी इसम असे एकुर् १३ आरोपीताींना अ्क करण्यात आलेली असून
त्यापैकी ०७ आरोपीींना मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केलेला असून ०६ आरोपी
न्यायालयीन कोठडीत आहे त.

तसेच न्यायालयीन कोठडीतील ०३ आरोपीविरुध्द मा.अनत. मुख्य महानगर

दीं डाधधकारी, ४७ िे न्यायालय, मींब
ु ई याचे न्यायालयात ठदनाींक २९.१२.२०१४ रोजी

दोगारोपत्र ि त्यानींतर ठदनाींक ०९.०७.२०१५ रोजी पुरिर्ी दोगारोपपत्र सादर करण्यात
आलेले असून मा. न्यायालयाच्या आदे शाने गुन््याचा पुढील तपास सीआरपीसी कलम
१७३ (८) अन्िये चालू ठे िण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मुांबई येथे गरीबाांसाठी खाटा राखून न ठे िणाऱ्या खाजगी
रुग्णालयाांिर िारिाई िरयायाबाबत

(४७)

*

७८१७

श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई महानगरपाशलकेची क्षमता नसल्याने मुींबईतील रुर्ालयाींमधील काही

खा्ा अनेक जागा गरीबाींसाठी राखून ठे िण्याच्या अ्ीींिर खाजगी रुर्ालयाींना
भाडेतत्िािर दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अ्ीचे पालन रुर्ालय सींथा करीत नाहीत ही बाब शासनाच्या
ननदशिनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

47
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने रुर्ालयाींिर कोर्ती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर सींथाींचे करार रद्द करण्याच्या दृष्ीने बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फित
ननयमानस
ु ार कारिाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------ठाणे जजल्हयातील प्िाराांसाठी उभारयायात आलेले प्िार भिन
(४८)

*

पुनविािासाच्या नािाखाली वििासिास ददल्याबाबत
७७७३

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील,

श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हे मांत टिले,
श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, डॉ.नीलम गोऱ्हे :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) ठार्े येथील गािदे िी मैदानाजिळ सरकारी भूखींडािर उभारलेले पत्रकार भिन
गेल्या २२ िगािपासून बेकायदे शशरररत्या ताब्यात ठे ऊन पुनवििकासाच्या नािाखाली

पत्रकार, काही विकासक ि शासनाची र्फसिर्ूक करर्ारा ठे केदार विकासक राजन
शमाि याींच्यािर र्फसिर्क
ू ीचा गन्
ु हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

भख
ू ींड

ठार्े

स्जल््यातील

पत्रकाराींसाठी

पत्रकार

भिन

उभारण्यासाठी १९८८ साली शासनाकडून दे ण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि सींबींधधत गुन्हे गाराींिर शासनाने
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोर्तीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) ठार्े स्जल््यातील गािदे िी मैदानाजिळ सरकारी भूखींडािर उभारलेले
पत्रकार भिन बेकायदे शीरररत्या ताब्यात ठे िून पुनवििकासाच्या नािाखाली र्फसिर्ूक

करण्या-या दोन व्यक्तीींविरु् नौ नौपाडा पोलीस ठार्े येथे गरु क्र. २४५/१५ भादीं वि कलम

४२०, ५०६ प्रमार्े ठदनाींक ०८.०५.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल आहे . सदर गुन््यातील
आरोपीत याींना न्यायालयाने अ्कपूिि जामीन मींजूर केलेला आहे .
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तथावप शासनाने पत्रकार सींघास ठदलेल्या जशमनी सींदभाित शतिभींग आढळून

आल्याने ठदनाींक ३०.११.१९९९ रोजी जमीन सरकार जमा करर्ेचे आदे श पाररत
करण्यात आले आहे त.

याशशिाय सदर जागेसींदभाित पत्रकार भिनाच्या भूखींडािरील िातुचा ताबा

पत्रकार सींघाला न ठदल्याबाबत पत्रकार सींघाने ठदनाींक ०९.०४.२०१४ रोजी केलेल्या

तक्रारीची थाननक चौकशी केली असता सदर भूखींडािर दोन इमारती बाींधण्यात
आल्या

असन
ू

इमारत क्रमाींक

१ मधील

तळमजला

व्यािसानयक

कारर्ासाठी

भाडेकराराने दे ण्यात आला असन
ू त्या इमातीमधील पठहल्या माययािर पत्रकार सींघाचे

कायािलय आहे . इमारत क्रमाींक २ मधील गाळे भाडेपट्टयािर दे ण्यात आल्याचे
ननदशिनास आल्यािरुन उप विभागीय अधधकारी, ठार्े विभाग याींनी शतिभींगाची
सुनािर्ीची कारिाई सुू  केली आहे . प्रकरर्ी पत्रकार सींघाने करार केलेल्या ठे केदाराने
ठदिार्ी न्यायालयात दािा दाखल केला असन
ू त्यामध्ये जैसे थे पररस्थती ठे िर्ेचे
आदे श पारीत करण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े प्रकरर्ी कायििाही प्रलींबबत आहे .

सदर थधगती आदे श उठविर्ेसाठी न्यायालयास तहशसलदार ठार्े याींनी

ठदनाींक १७.०२.२०१० रोजीच्या पत्रान्िये विनींती केली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबईतील सुधाररत वििास आराखडयात गह
ृ ननमााण धोरणात
(४९)

*

सिासाधारण िामगाराांना स्थान दे यायाबाबत

९०९८

श्री.अनांत

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
करतील काय :-

गाडगीळ,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील सुधाररत विकास आराखडयात गह
ृ ननमािर् धोरर्ास समत कामगार
िगािला केंद्रथानी ठे ित आणर् त्याींना आरक्षर् दे त परिडर्ा-या घराबाबत योजना
आखन
ू ठदनाींक १५ ऑग्, २०१५ पयांत घोगर्ा करािी अन्यथा घराींचा कब्जा घेतील

असा इशारा घर हक्क आींदोलन या सींघ्नेने शासनास ठदला असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सींघ्नेच्या इशा-याची दखल घेिून शासनाने सििसामान्य
कामगाराींना गह
ृ ननमािर् धोरर्ात थान दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) अशा प्रकारचा इशारा घर हक्क आींदोलन या सींघ्नेने
शासनास ठदला असल्याचे ननदशिनास आलेले नाही. तथावप धगरर्ी कामगाराींना
हक्काची घरे

शमळण्याकररता ठदनाींक २६.४.२०१५ रोजी धगरर्ी कामगार सींघगि

सशमतीतर्फे महाराषर हायकूल मैदान, ना.म.जोशी मागि, मुींबई येथे मेळािा आयोस्जत
करण्यात आला होता.

(२) राज्याचे निीन गह
ृ ननमािर् धोरर् अद्याप अींनतम झालेले नसून या धोरर्ाच्या

मसद्
ु याच्या प्रती सिि मा.केंद्रीय ि राज्य मींत्रीमींडळातील मींत्री, राज्यातील सिि सींसद
सदय ि विधानमींडळ सदय तसेच प्रशासकीय विभागाींना सच
ू ना ि अशभप्रायाथि
पाठविण्यात आल्या आहे त. त्याींच्याकडून सदर मसुद्यासींबध
ीं ी प्राप्त सूचना/अशभप्राय
विचारात घेऊन पुढील कायििाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पुणे मनपा अांतगात भाभा आस्िेड पाणीपुरिठा योजनेमधील
(५०)

*

पांजम्पांग स्टे शनचे िामाबाबत

८१७४

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुर्े महानगरपाशलकेअींतगित भाभा आकेड पार्ीपुरिठा योजनेमधील पींस्म्पींग

्े शनचे काम पुिग
ि र्नापत्राच्या ३३% िाढीि दराने ककलोकर ि आय्ीपी शसमें ्ेशन
याींना ठदले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त िाढीि दराबाबत शासन चौकशी करुन दोगीींिर कोर्ती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मे.आय.्ी.डी. शसमें ्ेशन इींडडया शल. याींना ननविदा दरापेक्षा
३३.७८२१% जात दराने सदर काम दे ण्यात आले आहे . ही ितुस्थती आहे .
(२) िाढीि दराबाबत कारर्ामीमाींसा खालीलप्रमार्े :-

मद
ु तिाढीसह ठदलेल्या पठहल्या ननविदे च्या अनग
ु ींगाने ४४.५८१ % (जात)

दराची एकच ननविदा प्राप्त झाल्याने ठदनाींक ८.१.२०१४ रोजी सदर ननविदा रद्द
करण्यात आली.
मुदतिाढीसह ठदलेल्या दस
ु ऱ्या ननविदे च्या अनुगींगाने एकही ननविदा प्राप्त न

झाल्याने ठदनाींक १९.६.२०१४ रोजी सदर ननविदा रद्द करण्यात आली.
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नतसऱ्या ननविदे च्या अनुगींगाने दोन ननविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ठे केदार

मे.आय्ीडी शसमें ्ेशन इींडडया शल. याींची ३३.७८२१% (जात) सिाित कती दराची
ननविदा प्राप्त झाली.
सदर कामामध्ये इन्े क चॅनेल बाींधर्े, पाण्याचे उच्चतम पातळीचे खाली
सुमारे ३५ मी. खोलीपयांत काम करर्े, तसेच सदर काम प्रगत तींत्रज्ञान िापरुन
(कींरोल्ड ब्लास््ीं ग) करण्याचा प्रताि आहे .

सदर कामाचे िरुप लक्षात घेता ठे केदार मे.आय.्ी.डी. शसमें ्शने इींडडया
शल. याींनी ठदलेला ३३.७८२१% दर सिाित कमी असल्याने, सदर कामाची ननविदा
थायी सशमतीने ठदनाींक ६.१.१५ रोजी मान्य केली.
प्रतुत कामास ठदनाींक २१.१.२०१५ रोजी कायािदेश ठदला असून, कामासाठी

२४ मठहने मुदत आहे .

प्रतत
ु प्रकरर्ी पर्
ु े महानगरपाशलकेतर्फे ननविदा प्रकक्रया राबिन
ू लघत्ु तम

दराची ननविदा मान्य करण्यात आली असल्याने , चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ाित
नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५१)

*

----------------मरीन ड्राईव्ह (मुांबई) येथील दभ
ु ाजिाांिर लािलेली लाखो रुपयाची
रोपटी उन्हात िरपली असल्याबाबत
७२०७

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड,

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) मरीन ड्राईव्ह (मुींबई) येथील रत्याची दरु
ु ती ि सौंदयीकरर्ाचे महत्िाकाींक्षी

काम हाती घेऊन दभ
ु ाजकाींिर लािलेली लाखो रुपयाची रोप्ी उन्हात करपली

असल्याचे ि सौदीं यीकरर्ासाठी लािण्यात आलेल्या पे्ुननया या रोप्याचे आयुषय
अिघ्या काही मठहन्याचे असतानाही पाशलकेने मे मठहन्याच्या रर्रर्त्या उन्हात या

सुकलेल्या झाडामुळे मरीन ड्राईव्ह रत्याचे सौंदयीकरर्ाऐिजी विद्रप
ु ीकरर् झाले
असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त समद्र
ु ककनाऱ्यालगतच्य रत्याचे बाींधकाम गेल्या िगी सरु
ु झाले

या कामाअींतगित रत्याच्या दरु
ु तीसोबतच दभ
ु ाजकाींिर र्फुलझाडे लािून सौंदयीकरर्

करण्याचेही अतींभुित होत असून या ठठकार्ी शहरातील इतर ठठकार्ी लािलेली
बारमाही झुडपे लािण्याऐिजी केिळ जानेिारी ते माचि दरम्यान र्फुले येर्ाऱ्या

पे्ुननयाची रोप्ी लािली गेली सदरहू रोप्ी एक िगािपेक्षा अधधक जगत नसल्याने मे
मठहन्याच्या सरु
ु िातीलाच सक
ु ू न गेल्याने मरीन ड्राइव्हचा रता विद्रप
ु ठदसत असन
ू
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प्रायोधगक तत्िािर लािलेली ही रोप्ी शहराच्या इतरही िाहतूक बे्ािर लािण्याचा

मींब
ु ई मनपाचा विचार असन
ू िगाितन
ू दोनिेळा ही रोप्ी लािण्यात िाहतक
ू बे्ािर
लािण्याचा खचि ननरथिक असन
ू तरी या प्रकरर्ी शासन त्िरीत आिश्यक कायििाही
करर्ार िा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे .
मरीन ड्राईव्ह येथील रता हा मुींबई शहरातील प्रमुख रत्याींपैकी एक असून

सदर रत्याच्या पुनपषुि ्ीकरर्ासहीत रत्यामधील दभ
ु ाजकाींच्या सुशोशभकरर्ाचे काम
बह
ु ई महानगरपाशलकेतर्फे
ृ न्मींब

प्रगतीपथािर आहे .

सदर ठठकार्ी सुधारीत दभ
ु ाजकाींिर बहरर्ारी हीं गामी र्फुलझाडे लािून

परररक्षक्षत करण्याची तरतूद या कामामध्ये अींतभत
ूि आहे . त्यानुसार सदर ठठकर्ी
िेगिेगळया प्रकारची र्फुलझाडे लािण्यात येतात.

िातािरर्ातील बदलामुळे, प्रदग
ु र्ामुळे ि उन्हामुळे करपलेली/कोमेजलेली

र्फुलझाडे िेळोिेळी बदलण्याची तरतद
ू सदर कींत्रा्दाराच्या कींत्रा्ात अींतभत
ूि केलेली
असून कींत्रा्दारमार्फित सदर ठठकार्ी र्फुलझाडे िेळािेळी बदलण्यात येतात.

सद्य:स्थतीत सदर ठठकार्ी पािसाळयाच्या ऋतुमानानुसार रोप्ी लािण्यात

आलेली आहे त. प्रायोधगक तत्िािर लािलेली पे्ुननयाची रोप्ी शहराच्या इतर िाहतुक
बे्ािर लािण्याचा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेचा सद्य:स्थतीत विचार नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------’नाईट लाईफ’ चा मदहलाांच्या सुरक्षेिर होणाऱ्या पररणामाबाबत
(५२)

*

मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ददलेला आदे श

६९८२

जगताप :

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई

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

(१) ‘नाई् लाईर्फ’ चा मठहलाींच्या सुरक्षेिर काय पररर्ाम होईल याचा अ्यास करा

आणर् मगच ननर्िय घ्या तोपयित नाई् लाईर्फबाबत धोरर् आखू नका आणर् धोरर्

आखले असल्यास त्यािर अींमलबजािर्ी करु नका असे आदे श ठदनाींक १३ माचि,
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ठदले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नाई् लाईर्फ बाबत राज्यशासनाने कोर्ता ननर्िय घेतला ि त्यानुसार
या

नाई्

लाईर्फ

प्रतािाची

अींमलबजािर्ी

मा.उच्च

न्यायालयाने

ठदलेल्या

आदे शानस
ु ार करण्याबाबत कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे काय,
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(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोर्तीच अींमलबजािर्ी केली नसल्यास, विलींबाची
कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) सदर विगयाींककत प्रतािािर अद्याप शासनाने कोर्ताही ननर्िय घेतलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबईमध्ये चें बूर पररसरात बेिायदा रुग्णालये ि नससिंग होम
(५३)

*

चालवियायात येत असल्याबाबत

७३७४

श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.आनांद ठािूर :
काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

मुींबईतील चें बूर पररसरात सध्या असाध्य रोग बरे करण्याच्या नािाखाली

बेकायदा

विना

परिाना रुर्ालये

ि

नशसांग

होम बबनठदकत चालविली

जात

असल्याची बाब माहे मे २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, चें बूर ि मानखुदि पररसरात सुमारे ३७ बोगस डॉक््र व्यिसाय करीत
असल्याची माठहती ननदशिनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नुसार शासनाने याची चौकशी िा पाहर्ी केली आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकगि काय आहे त ि त्याअनुगींगाने दोगी आढळर्ाऱ्या
व्यक्तीींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतः खरे आहे .
(२) हे अींशतः खरे आहे .
(३) ि (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने या प्रकरर्ी पाहर्ी केली आहे . सदर
पाहर्ीच्या अनुगींगाने महानगरपाशलकेमार्फित करण्यात आलेली कायििाही खालीलप्रमार्े
आहे :-
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विनापरिाना नससिंग होम्सबाबत 

एम/पि
ू ि विभागाच्या चें बरू ि मानखद
ु ि पररसरात विना परिाना नशसांग होम्स
याींची यादी तयार करुन पढ
ु ील कायदे शीर कारिाईसाठी िेळोिेळी सींबींधधत
पोशलस ठाण्याींकडे पाठविण्यात आलेली आहे .



२८ विना परिाना चालविल्या जात असलेल्या नशसांग होम्सिर बॉम्बे नशसांग

होम्स रस्जरे शन अॅक्् १९४९, कलम ५, ६ अन्िये मा.महानगर दीं डाधधकारी,
को्ि क्र.४२, शशींदेिाडी को्ि , दादर येथे न्यायालयीन कारिाई चालू आहे त.


४ अिैध नशसांग होम्स बींद करण्यात आले आहे त. पोशलस उपायक्
ु त (पररमींडळ
७) याींच्याकडे पाठपुरािा चालू आहे .



िैद्यकीय आरोय अधधकारी, एम/पूिि याींच्या कमिचाऱ्याींद्िारा िरील सिि नशसांग
होम्सची पाहर्ी सातत्याने केली जाते.

बोगस डॉक्टसाबाबत 

अनधधकृत

व्यिसानयकाींची

नोंदर्ीच्या

प्रमार्पत्राींच्या

शैक्षणर्क

पदिी/महाराषर

राज्यातील

पररगदे कडे

नोंदर्ी केलेल्या दाखल्याची प्रमार्पत्र तपासून सींशयापद असलेल्या पदिी ि
छायाींककत

प्रती

सींबींधधत

मेडडकल

पररगदे कडे

शहाननशा करण्यात आली होती.


एकूर् ४५ डॉक््राींचे नोंदर्ी प्रमार्पत्रे खो्ी आढळली ि ही सींपर्
ू ि माठहती
सींबींधधत पोशलस ठाण्यामध्ये तक्रार करण्यात येत.े



बोगस डॉक््सि सींबींधधत कायििाहीसाठी कायद्याप्रमार्े स्जल्हा पुनवििलोकन

सशमतीचे अशभप्राय आिश्यक असून त्यासाठी सशमती गठीत करण्यात आली

होती. या सशमतीची पठहली सभा जानेिारी २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात
सींपन्न झाली.

