
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १२ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २३, १९३८ ( शिे ) 
  
  

(१) मुख् यमांत्री 

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण, खननिमा ि  िामगार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १५ 
------------------------------------- 

  
बहृनमुांबई महानगरपाललिेच्या िे/पिूा विभागात िकृ्षप्राधधिरण सलमतीची 

परिानगी न घेता िकृ्षाची छाटणी िेल्याबाबत 
  

(१) *  ४७५९६   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के/पूर्व वर्भागातील न.भू.मा.क्र.३४३,       
मौजे-गुींदर्ली या भूखींडार्र असलेल्या माींजरेकरर्ाडी येथील एकाच जागेर्रील २० 
र्कृ्ष, रमेश मोरे चौकातील २ वपींपळाचे र्कृ्ष, राजवषव शाहू महाराज मागव र् 
ना.सी.फडके मागावच्या र्ळणार्रील ४ वपींपळाचे र्कृ्ष, जजजामाता मागावर्रील ४ 
र्कृ्ष, महाकाली गुींफा मागव येथनू एम.आय.डी.सी.रोड क्र.११ कड े जाणाऱ्या 
मागावर्रील बदामाचे र्कृ्ष असे अनेक र्कृ्ष एकाच महहन्यात र्कृ्षप्राधिकरणाची 
परर्ानगी न घेता तोडण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण र् जतन अधिननयम १९७५ 
अन्र्ये कायदा अजततत्र्ात असताना आणण र्कृ्षप्राधिकरण सलमती अजततत्र्ात 
असून, झाड ेकापणे र् पनुवरोपण करण्याचा अधिकार सदर सलमतीस असताींनाही, 
सहाय्यक आयुक्त के/पूर्व याींनी परतपर ननणवय घेऊन कायद्याचे उल्लींघन करुन 
र्कृ्षाींची छा्णी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभावत तथाननक लोकप्रनतननिी याींनी महानगरपाललका 
आयुक्ताींकड ेतक्रार करुन कायदा हातात घेणाऱ्या सहाय्यक आयुक्ताींची चौकशी 
करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्रव्यर्हार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) र् (२) बाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पथननलमवती र् रतता रुीं दीकरणाच्या कामात बाधित होणारे माींजरेकरर्ाडी 
येथील १६ र्कृ्ष, रमेश मोरे चौकातील २ र्कृ्ष, राजषी शाहू महाराज मागव र् 
ना.सी. फडके मागावच्या र्ळणार्रील ४ र्कृ्ष र्  जजजामाता मागावर्रील ४ र्कृ्ष 
असे एकूण २६ िोकादायक र्कृ्ष रे्रार्ली येथे पुनरोवपत करण्यात आले आहेत. 
      तसेच, माींजरेकरर्ाडी येथील ४ र्कृ्ष र् एम. आय. डी. सी. रोड क्र. ११ 
येथील १ र्कृ्ष असे एकूण ५ िोकादायक र्कृ्षाींची बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफव त 
कापणी करण्यात आली आहे. 
      मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार, सदर हिकाणी कापण्यास 
परर्ानगी हदलेल्या र्कृ्षाींच्या बदल्यात १:३ प्रमाणात र् र्कृ्ष प्राधिकरणाच्या 
मानाींकनानुसार १५ झाड ेलार्णे आर्श्यक आहे. तथावप, कापलेल्या ५ िोकादायक 
र्कृ्षाींच्या बदल्यात माींजरेकरर्ाडी र् रे्रार्ली येथे २० नर्ीन र्कृ्षाींचे र्कृ्षारोपण 
करण्यात आले आहे. 
      पनुरोवपत केलेल्या २६ िोकादायक र् कापणी केलेल्या ५ िोकादायक अशा 
एकूण ३१ िोकादायक र्कृ्षाींच्या प्रततार्ास र्कृ्ष प्राधिकरणाच्या हद. ११.०३.२०१६ 
च्या सभेत कायोत्तर मींजुरी लमळाली आहे. 
(२) महाराषर (नागरी क्षेत्र) र्कृ्ष सींरक्षण र् सींर्िवन अधिननयम १९७५ च्या कलम 
५ मिील तरतदुीींनुसार सहाय्यक आयुक्त याींची, त्याींच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 
क्षेत्रातील र्कृ्षाींचे पतनापासून वर्ननयमन करण्यासािी, ‘र्कृ्ष अधिकारी’ म्हणनू 
नेमणकु करण्यात आली आहे. 
     िोकादायक तसेच र्ाहतुकीस अडथळा करणारी झाड े तात्काळ 
काढण्याकररता महानगरपाललकेच्या हदनाींक २९.०९.२०१० च्या पररपत्रकातील 
सूचनाींनुसार, िोकादायक र्कृ्षाींची कामे करण्यात आली आहेत.    
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     र्कृ्ष अधिकारी या नात्याने िोकादायक र्कृ्षाींचे पुनरोपण र् कापणी 
करण्यात आली असल्याने र् केलेल्या सदर कामाींना र्कृ्ष प्राधिकरणाने       
हद. ११.०३.२०१६ रोजी कायोत्तर मींजुरी हदली आहे. त्यामुळे सदर कायद्याचे 
उल्लींघन झाले असे म्हणणे सींयुजक्तक होणार नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र् (५) र्कृ्ष अधिकारी या नात्याने िोकादायक र्कृ्षाींचे पुनरोपण र् कापणी 
करण्यात आली असल्याने र् केलेल्या कामाींना र्कृ्ष प्राधिकरणाने हद. ११.०३.२०१६ 
रोजी कायोत्तर मींजुरी हदली आहे. त्यामुळे त्याींचेर्र याप्रकरणी कायवर्ाही 
करण्यात आलेली नाही. 

