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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २४ माचच, २०१५ / चैत्र ३, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 
 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमाचण, खननिमच ि िामगार मांत्री 
  

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २१ 

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

ससडिोने म.ेिे.रहेजा डवे्हलपसचला सुमारे १० िर्ाचपूिी निी मुांबईतील िाशी  
स्टेशनजिळ २५ हजार चौ.मी. भखूांडाचे वितरण िेल् याबाबत 

(१) *   ७२६०   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांजय 
साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससडकोन ेम.ेके.रहेजा डवे्हलपससला सुमारे १० वर्ासपूवी नवी मुींबईतील वाशी स््ेशनजवळच्या 
सुमारे २५ हजार चौ.मी. भूखींडाचे केलेले ववतरण मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी माहे नोव्हेंबर, 
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान बेकायदेशीर ठरववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेसदर व्यवहाराची चौकशी ननवतृ्त आयएएस अधिकाऱ् यामाफतस त कनन 
त्याींनी सादर केलेल्या सशफतारसीींची अींमलबजावणी शासनामाफतस त केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त सशफतारसीींची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय आहेत, यासींदभासत 
शासनाने पुढे कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     तथावप, मे.रहेजा कापोरेशन प्रा.सल.याींनी त् या आदेशाच् या ववनध् द मा.सवोच् च न् यायालय 
येथे ववशेर् अनुमती याधचका क्र. ६९८ व ६९९ /२०१५ दाखल केलेल् या आहेत व मा.न् यायालयाने 
स् थधगती आदेश िदलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) तालुक् यातील िा्त् या गु हेगारीचा बांदोबस् त  
िरण्यासाठी मांजूर झालेली पोलीस स्टेशन सुरु िरणेबाबत 

  

(२) *   १४४२०   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) तालुक् यात वाढत् या गुन् हेगारीचा बींदोबस् त करणे व मींजुर ाालेली 
पोलीस स््ेशन तातडीने सुन करणेबाबत स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी िदनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ 
रोजीच् या ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई तालुक् यातील लोकसीं या १५ लाखाच े पुढे गेली असून गुन् हेगारी तसेच 
मिहलाींवरील अत् याचाराचे प्रमाणात वाढ ाालेली असून तालुक् यात ५ पोलीस स् ्ेशन असूनही 
त् याींचेकड ेपोलीस कमसचारीवृींद अपुरा असल् यान े ववववि गुन्  याींच् या तपासकामावर मयासदा येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वसई तालुक् यातील कायदा व सुव् यवस् था राखण् यासाठत तुळीींज, आचोळे व 
पेल् हार ही तीन मींजूर ाालेली पोलीस स् ्ेशन सुन करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायसवाही 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) शासन ननणसय िदनाींक ४.३.२०१४ नुसार नालासोपारा 
पोलीस ठाण् याचे ववभाजन कनन नवीन तुळीींज पोलीस ठाणे ननमासण करण् यास आ ण ववववि 
सींवगासतील १३० पदे ननमासण करण् यास मान् यता िदली आहे. ह्दनननजश्चतीच् या मींजूर 
अधिसूचनेनुसार सदरहू पोलीस ठाणे िदनाींक ५.३.२०१५ पासून कायासजन्वत करण् यात आले आहे. 
     महाराष र पोलीस दलाच् या ववववि सींवगासतील ६१४९४ पदननसमसतीच् या पुढील प्रस् तावामध् ये 
आचोळे पोलीस स् ्ेशन ननसमसतीचा प्रस् ताव ववचारािीन असून पेल् हार पोलीस ठाण् याचा समावेश 
नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपासलिेत िां त्राटी पध् दतीने ननयुक् त िेलेल् या 
 सुरिा रििाांना किमान िेतन देण्याबाबत 