तसेच मींब
ु ई पोशलस आयक्
ु तालय (क्राईम ब्राींच) याींच्या नेतत्ृ िाखाली ४५ पैकी

२३ बोगस डॉक््राींिर कारिाई करण्यात आली ि इतर २२ बोगस डॉक््राींचे दिाखाने
बींद आढळले.
विना

परिाना

चालविल्या

जात

असलेल्या

नशसांग

होम्सिर

कारिाई

न्यायप्रविष् आहे . तसेच सिि बोगस डॉक््राींच्या दिाखान्याींिर ननरीक्षर् ठे िण्यात
आलेले असन
ू आजतागायत हे सिि ४५ दिाखाने बींद आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मुांबई महापासलिेचा प्रस्तावित आराखडा रद्द िरयायाबाबत
(५४)

*

७०४८

श्री.शरद रणवपसे , श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,

श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे,

श्री.रामराि िडिुते, अॅड.अननल परब, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ााणी :

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

(१) मुींबई महापाशलकेच्या प्रतावित विकास आराखड्यामध्ये मोठ्या प्रमार्ात त्रू्ी

आढळून आल्यामुळे सदर विकास आराखडा रद्द करािा या मागर्ीसाठी ठदनाींक २०
एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास मींब
ु ईतील आझाद मैदान येथे तीरते आींदोलन
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू विकास आराखड्यासाठी ६ हजार ८३९ नागररकाींनी माधगतलेला
विविध आरक्षर्ाचा अहिाल, आराखडा तक्ता आणर् आराखडा अशभप्राय आदीमधून
मुींबई महापाशलकेने तब्बल ६० लाखाींची कमाई केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सदर विकास आराखड्यामळ
ु े मींब
ु ईच्या जन्
ु या इमारती, झोपडपट्टी,
म्हाडाच्या इमारती आणर् गह
ु वििकास
ृ ननमािर् सींथाच्या इमारती ि कोळीिाड्याींचा पन

कठीर् होर्ार असल्यामुळे महानगरपाशलकेचा प्रतावित आराखडा रद्द करण्यात
आल्याचे माहे , एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, सदरहू विकास आराखडा रद्द केल्यामळ
ु े मींब
ु ई शहराची विकासकामे ि
पन
ु ििसनाची कामे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरहू विकास आराखड्यात झालेल्या लक्षर्ीय चुकाींमुळे मा.मुख्यमींत्री
महोदयाींनी ४ मठहन्याींच्या आत चुका दरु
ु त करुन सुधाररत आराखडा सादर
करण्याबाबतचे आदे श ठदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने प्रशसध्द केलेल्या सुधाररत
प्रारुप आराखडा २०१४-२०३४ सींदभाित आझाद मैदान येथे ननदशिने करण्यात आली
होती.
(२) होय.
प्रारुप विकास आराखडा नकाशे, ननयमािली, अहिाल पुस्तका ि प्रारुप

विकास आराखडा अशभप्राय याींचा विक्रीतून ठदनाींक २७.४.२०१५ पयित रु. ५९,४८,०८७/इतकी रक्कम बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेकडे जमा झालेली आहे .
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(३) प्रारुप सुधाररत विकास आराखडयामध्ये आरे खनाींच्या चुकाींसठहत इतरही चुका
मोठया प्रमार्ािर झालेल्या होत्या. त्याचप्रमार्े खारर्फु्ीच्या जशमनीिर रठहिास

िापराचे ननयोजन दशिविर्े, ना विकास क्षेत्र मोठया प्रमार्ािर कमी करर्े, विकास
परिानगी

ठदलेल्या

ठठकार्ी

आरक्षर्ाींचे

ननयोजन

दशिविर्े ,

म्हाडास

धगरर्ी

कामगाराींच्या गह
ृ ननमािर्ासाठी प्राप्त झालेल्या क्षेत्रािरही आरक्षर्े दशिविर्े, तसेच
एकींदरीत ननयमानुसार स्जथे विकास शक्य नाही तसेच विविध कायदे शीर बींधनामुळे
विकास करता येर्ार नाही. अशा ठठकार्ी विकास प्रतािाचे ननयोजन करर्े इत्यादी

बाबी ननदशिनास आलेमळ
ु े शासनाने प्रारुप विकास योजनेमधील चक
ु ाींची सखोल
शहाननशा

करुन

सगळया

चुकाींची

जागेिरील

पररस्थतीनुसार,

गुर्ित्तेनुसार

ननयेाजनाचे दृष्ीने ि कायदे शीर बाबी तपासून त्यानुरुप दरु
ु ती करुन महाराषर
प्रादे शशक

ि नगर रचना अधधननयम १९६६ मधील प्रकरर् तीनच्या तरतूदीचे पालन

करुन प्रारुप विकास योजना कलम २६ अन्िये महासभेच्या पि
ि ान्यतेने चार
ू म
मठहन्याचे मद
ु तीमध्ये नागररकाींच्या सच
ू ना/हरकतीींसाठी पन
ु प्रिशसध्द करर्ेचे महाराषर

प्रादे शशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम १५४ खाली बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेस ननदशे ठदलेले आहे त.
(४) अशी बाब नाही.
(५) होय.
(६) सध
ु ारीत प्रारुप आराखडा त्यामधील चक
ु ा/त्र्
ु ीची दरु
ु ती करुन, महाराषर
प्रादे शशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्िये प्रशसध्द करण्याचे

ननदे श शासनाने ठदनाींक २३.४.२०१५ रोजी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेला ठदले आहे त.

कलम २६ ते ३० खालील िैधाननक कायििाही पुर्ै करुन कलम ३१ खाली प्रारुप
विकास योजना मींजरू ीसाठी शासनास सादर झालेनींतर गर्
ु ित्तेनस
ु ार पढ
ु ील कायििाही
करर्ेत येईल.

----------------वपांपरी-धचांचिड महापासलिा नागरिस्ती विभागामाफात राबवियायात
येणाऱ्या अपांग िल्याणिारी योजनाबाबत
(५५)

*

६७३२

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) वपींपरी-धचींचिड महापाशलका नागरिती विभागामार्फित राबविण्यात येर्ाऱ्या अपींग
कल्यार्कारी योजनेंतगित पात्र लाभार्थयाांना ीिर्यींत्राींचे िा्प करण्यात येर्ार आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ीिर्यींत्राकररता २५ नग ीिर्यींत्रे खरे दी करण्याचा ननर्िय
घेण्यात आला असतानाही मेससि प्राईम सस्जिकल अँण्ड र्फामाि या ठे केदाराने बाजारात
एक ीिर्यींत्र जातीत जात ७ हजार रुपयाींना उपलब्ध असतानाही ीिर्यींत्राींच्या
एका नगासाठी १३ हजार ४०० रुपये दर सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ठे केदाराने २५ नग ीिर्यींत्रे खरे दी करण्यास ि त्यापो्ी
येर्ाऱ्या ३ लाख ३५ हजार रुपयाींच्या खचािला मींजूरी दे ण्याचा प्रताि सशमतीपुढे
सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ीिर्यींत्रे घो्ाळा प्रकरर्ी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे
काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) तद्नुसार शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) ि (३) वपींपरी-धचींचिड महानगरपाशलकेतर्फे ीिर्यींत्र खरे दी करण्यासाठी ननविदा

मागविण्यात आल्या होत्या. सदर ननविदे तील दर, पेशसकर्फकेशन्सनुसार असल्याने,
रुपये १३,४००/- या दराने एकूर् २५ ीिर्यींत्रासाठी रुपये ३,३५,५००/- इतक्या खचािस
मींजुरीचा प्रताि थायी सशमतीस सादर करण्यात आला. सदर लघुत्तम दराच्या
प्रतािास थायी सशमतीने ठदनाींक १६.६.२०१५ रोजी मींजरू ी ठदली आहे .
(४)

याबाबत

वपींपरी-धचींचिड

महानगरपाशलकेच्या

नगरसेविकाींनी

र्फेर

ननविदा

काढण्याची मागर्ी केल्याने, ीिर्यींत्राचे दर पेशसकर्फकेशन्सी तसेच बाजारभािाशी
अनुरुप आहे त, याची खातरजमा करुन पुढील उधचत कायििाही करण्याबाबत आयुक्त,
वपींपरी-धचींचिड महानगरपाशलका याींना कळविण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------बाशी (जज.सोलापूर) शहरात असलेले दि
ु ाने ननररक्षि िायाालय मागील

(५६)

*

सहा मदहन्यापासन
ू बांद असल्याबाबत

७९२७

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.किरण

पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह
पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी : सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

(१) बाशी (स्ज.सोलापरू ) शहरात असलेले दक
ु ाने ननररक्षक कायािलय मागील सहा
मठहन्यापासन
बींद असल्याने व्यापाऱ्याींची दक
ू
ु ाने नत
ु नीकरर्ाची प्रकरर्े मोठ्या
प्रमार्ात प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे शासनाने कोर्ती
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------नासशि दे िळाली िॅम्पमधील िनालने मतीमांद मुलीिर िेलेला बलात्िार

(५७)

*

९११४

श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल तटिरे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ााणी, श्री.प्रिाश नबनसाळे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) दे िळाली कॅप (स्ज.नाशशक) येथील सैन्यदलात सेिारत असलेल्या एका कनिलने

शेजारी राहर्ाऱ्या मतीमींद मुलीिर ठदनाींक २ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
बलात्कार केल्याची घ्ना ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार सींबींधधत
कनिलविरुध्द काय कारिाई करण्यात आली आहे ,

(३) अद्याप, चौकशी िा कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) याबाबत दे िळाली कॅम्प पोलीस ्े शनला गरु नीं. २९/२०१५ भादीं वि कलम

३७६(२)(एल) प्रमार्े ठदनाींक १.५.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आले असून,
आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . पुढील तपास सुू  आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील ग्रामपांचायतीतील गािठाणाच्या हद्दीपासन
ू पाचशे मीटर पररसरात
परिानगी दे ताना रे डडरे िनर मधील दराच्या ५०० वप्रसमयम आिारयायाबाबत

(५८)

*

भोसले,

७९६८
श्री.नरें द्र

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल
पाटील,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
काय :-

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीतील गािठार्ाच्या हद्दीपासून पाचशे मी्र पररसरात
परिानगी दे ताना रे डडरे कनर मधील दराच्या ५०० वप्रशमयम आकारण्याचा ननर्िय
घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच बाींधकाम विकसन शुल्काबरोबरच पन्नास ्क्के वप्रशमयम असे दोन्ही
शुल्क भरािे लागर्ार असल्याने परिानगी न घेता बाींधकामे होिू नये म्हर्ून
शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

महाराषरातील मींजूर करण्यात आलेल्या १६ प्रादे शशक योजना क्षेत्रामध्ये

ना.विकास विभागात गािठार्ापासून रठहिास िापरासाठी परिानगी दे ताना नजीकची

जनगर्नेनस
ु ार लोकसींख्या विचारात घेऊन वििक्षक्षत अींतरामध्ये (२०० मी./५००

मी./१००० मी./१५०० मी.) सींभाव्य बबनशेती जशमनीच्या दराच्या ५०% अधधमूल्य दर
आकारुन

परिानगी

सुधारर्ा

करण्यासाठी

दे ण्यासींबींधी

सींबींधधत

प्रादे शशक

योजनेच्या

शासनाने

महाराषर

प्रादे शशक

ननयोजन

ननयमािलीमध्ये

ि

नगर

रचना

अधधननयम, १९६६ चे कलम २०(३) ची सूचना ठदनाींक ०६/०५/२०१५ रोजी जनतेच्या
हरकती/सूचना मागविण्यासाठी ननगिशमत केलेली आहे .

(२) महाराषर प्रादे शशक ननयोजन ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम १२४ क
ते १२४ ठ अन्िये प्रादे शशक योजनाींच्या क्षेत्रामध्ये गािठार् ि गािठार्ा बाहे रील
कोर्त्याही इमारतीचा/जमस् नीचा िापर बदल कराियाचा असल्यास त्या करीता
विकास शुल्क (Development Charges) जमा करण्याची तरतूद आहे .

अ.क्र.१ मध्ये नमद
ू केल्याप्रमार्े ना-विकास क्षेत्रामध्ये गािठार् सभोिताली

वििक्षक्षत अींतरामध्ये येर्ाऱ्या भूखींड धारकाींना बाींधकाम परिानगी घेताना विकास
शुल्कासह जशमनीचे अधधमूल्य जमा करण्याची तरतूद आहे .

महाराषर प्रादे शशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ मधधल कलम-१८ च्या

तरतुदी नुसार प्रादे शशक योजना क्षेत्रामध्ये कोर्त्याही िापराकररता परिानगी घेर्े

बींधनकारक आहे . तसेच याच कलमा अींतगित अनधधकृत बाींधकामे होऊ नयेत म्हर्न
ू
अनधधकृत

बाींधकामािर

कायििाही

करण्याचे

स्जल्हाधधकाऱ्याींना आहे त.
(३) लागू नाही.

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

सींपूर्ि

अधधकार

सींबींधधत
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मुांबईतील मरीन लाईन्स येथील चांदनिाडी स्मशानभूमीतील
*

(५९)

दोन शिदादहन्या बांद असल्याबाबत

८७२३

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

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) मुींबईतील मरीन लाईन्स येथील चींदनिाडी मशानभूमीतील विद्युत शिदाठहनी
गह
ृ ाींच्या एकूर् तीन शिदाठहनीींपैकी दोन शिदाठहन्या या ठदघिकाळापासून बींद
अिथेत असल्यामुळे अींत्यविधीसाठी येर्ा-या लोकाींना र्फार मोठया प्रमार्ात त्रास
सहन करािा लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त ठठकार्ी असलेल्या या बींद शिदाठहन्या दरु
ु त करुन
अींत्यविधीसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभाित शासनाने कोर्ती कायििाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सििसाधारर् कारर्े
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील मरीन लाईन्स येथील चींदनिाडी मशानभूमीतील
विद्युत शिदाठहनी गह
ृ ाींच्या एकूर् तीन शिदाठहनीींपैकी दोन शिदाठहन्या बींद होत्या
हे खरे आहे .

तथावप चींदनिाडी मशानभम
ू ीतील एकूर् १२ शिदाठहन्याींपैकी ९ पारीं पाररक

लाकडािरील शिदाठहन्या ि १ विद्यत
ु दाठहनी कायिरत होती.

(२) बींद असलेल्या २ विद्युतदाठहन्याींपैकी १ विद्युतदाठहनीचे विद्युत आणर् याींबत्रकी
दरु
ु तीचे काम पूर्ि करुन ठदनाींक १५.०७.२०१५ रोजी कायािस्न्ित करण्यात आली
आहे .

उििररत
विद्यत
ु दाठहनीचे

१
गॅस

विद्युतदाठहनी
दाठहनीत

महानगरपाशलकेमार्फित प्रतावित आहे .

मोठया
रुपाींतर

दरु
ु त्याींकररता
करण्याचे

बींद
काम

असन
ू

सदर

बह
ु ई
ृ न्मींब

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------नासशि येथील वििल्प रे ड सोलश
ू न्स या िांपनीने जनतेची िेलेली फसिणि
ू
(६०)

*

९८६८

करतील काय :-

डॉ.अपूिा दहरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

60
(१) नाशशक येथील विकल्प रे ड सोलुशन्स या कींपनीने २० मठहन्यात रक्कम दाम

दप्ु प्च्या नािाखाली शेकडो लोकाींची को्यिधी रुपयाींची र्फसिर्क
केल्याप्रकरर्ी
ू

चौकशी होिन
ू जनतेस त्याींच्या ठे िी परत शमळर्ेबाबत लोकप्रनतननधी (नाशशक) याींनी
ठदनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास पत्राद्िारे मा. मुख्यमींत्री याींचक
े डे
मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींपनीच्या मुख्य सुत्रधाराींनी त्याींच्या नातेिाईकाींच्या नािािर प्रचींड

मालमत्ता विकत घेतली असून शासनाने या मालमत्तेची चौकशी करुन ती जप्त
करािी ि ठे िीदाराींना त्याींची रक्कम परत शमळािी, अशीही मागर्ी करण्यात आली, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रतुत प्रकरर्ी पुढे कोर्ती कायििाही करण्यात आली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, या कायििाहीस होत असलेल्या विलींबाची सििसाधारर् कारर्े काय
आहे त ि ठे िीदाराींना त्याींची रक्कम केव्हापयित शमळर्े अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) प्रकरर्ी सरकारिाडा पोलीस ्े शन, नाशशक येथे गु.र.नीं. ३४७/१२ भा.दीं .वि.

कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ सह एमआयडीसी कायदा १९९९ कलम ३ ि ४ नस
ु ार ि
गु.र.नीं.४६१/१२ भा.दीं .वि.कलम ४२०, ४६७, ४६८, ३४ सह एमपीआयडी कायदा कलम

३ ि ४ प्रमार्े गुन्हे दाखल आहे त. सदर गुन््यातील ७ आरोपीींना अ्क करण्यात

आली असून ते मा.न्यायालय नाशशक याींचे आदे शान्िये जामीनािर आहे त. एक

आरोपीचे नािे असलेली थािर मालमत्ता ि एका आरोपीच्या पत्नीच्या नािे
असलेली थािर मालमत्ता ठदनाींक ०५/०३/२०१५ रोजी अधधसच
ू ना काढून सींरक्षीत
करण्यात आल्या आहे त. प्रकरर्ी सक्षम अधधका-याची ननयुक्ती करण्यात आली

असून प्रकरर्ी पुढील कायििाही एमपीआयडी कायद्याच्या तरतुदीनुसार करण्यात येत
आहे .

(४) विलींब झालेला नाही.
----------------िॉम्रेड गोविांद पानसरे याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत
(६१)

*

८३६६

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्रीमती ददप्ती

चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

61
(१) कॉम्रेड गोविींद पानसरे याींच्या हत्येच्या तपासासाठी राज्य शासनाने विशेग तपास
पथकाची (एसआय्ी) थापना केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कॉम्रेड गोविींद पानसरे याींच्या हत्येच्या तपासाबाबत थापन केलेल्या
एसआय्ीने या प्रकरर्ी कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, या हत्येप्रकरर्ी कोर्तीही कायििाही होत नसल्यास विलींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर गुन््याच्या घ्नाथळाचा पींचनामा करण्यात आला आहे . घ्नाथळािरुन
अनीशत्रामधून उडविलेल्या

५ ररकाम्या

पुींगळया,

रक्ताचे नमुने,

जखमीींच्या

रक्ताच्या डागाींचे ि र्फायररींग माकिचे कपडे इ. जप्त करण्यात आले आहे त. जप्त
मद्द
ु ेमाल बॅलेस््क एक्सप्ि , मींब
ु ई याींच्याकडे गुन््याच्या अधधक तपासासाठी जमा
करण्यात आला आहे . कर्फयािदीसह ५० साक्षीदार तपासण्यात आले आहे त. आरोपीच्या
रे खाधचत्रात जाठहर प्रशसध्दी दे ण्यात आली आहे . जखमीचे ि त्याींच्या नातेिाईकाींचे

कॉल डी्े ल्स तसेच घ्नाथळापासून जिळच्या ्ॉिर आयडीिरुन झालेल्या कॉल्सचा
डमडा्ा प्राप्त करुन घेण्यात आला आहे . घ्नाथळाजिळील पररसराचे तसेच
महामागि ्ोलनाक्यािरील सीसी्ीव्ही र्फु्े ज शमळविण्यात आले आहे त.कॉ पानसरे

याींच्या ननिासथानाची ि कायािलयाची झडती घेण्यात आली आहे . न्यायसहाय्यक
िैज्ञाननक, दहशतिाद विरोधी पथक ि बी.डी.डी.एस. पथकाची मदत घेण्यात आली
आहे . अशभलेखािरील गुन्हे गाराींची चौकशी, जखमीचे शमत्र ि सहकारी याींच्याकडे
तपास करण्यात आला आहे . गोपनीय बातमीदाराींना सतकि करुन त्याींची मदत
घेण्यात येत आहे . सदर हत्येचा उद्देश नेमका कोर्ता आहे याबाबतच्या सिि शक्यता
तपासण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------असलबाग नगरपररषद (जज.रायगड) मध्ये िायारत असणाऱ्या
८ िमाचा-याांच्या सेिा िायम िरणेबाबत
(६२)

*

९६५७

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) अशलबाग नगरपररगद (स्ज.रायगड) मध्ये गेली २२ िगे ८ कमिचारी सेिेत कायिरत
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कायिरत असलेल्या ८ कमिचाऱ्याींची सेिा २२ िगे पूर्ि होिूनही

अद्यापपयांत त्याींच्या सेिा कायम न झाल्याने त्याींना सेिेत कायम करण्याचा प्रताि
मान्यतेसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आलेला आहे , हे खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

२२

िगे

कायिरत

असर्ाऱ्या

कमिचाऱ्याींना

कायम

करण्याच्या

प्रतािािरील कायििाहीस शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून विलींब होण्याची कारर्े
काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) एकूर् अधधकारी कमिचाऱ्याींची सींख्या ८८ एिढी आहे .