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

नागपूर शहरातील ि विदभाातील इतर जिल््यामध्ये ऐललना एम्प्लॉयमेंटच्या 
सांचालिाांनी हिारो गुतांिणिूदाराांची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(२) *  ३९९६७   डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील आम्रपाली नगर, हुडकेश्र्र रोड, र् वर्दभावतील इतर 
जजल््यामध्ये ऐललना एम््लॉयमें् च्या सींचालकाींनी दु् प् पैसे देण्याचे आलमष 
दाखर्नू हजारो गुतींर्णकूदाराींची को्यार्िी रुपयाींची  फसर्णकू केल्याचे      
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे,  हे खरे आहे 
काय. 
(२) असल्यास, या प्रकरणी आरोपी हेमलता धचरकुड े त्याींचे सहकारी परदार्ाला 
वपता-पुत्राींना मुींबई येथनू अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् त्यानुसार कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच 
गुींतर्णकूदाराींना रक्कम परत लमळणेकररता कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) र् (३) सदर प्रकरणातील आरोपी याींनी ऐललना 
एम््लॉयमें् ररसोसेस ही फमव काढून गुींतर्णकूदाराींना ललफाफ्यात कागद 
भरण्याचे र् रायह्ींग र्कव ची जतकम समजार्नू साींगून गुींतर्णकूदाराींची फसर्णकू 
केल्याप्रकरणी हुडकेश्र्र पोलीस त्ेशन, नागपूर येथे अप.क्र.५३०/१५, भा.दीं.वर्. 
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कलम, ४२०, सहकलम ३ एम.पी.आय.डी. ॲक्् प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. गुन््यातील ३ आरोपी १) सौ. हेमलता राकेश धचरकु्े, नागपूर     
२) तयब अली अब्देअली परदार्ाला ३) मुतवजा उफव  मो. शेख तयबअली परदार्ाला 
याींना अ्क करण्यात आली असून सद्या न्यायालयीन कोिडीत आहेत.   
    गुन््याच्या तपासाअींती एकूण रु. ४४,०३,५१४/- रकमेची मालमत्ता ज्त 
करण्यात आली असून महाराषर िेर्ीदाराींच्या  (वर्त्तीय सींतथाींमिील) हहतसींबींिाींचे 
सींरक्षण अधिननयम १९९९ मिील कलम ४ अन्र्ये कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
    वर्दभावतील इतर जजल््यात अशी कोणतीही तक्रार अथर्ा गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

पुणे नालशि महामागाािर ररक्षामधून १२ ते २० माणसाांची 
 अिधै िाहतिू िेली िात असल्याबाबत 

  

(३) *  ५११४६   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे नालशक राषरीय महामागावर्र चाकण, भोसरी, आींबेिाण चौक या 
रतत्याींर्र पॅगो ररक्षामिनू १२ ते २० माणसाींची िोकादायक पद्धतीने अर्ैि 
र्ाहतूक केली जात असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्िै र्ाहतकू बींद करून जीवर्त हानी ्ाळणेकररता तथाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.पररर्हन मींत्री याींना हदनाींक १७ फेब्रुर्ारी, २०१६ रोजी र्ा 
त्यासुमारास ननरे्दन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ैि र्ाहतकू बींद करणेबाबत शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     तरीही नमूद मागावर्र पॅगो ररक्षातनू अर्ैि प्रर्ासी र्ाहतूक ननदशवनास 
आल्यास तथाननक पोलीस िाणे तसेच र्ाहतूक पोलीसाींकडून दींडात्मक कारर्ाई 
करण्यात येते. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पुणे-नालशक मागावर्र चाकण, भोसरी, आींबेिाण चौक येथे पॅगो ररक्षा वर्वर्ि 
हिकाणाहून चोर्ी प्रर्ासी र्ाहतूक करतात. अशा चोरट्या अर्िै प्रर्ासी र्ाहतूक 
करणाऱ्या पॅगोंर्र पोलीसाींकडून तसेच पररर्हन वर्भागाकडून र्ारींर्ार दींडात्मक र् 
ननलींबनात्मक कारर्ाई केली जाते. 
     अर्ैि खाजगी र्ाहतकूदाराींकडून छु्या पध्दतीने चालणाऱ्या र्ाहतकूीस 
प्रनतबींि करण्याबाबत १४.१.२०१६ च्या शासन पररपत्रकान्र्ये सूचना हदलेल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
उल्हासनगर पाणी वितरण व्यिस्थेची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४) *  ५०१६७   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर मध्ये पाणी ी्ंचाई प्रश्नार्र तोडगा काढण्यासािी एका नामाींककत 
कीं पनी सोबत २७५ को्ीचा करार केला आहे तसेच करारानुसार ९० ्क्के काम 
पूणव झाल्याचे कीं पनी र् महानगरपाललका प्रशासन सींगनमताने दशवर्ीत आहे, मात्र 
र्ततजुतथती रे्गळी असल्याने माहे जुलै, २०१५ मध्ये र्ा त्यासुमारास 
लोकप्रनतननिीींनी महानगरपाललकेच्या महासभेत सदर योजनेची चौकशी करण्याची 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे काम पूणव झालेले नसतानाही सींबींधित िेकेदाराला 
उल्हासनगर महानगरपाललकेने बबल अदा केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार दोषी िेकेदाराींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  
 कें द्र शासन पुरतकृत जेएनएनयुआरएम योजनेअींतगवत उल्हासनगर 