(३) *   १०८९९   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), 
श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपासलकेत कीं त्रा्ी पध् दतीन े ननयुक् त केलेल् या सुरषा ा रषा काींना मकमान 
वेतनाच् या ननम् माच पगार समळत असल् याची बाब माहे जानेवारी २०१५ च् या नतसऱ् या 
आठवड्यात ननदशसनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, महागाई भत् त् यासह प्रत् येक कामगाराला नपये ९ हजार ९५८ इतके मकमान वेतन 
देणे गरजेच ेअसताना प्रत् यषा ात मात्र नपये ४७५० िदले जातात, त् यामुळे दरवर्ी यामध् ये १० ते 
१२ को्ी नपयाींचा गैरव्यवहार होत असल् याचा आरोप महानगरपासलका कामगार युननयनन े
पत्रकार पररर्देत केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पुणे महानगरपासलका कामगार युननयन याींनी        
िदनाींक १६.१.२०१५ रोजी कीं त्रा्ी कामगाराींना कमी वेतन देण् यात येत असल् याबाबत ननवेदन 
सादर केले आहे. 
     पुणे महानगरपासलकेकडून ठेकेदाराींना सुरषा ा रषा कास दरमहा सेवाकरासह नपये ९,५९४/- 
अदा केली जाते. सदर देय वेतनातून सवस देय प्रशासकीय रकमाींची वजाव् व कामगाराींचा 
पी.एफत. व इ.एस.आय. यामिील िहस् सा वजा कनन येणारी रक् कम कीं त्रा्ी सुरषा ा रषा काींना 
अदा केली जाते. 
(३) पुणे महानगरपासलका कामगार युननयन याींनी केलेल् या तक्रारीनुसार सवस ठेकेदाराींकडून 
खुलास ेमागववण् यात आले असून, सदर बाबीची पुणे महानगरपासलकेमाफतस त शहाननशा करण् यात 
येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

रायगड जजल् ्यातील असलबाग आुण मुरुड तालुक् यातील किनाऱ् यािर सीआरझडे  
िायद्याचे उल्लांघन िरुन अनधधिृत बाांधिाम िेल् याबाबत 

  

(४) *   ५७२०  श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्  यातील असलबाग आ ण मुनड तालुक् यातील सागरी मकनाऱ् यावर काही वर्ासत 
सीआराडे कायदयाच े उल्लींघन कनन जवळपास २४६ अनधिकृत बाींिकामे केल् याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, सीआराडे कायदयाचे उल् लींघन करणा-या सींबींधित ववकासकावर कोणत् या 
स् वनपाची कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



4 

श्री. रामदास िदम : (१) कें द्र शासनाच् या पयासवरण व वन मींत्रालयाकडील सीआराडे 
अधिसूचना १९९१ लागू ााल् यानींतर असलबाग तालुक् यात मकना-यावर १४५ व मुनड तालुक् याींत 
१४१ अशी एकूण २८६ इतकी अनधिकृत बाींिकामे सीआराडे षेा त्रात केल् याचे ननदशसनास आले, 
असे जजल् हाधिकारी तथा अध् यषा , जजल् हा मकनारी षेा त्र व् यवस् थापन ससमती, रायगड-असलबाग 
याींनी त् याींच ेअहवालात नमुद केले आहे. 
(२) होय. 
(३) असलबाग तालकु् यातील १४५ अनधिकृत बाींिकामापकैी १५ बाींिकामाींवर पयासवरण सींरषा ण 
कायदा १९८६ चे कलम १५ अन् वये गुन् हे दाखल करण् यात आले असून सींबींधित प्रकरणाींमध् ये 
नपये ४९,६२,३२६/- इतकी दींडाची रक् कम वसूल करण् यात आली आहे. 
    मुनड तालुक् यातील एकूण १४१ अनधिकृत बाींिकामाींपैकी २२ बाींिकामाींवर पयासवरण 
सींरषा ण कायदा १९८६ चे कलम १५ अन् वये गुन् हे दाखल करण् यात आले असून सींबींधित 
प्रकरणाींमध् ये नपये ४१,४०,८५६/- इतकी दींडाची रक् कम वसुल करण् यात आली आहे. 
     उवसररत बाींिकामाींवर, सहाय्यक सींचालक, नगररचना रायगड-असलबाग याींचा अहवाल 
प्राप् त ााल् यानींतर पयासवरण सींरषा ण कायदा १९८६ चे कलम १५ नुसार ननयमोधचत कारवाई 
करण् याची तजवीज ठेवली आहे असे जजल् हाधिकारी, रायगड-असलबाग याींनी त् याींचे अहवालात 
नमुद केले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