(२) ि (३) अशलबाग नगरपररगदे तील विगयाधधन शलपीक सींिगाितील ८ कमिचाऱ्याींची
भरती विठहत मागािने झाली नसल्याने याबाबत नगरपररगद प्रशासन याींचक
े डे ठदनाींक

२३.१०.२००० अन्िये उक्त कमिचाऱ्याींच्या सेिा ननयमीतीकरर्ाचा प्रताि करण्यात
आला होता.
तथावप, नगरपररगद सींचालनालयाने उक्त कमिचाऱ्याींच्या सेिा ननयशमत
करता येर्ार नसल्याचे ठदनाींक ३०.०३.२०१३ अन्िये कळविले आहे .
सदर ननयुक्त्या अननयशमत असल्याने अशलबाग नगरपररगदे ने, औद्योधगक

कलह कायदा १९४७ मधील ननयम २५ र्फ अींतगित आिश्यक एका मठहन्याची सेिा
समाप्तीची नो्ीस ठदनाींक २०.०६.२०१३ रोजी ठदली.

सदर नो्ीसीविरुध्द सींबींधधत कमिचाऱ्याींने मा. उच्च न्यायालयात दाखल
केलेल्या प्रकरर्ात शासन ननर्ियाच्या अधीन राहून मा. उच्च न्यायालयाने ठदनाींक
११.०७.२०१३ च्या आदे शास थधगती ठदली आहे .
----------------छ्पती सशिाजी महाराज आांतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुांबई येथील खांबाटा एव्हीएशन
(६३)

*

िांपनीिडून िामगाराांचे होत असलेले आधथाि शोषण

१०१६१

पािसिर :

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) छत्रपती शशिाजी महाराज आींतरराषरीय विमानतळ, मींब
ु ई येथे विमानतळ
व्यिथापन साींभाळर्ाऱ्या खींबा्ा एव्हीएशन कींपनीकडून त्याींच्या २५०० कामगाराींचे
आधथिक शोगर् केले जात असल्याची बाब ठदनाींक २५ मे २०१५ रोजी िा त्या
सुमारास ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामगाराींच्या पगारातून पी.एर्फ, एल.आय.सी, क्रेडी् सोसाय्ी,
यासाठी ऑग्, २०१२ ते जून, २०१३ या कालािधीतील कपात केलेले करोडो रुपये
सींबींधधत खात्यात जमा केले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, कामगाराींचे शोगर् करर्ाऱ्या कींपनीविरुध्द काय कायििाही करण्यात
आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) कींपनीने ऑग् २०१२ ते २०१३ या कालािधीत भविषय ननिािह ननधीची
कामगाराींच्या

पगारातून

कपात

केलेली

एकूर्

१,२८,०३,३१३/-

रकमेचा

अपहार

झाल्याबाबत खींबा्ा एव्हीएशन कींपनीच्या कायिकारी अधधकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
कींपनीचे सींचालक ि धचर्फ अकाऊीं्ीं ् याींचवे िरुद्ध गुन्हा नोंद क्रमाींक २३०/१३ कलम
४६०, ४०९, ३४ भादीं विप्रमार्े एकूर् पाच व्यक्तीींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला
आहे .

सदर गुन््याच्या तपासात एकूर् ४,७५,००,०००/- रकमेचा अपहार ननदशिनास

आला आहे . सदर गन्
ु हा न्यायप्रविष् आहे .

सदरची अपहार केलेली रक्कम सींबींधधत कींपनीने भविषय ननिािह ननधीच्या

खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे .
गुन्हा नोंद क्र.३३६/१४ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ भादीं विसीं सह र्फीयािदी

मींगेश

नाईक, नोकरी

खींबा्ा

एव्हीएशन कींपनी याींनी

ठदलेल्या

तक्रारी

िरुन

१,५०,००,०००/- रकमेचा एल.आय.सी. कींपनीचा हप्ता जल
ु ै २०१३ ते नोव्हें बर २०१४ या

कालािधीतील कपातीची रक्कम भरली नाही अपहार रकमेचा म्हर्ून गुन्हा दाखल
करण्यात आला.

सदरचा

गुन्हा

न्यायप्रविषठ

आहे .

खींबा्ा

कींपनीने

सदरची

रक्कम

एल.आय.सी.मधील कमिचा-याींच्या खात्यात जमा केली आहे . गुन्हा नोंद क्र.११५/१५

कलम ४०६, ४०९, ३४ भादीं विसीं र्फीयािदी भविषय ननिािह ननधी खींबा्ा, एव्हीएशन
कींपनीच्या माहे र्फेब्रुिारी, २०१४ या मठहन्यातील कमिचा-याींच्या कपातीची रक्कम

रुपये ४२,२५,४१२/- चा अपहार केला म्हर्ून गुन्हा नोंद आहे . सदरच्या गुन््याचा
तपास चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------गाांधीली (ता.जज.औरां गाबाद) येथील सहारा ससटीने
(६४)

*

ग्राहिाांची िेलेली फसिणुि
१०२०२

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.अमरससांह पांडडत :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

गाींधीली

(ता.स्ज.औरीं गाबाद) शशिारातील

८२

एकर

जागेिर

सहारा

शस्ीने

गह
ू करुनही
ृ प्रकल्प उभारण्याची घोगर्ा करुन ग्राहकाींकडून को्यिधी रुपये िसल
त्याींना जागेचे िा्प न करता त्याींची र्फसिर्क
ु केल्याबाबत सामास्जक कायिकत्याींनी

सन २०१५ दरम्यान प्रधान सधचि (सहकार) मुींबई याींच्याकडे लेखी तक्रार नोंदविली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तक्रार अजािप्रमार्े चौकशी करुन दोगीींविरुध्द कोर्ती कायििाही
करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही.
तसेच याबाबत औरीं गाबाद स्जल््यात गुन्हा नोंद नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(६५)

*

७१८०

----------------मांब
ईत
बना
सेंटर उभारयायाबाबत
ु

श्री.जनाादन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई ही भारताची आधथिक राजधानी असुन िैद्यकीय सेिेसाठी रुर् दे शाच्या

कानाकोपऱ्यातन
ू मींब
ु ईत येत असन
ु अद्यापही मींब
ु ईत बनि सें्र नसल्याचे माहे मे,
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारर्ाति माहे मे, २०१५ मध्ये काळबादे िी येथे आगीच्या
इमारत दघ
ि नेत जखमी अस्नशमन जिानाींना उपचारासाठी निी मुींबईत जािे लागते
ु ्
िातविक

मुींबई

उभारण्याकररता

महानगरपाशलकेने

आिश्यक

कायििाही

याबाबत

करर्े

यापूिीच

गरजेचे

बनि

असन
ु ही

सें्र

याबाबत

मुींबईत
मींब
ु ई

महानगरपाशलकेने दल
ि केल्याने आग दघ
ि नाग्रताींना उपचाराथि निी मुींबईत जािे
ु क्ष
ु ्
लागते याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
मींब
ु ईमध्ये लोकमान्य ठ्ळक रुर्ालयामध्ये १४ खा्ाींचा विशेग बनि विभाग,

के.ई.एम.रुर्ालयात १२ खा्ा आणर् कतुरबा रुर्ालयात भाजलेल्या रुर्ाींकररता
२५ खा्ाींचा विशेग कक्ष आहे .
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(२) ठदनाींक ९ मे, २०१५ मध्ये काळबादे िी येथे इमारतीस लागलेल्या आगीच्या
दघ
ि नेत जखमी झालेल्या अधधका-याींना दघ
ि ना थळपासन
ु ्
ु ्
ू जिळ असलेल्या मशसना
रुर्ालय ि बॉम्बे हॉस्प्लमध्ये तातडीच्या उपचाराकररता हलविण्यात आले होते.

तथावप तेथील डॉक््राींनी ठदलेल्या सल्ल्यानुसार या अधधका-याींना निी मुींबई

येथील नॅशनल बनि सें्र हॉस्प्लमध्ये हलविण्यात आले.
तसेच

मुींबईमध्ये

ितींत्र

अत्याधुननक

बनि

हॉस्प्ल

उभारण्याबाबतची

आिश्यकता तपासन
ू पाहण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, बह
ृ न्मींुबई महानगरपाशलका याींना
ठदनाींक १५.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मुांबईतील डॉियाडा रोड येथे महापासलिेच्या बाजार खात्यातील िामगार िसाहतीच्या

(६६)

*

इमारत दष
ा नेतील मत
ु ट
ृ ाांच्या िारसाांना नोिरी दे यायाबाबत

९६३३

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.आनांद ठािूर :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मींब
ु ईतील डॉकयाडि रोड येथील महापाशलकेच्या बाजार खात्यातील कामगार
िसाहतीची इमारत सन २०१३ मध्ये कोसळून ६२ जर्ाींचा मुत्यू झाला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मत
ृ ाींच्या िारसाींना नोकरी दे ण्याचे आश्िासन तत्कालीन सरकारने ठदले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने मत
घेतले िा
ू
ृ ाींच्या ककती िारसाींना नोकरीत सामािन
घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, मत
ृ ाींच्या िारसाींना अद्याप नोकरीत सामािून घेण्यास होत असलेल्या
ठदरीं गाईची सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मींब
ु ईतील डॉकयाडि रोड येथील महापाशलकेची बाबू गेनू
मींडई सेिाननिाथानाची

इमारत ठदनाींक

२७.०९.२०१३ रोजी

दघ
ि नेमध्ये ६१ जर्ाींचा मत्ृ यू झाला होता हे खरे आहे .
ु ्

कोसळून झालेल्या

(२) होय. बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या अनुकींपा धोरर्ानुसार मत
ृ ाींच्या िारसाींना

विशेग बाब म्हर्ून महापाशलकेत नोकरी दे ण्याचा प्रताि मींजूर झाला असून शैक्षणर्क
पात्रतेनस
ु ार

त्याींना

महानगरपाशलकेच्या

आश्िासन दे ण्यात आले होते.

सेिेत

समाविष्

करण्यात

येईल

असे
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(३) सदर दघ
ि नेत महानगरपाशलकेचे ९ कमिचारी ि १ सेिाननित्ृ त कमिचारी मत
ु ्
ृ

पािले होते. मत
कमिचा-याींच्या िारसाींस नोकरी दे ण्याबाबतचे एकूर् १० अजि
ृ
महानगरपाशलकेस प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ७ प्रकरर्े मींजरु झाली असन
ू त्यापैकी ६

िारसाींना महानगरपाशलकेमार्फित नोकरी दे ण्यात आली आहे . एका प्रकरर्ामध्ये िारस
सध्या अज्ञान असल्यामुळे त्यास महानगरपाशलकेने नोकरीत सध्या सामािून घेतलेले
नाही. परीं तु तो जेव्हा सज्ञान होईल त्यािेळी त्याच्या शैक्षणर्क अहतेनुसार त्यास
महापाशलकेमध्ये ननयुक्ती ठदली जाईल. अन्य ३ प्रकरर्ाींमध्ये त्याींच्या िारसास

नोकरी दे र्े महापाशलकेच्या धोरर्ात बसत नसल्यामळ
ु े त्याींचे अजि नामींजरू करण्यात
आले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

पुणे येथे म्हाडा िॉलनीच्या पुनविािासासाठी
(६७)

*

अडीच चटई ननदे शाांि दे यायाबाबत

७९७७

श्री.अननल

भोसले,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि
गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दल्
सन्माननीय गह
ु लाखान दरु ााणी :
ृ ननमााण मां्ी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुर्े शहरातील महाराषर हाऊशसींग बोडि येथील समतानगर गाळे धारक महासींघाने
म्हाडा

कॉलनीतील

सदननकाींचा

पन
ु वििकास

करुन

अडीच

च्ईक्षेत्र

ननदे शाींक

(एर्फएसआय) दे ण्याची मागर्ी माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान गह
ृ ननमािर्
राज्यमींत्र्याींना ननिेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनािर शासनाने कोर्ता ननर्िय घेतला आहे ,
(३) असल्यास, ननर्ियाचे थोडक्यात िरुप काय आहे ,

(४) अद्याप ननर्िय घेतला नसल्यास विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय.
(२), (३) ि (४) पुर्े येथे म्हाडा कॉलनीच्या पुनवििकासासाठी २.५ च्ईक्षेत्र ननदे शाींक
यापूिीच दे ण्यात आला आहे .

येरिडा येथील म्हाडा कॉलनीजिळ हिाईदलाचे विमानतळ, सेनादलाची हद्द

तसेच येरिडा येथे मध्यिती कारागह
ृ असल्याने तेथे या सिि आथापनाींसींदभाित लागू
असलेले इमारतीींचे बाींधकाम ि उीं चीबाबतचे ननबांध लागू आहे त. त्यामुळे तेथील म्हाडा
कॉलनीच्या पुनवििकासास २.५ च्ईक्षेत्र िापरण्यािर मयािदा आहे त.
-----------------
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मुांबई महापासलिेच्या मल:ननस्सारण विल्हे िाट प्रिल्पाबाबत
(६८)

*

१०३६४

श्री.सुननल तटिरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई महापाशलकेने मल:ननसारर् विल्हे िा् प्रकल्प दोन अींतगित साींडपाण्यािर
पुनप्र
ि कक्रया करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार मल:ननसारर् प्रकल्प मुींबईतील कोर्कोर्त्या ठठकार्ी
उभारण्यात येर्ार होता,

(३) तसेच, या प्रकल्पाचा आराखडा ि ननयोजन करण्यासाठी सन २००५ मध्ये
सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सल्लागार कींपनीला दोन िेळा मद
ु तिाढ दे िन
ू ही अद्याप प्रकल्प
प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या सल्लागार कींपनीिर आतापयांत ककती खचि करण्यात आला होता ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२) मलननःसारर् विल्हे िा् प्रकल्प-२ अींतगित मींब
ु ईतील कुलाबा, िाींद्रे, िरळी, िसोिा,
मालाड, भाींडुप आणर् घा्कोपर या ठठकार्ी मलजल प्रकक्रया केंद्राींचा वितार ि
दजोन्नती करण्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने प्रताविले आहे .

(३) या प्रकल्पाचा आराखडा ि ननयोजन करण्यासाठी सल्लागाराींची ननयुक्ती सन
२००७ मध्ये करण्यात आली होती.

(४) हे अींशतः खरे आहे . सन २००७ मध्ये बह
ींु ई महानगरपाशलकेमार्फित ननयक्
ु त
ृ न्मब
करण्यात

आलेल्या

मॉ्

मॅकडोनाल्ड

आणर्

कींसोरठ्यम

या

सल्लागारास

महानगरपाशलकेमार्फित सन २०१२ मध्ये एकदा मुदतिाढ दे ण्यात आली होती.
सदर

कींत्रा्ाद्िारे

सल्लागाराींना

मलजल

प्रकक्रया

केंद्राच्या

ननविदा

मागविण्याच्या अनुगींगाने विविध कामे दे ण्यात आली होती. यापैकी ३२ कामाींचे
विविध अहिाल ि १० कामाींच्या मसद
ु ा ननविदा सल्लागाराींनी एवप्रल २०१५ पयांत पूर्ि
कू न सादर केलेल्या आहे त.

प्राप्त झालेल्या अहिालानुसार मलजल प्रकक्रया केंद्राींच्या कामाींच्या ननविदा

मागविण्याच्या प्रकक्रयेस सुू िात करण्यात आलेली आहे .
(५)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलकेमार्फित

सल्लागाराींना

अधधदान दे ण्यात आले आहे .
-----------------

रुपये

१४१.७७

को्ी

इतके
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ठायायातील सशिाईनगर पररसरात अल्प गटातील िुटुांबाांना
(६९)

*

माफि दरात षरे उपलब्ध िरुन दे यायाबाबत

६७७३

अॅड.अननल परब :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) ठाण्यातील शशिाईनगर पररसरात अल्प ग्ातील कु्ुींबाींना मार्फक दरात घरे

उपलब्ध व्हािी या हे तूने म्हाडाने भागीदारी तत्त्िािर एका प्रकल्पाचा करार केला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर करारात म्हाडाने आखलेल्या धोरर्ाच्या माध्यमातून या
प्रकल्पासाठी एकूर् अडीच च्ईक्षेत्र ननदे शाींक मींजूर करण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेकायदे शीर कराराची चौकशी करण्याचे आदे श लाचलुचपत
प्रनतबींधक विभागाने महासींचालक याींना ठदले आहे त , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात
काय आढळून आले,

(५) तद्नस
ु ार, चौकशीत दोगी आढळून आलेल्या व्यक्तीींिर कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.
ठाण्यातील शशिाईनगर पररसरात अल्प ग्ातील कु्ुींबाींना मार्फक दरात घरे

उपलब्ध व्हािी या हे तन
ू े भागीदारी तत्िािरील प्रकल्पाचा कोर्ताही करार म्हाडाने

केलेला नाही अथिा शशिाईनगर ठार्े येथे म्हाडामार्फित अशाप्रकारचा कोर्ताही
प्रकल्प राबविण्यात येत नाही.
(२), (३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मीरा-भाईंदर (जज.ठाणे) येथील महापासलिेची पररिहन सेिा िोलमडल्याबाबत
(७०)

*

८६१२

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मीरा-भाईंदर

(स्ज.ठार्े)

येथील

महापाशलका

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील
प्रशासनाच्या

ननयोजनशुन्य

कारभारामुळे आधथिक डबघाईला आल्याने पररिहन सेिा कोलमडली असल्याचे माहे
मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मोडलेली आसने, तु्लेल्या काचा ि भींगार गाडया अशी ओळख
सध्या मीरा-भाईंदर पाशलकेच्या पररिहन सेिेची झाली असन
ु यातन
ु प्रिास करर्े

प्रिाशाींसाठी र्फार स्जकरीचे झाले आहे याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही, शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेची पररिहन सेिा
साििजननक-खाजगी भागीदारी तत्िािर (पी.पी.पी.) समाधानकारररत्या चालू आहे . मात्र

शहराची िाढती लोकसींख्या लक्षात घेता, महानगरपाशलकेच्या पररिहन उपक्रमाकडे
उपलब्ध असलेल्या बसेसची सींख्या कमी पडत आहे .