महानगरपाललकेच्या पाणीपुरर्िा प्रकल्पाचे र् त्याअनषुींगाने 
महानगरपाललकेने घेतलेल्या र्ाढीर् कामाचे असे लमळून रु.२५८.२५ को्ी 
ककीं मतीचे काम कीं त्रा्दारास देण्यात आले होते. 
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 सदर योजनेची चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
महानगरपाललकेच्या महासभेत केली होती हे खरे आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
       सदर ननवर्देअींतगवत रु. २५६.५४ को्ी रकमेचे काम झाले असून     
िेकेदारास रु. २४३.५४ को्ी रकमेची देयके अदा केली आहेत. 
(३) र् (४) 

 उल्हासनगर महानगरपाललकेमाफव त या योजनेचे ताींबत्रक परीक्षण 
अलभयाींबत्रकी महावर्द्यालय, पुणे याींचेकडून करुन घेण्यात आले आहे. 

 सदर कामाच्या ताींबत्रक परीक्षणात िेकेदार दोषी आढळून न आल्याने 
िेकेदारार्र कारर्ाई करण्यात आली नाही. 

 जेएनएनयुआरएम योजनेअींतगवत कें द्र शासनाकडून मींजरू उल्हासनगर 
पाणीपुरर्िा वर्तरण व्यर्तथेची कामे पूणव झाली असून पाणीपुरर्िा सुरु 
झाला आहे. 

 महानगरपाललकेने योजनेत समावर्ष् केलेली र्ाढीर् कामे अींनतम 
्््यात आहेत. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपाललिेच्या प्रिल्प विभागाांत १४ िोटी  

रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५) *  ५१२११   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेतील प्रकल्प वर्भागाींत १४ को्ी रुपयाींचा 
गैरव्यर्हार झाल्याची बाब ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र् राज्य शासनाकडून महानगरपाललकेने बोगस यादी तयार 
करुन र् बोगस लाभाथी दाखर्ून दाररद्रय रेषेखालील बेरोजगार तरुणाींसािीचे गत 
५ र्षावतील १४ को्ी रुपयाींचे अनदुान घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेतील अधिकाऱ्याींना हाताशी िरुन दलालाींनी 
ननिीचा अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सर्व प्रकरणाींची चौकशी करुन, शासनाने बोगस लाभाथी, 
जबाबदार अधिकारी र् दलालाींवर्रुध्द कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक २३.०८.२०१५ रोजीच्या तथाननक र्तवमानपत्रात 
या सींदभावत बातमी प्रलसध्द झाली आहे. तसेच या सींदभावत औरींगाबाद 
महानगरपाललकेकड ेतक्रारीही प्रा्त झाल्या आहेत. 
(२), (३) र् (४) 
     सदर प्रकरणी अनतररक्त आयुक्त र् उप आयुक्त याींची दोन सदतयीय 
सलमती आयुक्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींनी गिीत केली असून सदर 
सलमतीद्र्ारे चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

निी मुांबई येथे बाांधिाम व्यिसायिाांनी बनािट दस्ताऐिि  
तयार िरुन ग्राहिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(६) *  ४४५३५   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नर्ी मुींबई येथे बाींिकाम व्यर्सानयकाींनी बनार्् सरकारी कागदपत्र बनर्नू 
ग्राहकाींची फसर्णकू केल्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने वर्शेष तपास पथक 
नेमण्याचे शासनास आदेश हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बनार्् कागदपत्र तयार करुन अन्य हिकाणी झालेल्या जलमनीींचा 
खरेदी-वर्क्री व्यर्हार तपासून एम.आय.डी.सी, लसडको र् महानगरपाललका इ. 
यींत्रणाींनी तात्काळ पोललस त्ेशनला सींबींधित बाींिकाम व्यर्सायकाींची माहहती 
द्यार्ी असे ननदेश हदनाींक २१ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी र्ा त्यासुमारास हदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आतापयतं ककती बाींिकाम व्यर्सानयकाींर्र कारर्ाई 
करण्यात आली र्ा येत आहे तसेच फसर्णकू झालेल्या ग्राहकाींना सींबींधिताकडून 
भरपाई देण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
असलेल्या जनहहत याधचका क्र. ८०/२०१६ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
हद.२८.१०.२०१५ रोजी हदलेल्या आदेशान्र्ये पोलीस आयुक्त, नर्ी मुींबई याींनी  
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अर्ैि बाींिकाम व्यार्सानयकाींबाबत पढूील कायवर्ाहीसािी सहा. पोलीस आयुक्त, 
नर्ी मुींबई याींची  नेमणकू केली आहे.  तसेच त्याींच्या कामकाजार्र देखरेख 
करण्यासािी पोलीस उप आयुक्त, पररमींडळ १, र्ाशी, नर्ी मुींबई याींची नेमणकू 
केलेली आहे.  
(३) पोलीस आयकु्त, नर्ी मुींबई अींतगवत रबाले पोलीस िाणे येथे सन २०१५-
२०१६ मध्ये एकूण ५९ गुन्हे दाखल असून एकूण ९२ बाींिकाम व्यार्सानयकाींर्र 
कारर्ाई करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त  नाही. 