नासशि महानगरपासलिेिडून इमारतीांना पुणचत् िाच ेदाखले समळत नसल्याबाबत 
  

(५) *   १५०२२   श्रीमती देियानी फराांदे (नासशि मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक शहरात ८ हजार ६९८ इमारतीींना महानगरपासलकेकडून पुणसत् वाचे दाखले समळालेले 
नसल् यान ेसदर इमारतीींचा अनधिकृत वापर सुन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर इमारतीींना बाींिकाम पुणसत् वाची अींनतम मींजूरीच समळाली नसल् यान ेसदर 
इमारतीींकडून अपेक्षषा त कर वसूली करण्यात येत नसून महानगरपासलकेचा कोट्याविी नपयाींचा 
महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त इमारतीींचे बाींिकाम नकाश ेतपासून त् याींना पणूसत् वाचे दाखले ननयमानसुार 
िदल् यास महानगरपासलकेला या समळकतीतून घरपटी, ववकास शुल् कापो्ी सुमारे १०० को्ी 
नपयाींचा महसूल प्राप् त हो  शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) इमारत पुणसत् वाचे दाखले समळण् याकरीता सन २०११-२०१५ या 
कालाविीत एकूण १२७८७ इतके प्रस् ताव नासशक महानगरपासलकेस प्राप् त ााले होते. सदर 
प्रस् तावापैकी १०३०३ प्रकरणाींना मींजूरी देण् यात आली असून, ७०१ प्रकरणे नाकारण् यात आली. 
उवसररत १७८३ प्रस् ताव वविहत मुदतीमध् ये अींनतम करण् याच ेनासशक महानगरपासलकेने ननयोजन 
केले आहे. इमारतीींना ववकास परवानगी देणे तसेच पुणसत् वाचे दाखले देण ेही ननरींतर चालणारी 
प्रमक्रया आहे. त् यामळेु या सीं येत वेळोवेळी बदल होत असतो. पुणसत् वाच े दाखले प्राप् त न 
ाालेल् या काही मालमत् ताींचा रिहवास ् व् यापारी प्रयोजनासाठत अनधिकृत वापर होत आहे ही 
वस् तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) महानगरपासलका ह्दनीतील इमारत बाींिकाम पुणसत् वाचा दाखला न घेता इमारतीचा 
वापर सुन असलेल् या अशा रिहवासी वापरासाठत ननयसमत कराींच् या दपु् प् आ ण व् यवसानयक 
वापरासाठत ननजश्चत दराच् या तीन प् दराने आकारणी केली जात.े 
     ज् या इमारतीींचा पुणसत् वाचा दाखला न घेता व पणुसत् वाचा दाखला िदलेल् या 
वापराव् यनतररक् त अथवा अनधिकृत वापर सुन आहे अशा समळकतीींवर आजसमतीस नपये २३.०४ 
को्ी इतक् या रकमेची आकारणी केली आहे. 
         तसेच, असभन् यास मींजरूी आ ण इमारत बाींिकाम परवानगी देतेवेळीच ववकास शुल् क 
वसूल केले जात.े त् यामुळे इमारत पुणसत् वाचा दाखला देताना पुन् हा ववकास शुल् क आकारण् यात 
येत नसल् याने महसुलाची हानी होण् याचा प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४)  प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