(२) शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या पररिहन उपक्रमाींतगित ५० बसेस असून िाढत्या
प्रिाशाींच्या तुलनेत या बसेस कमी पडतात, हे खरे आहे .

प्रिाशाींना चाींगल्या दजािची प्रिास सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्ीने

जिाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुत्थान अशभयान योजनेअींतगित शमरा-भाईंदर
महानगरपाशलकेने

१००

बसेस

खरे दीचे

कायािदेश

ठदले

असून

या

बसेस

माहे

सप््ें बर/ऑक््ोबर, २०१५ अखेरपयांत महानगरपाशलकेच्या पररिहन सेिेत समाविष्
होतील.
महानगरपाशलकेच्या पररिहन उपक्रमाच्या िाहनतळ पायाभत
ू सवु िधाींसाठी

जिाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुत्थान अशभयान योजनेंतगित रुपये ६.०० को्ी
मींजूर करण्यात आले आहे त. महानगरपाशलकेकडून िाहनतळ बाींधण्यासाठी ननविदा
प्रकक्रया सुू  आहे .

याशशिाय

डेपो

इन्फ्रारक्चर

ि

आय.्ी.एस.ची

प्रभािी

अींमलबजािर्ी

करण्याकरीता महानगरपाशलकेस केंद्र शासन ि जागनतक बँकेकडून रुपये १०.०० को्ी
मींजूर करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------िजात (जज.रायगड) येथे दोन युििाांनी बासलिेस धमिािून

(७१)

*

दोन िषा िेलेले लैंधगि अत्याचार

८३४३

श्री.अननल तटिरे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) कजित (स्ज.रायगड) येथे शत्राचा धाक आणर् अस्श्लल धचत्रर्फीत साििजननक

करण्याची धमकी दे िून दोन युिकाींनी बाशलकेिर दोन िगि बलात्कार करीत असल्याची
घ्ना माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान दस
ु -या सप्ताहात ननदशिनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शत्राचा धाक ि अस्श्लल
धचत्रर्फीत साििजननक करण्याची धमकी दे िून बलात्कार करर्ा-या नराधमािर कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) आरोपी नीं १. याने कर्फयािदी बाशलकेस ररव्हॉल्िर ि चॉपरचा धाक दाखिून
त्याच्या कारमध्ये बसन
ु कर्फयािदी ही अल्पियीन आहे हे माठहत असतानाही कर्फयािदीस

िेळोिेळी शत्राचा धाक दाखिून, तीच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य
करुन तसेच तीला ि तीच्या नातिाईकाींना स्जिेठार मारण्याची धमकी दे िून कारमध्ये
ि ब्लॉकिर

तीच्या ईच्छे विरुध्द जबरी सींभोग केला आहे . आरोपी नीं. २ याने

आरोपी नीं. १ याींचे र्फो्ो काढण्यास तसेच गुन््याचे कामात मदत केली आहे .

कजित पोलीस ठार्े I कॉ.ग.ु र.नीं.५९/२०१५, भादीं विस कलम ३७६(१)(I), ३५४

(अ)(ब)(क)(ड), ३४ सह लैंधगक अत्याचारापासून बालकाींचे सींरक्षर् कायदा २०१२ चे
कलम ३,४,५,८,११,१२ भारतीय हत्यार कायदा कलम २५(१)(३) प्रमार्े ठद. १०.४.२०१५

रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आले. आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आसून, सदर
प्रकरर् सध्या न्यायप्रविषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

मानससरोिर (सभिांडी) येथील यां्माग व्यिसानयिाने विणिर
(७२)

*

िामगाराांना िेलेली मारहाण

८३०४

श्री.महादे ि जानिर :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) यींत्रमाग व्यिसायात मींदी आल्याने उत्पादन कमी करण्यासाठी चालक मालकाींनी
यींत्रमाग माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान २० ठदिस बींद ठे िले होते हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या बींदमध्ये सहभागी यींत्रमाग व्यिसानयक मानससरोिर येथील महे श

नसय्या बासा ि गींगाराम राजमल्या बुदल्
ु ला याींनी ्े क्स्ाईल बींद न ठे िल्याने
धचडलेल्या

सरु े श महे सुनी ि त्याच्या नतघा शमत्राींनी कारखान्यामध्ये शशक्षर्
कामगाराींना मारहार् केली ि कापड ब्लेडने कापून कारखान्यातील विद्युत ्यब
ु
र्फोडून लाखो रुपयाींचे नक
ु सान केल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय ?
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.
(२) ीी.महे श नरसय्या बासा याींनी शभिींडी पोलीस ्े शन मध्ये दाखल केलेल्या
एर्फ.आय.आर.नस
ु ार ीी.सरु े श मेहसर्
ु ी ि त्याच्या शमत्राींनी ठदनाींक ०९/०५/२०१५ रोजी

रात्री ११.३० िाजेच्या सुमारास काही विर्कर कामगाराींना मारहार् करुन दोन
कारखान्यात युयुबलाई् र्फोडर्े ि ब्लेडने कापड र्फाडर्े याद्िारे एकबत्रतपर्े सुमारे
रुपये ८०००/- पयांतचे नुकसान केले आहे हे खरे आहे .

(३) या सींदभाित नमद
ु तक्रारीच्या अनग
ु ींगाने शभिींडी पोलीस ्े शनमार्फित या प्रकरर्ी
चौकशी सू 
ु आहे .

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

दक्षक्षण मुांबईतील सिासामान्य नागररिाांना षर दे यायाचे
(७३)

*

आसमष दाखिून िेलेली फसिणूि

६९५०

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) दक्षक्षर् मींब
ु ईतील भायखळा, लालबाग, काळाचौकी येथील सििसामान्य नागररकाींना
घर दे ण्याच्या बहाण्याने सुमारे २ को्ी रुपयाींना र्फसविण्यात आल्या प्रकरर्ी
ीी.मनीग ओझा या व्यक्तीविरोधात भायखळा ि काळाचौकी पोलीस ठाण्यात तक्रारी

दाखल करण्यात आल्या असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या र्फसिर्क
ू ी सींदभाित चौकशी करुन काय कायििाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरर्ी चौकशी करुन भायखळा पोलीस ठार्े गरु क्र. १८९/२०१२, कलम
४६५,४६७,४६८,४७१,४२०,३४
व्यक्तीींना

अ्क

करण्यात

भादीं वि

अन्िये

आलेली

असून

गुन्हा

दाखल

आरोपीींविरुध्द

करुन

गुन््यात

न्यायालयात

दोन

ठदनाींक

३०.०१.२०१४ रोजी दोगारोपत्र पाठविण्यात आलेले आहे . सदरचा गुन्हा न्यायप्रविषठ
आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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साांताक्रुझ-चें बूर सलांि रोडिरील िाहतूि िोंडी सोडवियायाबाबत
(७४)

*

७२३५

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींताक्रुझ-चें बरू शलींक रोड िरील िाहतक
कोंडी सोडविण्यासाठी कुलाि ्े शनचे
ू
उजिीकडील िळर् िाहतूक पोलीसाींनी अनधधकृतपर्े बींद केल्यामुळे साििजननक
िाहतुकीचा िापर करर्ाऱ्या नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पुलामळ
ु े चें बूर ते कुलाि हे अींतर पार करण्यासाठी केिळ ५
शमनी् लागत आहे ि सदर रत्यािर कायािलयीन िेळेत १ ते २ तास िाहतक
ू कोंडी
असते याकरीता पाशलकेच्या अनतररक्त आयुक्ताींनी िाहतक
ू पोलीसाींच्या मदतीने प्रश्न

भाग १ चा मागि ननिडल्याने कुलाि ्े शन मागाििरील पाशलका कायािलय, शाळा आणर्
अन्य ठठकार्ी जाण्यासाठी नागररकाींना १ ते २ कक.मी. िळसा घालुन जािे लागत

आहे . या ठठकार्चा रता रहदारीसाठी अयोय असून िाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमार्ात
िाढली असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कुलाि ्े शनचे उजिीकडील िळर् िाहतक
ू पोलीसाींनी अनधधकृतपर्े
बींद केलेला मागि चालू करण्यासाठी शासनाने काय कायििाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) साींताक्रुज-चें बुर शलींक रोड हा पूिि द्रत
ु गती

मागि ि पस्श्चम द्रत
ु गती मागािस जोडर्ारा प्रमुख मागि असल्याने या मागाििर
िाहतुकीचे प्रमार् जात आहे . या मागाििरील विविध जींक्शनिर होर्ारी
कोंडी

सोडविण्याकरीता

मींब
ु ई

महानगर

प्रदे श

विकास

प्राधधकरर्,

िाहतूक

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाशलका याींनी हलिा पूल जींक्शन (हनुमान मींदीर जींक्शन) येथून कुलाि
्े शनकडे जार्ारे िळर् बींद करण्यात आले.
या

मागाििरील

हलक्या

ि

जलिाहनाींना

कुलाि

्े शनकडे

जाण्याकररता

साींताक्रुझ-चें बूर शलींक रोड िरील दोन ितींत्र अींडरपासमधून “यु” ्नि घेऊन हनुमान
जींक्शन येथन
डािीकडे िळता येर्ार आहे . शशिाय पादचाऱ्याींच्या सरु क्षक्षतता ि
ू

सोईकररता रता ओलाींडण्यासाठी निीन पादचारी पूल उभारण्यात आलेला आहे . या
सुविधेमुळे या मागाििरील बध्
ु द विहार, हनुमान जींक्शन येथील िाहतूक कोंडी

समयेचे ननरसन झाले असून िाहतूक सुरळीत चालू आहे . सदर उजिे िळर् पुन्हा
चालू करर्े योय ठरर्ार नाही.

-------------------------------
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मुांबईत बनािट जात प्रमाणप्ाच्या आधारे म्हाडाची १८०० षरे समळविलेल्या
दलाांलािर िारिाई िरयायाबाबत

(७५)

*

७६६०

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५४७ ला ददनाांि ४

एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत बनाि् जात प्रमार्पत्राच्या आधारे म्हाडाची १८०० घरे शमळविलेल्या
दलाींलािर म्हाडाकडून कोर्तीही कायििाही होत नसून याबाबत चार मठहन्यापूिी

चौकशी सशमती थापन करण्याचे आदे श प्राप्त झाल्यानींतरही अद्यापयांत चौकशी
सशमती थापन केली नसल्याचे माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सशमती थापन न करण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त सशमती केव्हापयांत थापन करण्यात येर्ार आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) ि (२) हे खरे नाही.
म्हाडामार्फित परिडर्ा-या घराींच्या सन २०१० ते २०१२ पयांत एकूर् ८३५०

सदननकाींची जाहीरातीद्िारे वितरर्ाची प्रक्रीया करण्यात आलेली आहे . त्यापैकी विविध
जात

प्रिगािकररता

१६७१

सदननका

राखीि

ठे िण्यात

आल्या

होत्या.

सदरहू
सदननकाींच्या वितरर् प्रकक्रयेत अजिदाराींची पात्रता ननस्श्चती करताना एकूर् ५
अजिदाराींनी खो्ी जात पडताळर्ी प्रमार्पत्र सादर करण्यात आल्याचे ननदशिनास
आल्याने याअनग
ु ींगाने सींबींधधत जात प्रमार्पत्र पडताळर्ी सशमती याींना त्याींच्या
प्रमार्पत्राचा
कळविण्याींत

गैरिापर

आले

केल्याप्रकरर्ी

आहे .

तसेच

योय

ती

सींबींधधताींविरुद्ध

कायििाही

म्हाडा

करण्याची कायििाही चालू आहे .

करण्यास

तरािरुन

म्हाडाकडून

गुन्हे

दाखल

तसेच २०१० ते २०१२ पयांतच्या सदननका वितरर्ापयांत जात प्रमार्पत्राचा

गैरिापर झाला आहे ककीं िा कसे याची सवितर तपासर्ी करण्याकररता म्हाडा
तरािर चौकशी सशमती थापन करण्याींत आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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राज्यात रा्पाळीत िाम िरयायास मदहलाांना परिानगी
दे यायाचा षेतलेला ननणाय
(७६)

*

८२२१

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) कारखाने कायद्याखाली येर्ाऱ्या उद्योगाींमध्ये मठहला कामगाराींना सुरक्षेच्या

हमीसह रात्रपाळीत काम करण्याची परिानगी दे र्ारा कारखाने अधधननयम, १९४८
मध्ये दरु
ु ती करण्याचा ननर्िय राज्य मींत्रीमींडळाने माहे मे , २०१३ मध्ये िा
त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननर्ियासींबींधात मठहला सींघ्नाींशी विचार विननमय करण्यात आला
होता काय,
(३) रात्रपाळीमध्ये काम करर्ाऱ्या मठहलाींच्या सुरक्षेची कोर्ती व्यिथा शासनाने
केली आहे ,

(४) कामाच्या ठठकार्ी मठहलाींकररता ितींत्र िच्छतागह
ृ असण्याचे बींधनकारक
करण्याचा ननयम शासन करर्ार आहे काय,

(५) सींबींधीत क्षेत्रातील पोलीस ्े शनिर पुरुग ि मठहला कामगाराींच्या माठहतीच्या
रे कॉडिची नोंद बींधनकारक करर्ार आहे काय ?

श्री. प्रिाश मेहता : (१) कारखाने अधधननयम, १९४८ मधील काही कलमाींमध्ये
सध
ु ारर्ा करण्याचा ननर्िय राज्य मींत्रीमींडळाने ठदनाींक २० मे, २०१५ रोजी घेतला
आहे . अशी ितुस्थती आहे .
(२)

कारखाने

अधधननयम,

१९४८

मधील

कलम

६६

(१)

(ब)

नुसार

मठहला

कमिचाऱ्याींना रात्रपाळीत काम करण्यास प्रनतबींध असून राज्य घ्नेतील समानतेच्या

तत्िाच्या आधारे या कलमातील तरतद
ू ी मद्रास उच्च न्यायालयाने घ्नाबाहय

ठरविल्या आहे त. याच आशयाची याधचका (क्र. १११११/२०१४) मा. उच्च न्यायालय,
मुींबई येथेही न्यायप्रविष् आहे .

मा.न्यायालाचे या सींदभाितील ननदे श तसेच मठहला कमिचाऱ्याींना समाजाच्या

मुख्य प्रिाहात सामािून घेण्यासाठी तसेच, त्याींना रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन
त्याींना सबला करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याने या सींदभाितील ननर्िय
शासनाने घेतला आहे .
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(३) मठहलाींना रात्रपाळीमध्ये काम करण्यास मुभा दे ण्याचा मींत्रीमींडळाने घेतलेल्या

ननर्ियाची अींमलबजािर्ी करताना मठहलाींच्या सरु क्षेबाबतच्या व्यिथेसींदभाित विचार
करण्यात आला असन
ू त्या अनग
ु ींगाने आिश्यक त्या उपाययोजना करर्े सींबींधधत

कारखाना व्यिथापनािर बींधनकारक करण्यात येर्ार असून त्याबाबतचा तपशील
ितींत्र अनूसूचीत विहीत करण्यात येर्ार आहे .

(४) महाराषर कारखाने ननयम १९६३ अींतगित कारखान्यामध्ये मठहलाकरीता िींतत्र
िच्छतागह
ू आहे .
ृ ठे िण्यात यािीत, अशी तरतद

(५) कारखाने अधधननयम, १९४८ मध्ये सध
ु ारर्ा करुन तो राज्यात लागू झाल्यानींतर
पोलीस ्े शनमध्ये पुरुग ि मठहला कामगाराींच्या माहीतीचा तपशील पोलीस
्े शनमध्ये ठे िण्याबाबतची आिश्यक ती कायििाही पोलीस विभागाकडून करण्यात
येईल.

----------------राज्यात लोिायुक्त ि उपलोिायुक्त पदे दीषािाळापासून ररक्त असल्याबाबत
(७७)

*

७५५०

अॅड.ननरां जन डािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६७२ ला ददनाांि

२५ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) राज्यात लोकायुक्त ि उपलोकायुक्त ही दोन अत्यींत महत्िाची असलेली पदे माहे

जल
ु ै, २०१४ पासन
ू ररक्त असल्याचे ठदनाींक १४ मे, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त याींच्या अनुपस्थतीत कायािलयीन

रस्जरार हे कामकाज पाहत असून ते ठदनाींक ४ जून, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
ननित्ृ त होर्ार असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकायक्
ु त कायािलयात दररोज सरासरी ३० तक्रारी दाखल होत

असल्याने गेल्या १० मठहन्याींत प्राप्त झालेल्या तक्रारी प्रलींबबत असल्याचेही माहे मे ,
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रलींबबत प्रकरर्े ननकाली काढण्याच्यादृष्ीने लोकायुक्त ि
उपलोकायक्
ु त या पदािर ननयक्
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली
अथिा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, मा.लोक आयुक्त हे पद ठदनाींक ३ जुल,ै २०१४ तसेच
उप लोक आयक्
ु त हे पद ठदनाींक १ डडसेंबर, २०१४ पासन
ू ररक्त आहे , हे खरे आहे ,
(२)

लोक

आयक्
ु त

कायािलयातील

प्रबींधक

हे

ठदनाींक

०३.०२.२००९

रोजी

ननयतियोमानानुसार सेिा ननित्ृ त झाले होते. त्यानींतर त्याींना लोक आयुक्त याींचे
कायािलयाकडून ठदनाींक ४.२.२००९ ते ठदनाींक ३.६.२०१५ या कालािधीकररता िेळोिेळी
मुदतिाढ

दे ण्यात

आलेली

आहे .

३.६.२०१५ रोजी सींपषु ्ात आला आहे .

त्यामुळे

प्रबींधक

पदािरील

कायिकाल

ठदनाींक

(३) ठदनाींक ३०/६/२०१५ अखेर लोक आयक्
ु त कायािलयाने एकूर् ४१२६ इतकी प्रकरर्े
प्रलींबबत असल्याचे कळविले आहे .

(४) मा. लोकायुक्त ि उप लोकायुक्त ही पदे भरण्याबाबत कायििाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्दभित नाही.