----------------- 
मौिे भाईंदर येथील खेळाच्या मैदानाचा वििासिाने  

अनधधिृतपणे िापर िेल्याबाबत 

(७) *  ४४६८६   श्री.रुपेश म्प हात्र े(लभिांडी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे भाईंदर येथील सुमारे ६ हजार चौ.मी. जागेर्रील खेळाचे मैदानाचे 
आरक्षण क्र. ९६ वर्कलसत करण् यासािी री.ी.जी.एजक्झबी्र वर्कासकाला र्षावच् या 
३० हदर्साींच् या र्ापरासािी प्रनतर्षव १० लाख रुपये भाडतेत् र्ार्र देण् यात आले 
असून वर्कासकाने पाललकेची परर्ानगी न घेता मैदानाचा अनतररक् त र्ापर 
केल् याबाबत अनेक तक्रारी शासनाकड ेप्रा् त झाल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने नेमलेल् या एकसदत यीय सलमतीने अहर्ाल 
देऊन सींबींधित कायवर्ाहीचा अहर्ाल एक महहन् यात पािवर्ण् याचे ननदेश शासनाने 
देऊनही अद्याप कोणतीही कायवर्ाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् तदनुसार सींबींधित मैदानाचा अनधिकृतपणे परर्ानगीलशर्ाय 
र्ापर करणा-या वर्कास कावर्रुध् द र् कारर्ाईस वर्लींब लार्णा-या        
अधिका-याींवर्रुध् द शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) सदर प्रकरणी तत्कालीन आयुक्त, वप ींपरी-धचींचर्ड महानगरपाललका 
याींनी सादर केलेल्या चौकशी अहर्ालाद्र्ारे केलेल्या लशफारशीींच्या अनषुींगाने 
कायवर्ाही करण्याबाबत राज्य शासनाने लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेस कळवर्ले 
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होते. तसेच सदर चौकशी अहर्ालात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे 
करारनाम्याच्या अींमलबजार्णीतील त्रु् ी दरू करुन त्याचा पतूवता अहर्ाल 
शासनास सादर करण्याबाबत आयकु्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींना 
कळवर्ण्यात आले होते. मात्र याबाबतचा अहर्ाल महानगरपाललकेकडून शासनास 
प्रा्त झालेला नाही, ही र्ततजुतथती आहे. 
     लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या महासभेने हद. ३०.०३.२०१५ रोजी पाररत 
केलेल्या िरार् क्र. ९४ नुसार आरक्षण क्र. ९६, आरक्षण क्र. १९१ र् आरक्षण    
क्र. २६२ या आरक्षणाींबाबत ननणवय घेण्याकरीता महापौर, लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललका याींच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदतयीय सलमती गिीत करण्यात 
आल्याचे आयकु्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळवर्ले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

निापूर (जि. नांदरूबार) येथील तत्िालीन पोललस ननररक्षि  
याांचेिर िारिाई िरण्याबाबत 