हहांगोली शहरातील पोलीसाांच्या िसाहतीत ि नागरी िस्त्याांमध्ये चोरीच्या िा्त्या घटना 
  

(६) *   १२९७३   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहींगोली शहरात पोलीस अधिकाऱ् याींचे ननवासस् थानी तसेच नागरी वस् तीमध् ये चोरीच् या 
लागोपाठ चार घ्ना माहे जानेवारी, २०१४ मध् ये वा त्या सुमारास घडल् या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच िहींगोली शहरात िदनाींक १३ जानेवारी, २०१४ रोजी काही समाजकीं ्काींनी 
बाजारपेठेत व् यापारी दकुानाींची ववनाकारण तोडफतोड केली, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणासींदभासत कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जानेवारी, २०१५ मध् ये ५ चोरीच् या घ्ना घडलेल् या आहेत. 
(२) िद. १२/०१/२०१५ रोजी वॉ्सअॅपवनन िासमसक भावना दखुववणारे व् यींगधचत्र ्ाकल् यावनन 
िद. १३/०१/२०१५ रोजी काही समाजकीं ्काकडून बाजारपेठ व् यापा-याींच् या दकुानाींची तोडफतोड 
करण् यात आली. 
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(३) जानेवारी, २०१५ मध् ये िहींगोली शहरात पोलीस अधिकारी ननवासस् थान व नागरी 
वस् तीमध् ये ाालेल् या ५ चोरीच् या घ्नाींबाबत पोलीस स् ्ेशन िहींगोली शहर येथ ेगुन् हा रजज.नीं. 
६/१५, ७/१५, ९/१५, १२/१५ व १९/१५ या गुन्  याींची नणद करण् यात आली आहे. उक् त नमूद ५ 
गुन्  याींपैकी ४ चोरीच् या गुन्  यात ३ आरोपीींना अ्क कनन चोरी गेलेल् या मालापकैी        
न. २,००,२००/- चा माल हस् तगत करण् यात आलेला असून पुढील तपास सुन आहे. 
     बाजारपेठेत व् यापारी दकुानाींची तोडफतोड प्रकरणी िहींगोली शहर पोलीस ठाण् यात ११/२०१५ 
भा.द.वव. १४३, १४७, १४८, ३२३, ३३६, ४२७ प्रमाणे गुन् हा नणदववण् यात आला असून, 
अदयापपयतं २५ आरोपीींना अ्क करण् यात आली असनू, गुन्  याचा तपास सुन आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल् ्यातील भातसा, िैतरणा ि तानसा या धरणासाठी जमीन सांपाहदत िेलेल्या 
प्रिल्पग्रस्ताांच्या मुलाांना मुांबई महानगरपासलिेच्या सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(७) *   ९८६९   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पूिच) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व लगतच्या शहरासाठत पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून ठाणे जजल्  यातील 
भातसा, वैतरणा व तानसा या िरणासाठत जमीन सींपािदत केलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींच्या मलुाींना 
मुींबई महानगरपासलकेच्या सेवेत सामावून घ्यावेत तसेच अन्य मागण्याकररता िदनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी तानसा अघई (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथे बेमुदत घेराव व िरणे आींदोलन 
करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याच े थोडक्यात स्वनप काय आहे व मागण्या मान्य 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) बहृन् मुींबई महानगरपासलकेमाफतस त ननयमानसुार आवश् यक कायसवाही करण् यात आली आहे. 