----------------राज्यातील हमालाांना पेन्शन दे यायाच्या मागणीबाबत
(७८)

*

८४२६

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय िामगार

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील हमालाींनाही पेन्शन दे ण्यात यािी अशी मागर्ी महाराषर राज्य हमालमाथाडी महामींडळाने पींढरपूर येथे माहे माचि २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान आयोस्जत
करण्यात आलेल्या पररगदे त शासनाकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याबाबत कोर्ती कायििाही करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, त्याची सििसाधारर् कारर्े काय
आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. तथावप, सदरहू सींघ्नेने पेन्शनसह विविध
मागण्याींसदभाित शासनास ठदनाींक १५ जल
ु ,ै २०१५ रोजी ननिेदन ठदले असल्याचे
आढळून येत आहे .

(२) सदर ननिेदनातील मागण्याींबाबत शासन तरािरुन तपासर्ी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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ठाणे महानगरपासलिेच्या िळिा येथील रुग्णालयािर
प्रशासनाचे ननयां्ण नसल्याबाबत
(७९)

*

८८७७

श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठार्े महानगरपाशलकेच्या कळिा येथील रुर्ालयात सन २००१ पासून दरिगी १
हजाराहून अधधक रुर्ाींचा उपचारादरम्यान मत्ृ यू होत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ठार्े शहर ि आसपासच्या पररसरातील गरीब रुर् ठाण्यातील कळिा
येथील छत्रपती शशिाजी महाराज रुर्ालयात उपचारासाठी येतात परीं तू मागील काही
िगािपासून या रुर्ालयािर प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींचे ननयींत्रर् राठहले नसल्याने

रुर्ाींना तपासर्ीकरीता खाजगी तपासर्ी केंद्रात जािे लागत आहे , तरी सदरहू
रुर्ालयातील कारभाराची ि रुर्ाींच्या होर्ाऱ्या िाढत्या मत्ृ यूच्या सींख्येची शासन
चौकशी करुन दोगीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) रुर्ालयाच्या िावगिक साींस्ख्यकीपत्रानुसार सन २००१ ते
सन २०१४ या कालािधीत सरासरी िावगिक ९९५ मत्ृ यू झाले आहे त.

(२) सन २०१४ मध्ये िा रुर्ालयात भरती होर्ाऱ्या रुर्ाींची सींख्या सन २००१ च्या
तल
ु नेत सम
ु ारे दीड प् झाली असन
ू िैद्यकीय तज्ञ ि आिश्यक सोयीसवु िधाींच्या

पाश्ििभूमीिर मत्ृ यूचे प्रमार्े ४.९१% िरुन ३.४५% एिढे झाले आहे . भविषयातदे खील
यामध्ये महानगरपाशलकेतर्फे सुधारर्ा करण्याची कायििाही ननरीं तर सुरु राहर्ार आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(८०)

*

नाांदेड शहरातील महापासलिेच्या विसािा उद्यानाची झालेली दरु िस्था
८९४८

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफा भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) नाींदेड शहराच्या मध्यिती ठठकार्ी असलेल्या महापाशलकेच्या विसािा उद्यानाची
दरु िथा झाली असून हे उद्यान नागरीकाींसाठी गैरसोयीचे असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या उद्यानाच्या सौंदयीकरर्ाबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) (i) उद्यानाचे वितारीकरर् ि सौंदयीकरर्ासाठी नाींदेड महानगरपाशलकेने एकूर्
रुपये १०.०२ को्ीचा आराखडा तयार केला आहे .

(ii) शासनाच्या पयि्न विभागाने ‘प्रादे शशक पयि्न विकास कायिक्रमाींतगित ’ रुपये ३.५२
को्ीच्या

कामाींना

प्रशासकीय ि

आधथिक

मान्यता

प्रदान केली

असून नाींदेड

महापाशलकेने ठदनाींक ०६/०५/२०१४ रोजी उद्यानाच्या विकास कामाकररता कायािरींभ
आदे श काढले आहे त.

(iii) प्राप्त ननधीमधून उद्यानामध्ये र्फुड प्लाझा, ितींत्र शौचालय, िाहनतळ, जॉगीग
रॅ क, परगोला, पाथिेज ि लॅ न्ड केपीींगची कामे हाती घेण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील शासिीय ननमशासिीय तसेच खाजगी आस् थापनातील
िमाचाऱ्याांसाठी हौससांग फांड उभारयायाच्या प्रस्तािाबाबत
(८१)

*

९२५९

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश

चव्हाण, श्री.ददपिराि साळांु खे-

पाटील : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१) राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय तसेच खाजगी आथापनातील कमिचारी
याींचे घराींच्या ककीं मती आिाक्यात याव्यात यासाठी भविषय ननिािह ननधीच्या धतीिर
हौशसींग र्फींड उभारण्याचा प्रताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रतािाचे सििसाधारर् िरुप काय आहे ,
(३) प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेणखत प्रतािािर शासनाने ननर्िय घेतला आहे काय,
असल्यास केव्हा,
(४) अद्याप ननर्िय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) ि (३) राज्यातील अत्पल्प/अल्प/मध्यम उत्पन्न
प्रिगािकररता

म्हाडातर्फे

‘ियींसहास्य्यत

गह
ृ ननमािर्

ननधी

योजना’

राबविण्याचे

यशदामार्फित तयार करण्यात आलेल्या गह
ृ ननमािर् धोरर् ि कृती आराखडा २०१५ च्या

मसुद्यात प्रतावित करण्यात आले आहे . त्यानुसार ‘या ितींत्रररत्या थापन

करण्यात येर्ाऱ्या ननधीत कोर्ताही ियींरोजगार करर्ारी ककीं िा शासकीय ककीं िा
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खाजगी कमिचारी असलेली व्यक्ती सभासद होऊ शकेल. ही व्यक्ती आपल्या
उत्पन्नापैकी ननस्श्चत रकमेचे माशसक अींशदान करे ल. या गह
ृ ननमािर् ननधीचे
व्यिथापन या क्षेत्रातील ननषर्ात सींथेमार्फित केले जाईल. गह
ृ ननमािर् ननधीतील
सभासदाींची

आकडेिारी

ननस्श्चत

ठठकार्ाींसह

घराींची

गरज

दशिविर्ारी

असेल.

गह
ृ ननमािर् ननधीत १० िगे अींशदान केल्यानींतर सदर कमिचारी शासनाच्या घरकुल
योजनाींमध्ये अजि करु शकेल. अजािच्या िेळी त्याच्या खात्यािर जमा असलेला ननधी

हा घराींच्या ककीं मतीमध्ये त्याचा सहभाग समजला जाईल ि तो उििररत रक्कम
कजिरुपाने उभारु शकेल. त्यामळ
ु े लोकाींना घराींसाठी बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन

शमळून काही प्रमार्ात गह
ृ ननमािर्ासाठी वित्त पुरिठा शक्य होईल. गह
ृ कजािच्या
िजाि्ीसींदभाित

आयकर

विभागाकडून

दे ण्यात

आलेल्या

सिलती

गह
ृ ननमािर्

ननधीमध्ये दे ण्यात आलेल्या िगिर्ीसही लागू करण्याबाबत महाराषर शासन केंद्र
शासनाकडे पाठपरु ािा करे ल. या योजनेमधील सदयत्ि घेर्ा-यास म्हाडा त्याींच्या
सदननका िा्पाच्या सोडतीत प्राधान्य दे ईल. या कररता म्हाडा अधधननयम/विननयम

ननयमािलीत आिश्यकतेनुसार सुधारर्ा केली जाईल. सदर योजना ९० ठदिसाींच्या
आत अधधसूधचत करण्यात येईल.

गह
ृ ननमािर् धोरर्ाच्या मसुद्याच्या प्रती सिि केंद्रीय ि राज्य मींत्रीमींडळातील

मींत्री, राज्यातील सिि सींसद सदय ि विधानमींडळ सदय तसेच प्रशासकीय

विभागाींना सच
ू ना ि अशभप्रायाथि पाठविण्यात आल्या आहे त. त्याींच्याकडून सदर
मसुद्यासींबींधी प्राप्त सूचना/अशभप्राय विचारात घेऊन याप्रकरर्ी पुढील ननर्िय घेण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मोहने (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील एन.आर.सी.सल. या िांपनीच्या

(८२)

*

भोसले :

िामगाराांची िोटयिधीची दे णी प्रलांनबत असल्याबाबत
९३४७

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८२८ ला ददनाांि ८ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात:
काय :-

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मोहने (ता.कल्यार्, स्ज.ठार्े) येथील एन.आर.सी.शल. या कींपनीमध्ये ्ाळे बींदी
दाखिून येथील कामगाराींची कोयुयिधीची दे र्ी प्रलींबबत असूनही कींपनीची शेकडो
एकर जमीन विकासकाला विकून कमशशिअल ि ननिासी सदननकाींचे ्ॉिर उभारण्याचा
कींपनी व्यिथापनाचा डाि असल्याची गींभीर बाब माहे मे, २०१५ मध्ये ननदशिनास
आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची शासनामार्फित चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार शासनामार्फित कोर्ती
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे. एन.आर.सी.शल. मोहने च्या कींपनी व्यिथापनाने बबक्
आधथिक पररस्थतीमुळे कींपनीच्या ताब्यातील ३३९ एकर इतकी जमीन मे. रहे जा
यनु नव्हिसल प्रा.शल. याींना विकण्याचा करार (MOU) ठद. १/०३/२००७ रोजी केला आहे .

तर ठद. १५/११/२००९ पासन
ू करखान्यात ्ाळे बींदी लागू केली आहे ि कामगाराींची रु.
८२.४७ को्ी इतकी दे र्ी प्रलींबबत आहे त हे खरे आहे .
(२) ि (३) होय.

ठद.१६/७/२००९ रोजी बीआयएर्फआरने सदर उद्योग आजारी म्हर्ून घोवगत

केला आहे . विविध विगयािर प्रकरर्े मा. उच्च न्यायलय मींब
ु ई तथा मा. सिोच्च्ा

न्यायालय मींब
ु ई येथे सध्या बँकेत जमा असलेले रु. २४.५० को्ी कामगाराींना िा्प
करण्यासाठी याधचका दाखल केली असून सदर याधचका प्रलींबबत आहे . कामगाराींची

थकीत दे र्ी अदा करण्याच्या दृष्ीने शासनाच्या विविध तरािर बै ठका आयोस्जत
करुन कामगाराींच्या दे य रकमा दे ण्याबाबत प्रयत्न केलेले आहे त. क्षेबत्रय कामगार
कायािलयाने व्यिथापनाविरुध्द ककमान िेतन अधधननयम, १९४८ अींतगित र्फौजदारी
ख्ले दाखल केले होते. त्यामध्ये व्यिथापनास रु. ६०० दीं ड झाला. ५२८ कामगाराींचे
अजि Early Retirement Sheme अींतगित व्यिथापनाकडून मींजूरीसाठी प्रलींबबत
आहे त.

----------------पालषर नगरपररषद प्रारुप वििास आराखडा रद्द िरयायाबाबत
(८३)
बेग :

*

१०७९७

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

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६३३ ला ददनाांि २५ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर विकास आराखडयात थाननक नागररकाींमध्ये प्रचींड विरोध ि तक्रारी
असल्यामुळे हा आराखडा रद्द करण्याची मागर्ी थाननक प्रनतननधीनी ठदनाींक ९ जुन,
२०१५ रोजीच्या ननिेदनाद्िारे मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोर्ता ननर्िय घेतलेला आहे ,
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(३)

ननर्िय

घेतला

असल्यास,

नव्याने

आराखडा

बनविण्याची

प्रकक्रया

ककती

कालािधीत पर्
ु ि करण्यात येर्ार आहे ,

(४) नसल्यास, कायििाहीस होत असलेल्या ठदरीं गाईची सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) ि (३) मा. लोकप्रनतननधी याींनी ननिेदनामध्ये नमुद केलेले मुद्दे तपासण्यात येत
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------चांद्रपूर जजल्हयातील १८-२० िषे ियोगटातील २४४ मुले बेपत्ता झाल्याबाबत
(८४)

*

९८०२

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपरू स्जल््यातील १८-२० िगे ियोग्ातील २४४ मल
ु े बेपत्ता होिन
ू त्यापैकी

२०८ मल
ु ाचा शोध लागला असन
ू अद्यापही ३६ मल
ु े शमळाले नसल्याचे ठदनाींक १८
मे, २०१५ ला ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बेपत्ता मुलाचा शोध घेण्यासींबींधी शासनाने कोर्ती ठोस
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
चींद्रपूर स्जल््यात १८-२० ियोग्ातील एकुर् ९९ मुले बेपत्ता झाली होती.

त्यातील ७८ मुलाींचा शोध लागला असून २१ मुले शमळालेली नाहीत.

(२) चींद्रपरू स्जल््यात बेपत्ता मल
ु ाींचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ्े शन

पातळीिर पथके तयार करण्यात आली असन
ू सदरचे बेपत्ता मल
ु ाींच्या पालकाींशी
सींपकि साधून सदर मुले कोर्त्या कारर्ाति बेपत्ता झाली आहे त याची सींपुर्ि
माठहती घेतली जाते.
तात्काळ

मुले बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच त्या मुलाींविगयी सींपुर्ि माठहती
www.trackthemissingchild.gov.in

तसेच

mahapolice.gov.in

या

िेबसाइ्िर लोड केली जाते ि त्याींचा शोध लागल्यास ककीं िा त्याबाबतची माठहती
शमळाल्यास ती कळविण्याविगयी विनींती करण्यात येत.े
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चींद्रपूर स्जल््यात ठदनाींक ०१ जुल,ै २०१५ पासून बेपत्ता झालेल्या परीं तु

अद्यापपयांत त्याींचा ठािठठकार्ा न लागलेल्या मल
ु ाींबाबत ऑपरे शन म
ु कान ही

विशेग मोठहम हाती घेण्यात आली आहे . यामध्ये प्रत्येक पोलीस ्े शन पातळीिर १
पोलीस अधधकारी तसेच २ कमिचाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून सदर मुलाींचा

शोध घेण्यात येतो. यामध्ये १८.२० ियोग्ातील बेपत्ता झालेल्या ४ मुलाींचा शोध
लागला आहे ि इतर मुलाींचा शोध घेण्याचे काम कसोशीने चालु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

सािांतिाडी तालुक्यातील (जज.ससांधुदग
ु )ा गैरप्रिाराांना आळा षालणेबाबत
(८५)

*

भोसले,

७८१४
श्री.सुननल

अॅड.ननरां जन

श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल

डािखरे ,

तटिरे ,

श्री.ददपिराि

श्री.विक्रम

िाळे ,

साळांु खे-पाटील,

श्री.हे मांत

टिले,

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सनतश
श्री.अननल

चव्हाण,
तटिरे :

(१) सािींतिाडी तालक्
ु यात (स्ज.शसींधद
ु ग
ू )ि दारु, म्का, जुगार इत्यादी अिैध प्रकार

िाढलेले असतानाच मठहला ि मुलीींच्या छे डछाडीचे प्रकार िाढल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार तालक्
ु यात कायदा ि

सव्ु यिथा अबाधधत राहर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) अद्याप कोर्ती कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) एवप्रल, २०१५ पयांत दाू बींदी ि जग
ु ार सदराखाली एकूर् ८

केसेस दाखल झाल्या आहे त. एवप्रल, २०१५ पयांत विनयभींग सदराखाली एकूर् २
केसेस दाखल झाल्या आहे त.

(२) ि (३) सदर प्रकरर्ी जुगार सदराखाली गु.र.क्र. ३००१/२०१५, ३००२/२०१५,
३००६/२०१५ मुींबई जुगार अधधननयमाच्या कलम १२(अ) अन्िये गुन्हे दाखल करण्यात
आले आहे त. या गन्
ु ्याींमध्ये ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आले असन
ू त्याींच्याकडून
रु. २,६७०/- चा माल जप्त करण्यात आला आहे .
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दारुबींदी

सदराखाली

गु.र.क्र.

६००१/२०१५,

६००२/२०१५,

६००३/२०१५,

६००४/२०१५, ६००५/२०१५ म.ु प्रो. अधधननयमाच्या कलम १२(अ) अन्िये गन्
ु हे दाखल

करण्यात आले आहे त. या गन्
ु ्याींमध्ये १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आले असन
ू
१०८ शल्र दारु ि िाहने शमळून रु. १२,३०,०००/- मालमत्ता जप्त करण्यात आली
आहे .

मठहला छे डछाड सदराखाली गु.र.क्र. १४/२०१५ भाीं.दीं .वि कलम ३५४(अ) ि

ग.ु र.क्र. २६/२०१५ भाीं.दीं .वि. कलम ३५४(ड) (१) (३) , ३२३, ५०४ अन्िये गन्
ु हे दाखल
करण्यात आले आहे त. सदर गुन््यात आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

सािींतिाडी तालुक्यात कायदा ि सुव्यिथा अबाधधत रहािी याकररता अिैध

धींदे समूळ नष् करण्याचे दृष्ीने तसेच छे डछाड होऊ नये याकररता प्रनतबींधक

कारिाई म्हर्ून सािींतिाडी शहरात महत्िाचे ठठकार्ी तसेच गदीची ठठकार्ी पोलीस
कर्फक्स पॉईं् तसेच शहरात ि इतर पोशलस ठार्े कायिक्षेत्रात ठदिसा तसेच रात्रौ सक्त
गत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------ठाणे येथील मानपाडा पोलीस ठाणे हद्दीतील इांद्रप्रस्थ बारमधील
बारबालाांसमिेत पोलीसाांनी आक्षेपाहा ितान िेल्याबाबत
(८६)

*

७८२८

श्री.प्रिाश नबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये,

श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) ठार्े येथील मानपाडा पोलीस ठार्े हद्दीतील इींद्रप्रथ नािाच्या बारमधील
बारबालाींसमिेत आक्षेपाहि ितिन करताना दोन पोलीस कमिचाऱ्याींना माहे एवप्रल, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान रीं गेहाथ पकडले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

बारमधील

बारबालाींसमिेत

आक्षेपाहि

ितिन

कमिचाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कारिाई केली नसल्यास त्याची कारर्े कोर्ती ?