(८) *  ५२९९१   श्री.रािेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नर्ापूर (जज. नींदरूबार) येथील तत्कालीन पोललस ननररक्षक री.ी.उत्तम 
राजाराम शळेके (सद्या िाणे पोललस त्ेशन येथे कायवरत) याींनी हदनाींक १४ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी री.ी.प्रवर्ण बींसीलाल भोई, रा.िाणे (प.) याींना १२ पोललस 
कमवचाऱ्याींसह घेरुन राहते घर बदला अन्यथा आपल्या कु्ुींबबयाींचे जगणे अशक्य 
होईल, अशी िमकी देऊन अ्क करुन ५ को्ी रुपयाींची मागणी केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींबींिीची तक्रार र्तवकनगर पोलीस त्ेशन, िाणे येथे      
हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोजी लेखी तर्रुपात करण्यात आली असून त्याची प्रत 
पोलीस आयुक्त, िाणे याींना देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीची दोन हदर्सानींतर हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
(आर्क नीं. ८८३९) नोंद घेण्यात आली तसेच पोललस ननररक्षक री.ी.शेळके याींनी 
खींडणीसािी जाणीर्पुर्वक भादींवर् कलम २२४, १८६, ३४ नुसार (खो्ा सी.आर.नीं. 
आय- ५५१/ २०१४) गुन्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, री.ी. भोई कु्ुींबबयाींकड े ५ को्ी रुपयाींच्या खींडणीची मागणी 
करणाऱ्या पोललस ननररक्षक री.ी. उत्तम शेळके याींच्यार्र गुन्हा दाखल करुन 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशी नुसार कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : १ ते ४)  हे खरे नाही. 
       हद. १४.१२.२०१४ रोजी पोललस ननरीक्षक उत्तम शेळके नेम. नर्ापूर 
पोललस त्ेशन जज.नींदरूबार याींनी प्रवर्ण भोई याींस नींदरुबार पोललस त्ेशन 
गु.र.क्र. २०६/२०१४ भादींवर्स कलम ४२०, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अन्र्ये गुन्हयात 
ताब्यात घेर्नू, र्तवकनगर पोलीस िाण्यात चौकशी करीता आणले असता, 
चौकशी दरम्यान त्याींच्या पत्नी पोलीस िाण्यात आल्या, त्यारे्ळी त्याींनी प्रवर्ण 
भोई याींना पळून जाण्यास मदत केली, त्यामुळे पो.ननरीक्षक शेळके याींचे 
कफयावदीनुसार र्तवकनगर पो.त्े.िाणे येथे गु.र.क्र. ५५१/ २०१४ भादींवर्सीं कलम 
२२४, १८६, ३४ अन्र्ये गुन्हा दाखल केला आहे. 
       तथावप, “नर्ापुर पो.त्े. जजल्हा नींदरुबार चे पोललस ननरीक्षक उत्तम 
शेळके, तीन पोललस लशपाई, रर्ायडव डडर्ायएसपी रमेश चौिरी तसेच त्याींची दोन 
मुले ननलेश र् ननतीन याींनी सौ.श्रे्ता प्रवर्ण भोई याींचे पती प्रवर्ण भोई याींना 
फसर्णकूीचा गुन्हा दाखल करण्याची िमकी देर्नू पाच को्ी रूपयाींची खींडणी 
माधगतली, ती न हदल्यामुळे प्रवर्ण भोई याींना सोबत र्तवकनगर पो.त्े. येथे नेले 
र् नींतर प्रवर्ण भोई हरर्ल्याची तक्रार केली आहे. तरी सींबींधितार्र कायवर्ाही 
करार्ी” असा आशयाचा तक्रार अजव प्रवर्ण भोई याींच्या पत्नीने  र्तवकनगर 
पो.त्े. िाणे येथे दाखल केला आहे. 
       सदर अजावची चौकशी दरम्यान त्याींचे पती प्रवर्ण भोई याींचा      
हदनाींक २७.१२.२०१४ रोजी जबाब नोंदवर्ण्यात आला असता त्याींनी नींदरुबार येथे 
दाखल गुन््यात पोलीस अ्क करतील या लभतीने आपण पोलीसाींची नजर 
चुकर्नु पळुन गेलो होतो. आपले कोणीही अपहरण र्गैरे केलेले नव्हते असा 
जबाब ललहुन हदलेला आहे तसेच त्याींची पत्नी याींनीही प्रवर्ण भोई याींचेप्रमाणे 
लमळता जळुता जबाब ललहुन हदलेला असुन त्यामध्ये त्याींनी हदलेला तक्रारी अजव 
द्तरी फाईल करणेबाबतही ललहुन हदले आहे. त्यामुळे त्याींचा अजव द्तरी फाईल 
करण्यात आलेला आहे. 
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       र्र नमूद प्रमाणे पोललस ननरीक्षक शेळके याींनी कायदेलशर प्रकक्रया 
केल्याने त्याींचे वर्रूध्द काहीएक गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त  नाही. 

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

सामानय मुांबईिराांना परिडणारी घरे मुांबईतच ननमााण िरण्याबाबत 
  

(९) *  ४०२०५   अॅड.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या जलमनीींच्या सुरक्षक्षततेसािी म्हाडाने तब्बल १८ को्ी १९ 
लाख ८२ हजार ४२३ रुपये खचव करुनही म्हाडाला अनतक्रमणार्र ननबिं घालता 
आले नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१६ मध्ये र्ा त्यासुमारास ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तब्बल ९४ हून अधिक अनतक्रमण झालेल्या भूखडाींर्र सन २०११ 
मध्ये म्हाडाने एसआरए योजना राबवर्ण्याचा ननणवय घेतला असतानाही, 
वर्कासकाींच्या दबार्ामुळे हा ननणवय बदलण्यात आल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत जलमनी लशल्लक नसल्याने म्हाडाने रायगड, िाणे या 
जजल््याकड ेपरर्डणारी घरे बाींिण्याींसािी लक्ष रे्िले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनतक्रमण झालेल्या जलमनीींर्र राहणा-या नागररकाींचे पनुर्वसन 
करुन मुींबईत सामान्य लोकाींना परर्डणारी घरे ननमावण करण्यासािी शासनाने 
कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) म्हाडाकडून प्रा्त अहर्ालानुसार मुींबईतील म्हाडाच्या सर्व 
र्साहतीींमिील ररक्त भुखींडार्र अनतक्रमण होऊ नये याकररता सुरक्षा यींत्रणा 
नेमण्यात येते. त्याकररता सन २००५ ते फेब्ररु्ारी, २०१६ पयतं मुींबई गहृननमावण 
र् क्षेत्रवर्कास मींडळ, म्हाडा अींतगवत सुमारे १८ को्ी एर्ढा खचव सुरक्षा र् 
देखभालीकररता झालेला आहे. यापकैी बहुताींश अनतक्रमणे सन १९९५ ते २००० या 
कालार्िीतील असल्याचे आढळून येते र् सदरच्या सींरक्षणपात्र झोपडयाींच्या 