(३) िद. २२.१२.२०१४ रोजी कुणबी सेनाप्रमखु याींच् या नेततृ् वाखाली तानसा िरणावर 
प्रकल् पग्रस् ताींनी आयोजजत केलेल् या िरण े आींदोलनामध् ये केलेल् या मागण् या खालीलप्रमाण े  
आहेत : 
१. सन २००९ मिील भरतीमिील पात्र उमेदवाराींना मनपाच् या सेवते सामावून घेणे. 
२. मुींबई मनपा वापरत असलेले सावसजननक रस् ते उदा. खडी वैतरणा व अघई ते आ्गाव हे 
रस् ते मनपान ेता यात घे न त् यामिील प्रकल् पग्रस् ताींना नोकऱ् या देणे. 
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३. शहापूर, सभवींडी व मुरबाड तालुक् यातील गावाींना मुींबई महानगरपासलकेने सावसजननक 
ववकासासाठत दत् तक घ् यावे. 
४. पाईपलाईन लगत असणाऱ् या गावाींना वपण् यासाठत मोफतत पाणीपरुवठा करणे. 
५. पाईपलाईन लगत असलेले मनपाच् या मालकीच ेसेवा रस् ते ताबडतोब दनुस् त करावेत. 
मागणी क्र. १ त े ५ बाबत बहृन् मुींबई महानगरपासलकेमाफतस त करण् यात आलेली कायसवाही 
खालीलप्रमाण े:- 
मागणी क्र.१ - सन २००९ रोजी बहृन् मुींबई महानगरपासलकेतील कामगार्कषा पररचर्आया्हमाल 
याींची ररक् त पदे भरण् यासाठत सावसजननक वतसमानपत्रात जािहरात देण् यात आलेली होती. सदर 
जािहरातीच् या अनुर्ींगान े प्राप् त ाालेल् या पात्र उमेदवाराींमिून सन २०११ मध् ये ३९१६, सन 
२०१२ मध् ये ८१५ व सन २०१३ मध् ये ७५२ अशा एकूण ५४८३ उमेदवाराींना ननयुक् तीसाठत 
पाठववण् यात आले. सदर जािहरातीच् या अनुर्ींगाने तयार करण् यात आलेल् या यादीची 
वविीग्रा यता सींपलेली असल् यामळेु व सदर गुणवत् ता यादी व् यपगत ाालेली असल् यामुळे 
उवसररत उमेदवाराींचा बहृन् मुींबई महानगरपासलकेमाफतस त ववचार करण् यात आला नाही. 
मागणी क्र.२ - सदर खडी-वैतरणा व अघई ते आडगाव हे रस् ते बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या 
मालकीचे नसून शासनाच् या मालकीच् या असल् यामुळे व याचा वापर महानगरपासलका तसेच 
आजूबाजूच् या गावातील सवस रिहवाशी करीत असल् यामुळे महानगरपासलकेने ता यात घेण् याचा 
प्रश् न उद् ावत नाही. त् यामुळे या रस् त् यामुळे होणाऱ् या प्रकल् पग्रस् ताींचाही प्रश् न उद् ावत नाही. 
मागणी क्र. ३ - सदर बाब िोरणानुसार नसल् यामळेु करणे शक् य नाही. 
मागणी क्र. ४ - बहृन् मुींबई महानगरपासलकेने आतापयतं जलवािहन् याींलगत असणाऱ् या १४६ 
आिदवासी पाड े व गावाींना न. १्- प्रनत हजार ली्र या सवलतीच् या दरान े पाणीपुरवठा 
करण् यात येत आहे. तसेच मुींबई महानगरपासलकेने आतापयतं ठाणे जजल्  यातील ७४० 
प्रकल् पग्रस् ताींना नोकरीत सामावून घेतले आहे. 
मागणी क्र.५ - आतापयतं पाईपलाईन लगतच् या चार रस् त् याींची काम े पूणस करण् यात आलेली 
असून इतर ४ सेवा रस् त् याींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर-जळगाांि-सुरत राष्ट् रीय महामागच चौपदरीिरणातील  
भुसांपादन ि मुल् याांिनातील गैरव् यिहार 