करर्ाऱ्या

पोलीस
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय,
(२) प्रकरर्ी मानपाडा पोलीस ्े शन गरु क्र. १६/२०१५ भादीं विस कलम २९४,३४ सह

म.ु पो.का. कलम ३३ (डब्ल्य)ु , १३१ प्रमार्े ठदनाींक १२.०४.२०१५ रोजी गन्
ु हा दाखल
करर्ेत आला आहे . सदर गन्
ु ्यात एकुर् २४ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली

असून सदर गुन््याचा तपास चालू आहे . तसेच सदर पोलीस कमिचाऱ्याींना ठदनाींक
१७.०४.२०१५ अन्िये ननलींबबत करण्यात आले आहे . सदरचे कमिचारी हे सध्या
ननलींबबत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील साखर िारखान्याांमध्ये िाम िरणाऱ्या माथाडी
(८७)

*

िामगाराांची माथाडी मांडळामध्ये नोंद िरयायाबाबत

७७७६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात १३० सहकारी साखर कारखाने ि ४० खाजगी असे एकूर् १७० साखर
कारखाने असून तेथे काम करर्ारे २० हजार माथाडी कामगार माथाडी मींडळामध्ये
नोंठदत नसल्याचे नुकतेच ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

कामगार

न्यायालय

ि

सिोच्च

न्यायालयाने

४

िगािपूिी

साखर

कारखान्यातील माथाडी कामगाराींना माथाडी मींडळामध्ये नोंठदत करण्याचे आदे श
कारखानदाराींना ठदले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय काढळून आले ि तद्नुसार माथाडी कामगाराींना न्याय
शमळर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. तथावप, कृषर्ा सहकारी साखर कारखाना, ता.कराड, स्ज.सातारा
मुख्य मालक म्हर्ून नोंठदत न झाल्याने मा. कामगार न्यायालयात त्याींचवे िरुध्द
ख्ला दाखल केला होता. सदर ख्ल्यात मा. कामगार न्यायालयाने कारखाना

व्यिथापनास दोगी मानण्यात येऊन रु. ५००/- दीं ड ि दीं ड न भरल्यास १५ ठदिसाींची
साधी कैद अशी शशक्षा ठोठािली होती. सदर ननर्ियाविरोधात कारखाना व्यिथापनाने

मा. औद्योधगक न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय तसेच मा. सिोच्च न्यायालयात

्प्प्या्प्प्याने दाद माधगतली होती. सदर नतनही न्यायालयाींनी कृषर्ा सहकारी साखर
कारखान्याची विनींती र्फे्ाळली आहे .
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(३) (४) ि (५) कृषर्ा सहकारी साखर कारखाना, ता. कराड स्ज.सातारा याींनी त्याींना
माथाडी अधधननयम लागू होत नसल्यासींदभाित मा. उच्च न्यायालयात याधचका क्र.

२२८६/१९९६ दाखल केली होती. त्यािर मा. उच्च न्यायालयाने ठद. ११/९/२००२ रोजी
झालेल्या सुनािर्ीत कारखान्यास माथाडी अधधननयम लागू होतो ककीं िा कसे याचा

ननर्िय दोन मठहन्यात घेण्याबाबत आदे श ठदले होते. त्यानुसार सदरहू विगय
सल्लागार सशमतीच्या ठद. ४/११/२००३ रोजीच्या बैठकीत ठे िला असता याप्रकरर्ी

साखर आयक्
ु त, पर्
ु े ि अपर कामगार आयक्
ु त, पर्
ु े याींनी बैठक घेऊन ननर्िय
घेण्याबाबत ठरले. सल्लागार सशमतीत ठरल्यानुसार अपर कामगार आयुक्त, पुर्े ि
साखर आयुक्त याींच्या ठद. १७/५/२००५ रोजी झालेल्या बैठकीत अींनतम ननर्िय
शासनाच्या िररषठ पातळीिर घेण्याच्या अधीन राहुन कारखान्यास मुींबई औद्योधगक
अधधननयम, १९४६ ककीं िा माथाडी अधधननयम, १९६९ च्या सिलती दे ण्यात याव्यात

असे ठरले. त्यानींतर सदरहू विगय सल्लागार सशमतीच्या ठद. १७/१/२००६ रोजीच्या
बैठकीत ठे िण्यात आला असता उक्त विगय राज्यमींत्रीमींडळासमोर ठे िून ननर्िय

घ्यािा असे सशमतीच्या अध्यक्षाींनी साींधगतले होते. त्यानुसार सदरहू विगय सल्लागार
सशमतीच्या ठद. १७/९/२००६ रोजीच्या बैठकीत र्फेरविचाराथि ठे िण्यात आला होता.
तथावप त्यािर अींनतम ननर्िय झालेला नाही.

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

पुणे जजल्हयातील सफाई िामगाराांना साबण, गमबूट, हातमोजे, मास्ि अशा सुविधा
न पुरविता त्याांना मलविसजानयुक्त पायायात िाम िरयायास भाग पाडल्याबाबत

(८८)

*

९०९९

श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुर्े स्जल््यातील सर्फाई कामगाराींना साबर्, गमबू्, हातमोजे, माक अशा
सवु िधा

न

परु विता

त्याींना

मलविसजिनयक्
ु त

पाण्यात

काम

करर्ास

भाग

पाडल्याप्रकरर्ी महापाशलकेचे तत्कालीन भाींडारप्रमुख ि सध्याचे विद्युत अधीक्षक,
प्रकल्प प्रमुख, ठे केदार याींच्याविरुध्द कोरे गाि पाकि पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

करण्यात आला असल्याचे ठदनाींक १८ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशी अींती दोगी आढळून येर्ा-या सींबींधधताींिर शासनाने काय
कायििाही केली िा करण्यात येर्ार आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे .
सदर प्रकरर्ी अधधक्षक अशभयींता (विद्यत
ु ), पर्
ु े महानगरपाशलका, ठे केदार

मे, महाबळ एनिायरो इींस्जननयसि प्रा.शल.ि एम.एल.डी.भैरोबा पींवपग ्े शन कोरे गाींि
पाकि, पुर्े येथील ्लॅ ् प्रमुख याींच्याविरुद्ध कोरे गाींि पाकि पोलीस ्े शन येथे ठदनाींक
१० मे, २०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(२) ि (३) सदर प्रकरर्ी कोरे गाींि पाकि पोलीस ्े शन येथे गु.र.क्र.३००९/२०१५, The
Prohibition

of

Employment

as

Manual

Scavengers

and

their

Rehabilitation Act २०१३ चे कलम ८ ि ९ अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे .

सदर गुन्हा पोलीस तपासािर प्रलींबबत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------वपांपरी-धचांचिड (जज.पुणे) येथील पिना बांद नळ योजनेचे िाम पूणा िरणेबाबत
(८९)

*

रुपनिर :

१०६२५

श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-धचींचिड (स्ज.पुर्े) येथे रािेतच्या िर असर्ाऱ्या भागातून नाल्यातील पार्ी
थे् नदीत शमसळत असल्यामुळे शहराला दवू गत पार्ीपुरिठा होत असल्याने तेथील

नागरीकाींच्या आरोयाला धोका ननमािर् झाला असल्याचे ठदनाींक २२ एवप्रल, २०१५
रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पिना बींद नळयोजना सरु
ु झाली नाही तर भविषयात शहराला
नाल्यातील प्रदवू गत झालेले पार्ी प्यािे लागर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पिना बींद नळ योजनेचे काम लिकरात लिकर करण्याबाबत
शासनाने काय कायििाही केली आहे िा करर्ार आहे ,
(४)

उपरोक्त

प्रकरर्ी

कोर्तीच

कायििाही

करण्यात

आली

नसल्यास

त्याची

सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतः खरे आहे . वपींपरी-धचींचिड (स्ज.पुर्े) येथे
रािेतच्या िर असर्ा-या भागातून नाल्यातील पार्ी थे् नदीत शमसळत असले तरी

नदीतील पार्ी रािेत येथील बाींधा-यातून विद्युत पींपाद्िारे उचलून पींवपींग करुन

ननगडी जलशुद्धीकरर् केंद्रामध्ये प्रकक्रया करुन, वपण्यास योय करुन, वपींपरी-धचींचिड
महानगरपाशलका क्षेत्रात परु विले जाते आहे .

(२) हे खरे नाही. नदीतील पाण्यािर प्रकक्रया करुनच ते वपण्यायोय (Potable) करुन
शहरातील नागरीकाींना वपींपरी-धचींचिड महानगरपाशलके मार्फित वितरीत केले जाते.
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(३) ि (४) जिाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनननिमािर् अशभयानाअींतगित मींजूर
वपींपरी-धचींचिड महानगरपाशलकेच्या पिना धरर्ापासन
ू ननगडी येथील जलशुद्धीकरर्

केंद्र पार्ी परु िठा प्रकल्पाच्या विरोधात झालेल्या आींदोलनात उभवलिलेल्या गींभीर

कायदा ि सुव्यिथेच्या पाश्ििभूमीिर स्जल््याची कायदा ि सुव्यिथा अबाधधत
राहण्याच्या अनुगींगाने स्जल्हाधधकारी पुर्े याींनी प्रकल्पाच्या कामास थधगती ठदलेली
होती. त्याअनुगींगाने प्रकल्पाच्या कामास ठदलेली थधगती उठविण्याबाबतचा ननर्िय
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .

----------------मुांबईतील भाभा रुग्णालय, शताब्दी रुग्णालय ि राजािाडी रुग्णालय येथे
(९०)

*

जगताप,

सीटी स्िॅन तसेच एमआरआय स्िॅन सुविधा उपलब्ध िरणेबाबत
८९८६

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफा भाई

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.मुझफ्फर

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हुसैन

सय्यद :

(१) कुलाि भाभा रुर्ालय, कुलाि ि पींडीत मदनमोहन मालिीय (गोिींडी शताब्दी) या

रुर्ालयात सी्ी कॅन तर घा्कोपरच्या राजािाडी रुर्ालयात एमआरआय कॅनची
सुविधा नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुर्ालयात सी्ी कॅन ि एमआरआय कॅन या सुविधा
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) कुलाि भाभा रुर्ालय येथे सी.्ी.कॅन सुविधा ि राजािाडी रुर्ालय येथे
एम.आय.आर.सुविधा

चालू

करण्याबाबत महानगरपाशलकेच्या

साििजननक खाजगी

सहभाग प्रकल्प अींतगित कायििाही चालू आहे . त्यामधील लघुत्तम दे काराने अ्ी ि

शतींची पूतत
ि ा न केल्यामुळे त्याच अ्ी ि शतीिर दस
ु -या लघुत्तम दे कारास कींत्रा्
दे ण्याबाबतची कायििाही सू 
ु आहे .

पीं.मदनमोहन मालिीय शताब्दी रुर्ालय, गोिींडी येथे महापाशलकेतर्फे शस्ी

कॅन मशीन बसविण्यासाठी जागा ननस्श्चत केलेली आहे . तसेच ननविदा प्रकक्रया
झाली असून मसुदापत्र सादर करण्याची कायििाही सुू  आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

---------------
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मुांबई महापासलिा प्रशासनाने सन २००० नांतरच्या अनधधिृत
(९१)

*

झोपडपटयाांना जादा दराने पाणी दे यायाचा षेतलेला ननणाय

७३६९

श्री.विजय धगरिर :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार मींब
ु ई महापाशलका प्रशासनाने सन २०००
नींतरच्या अनधधकृत झोपडपट्टय
् ाींना जादा दराने पार्ी दे ण्यासाठी धोरर् आखले
असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईची सध्याची लोकसींख्येची स्थती पाहता सध्या िाति कररत
असलेल्या लोकाींनाही पाण्याची कमतरता भासत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िाढीि झोपडप्याींसाठी दे ण्यात येर्ाऱ्या पाण्यासाठी शासनाने कोर्ती
िाढीि पाण्याची उपाययोजना केली आहे ,
(४) असल्यास, त्याचे िरुप काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

हे खरे आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे .
(३) ि (४) बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्फित पार्ी परु िठ्यात िाढ करण्यासाठी निीन
ृ न्मींब
प्रकल्प

प्रतावित

आहे त.

तसेच

झोपडपट्टय
् ाींमधील

रठहिाशी

सध्याच्या

पार्ी

पुरिठ्यामधूनच अनधधकृतपर्े पाण्याचा िापर करीत असतात. त्यामुळे या अनधधकृत
झोपडपट्टीिासीयाींना अधधकृतपर्े पार्ी ठदल्यास िाढीि पाण्याची गरज भासर्ार नाही.
-----------------

पुणे महापासलिेने सावि्ीबाई फुले पुणे विद्यापीठास इमारतीांचे वििसन शुल्ि तसेच
समळित िर भरयायासांदभाात नोटीस पाठविल्याबाबत

(९२)

*

७०५०

श्री.शरद रणवपसे , श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती

हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर
हुसैन सय्यद :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्
ु े येथील सावित्रीबाई र्फुले पर्
ु े विद्यापीठास ९९९ िगािसाठी एक रुपया या
दराने शासनाने जागा ठदलेली असून विद्यापीठ आिारातील अकरा इमारतीींचे विकसन
शुल्क तसेच शमळकत कर शमळून सुमारे

४२ को्ी रुपये भरण्याबाबत पुर्े

महानगरपाशलकेने विदयापीठाला नो्ीस पाठविली असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कायदयानुसार विदयापीठास सिि सिलती शमळर्े आिश्यक आहे ि
नगररचना कायदयानस
ु ार शासकीय सींथाकडून विकसन शुल्क घेर्े बींधनकारक नाही
ि

त्यामळ
ु े

सदर

कर

अिाजिी

असल्याचे

विदयापीठाचे

म्हर्र्े

असन
ू

तसे

विदयापीठाने महानगरपाशलकेस पत्राद्िारे कळिून सदर कर भरण्यास नकार ठदलेला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची ितुस्थती काय आहे ि शासनाकडून याप्रकरर्ी कोर्ती
कायििाही करण्यात आली आहे अथिा येत आहे ,

(४) अद्याप, याबाबत कोर्तीही कायििाही केली नसल्यास त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. सदर शमळकत सावित्रीबाई र्फुले पुर्े विद्यापीठास
९९९ िगि, भाडे दरसाल रुपये १/- याप्रमार्े लीजिर ठदली आहे .
ि

विद्यापीठाच्या आिारातील इमारतीच्या बाींधकामाबाबत जमीन विकास शुल्क

बाींधकाम

विकास

शुल्कापो्ी

सम
ु ारे

रुपये

४२.५८

को्ी

अदा

करर्ेबाबत

विद्यापीठास एवप्रल, २०१५ मध्ये लेखी कळविण्यात आले आहे .
(२) अशा आशयाचे ठदनाींक ३०.६.२०१५ चे पत्र महानगरपाशलकेस प्राप्त झाले आहे .
(३) विद्यापीठाच्या बाींधकाम शुल्काबाबत महानगरपाशलकेने विधी सल्लागाराींचा सल्ला
घेतला आहे . त्यानुसार सावित्रीबाई र्फुले पुर्े विद्यापीठ ही सींविधननक ि िायत्त
सींथा असन
सदर जागेिर ि बाींधकामािर विद्यापीठाचेच ननयींत्रर् असल्याने
ू

महाराषर प्रादे शशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम १२४ एर्फ (१) नुसार
विद्यापीठास कोर्तीही सिलत लागू होत नाही. पररर्ामी, विद्यापीठास विकास
शुल्क भरर्ेबाबत ठदनाींक १८.४.२०१५ ि ठदनाींक २९.४.२०१५ रोजीचे पत्रान्िये लेखी
कळविण्यात आले आहे , ही ितुस्थती आहे .

महाराषर प्रादे शशक ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम १२४ एर्फ (२)

नुसार शैक्षर्ीक िापराकररता सिलत दे ण्यात येत.े महानगरपाशलकेच्या आदे शाविरुध्द

अजिदार सींथेने शासनाकडे या अधधननयमाचे कलम १२४ (जी) नुसार अपील दाखल
केल्यास शासनास त्यािर गुर्ित्तेनुसार ननर्िय घेता येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मुांबईतील अांधेरी येथील न्यू म्हाडा िॉलनीत असभने्ी सशखा जोशी दहने
(९३)

*

राहत्या षरी गळयािर चािूने िार िरुन आत्महत्या िेल्याबाबत

६७४८

करतील काय :-

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) मुींबईतील अींधेरी येथील न्यू म्हाडा कॉलनीत ४० िगािच्या शशखा जोशी या

अशभनेत्रीने मानशसक तर्ािात नतच्याच मैबत्रर्ीच्या राहत्या घरी गळयािर चाकूने िार

करुन आत्महत्या केल्याची घ्ना ठदनाींक १७ मे, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास घडली,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

आत्महत्या

प्रकरर्ाची

िसोिा

पोलीस

ठाण्यात

तक्रार

नोंदविण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) तदनुसार पुढे काय कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय, सदर बाबत िसोिा पोलीस ठार्े, मुींबई अपमत्ृ यू नोंद क्रमाींक ३५/१५ कलम
१७४ मुींबई अपमत्ृ यू नोंद घेण्यात आली आहे .

(३) ि (४) नमद
ू चौकशी मध्ये मयत शशखा जोशी ठहने नतच्या मैबत्रर्ीच्या घरी

बाथरुम मध्ये ित: गळया भोिती जखम करुन घेतल्याने नतच्या मत्ृ यू झाला आहे .
सदर बाबत नतच्या मत
ृ दे हाचे शिविच्छे दन मा. िैद्यकीय अधधकारी, कुपर रुर्ालय,

मुींबई याींनी केले असून नतच्या मत्ृ यूचे कारर् shock due to cut Throat Injury
असे नमूद केले आहे . सदर प्रकरर्ी अधधक चौकशी सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------सोलापूर जजल्हयातील मांगळिेढा शहरासाठी अबान इन्फास्रक्चर
(९४)

*

डेव्हलपमें ट योजना प्रलांनबत असल्याबाबत

७९३८

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू स्जल््यातील मींगळिेढा शहरासाठी अबिन इन्र्फारक्चर डेव्हलपमें ्

स्कम ही केंद्र शासनाच्या योजनेतून राबविण्यात आलेल्या िाढीि नळपार्ी पुरिठा
योजना ८ को्ी रुपयाींची असताना अकायिक्षम कारभारामुळे अपूर्ि आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्फित पाहर्ी केली आहे काय,

91
(३) असल्यास, पाहर्ीचे ननषकगि काय आहे त ि तद्नुसार सदर योजना तातडीने पूर्ि
करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र शासन पुरकृत युआयडीएसएम्ी उपअशभयाना

अींतगित मींजूर रुपये ७.९६ को्ी ककीं मतीचा मींगळिेढा पार्ीपुरिठा प्रकल्प पूर्त्ि िाच्या
अींनतम ्प्प्यात असल्याबाबतचा अहिाल प्राप्त झालेला आहे .

(२), (३) ि (४) तथावप सदर प्रकल्पाच्या अनग
ु ींगाने पाहर्ी करुन अहिाल सादर
करण्याबाबत आयुक्त नगरपररगद प्रशासन सींचालनालय याींना सूचना दे ण्यात आल्या
आहे त.