12 

जलमनीर्र झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणामाफव त योजना राबवर्ल्या जातात र् 
हद.१.१.२००० नींतरच्या झोपडपट्टी र्साहतीींमध्ये नव्याने अनतक्रमण होऊ नये 
याकररता वर्वर्ि हिकाणी मोकळ्या भूखींडाच्या सींरक्षणाकररता सुरक्षा रक्षक 
नेमण्यात आलेले आहेत. तसेच मोकळ्या जागा/भूखींडार्र सींरक्षण लभींती बाींिण्यात 
येत आहेत र् अनतक्रमणे ननषकालसत करण्यासािी रे्ळोरे्ळी मुींबई महानगर 
पाललका कायदा MRTP Act अींतगवत महानगर पाललकेच्या सहाय्याने कायवर्ाही 
केली जाते. 
(२) हे खरे नाही. 
     म्हाडा प्राधिकरणाकड े पररलशष्-२ जारी करण्यासािी ९६ प्रततार् प्रलींबबत 
असून त्या योजनाींचे पररलशष्-२ अींनतम करुन ३ महहन्याींच्या कालार्िीत 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकड ेपािवर्ण्याबाबत हद.१.१२.२०१४ च्या झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बिैकीत ननणवय झालेला आहे. त्या अनुषींगाने म्हाडा 
प्राधिकरणाने हद.२५.६.२०१५ अन्र्ये आजतागायत ५२ प्रततार् झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकड ेपािवर्ले असून उर्वररत प्रततार् पािवर्ण्याची कायवर्ाही सुरु आहे. 
(३) र् (४) म्हाडाच्या र्तीने उपलब्ि भुखींडाींर्र घरबाींिणी योजना सींपूणव राज्यात 
राबवर्ण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

नाांदेड जिल््यातील महावितरण िां पनीच्या अलभयांत्याची बनािट  
स्िाक्षरी िरुन िां त्राटदाराने देयिे उचलल्याबाबत 

 (१०) *  ४९१२८   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.रुपेश म्प हात्र े
(लभिांडी पिूा), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यातील महावर्तरण कीं पनीच्या अलभयींत्याची बनार्् तर्ाक्षरी 
करुन सुमारे ६० लाख रुपयाींची देयके कीं त्रा्दाराने उचलल्याचे माहे जानेर्ारी, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नायगाींर् (जज. नाींदेड) पोलीस िाण्यात तक्रार 
नोंदवर्ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     नाींदेड जजल््यात मे. साईबाबा इींजजननअर र्कव स नाींदेड याींनी महावर्तरण 
कायावलयातील कृषी पींप वर्द्युतीकरणाचे बबले तयार करुन बबलार्र र् मोजमाप 
पुततीकेर्र बनार्् तर्ाक्षऱ्या करुन मींजुरी घेर्ून पैसे उचलुन वर्तरण कीं पनीची 
फसर्णकु केली आहे. 
(२) पोलीस िाणे नायगार् (जज.नाींदेड) गु.र.नीं. १०/२०१६ कलम ४२०, ४६८, ४७१ 
भा.दीं. वर्. प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) सींबींिीत कायदेलशर गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन पोलीस तपास चालु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
पुणे येथील िोथरुड ि पौड रोडिरील अिधै िाहतिू 

  

(११) *  ४०४१६   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोथरूड बस डपेो मुख्य चौकात, र्नाझ कीं पनी, केळेर्ाडी चौक अश्या 
हिकहिकाणी प्रर्ासी घेण्यासािी र्डाप खाजगी र्ाहनाचे पाककंग रतत्याच्या कडलेा 
होत असल्याने र् नागररक त्रतत होत असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच पौड रतत्यार्रील अर्िै र्ाहतूकीला र्ाहतूक शाखेकडून दलुवक्ष होते 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्िै प्रर्ासी र्ाहतकुीला चालना देणाऱ्या सींबिीत दोषी 
अधिकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    पौड रोडर्र समाींतर पाककंग करण्यात आलेले आहे. तसेच, रतत्याच्या कडलेा 
पाकव  होणाऱ्या र् र्ाहतूकीस अडथळा करणाऱ्या कोथरुड वर्भागाअींतगवत दींडात्मक 
कारर्ाई करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
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    कोथरुड पररसरात सन २०१५ मध्ये अर्िै प्रर्ासी र्ाहतकू करणाऱ्या ६ 
र्ाहनाींर्र कारर्ाई केली असून सदरची र्ाहने दींड आकारुन त्याींचे परर्ाने 
ननलींबबत करण्यात आले आहेत. तसेच, सन २०१५ मध्ये कोथरुड पररसरात 
र्ाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या ८६,४०६ र्ाहनचालकाींर्र कारर्ाई करुन    
रु. ८९,५७,६५०/- तडजोड शुल्क र्सूल करण्यात आले आहे. 
(३) अर्िै प्रर्ासी र्ाहतूक करणाऱ्या र्ाहनाींर्र कारर्ाई करण्याबाबत सर्व सहायक 
पोलीस आयकु्त याींना क्ाक्षाने लक्ष िेर्ण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे 
शहरातील र्ाहतकू वर्भागाच्या हद्दीमध्ये अर्िै प्रर्ासी र्ाहतूक चालू असल्याचे 
ननदशवनास आल्यास तेथील सहाय्यक पोलीस आयुक्त, वर्भाग प्रमुख याींना 
सुधचत करण्यात येऊन कारणे दाखर्ा नो्ीसा बजार्ण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