----------------मालिणी (मुांबई) येथील पोलीस ठायायात चोरीच्या तपासासाठी ताब्यात
(९५)

*

षेतलेल्या आरोपीचा तरु
ु ां गात झालेला मत्ृ यू

९११९

श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमरससांह

पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण,
श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती जस्मता
िाष, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश नबनसाळे :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई मालिर्ी येथे चोरीच्या तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपीचा

मालिर्ी पोलीस ठाण्याच्या लॉकअप मध्ये मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ठदनाींक २ एवप्रल,
२०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पढ
ु े कोर्ती कायििाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कायििाही केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय.
(३) ि (४) सदर प्रकरर्ी गुन्हे अन्िेगर् विभागामार्फित चौकशी चालु आहे .
-----------------
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सोलापूर महानगरपासलिेच्या पररिहन उपक्रमाद्िारे चालवियायात
(९६)

*

जगताप :

येणाऱ्या बसेसचे पररक्षे् िाढिन
ू दे यायाबाबत

८७३१

श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उफा भाई

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारच्या जे.एन.यु.आर.एम.या योजनेंतगित सोलापरू मनपाच्या पररिहन
उपक्रमास

२००

बसेस

उपलब्ध

झाल्या

असून

त्यातील

१५०

बसेस

सोलापरू

महानगरपाशलकेच्या पररिहन उपक्रमात सामील ही झाल्या आहे त, यामुळे सरासरी
२४५ बसेस मागाििर धािर्ार असून यासाठी २० कक.मी. पररघ क्षेत्र िाढिून घेऊन ४०
कक.मी चे क्षेत्र मींजूरीसाठी मा.मुख्यमींत्री ि मा.पररिहन मींत्री याींना लोकप्रनतननधीींनी

ननिेदन ठदले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही बससेिा ४० कक.मी पररघक्षेत्रात सुरु करण्याबात शासनाने

धोरर्ात्मक ननर्िय घेऊन मींजूरी दे ण्याबाबत कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप, कोर्तीच कायििाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारर्े कारर्े
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाचे ननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे .
(२) याबाबतचा प्रताि सोलापूर महानगरपाशलकेच्या पररिहन व्यिथापनाने ठदनाींक

३०/६/२०१५ रोजी शासनास पाठविला आहे . सदर प्रतािाची छाननी करण्यात येत
आहे . त्याबाबत सत्िर ननर्िय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------नासशि येथे झालेल्या बहुचधचात िे.बी.सी. षोटाळयापाठोपाठ मुांबई जस्थत फॉयनॅि
गोल्ड ररअलिॉन प्रा.सल. या िांपनीने अनेि लोिाांना फसविल्याबाबत
(९७)

*

९८६९

डॉ.अपूिा दहरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

नाशशक येथे

झालेल्या बहुचधचित के.बी.सी. घो्ाळयापाठोपाठ मींब
ु ई स्थत
र्फॉयनॅक गोल्ड ररअलकॉन प्रा.शल. या कींपनीनेही नाशशक शहरातील अनेक लोकाींना
लाखो रुपयाींना र्फसविले असल्याचे ठदनाींक २९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

93
(२) असल्यास, ककरकोळ गुींतिर्ूकीतून भुखींड दे ण्याचे अशमग दाखिून कींपनीच्या
सींचालकाींनी लाखो रुपये घेऊन पोबारा केल्याप्रकरर्ी पींचि्ी पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा
दाखल करण्याींत आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाशशक येथील भुखींड घो्ाळयाप्रकरर्ी पोशलसाींनी सवितर ि सखोल
तपास केला आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले ि सींबींधधताींविरुध्द कोर्ती
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नाशशक येथे ठराविक अींतराने र्फसिर्ुकीचे प्रकार िारीं िार घडत असल्याने यास
आळा घालण्यासाठी कोर्ती खबरदारीची उपाययोजना करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय.
प्रकरर्ी पींचि्ी पोलीस ्े शन नाशशक येथे ठदनाींक २७/०१/२०१५ रोजी
गु.र.नीं.३८/२०१५ भा.दीं .वि.कलम ४२०, ४०६, १२०(ब), ३४ प्रमार्े गुन्हा दाखल आहे .
गुन््याचा तपास सुू  आहे .

(३) प्राप्त अजाििरुन भुखींड घो्ाळा प्रकरर्ी पोलीसाकडून तपास चालू असून

गन्
ु ्यात एकूर् ६ आरोपी आहे त. एका आरोपीने न्यायालयात अ्कपि
ू ि जामीनासाठी
अजि केला असून त्याची सुनािर्ी चालू आहे . उििररत आरोपीींचा शोध घेण्यात येत
आहे .

(४) नाशशक शहर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस ्े शन ननहाय कॉनिर शम्ीींग,
सोसाय्ी बैठक आयोस्जत करुन त्यामध्ये नागरीकाींना जागरुक करण्यात आले आहे
ि येत आहे .
----------------ठाणे जजल्हयातील एिा (लेडीज) रे स्टॉरां ट बारिर
(९८)

*

डािखरे :

िेलेल्या िारिाई सांदभाात
१०१६२

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.ननरां जन

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

(१) ठार्े स्जल््यातील एका (लेडीज) रे ्ॉरीं ् बारिर केलेल्या कारिाईत जप्त
केलेल्या डायरीच्या आधारे डायघर (स्ज.ठार्े) पोलीस ्े शन मधील ५१ पोलीसाींच्या

बदल्या केल्याची बाब ठदनाींक २९ मे, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशिनास आली,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जप्त

केलेल्या

डायरी

मध्ये

बदली

केलेल्या

पोलस् साींच्या

नािाव्यनतररक्त असलेल्या इतर बाबीींची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, विना परिाना रे ्ॉरीं ्मध्ये लेडीज बार सुरु असल्याने प्रकरर्ाच्या
चौकशीत काय ननषपन्न झाले,
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(४) दोगी अधधकारी ि कमिचाऱ्याींिर काय कायििाही करण्यात आली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) सदर िेळी पोलीसाींनी ्ाकलेल्या छाप्यात पोलीसाींना डायरी शमळालेली नाही.
तथावप छाप्याच्या िेळी शमळालेल्या कागदपत्राींमध्ये ज्या पोलीस अधधकारी/कमिचारी
याींची नाींिे आढळून आली आहे त, त्याबाबत चौकशी चालू आहे .

(३) सदर बाब विनापरिाना सू 
ु नाही. तथावप, मठहला सेिकाींच्या बबभत्स ितिनामुळे
याप्रकरर्ी पोलीसाींनी भा.दीं .सीं. प्रमार्े कारिाई केली आहे .

(४) सींबींधधत पोलीस अधधकारी/कमिचारी याींच्या चौकशीत पारदशिकता यािी ि
नैसधगिक न्यायाने चौकशी व्हािी याकररता १३ पोलीस अधधकारी ि ४७ पोलीस
कमिचारी याींच्या ठार्े मख्
ु यालय, ठार्े येथे तात्काळ बदल्या करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पाथरी (जज.परभणी) तालुक्यातील सुिणािार व्यापारी िै.रिी टे हरे
(९९)

*

याांनी पोलज साांच्या ्ासामुळे आत्महत्या िेल्याबाबत

१०२०१

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाथरी (स्ज.परभर्ी) तालक्
ु यातील सि
ु र्िकार व्यापारी कै.रिी ्े हरे याींच्यािर खो्ा
आरोप

कू न

त्याींस

आत्महत्या

कराियास

भाग

पाडर्ाऱ्या

पाथरी

येथील

पोलीस कमिचारी ि इतरािर गुन्हे नोंदिून अ्क करािी, तसेच त्या अनुगींगाने इतर

मागण्याबाबत महाराषर राज्य सरार्फा सुिर्िकार र्फेडरे शनने पोलीस अधस् क्षक,
परभर्ी याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मत्ृ यस
ू कारर्ीभत
ू असर्ाऱ्या पोलीस ि त्याींना आदे श दे र्ाऱ्या पोलीस
अधधकाऱ्याींिर मत्ृ यूस कारर्ीभत
असल्याबाबतचा गन्
ू
ु हा, अ्क तसेच मयताच्या

कु्ुींबबयास २५ लक्ष रुपयाींची आधथिक मदत दे ण्याबाबत शासनतरािरुन कोर्ती
सक्षम कारिाई करण्यात आली आहे ,

(३) नसल्यास, दोगी पोलीस, कमिचारी, अधधकारी याींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार
िररषठ तरािरुन करण्यात येत आहे काय, तसेच आधथिक मदत दे ण्यात ठदरीं गाईचे
धोरर् राबविण्यात येत आहे काय,

(४) नसल्यास, शासन तरािरुन केलेल्या कारिाईबाबत थोडक्यात माठहती काय आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सुिर्िकार असोशसएशन ि सरार्फा असोशसएशन याींनी
परभर्ी स्जल््यातील पाथरी येथील सोनार रवि गर्ेशराि ्े हरे

याने पोलीस

हे डकॉन्स्े बल ्े कुळे ि पोलीस उप ननरीक्षक धचींचार्े याींच्या त्रासाला कीं्ाळून
आत्महत्या केल्याबाबत चौकशी करािी असा ननिेदन ठदले आहे .

(२), (३) ि (४) प्रकरर्ी पोलीस ्े शन पाथरी येथे गु.र.नीं. ९९/१५ भा.दीं .वि.कलम
३०६, ३४ प्रमार्े गुन्हा दाखल आहे . दाखल गुन््यातील आरोपी पोलीस हिालदार ि
पोलीस उप ननरीक्षक रे ल्िे याींना मा.न्यायालयाने अ्कपि
ू ि जामीन मींजरू केला आहे .

आरोपी पोलीस हिालदार याींना ननलींबबत कू न त्याींची खाते ननहाय चौकशी चालु
केली आहे . आरोपी पोलीस उपननरीक्षक याींचि
े र गुन्हा दाखल झाल्याची माठहती

पोलीस अधीक्षक, लोहमागि, नागपूर याींना दे ण्यात आली आहे . आरोपीींना पाठीसी
घालण्यात आलेले नाही. सदरचा गुन्हा अधधक पुरािा गोळा करर्ेिर ि हताक्षर
तज्ञाचा अशभप्राय येर्ेिर पोलीस तपासािर आहे .
----------------मुांबईतील चें बूरमधील गडिरी खाण पररसरातील
(१००)

*

रस्ते ससमें टचे िरयायाबाबत

७१७५

श्री.जनाादन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील चें बूरमधील गडकरी खार् पररसरात सींपूर्ि पेव्हर ब्लॉक लािण्यात आले

असल्यामळ
ु े िगािभरात या रत्याींची दरु िथा झाली असन
ू रत्याींिरील या खडयाींमळ
ु े

गेल्या काही ठदिसाींत पररसरात अनेक अपघात झाले असल्याचे ठदनाींक २९ एवप्रल,
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ठठकार्ी अिजड िाहनाींची ये -जा लक्षात घेता येथील रते
शसमें ्चे करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) सदर रत्याखालून एच.पी.सी.एल ि बी.पी.सी.एल या सींथाींच्या इींधन

िाठहन्या (पेरोल, गॅस ि इ.) जात असल्याकारर्ाने सदर िाठहन्याींच्या परररक्षर् ि
ीं े ्ीकरर् करु नये असे सींबींधधत सींथाींकडून
सरु क्षक्षतता कारर्ाति सदर रत्याचे कॉक्र

महानगरपाशलकेस कळविण्यात आले आहे . या रत्याचे पुनबाांधर्ी ि मजबुतीकरर्ाचे
काम सन २०१५-२०१६ िगािच्या महानगरपाशलकेच्या ननयोस्जत आराखड्यात अींतभत
ूि
करुन प्रताविलेले आहे .

-----------------
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(१०१)

मुांबईतील भाऊचा धक्िा-माांडिा-ससडिो येथील जलिाहतुिी सांदभाात

पािसिर :

९६३६

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील भाऊचा धक्का-माींडिा-शसडको या बत्रकोर्ी पररघात जलिाहतुक सुरु

करण्याची जबाबदारी महाराषर मेरर्ाईम बोडि आणर् मींब
ु ई पो्ि र्कडे सोपविण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भाऊचा धक्का, माींडिा आणर् निी मुींबईत शसडको लगत तीन
्शमिनल उभारण्याचा प्रताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनग
ु ींगाने

उक्त

जलमागि

लिकरात

लिकर

करण्याबाबत शासन काय कायििाही करर्ार आहे िा करण्यात येत आहे ?

सरु
ु

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईच्या पुिि ककना-यािरील भाऊचा धक्का-माींडिा-नेरुळ
या बत्रकोर्ी पररघात जलिाहतुक सुू  करण्यासाठी महाराषर मेरर्ाईम बोडि याींना

ठदनाींक ३०.०६.२०१५ च्या शासन ननर्ियानस
ु ार प्रकल्पाची अींमलबजािर्ी यींत्रर्ा
म्हर्ून घोवगत करण्यात आले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------आळां दी (जज.पण
ु े) येथे येणा-या भावििाांना सोयी-सवु िधा परु वियायाबाबत

(१०२)

*

८०००

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळांु खे-

पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह
पांडडत :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुर्े स्जल््यातील िारक-याींचे ीद्धाथान असर्ा-या आळीं दीत लाखो रुपये

तीथिक्षेत्र ननधीतून खचि करुन िच्छतागह
ृ े अनेक ठठकार्ी योजना अभािी बींद असर्े,
इींद्रायर्ी नदी घा्ािर नैसधगिक विधी उरकर्े, शाळाींची मैदाने खराब असर्े, आळीं दी
पाशलकेने िच्छतेचे काम करण्याचा ठराि मींजरू करुनही िच्छतेचे काम सू 
ु होत
नसल्याचे माहे मे, २०१५ च्या नतस-या आठिड्यात ननदशिनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनाने जुलै मठहन्यात
आळीं दीत

यात्रा

काळात

मोठ्या

प्रमार्ात

येर्ाऱ्या

भाविकाींना

परु विण्याबाबत काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

सोयी-सवु िधा

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

तथावप, आळीं दी येथे नगर पररगद/केंद्र शासन/ राज्य शासन याींचा ननधी
तसेच पींढरपरू नतथिक्षेत्र विकास आराखड्याींतगित परु
े ाठी शहरात
ु ग ि स्त्रया याींचस

विविध ठठकार्ी नानगह
ृ े / शौचालये ि मुताऱ्याींची सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली आहे . या शशिाय र्फायबर शौचालये ि चार खर्ून तात्पुरत्या िरुपाची

शौचालये विज ि पाण्याच्या सुविधेसह आिश्कयतेनुसार उपलब्ध करुन ठदली आहे त.
तसेच या सिि ठठकार्ी आळीं दी नगरपररगदे मार्फित दे खभाल ि सर्फाईचे काम
ननयशमतपर्े केले जात आहे . इींद्रायर्ी नादीघा्ािर नैसधगिक विधी उरकर्े अथिा
शाळे ची मैदाने खराब होण्याची बाब ननदशिनास आली नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) शासनाने चौकशी केलेली नाही, तथावप, आळीं दी नगरपररगदे च्या मालकीची आणर्
नतथिक्षेत्र विकास आराखडयाींतगित बाींधलेली तसेच नगरपररगदे ने यात्रेसाठी विकत
घेतलेली कर्फरती शौचालये यात्राकाळात मोर्फत उपलब्ध करुन ठदली आहे त. तसेच
शौचालयाच्या ठठकार्ाची माठहती शमळािी यासाठी र्फलक लािण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुलुांड पूिा (मुांबई) येथील समठागरासाठी आरक्षक्षत जसमनीिर झोपडपट्टी
(१०३)

*

श्री.किरण

पन
ु िासन योजना राबवियायाबाबत

१०३६५

श्री.सुननल

पािसिर,

श्री.नरें द्र

तटिरे ,
पाटील,

श्री.प्रिाश

गजसभये ,

अॅड.ननरां जन

डािखरे :

श्री.हे मांत

टिले,

सन्माननीय

गह
ृ ननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुलुींड पूिेकडील ४०० एकर जशमनीसह अन्य शमठागराच्या जशमनी प्रचशलत

रे डडरे कनर दराने खरे दी करुन नतथे झोपडीधारकाींचे पुनििसन करण्याचा ननर्िय राज्य
शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शमठागराींच्या जशमनीिर झोपडपट्टी पुनििसन योजना राबिता यािी
यादृष्ीने

विकास

ननयींत्रर् ननयमािलीतील

३३

(१०)

मध्ये

आिश्यक

करण्याचा ननर्िय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील कायििाही केव्हा करण्यात येर्ार आहे ?

दरु
ु ती
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) नाही. तथावप, केंद्र शासनाच्या मालकीच्या शमठागराच्या
जशमनी राज्य शासनाकडे िगि करण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या ठद. ३० डडसेंबर,
२०१४ रोजीच्या पत्रान्िये केंद्र शासनास विनींती करण्यात आली असन
ू त्या अनग
ु ींगाने
केंद्र शासनाकडे पाठपुरािा करण्यात येत आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(१०४)

*

----------------राज्यातील रस्त्याांिरील अपषात टाळयायासाठी िराियाची िायािाही
८६२०

श्री.अशोि उफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात िाहतूक कोंडी, रत्याींची स्थती आणर् बेदरकारपर्े िाहतक
ु ीचे ननयम

मोडून गाडी चालविर्ाऱ्या चालकाींमळ
ु े ठदिसेंठदिस रते अपघातात भर पडत आहे त

या रते अपघातात गेल्या िगिभरात ४३४ धचमुरड्याींना रते अपघातात जीि गमिािा
लागल्याचे सेव्ह लाइर्फ र्फाउीं डेशने माठहतीच्या अधधकारातून माठहती माहे मे, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रते लहान मल
ु ाींसाठी धोकादायक होत असर्े ही गींभीर बाब असन
ू
रत्याींिर होर्ार लहान मल
ु ाींचे अपघात ्ाळण्यासाठी विशेग सींरक्षर् दे ण्यासाठी
कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोर्तीच कायििाही होत नसल्यास विलींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील रते अपघातात प्रनतिगी घ् होत आहे . तसेच,
सन २०१४ मध्ये ०-१४ या ियोग्ातील ४३४ मुलाींचा रते अपघातात मत्ृ यू झाला
असल्याची माठहती एवप्रल, २०१५ मध्ये माठहती अधधकारात दे ण्यात आलेली आहे .

(२) ि (३) या अपघातातील बहुताींश मुले ही त्याींचे पालक/नातेिाईक याींच्यासह प्रिास
करताना मयत झालेली आहे त.
मींब
ु ई पोलस् साींच्या िाहतक
ू शाखेतील शशक्षर् विभागामार्फित कायमिरुपी ि

कर्फरते िाहतूक पाकिच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थयाांना िाहतूकीचे ननयम, रता
सुरक्षक्षततेचे

ज्ञान,

रत्यािर

पादचाऱ्याींनी

पाळाियाचे ननयम

ि

काळजी

याींचे

प्रात्यक्षक्षकासह शशक्षर् ठदले जाते. तसेच, राज्यात दरिगी होर्ाऱ्या रता सुरक्षा

अशभयानामध्ये शालेय विद्यार्थयाांना सहभागी करुन घेतले जाते. याशशिाय महाराषर
राज्य शशक्षर् मींडळाच्या इयत्ता

९ िी च्या क्रशमक पाठयप
ु तकाींमध्ये

सुरक्षक्षतता ि इतर उपयुक्त सामास्जक बाबीींचा समािेश करण्यात आला आहे .
-----------------

रते

99

(१०५)

*

औांरगाबाद शहराला होत असलेल्या दवु षत पाणी पुरिठयाबाबत
६९५९

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि

उफा भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औींरगाबाद शहराला जायकिाडी धरर्ातून पार्ीपुरिठा करण्यात येत असून पार्ी
शुध्दीकरर्ाचे केंद्र र्फारोळा येथे आहे . या शुध्दीकरर् केंद्रातन
ु येर्ाऱ्या जलिाठहन्या
शहरातील पाण्याच्या ्ाक्यापयांत येईपयांत अनेक ठठकार्ी गळतात तसेच

त्या

जलिाठहनीत दवु गत पार्ी जाऊन अनेक भागाींमध्ये दवु गत पार्ीपुरिठा होत असल्याचे
माहे , मे २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) तसेच, येथील मशानभुमीींच्या विकासासाठी शासनाने उपलब्ध करुन ठदलेला
ननधी अखधचित ठे िण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींधधतािर कोर्ती कायििाही
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कायििाही केली नसल्याचे होर्ाऱ्या विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(i) औरीं गाबाद शहराला पार्ी पुरिठा करर्ाऱ्या मुख्य जलिाहीन्या जुन्या
झाल्यामुळे पाण्याच्या दाबाचे त्यातून कधी कधी गळती होते. या जलिाहीन्याींची
औरीं गाबाद महानगरपाशलकेतर्फे तातडीने दरु
ु ती करण्यात येत.े

(ii) या मख्
ु य जलिाठहन्याींद्िारे शहराला दग
ु स् त पार्ीपरु िठा होतो हे खरे नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३)

(i)

शासनाने

महानगरपाशलका

क्षेत्रात

“प्राथशमक

सोयी-सुविधाींच्या

विकास

कामासाठी विशेग अनुदान” या योजनेअींतगित ठद.३ डडसेंबर, २०१३ च्या शासन
ननर्ियान्िये औरीं गाबाद महानगरपाशलकेसाठी मशानभूमी विकासाकररता रु. २२.२७
लक्ष एिढा ननधी वितरीत केला होता, मात्र सदर शासन ननर्िया अन्िये वितरीत

करण्यात आलेल्या ननधीच्या अनग
ु ींगाने कामाींमध्ये बदल करण्याचे अधधकार विभागीय
आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीस प्रदान करण्यात आले होते.

(ii) विभागीय आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने सदर अधधकाराींचा िापर करुन
अन्य कामे हाती घेऊन सिि ननधी खचि केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपालीिेच्या पुिप
ा रिानगीसशिाय ररलायन्स जजयो
या िांपनीने रस्ते खोद्ल्याबाबत

(१०६)

*

९९५१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत

टिले, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या पुिप
ि रिानगीशशिाय अींधेरी पुिेकडील नव्याने बनिण्यात
आलेले मरोळ शमल्री रोड, मकिाना रोड ि ठहींन्द ू फ्रेंडस सोसाय्ी हे रते ररलायन्स

स्जयो या कींपनीने खोदल्यामुळे पाशलकेने सदरील कींपनीस १८ को्ी रुपयाींचा दीं ड
थो्ािला असन
ु दीं ड न भरल्यास त्याींच्या अनामत रक्कमेतन
ू हा दीं ड िसल
ु करण्यात

येईल असे के-पि
ू ि विभागाचे आयक्
ु त याींनी साींधगतल्याचे माहे मे, २०१५ च्या
शेि्च्या सप्ताहात ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुगींगाने शासनाने सदरील दीं ड िसुल करण्याबाबत पुढे कोर्ती
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे .

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . मुींबई महानगरपाशलकेच्या के/पूिि
विभागतील मकिाना रोड, ठहींद ू फ्रेडस सोसाय्ी रोड ि शमली्री रोड या ठठकार्ी
ररलायन्स स्जओ या कींपनीने विना परिाना खोदकाम केल्याबाबत ररलायन्स स्जओ
कींपनीस १७.८९ को्ी रुपयाींचा दीं ड ठोठािला आहे .
(२) दीं डाची रक्कम ररलायन्स स्जओ या कींपनीच्या अनामत रक्कमेतन
िसल
ू
ु
करण्याची कायििाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------ग्रँट रोड (मुांबई) येथील ब्राम्हणिाडीतील ९ चाळीांच्या पुनविािसामध्ये गैरव्यिहार

िरणाऱ्या अधधिाऱ्याांची लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागामाफात चौिशी िरयायाबाबत
(१०७)

*

८२२५

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई ग्रँ् रोड येथील शीतल इ्े ् ब्राम्हर्िाडीतील ९ चाळीच्या पुनवििकासाला
ठदनाींक २८ जुन, २०१२ रोजी िा त्यासुमारास क्र.R/NOC/F १७०/३४५९ MBRRB १२
चे ना-हरकत प्रमार्पत्र दे र्ा-या मुींबई इमारत दू 
ु ती आणर् पुनरि चना मींडळाच्या

अशभयींता आणर् अधधकारी याींची उघड चौकशी करण्याची लाचलच
ु पत प्रनतबींधक
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विभागाने माहे सप््ें बर, २०१३ मध्ये िा त्या दरम्यान माधगतलेली परिानगी त्िररत
द्यािी यासाठी ठदनाींक २ माचि, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास लोकप्रनतननधीनी
मा.मख्
ु यमींत्र्याींची

भे्

घेतली

असता

त्याींनी सकारात्मक

प्रनतसाद

दे त

उघड

चौकशीच्या मागर्ीबाबतचे लोकप्रनतननधीचे पत्र अनतररक्त मुख्य सधचि, गह
ृ विभाग
याींच्याकडे कायििाहीसाठी पाठविले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतररक्त मुख्य सधचि, गह
ृ विभाग याींनी लाचलुचपत प्रनतबींधक
विभागाला उघड चौकशीची परिानगी ठदली काय,
(३) नसल्यास, त्याची कारर्े कोर्ती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) ि (३) ग्रँडरोड येथील शशतल इ्े ्च्या ११ चाळीींच्या पुनवििकासाकररता

घरमालक/विकासक याींना ननयम डािलून ‘ना-हरकत प्रमार्पत्र’ दे ताना झालेल्या
गैरप्रकाराबाबत

सींबींधधताींची

उघड

चौकशी

करर्ेसींदभाित

विभागाने सादर केलेला प्रताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .

लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक

----------------म्हाडा असभन्यासामधील ितािनगर (ठाणे) येथील रस्ते वििससत िरयायासाठी
लागलेला खचााची मागणी महानगरपासलिा म्हाडािडे िररत असल्याबाबत
(१०८)

*

७५६४

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) ठार्े शहरातील ितिकनगरमध्ये म्हाडाच्या मालकीच्या जागेिर ठार्े महापाशलकेने

ीं
य्
कामाींिर सम
ु ीडब्ल्
ू ी अींतगित रते कॉक्री्करर्ाचे
ु ारे १० को्ी २७ लक्ष रुपये

इतका खचि केला असल्याचे ठदनाींक १२ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशिनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडा अशभन्यासामधील ितिकनगर (ठार्े) येथील रते विकशसत
करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये ठार्े महापाशलकेला ना हरकत पत्र दे ताना ‘ठार्े
मनपाने सिि खचि करािा ि भविषयात खचािची मागर्ी म्हाडाकडे करुन नये ’ अशी
अ् घालण्यात आल्याचेही त्याच सुमारास ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असताना तत्काशलन महापाशलका आयुक्त याींनी ठदनाींक १४
ऑग्,

२०१४

रोजीच्या

त्याींच्या

पत्रान्िये,

महापाशलकेने

केलेल्या

कामािरील

खचािच्या रकमेची मागर्ी म्हाडाकडे केली असल्याचेही त्याचिेळी ननदशिनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्याबाबत म्हाडाकडून ठार्े महानगरपाशलकेस काय कळविण्यात आले
आहे ि केव्हा,
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(५) तसेच, याप्रकरर्ी सखोल चौकशी करण्यात येऊन सींबींधधत अधधका-याींविरुद्ध
कारिाई करण्याबाबत सींबींधधत काही राजकीय पक्षाच्या थाननक पदाधधका-याींकडून

लेखी ननिेदन माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान नगरअशभयींता, ठार्े मनपा तसेच
प्रधान सधचि, नगरविकास विभाग, मींत्रालय याींना दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(६) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनुगींगाने शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

ीं
ितिक नगर म्हाडा अशभन्यास अींतगित रत्याींचे कॉक्री्ीकरर्
करण्याकररता

ठार्े महानगरपाशलकेने एकूर् रुपये १०,४१,७९,०००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय

वित्तीय मींजुरी ठदली आहे ि आतापयांत रुपये ९,२५,७७,३८४/- इतका खचि झालेला
आहे .

(२) होय.
(३) होय.
(४) म्हाडाने ठार्े महानगरपाशलकेस सदर रकमेची प्रनतपुती करण्याचे मान्य केले

आहे . सदर प्रनतपुती Pro-Rata पद्धतीने िैयक्तीक पुनबाांधर्ी प्रतािाींतगित सींबींधधत
अजिदार

सींथेकडून

परपर

िसल
ू

करािा

याबाबत

म्हाडा

याींनी

ठार्े

महानगरपाशलकेकडे ितींत्र ना हरकत प्रमार्पत्र दे ण्याचे मान्य केले आहे .
(५) ि (६) ठार्े महानगरपाशलकेकडे ठदनाींक ०७.०५.२०१५ रोजी तक्रार अजि प्राप्त
झाला आहे . परीं तु शासनाकडे तक्रार अजि प्राप्त झाल्याचे ननदशिनास येत नाही.

थाननक नागरीकाींचे सुविधेकरीता ठार्े महानगरपाशलकेने विठहत प्रकक्रया

ीं
अिलींबन
म्हाडा अशभन्यास अींतगित रत्याींचे कॉक्री्ीकरर्
करण्याकररता ननर्िय
ु
घेतला आहे .

म्हाडा अशभन्यासाने खचि झालेल्या रकमेची प्रनतपुती करण्याचे मान्य केले

आहे . याति, चौकशी करण्याची आिश्यकता नाही.
-----------------

मांब
ु ई महानगरपासलिे अांतगात शाळे तील विद्यार्थयािंना इयत्ता सातिी नांतर
(१०९)

*

बेिायदे शीरररत्या शाळा सोडल्याचा दाखला दे त असल्याबाबत

८४२९

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा
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(१) राज्यात आतापयांत केिळ चौथी ककीं िा सातिीपयांतचे शशक्षर् दे र्ाऱ्या शाळाींमध्ये
(सक्तीच्या ि मोर्फत शशक्षर् कायद्या नस
ु ार) इयत्ता आठिीपयांतचे िगि सरु
ु
करण्याऐिजी

मींब
ु ई

महानगरपाशलकेने

या

विद्यार्थयाांना

बेकायदे शीरररत्या

शाळा

सोडल्याचा दाखला दे त असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी बह
ृ न्मुींबई महापाशलका शशक्षक सभेने यािर आक्षेप
नोंठदिला

असन
ू

आपल्या

सििच्या

सिि

११००

शाळाींमध्ये

आठिीपयांतच्या

शशक्षर्तज्ञाची सोय विद्यार्थयाांना उपलब्ध करुन दयािी अशी मागर्ी केली आहे .
त्यानुसार शासनाने काय कायििाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) बह
ु ई महानगरपाशलकेच्या ११०० प्राथशमक शाळा नसन
ू ९२३ उच्च प्राथशमक
ृ न्मींब
शाळा आहे त.

सदर शाळाींपैकी सन २०१४-१५ या िगी १०० शाळाींमध्ये ि सन २०१५-२०१६
या िगी २१० शाळाींमध्ये इयत्ता ८ िी चे िगि सुरु करण्याची कायििाही बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेतर्फे करण्यात आली आहे .

उििररत शाळाींमध्ये पढ
ु ील तीन िगाित ्प्प्या्प्प्याने इयत्ता ८ िी चे िगि

सुरु करण्यात येर्ार आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पोलादपूर (जज.रायगड) तालुक्यातील एिा मदहलेिर
(११०)

*

सामाजजि बदहष्ट्िार टािला असल्याबाबत

८८८२

श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय

दत्त, श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) पोलादपूर (स्ज.रायगड) तालुक्यातील कामथे बोरघर र्फौजदार िाडीतील ीीमती

लक्ष्मी अजन
ुि गोगािले या मठहलेिर ठदनाींक १५ सप््ें बर, २०१३ पासून गािातील
तसेच भािकीतील लोकाींनी सामास्जक बठहषकार ्ाकला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सामास्जक बठहषकाराबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींिर
कोर्ती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरर्ाबाबत चौकशी करण्यात आली असन
ू पोलादपरू पोलीस ठार्े येथे
ग.ु र.क्र.०७/२०१५ भा.दीं .वि.सीं.कलम ३८५, १२०(ब), १५३(ब) (१) (क) प्रमार्े ११
आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------िांु डलिाडी (जज.नाांदेड) येथील बाजारपेठेत मदहला ि परु
ु षाांसाठी
(१११)

*

सुलभ शौचालय नसल्याबाबत

८९४९

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

श्री.अशोि उफा भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाींदेड स्जल््यात कींु डलिाडी हे एक मोठे शहर असून तेथे आठिड्यातून दोन

ठदिस बाजार भरतो त्यािेळी बाजारपेठेत येर्ाऱ्या मठहला ि पुरुगाींसाठी सल
ु भ
शौचालय

नसल्याने

येथील

रठहिाशाींनी

नगरपाशलकेकडे

िारीं िार

शौचालय

बाींधण्याबाबतचे ननिेदन दे ऊनही याकडे नगरपाशलकेचे अधधकारी/कमिचारी दल
ि करीत
ु क्ष
असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

येथील

बाजारपेठेत

त्री/पुरुगाींसाठी

सल
ु भ

शौचालय

उभारर्ी

करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीही कायििाही करण्यात आली नसल्यास, होर्ाऱ्या विलींबाची
कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बाजारपेठेत शौचालय नाही ही बाब खरी आहे . तथावप,
सुलभ शौचालय उभारण्याकररता नगरपाशलकेकडून कायििाही प्रतावित आहे .

(२) ि (३) सदर बाजारपेठेतील आरक्षर् क्र. (१०) मध्ये धचकन, म्न ि कर्फश
माके्च्या बाींधकामास प्रशासककय मान्यता दे ण्यात आली असन
ु त्यामध्ये मठहला ि
परु
ु गाींसाठी ितींत्र शौचालये बाींधकाम करण्याचे प्रतावित करण्यात आलेले आहे .
-----------------

नागपूर येथील ददक्षाभूसमला “अ” िगा पयाटनस्थळाचा
(११२)

*

भोसले :

दजाा दे यायाच्या मागणीबाबत

९३४८

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७९ ला ददनाांि १८ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात:

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

नागपूर

येथील ठदक्षाभूशमला

“अ”

िगि

पयि्नथळाचा दजाि

दे ण्याची

लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडे मागर्ी केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागर्ीिर शासनामार्फित कोर्ती कायििाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) अद्याप कोर्तीही कायििाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) नागपरू च्या ठदक्षाभम
ू ीला “अ” ककीं िा “ब” िगि
नतथिथळ / पयि्न थळाचा दजाि दे ण्याची मागर्ी प्राप्त झालेली आहे . त्याबाबत
विभागीय

आयुक्त,

नागपूर

ि

स्जल्हाधधकारी,

नागपूर

याींच्याकडून

माठहती

मागविण्यात आली होती. ती प्राप्त झाली असून मागर्ी विचाराधीन आहे .
-----------------

सातपाटी (जज.पालषर) गािातील धूपप्रनतबांधि सांरक्षण बांधाऱ्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
*
(११३)
१०७९९
श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले , श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा
बेग :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातपा्ी (स्ज.पालघर) गािातील धूपप्रनतबींधक सींरक्षर् बींधाऱ्याच्या दरु
ु तीकडे
महाराषर मेरर्ाइम बोडािकडून दल
क्ष
ि
होत
असल्याम
ळ
े
सम
द्र
ाीं
च्
या
ला्ाींमळ
ु
ु
ु
ु े
बींधाऱ्यालगत राहर्ाऱ्या घराींना धोका ननमािर् झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सातपा्ी मच्छीमार बाींधिाींनी बींधाऱ्याच्या दरु
ु तीबाबत शासनाकडे
िारीं िार ननिेदने सादर करुनही याकडे शासनाने दल
ि केले आहे , हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नस
ू ार चौकशी िा पाहार्ी करण्यात आली आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुगींगाने बींधाऱ्याींच्या दरु
ु तीसाठी शासनाने कोर्ती
तातडीची कायििाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, कायििाहीस होत असलेल्या विलींबाची सििसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) ि (५) सदर कामाींस महाराषर मेरी्ाईम बोडािमार्फित राज्यतरीय धूप
प्रनतबींधक बींधारे योजने अींतगित प्रशासककय मान्यता प्राप्त करुन सदर कामाची

ननविदा प्रकक्रया पर्
ू ि करण्यात आली आहे .
शासन ननर्िय गह
ृ विभाग क्र.एमआयएस ०२१५/प्र.क्र.६४/बींदरे -२, ठदनाींक
२१.०५.२०१५ नुसार पुढील कायििाही ककनारी अशभयींता ि पत्तन अशभयींता, कोकर्
भिन याींचक
े डून करण्यात येईल.
-----------------
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िोपरअल्ली माल (ता.मुलचेरा, जज.गडधचरोली) येथे गुप्त धनासाठी
(११४)

*

एिा मल
ु ाचा नरबळी ददल्याची षटना

९८०४

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोपरअल्ली

माल

(ता.मल
ु चेरा,

स्ज.गडधचरोली)

येथील

ीी.शभषर्ू

साींबय्या

कोंतमिार िय ११ िगे याचा अपहरर् करुन गुप्त धनासाठी नरबळी ठदल्याची घ्ना
ठदनाींक ३० माचि, २०१२ रोजी िा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची तक्रार सींबींधधत मुलाच्या िडीलाींनी पोलीस अधस् क्षक
गडधचरोली याींच्याकडे ठदनाींक २८ सप््ें बर २०१२ रोजी िा त्यासुमारास करुनही
अद्यापही आरोपीला अ्क झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी शासनाने केली काय ि त्यानुसार सींबधीत
सींशयीत गुन्हे गारािर शासन कारिाई करर्ार आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े कोर्ती ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.
(२) होय.
(३) शभक्कु कोंतमिार, या ११ िगे ियाच्या मुलाचा नरबळी दे ऊन खुन करण्यात

आल्याबाबत मुलाच्या िडडलाींनी अजि ठदला होता. त्यानुगींगाने शासनाने सदर प्रकरर्
गुन्हे अन्िेगर् विभागाकडे हताींतररत केले होते. परीं तु गुन्हे अन्िेगर् विभागाने

केलेल्या तपासात मल
ु ाचा मत्ृ यू घातपाताने अथिा नरबळीच्या प्रकारात झाल्याचे

ननषपन्न झाले नाही. मल
ु ाचा मत्ृ यू पाण्यात बड
ु ल्याने श्िास गद
ु मरुन झाल्याचे
तपासात ननषपन्न झाले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमससांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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