----------------- 
  
िुळगाांि बदलापूर (जि.ठाणे) नगरपाललिेच्या हद्दीतील ५५ प्रिरणाांमध्ये वििास 

हस्ताांतरण हक्ि (हटडीआर) मध्ये झालेली अननयलमतता 
  

(१२) *  ५०८७१   श्री.बाळासाहेब सानप (नालशि पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाणे जजल््यातील कुळगाींर् बदलापूर नगरपाललकेच्या हद्दीतील ५५ 
प्रकरणाींमध्ये वर्कास हतताींतरण हक्क (ह्डीआर) मध्ये अननयलमतता करुन र् 
२० को्ी रुपयाींचा अपहार करुन शासनाचे नकुसान केल्याप्रकरणी सींबींधित 
दोषीवर्रुध्द गुन्हा दाखल केला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपीींना अ्क करुन 
कारर्ाई करण्याच्या दृष्ीने शासनातफे कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणात एकुण १३ जणाींर्र गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन 
त्यातील ६ जणाींनी मुींबई उच्च न्यायालयात अ्कपूर्व जामीन अजव दाखल केला 
असुन मा. न्यायालयीन आदेशार्र अ्क करणे प्रलींबबत आहे. एका आरोपीस   
मा. अनतररक्त सत्र न्यायालय कल्याण याींनी अ्कपूर्व जामीन अजव मींजूर केला 
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आहे. एका आरोपीस पोललस कत्डी ररमाींडनींतर न्यायालयीन कोिडी मींजूर 
करण्यात आली र् नींतर त्याची न्यायालयाने जामीनार्र मुक्तता केली आहे. 
उर्वररत ५ आरोपीींवर्रुद्ध अधिक पुरार्ा गोळा करण्याचे काम पोललसाींमाफव त सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
 

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

नागपूर महानगरपाललिेच्या महत्िाच्या पाचशेच्यािर  
फाईल गहाळ झाल्याबाबत 

  

(१३) *  ५२००४   श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्पहपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील अत्यींत मोक्याच्या जागाींर्र दकुाने, ओ्े आणण मोकळया 
जागा भाडयाने देण्यासािी मनपाच्या काही अधिका-याींच्या सींगनमताने र् लोकाींना 
हाताशी िरुन आधथवक व्यर्हाराच्या माध्यमातनू ननयमबाहय दकुाने, ओ्े, जागा 
र्ा्प करण्यात आलेल्या र् बाजार वर्भागाने करार आणण परर्ाना केलेल्या 
करारनाम्याच्या ५३३ महत्र्ाच्या फाईली कायावलयातून गहाळ झाल्याचे      
हदनाींक २१ फेब्ररु्ारी २०१६ रोजी र्ा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची प्राथलमक चौकशी करण्यात आली असता १ 
हजार ३४८ प्रकरणात अनेक अधिकारी र् कमवचारी दोषी आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, र् त्यानुसार 
सींबधितार्र कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  नागपूर महानगरपाललकेच्या मालकीच्या बाजारातील 
कोणत्याही मौक्याच्या जागाींर्रील दकुाने, ओ्े आणण जागा या लललार् 
पध्दतीनेच हदलेल्या आहेत. 
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      दकुान/ओ्े/जागा सींबींिी परर्ानेिारकाींची कें हद्रय कायावलयाद्र्ारा 
झोनननहाय तपासणी करतेरे्ळी ५३३ िाररका गहाळ झाल्याचे ननदशवनास आले 
आहे. परींत ु या परर्ानािारकाींची माहहती बाजार वर्भागाकडे उपलब्ि असल्याने,  
र् याबाबत, तथायी सलमती िरार् क्र.६७८ हदनाींक २२/०२/२०१६ अन्र्ये सदरच्या 
िाररकाींची पनुवबाींिणी करण्याची कायवर्ाही महानगरपाललका ततरार्र सुरु आहे. 
    या िाररका गहाळ असल्या तरी, सींबींिीताींकडून ननयलमत र्ापर शुल्क प्रा्त 
होत आहे, कोणतेही आधथवक नकुसान झालेले नाही, असे आयुक्त, नागपूर 
महानगरपाललका याींच्या अहर्ालात नमूद करण्यात आले आहे.   
(२)  र् (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सकृत दशवनी सींबींिीत प्रकरणात प्रशासकीय अननयलमतता आढळून आलेली 
आहे.  नागपूर महानगरपाललकेचे कोणतेही आधथवक नुकसान झालेले नाही. 
     प्रशासकीय अननयलमततेकरीता जबाबदार कमवचा-याींर्र कायवर्ाही सुरु केलेली 
आहे. वर्भागीय चौकशी अींती दोषी कमवचा-यार्र कारर्ाई करण्याची तजर्ीज 
िेर्ली असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या अहर्ालात नमूद 
करण्यात आलेले आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

मुांबईतील दादर येथील रुबी लमलच्या िागेत बाांधिाम िरताना  
वििासिाने अननयमतता िेल्याबाबत 

  

(१४) *  ५२५२५   श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर येथील रुबी लमलच्या जागेत बाींिकाम करताना वर्कासकाने 
महापाललकेकडून परर्ाना घेतला आहे तथापी सदर केलेल्या बाींिकामात 
अननयलमतता झाली असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफव त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र् तद्नसुार सदर वर्कासकार्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बाींिकामातील अननयलमततेबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफव त 
ननरीक्षण करण्यात आले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफव त करण्यात आलेल्या ननररक्षणात खालील त्रु् ी 
आढळून आल्या आहेत :- 

 सामानयक व्हराींडा (पॅसेज) अींतगवत लभींतीींनी रे्गळा केलेला नाही. 
 काही मजल्यार्रील ररफ्यजु भाग हा र्ाततव्याच्या भागात समावर्ष् 
  करण्यात आला आहे. 
 पाककंग भागाला रे्गळे करणाऱ्या लभींतीचे बाींिकाम करण्यात आलेले 

नाही. 
 काही मजल्याींर्र एललव्हेशन री्में्ची जागा ही र्ाततव्याच्या भागात 
  समावर्ष् करण्यात आलेली आहे. 
 काही मजल्याींर्रील अींतगवत रचना ही मींजूर नकाशाप्रमाणे नाही. 

     र्रील त्रु् ीींच्या अनुषींगाने, महापाललकेमाफव त वर्कासक र् र्ाततवुर्शारद 
याींच्यार्र हद.१९.१०.२०१२ रोजी एम.आर.्ी.पी. कलम ५३(१) अन्र्ये र् 
हद.०७.०३.२०१३ रोजी एम.आर.्ी.पी. कलम ५३(६) अन्र्ये नो्ीसा बजार्ण्यात 
आल्या. 
     तसेच, वर्कासकार्र लशर्ाजी पाकव  पोलीस िाण्यात एम.आर.्ी.पी. कलम 
५३(७) अन्र्ये एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला आहे. 
     र्ाततवुर्शारदामाफव त उपरोक्त अननयलमत बाबी ननयलमत करुन घेण्यासािी 
उर्वररत च्ईक्षेत्र ननदेशाींक तसेच फीं जीबल च्ईक्षेत्र ननदेशाींक याींचा र्ापर करुन 
त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या सुिारीत आराखडयाींची छाननी 
महापाललकेमाफव त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

मुांबईतील इमारतीांचा पुनविािास िरत असताांना वििासिाांना  
परिाने लमळविण्यास अडचणी येत असल्याबाबत 

 (१५) *  ४४९७९   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत 
लशांदे (िोरेगाि), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अजित पिार 
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(बारामती), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), 
श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील इमारतीींचा पुनवर्वकास करत असताींना वर्कासकाींना परर्ाने 
लमळवर्ण्याकररता प्रचींड अडचणी येत असून याकरीता मुींबई महानगर पाललकेने 
शासनाच्या िोरणानुसार परर्ाने लमळण्याची प्रकक्रया लशथील करणारी नवर्न 
ननयमार्ली हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी जाहीर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परर्ान्याींची सींख्या कमी करताींना भाडकेरुीं च्या सींमतीपत्राची गरज 
नाही असे बदल या ननयमार्लीत करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भाडकेरुीं च्या सींमतीपत्राची गरज असताींना सुध्दा ननयमात बदल 
केल्यार्र भाडकेरुीं र्र अन्याय होणार असल्यामुळे हा बदल करु नये याबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई क्षेत्रामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतफे 
देण्यात येणाऱ्या इमारत परर्ानगीची प्रकक्रया सहज सुलभ होण्याच्या दृष्ीने 
हदनाींक २९.१२.२०१५ रोजी पररपत्रक ननगवलमत केलेले असून नर्ीन कोणतीही 
ननयमार्ली केलेली नाही. 
(२) वर्कास ननयींत्रण ननयमार्ली, १९९१ मिील तरतदूीनुसार ३३(५), ३३(७), 
३३(९) अन्र्ये होणाऱ्या पुनवर्वकास प्रकल्पाकररता वर्द्यमान सदननकािारकाींचे 
सींमत्तीपत्र इमारत प्रततार् मींजूरीकररता घेण्यात येते. 
(३) भाडकेरुीं च्या सींमत्तीबाबत बहृन्मुींबई वर्कास ननयींत्रण ननयमार्ली, १९९१ 
मध्ये ज्या तरतदूी आहेत. त्यामध्ये शासनाने कोणताही बदल मींजूर केलेला 
नसल्याने त्या लागू रहाणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रककया महाराषर वर्िानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