  

(८) *   ६३१५   श्री.बाबुराि पाचणे (सशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-जळगाींव-सुरत राष रीय महामागस चौपदरीकरणासाठत शासनाकडून भुसींपादन व 
मुल् याींकन प्रमक्रया सुन करण् यात आली असनू शेतात अजस्तत् वात नसलेली डाळीींबाची ााड े
वर्सभरानींतर फेतर मुल् याींकनात दाखवून सुमारे २८ लाख नपयाींचे शासकीय अनुदान बनाव् दस् त 
ऐवजादवारे धगळींकृत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त गैरव् यवहार प्रकरणी िळेु जजल् हा कृर्ी अधिकारी याींच् यासह १४ 
सींशनयतववनध्द िदनाींक २ जानेवारी, २०१५ रोजी िुळे पोसलस ठाण् यात गुन् हा दाखल करण् यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासन स् तरावनन कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  होय, प्रकरणी सह िदवाणी न् यायालय, िुळे याींचकेड ेप्राप् त 
तक्रारीवनन न् यायालयाने फतौजदार प्रमक्रया सींिहता कलम १५६ (३) नुसार िद. ०१/०१/१५ रोजी 
िदलेल् या आदेशानुसार १४ आरोपीववनध् द िुळे तालुका पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ०१/२०१५ 
भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ प्रमाणे िद. ०२/०१/२०१५ 
रोजी गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी गुन्  याच ेतपासात आवश् यक असलेली मािहती जजल् हाधिकारी, िुळे, जजल् हा 
अधिषा क, कृर्ी अधिकारी, िुळे आ ण उप अधिषा क भूमी असभलेख, िुळे याींचकेडून प्राप् त 
कनन घेतली असून त् यानसुार साषा ीदाराींचे जबाब नणदववण् याच ेकाम सुन आहे. 
     गुन्  याचा तपास सुन आहे. 
(४) ववलींब ाालेला नाही. 

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

मुांबइच नागरी पररिहन प्रिल् पातांगचत सुरु असलेल् या साांतारुुझझ चेंबुर रोड रस् त् याच् या 
रुां दीिरणामुळे बाधधत झालेल् या सदननिाधारिाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(९) *   ९७९७   श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइस नागरी पररवहन प्रकल् पातींगसत सुन असलेल् या साींताकु्रा चेंबुर रोड रस् त् याच् या 
नीं दीकरणामुळे बाधित ाालेल् या सदननकािारकाींच े पुनवससन भारत नगर, बाींद्रा कुलास सींकुल, 
बाींद्रा (पुवस), मुींबई येथील न. भू.क्र. ७६४३ प ैव ४२०७ पै या स् वतींत्र भखूींडावर कायमस् वनपी 
ननयोजजत प्रस् ताववत इमारतीमध् ये ४८५ कारपे् चौ.फुत्ाची म् हाडाच् या ननयमाींतगसत जस्कम 
राबवून पुनवससन करण् याबाबतची कायसवाही पूणस ााली आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त बाधित ाालेल् या सदननकािारकाींचे पनुवससन करण् यासींदभासत िदनाींक 
१७ ऑगस् ्, २०१० रोजी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने ननदेश दे नही 
सदननकािारकाींच ेपुनसवसन ाालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभासत सींबींधित ववभागाकड े तसचे सधचव, तत् कासलन मींत्री महोदयाींकड े
सातत् याने सदर बाब ननदशसनास आणूनही बाधित सदननकािारकाींचे पुनवससन होण् यास ववलींब 
लागण् याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल् यास, उक् त सदननकािारकाींच े पुनवससन करण् याबाबत शासन स् तरावर कोणती 
कायसवाही करण् यात आली वा येत आहे, तसेच उपरोक् त बाधित ाालेल् या सदननकािारकाींचे 
पुनवससन करण् यासींदभासत ववलींब करणाऱ् या सींबींधित अधिकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) सदर ाोपडपटी पुनवससन योजनेच् या भूखींडावर वसलेल् या पात्र रिहवाश् याींच े
तात् पुरते पुनवससन करण् यासाठत मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने खाजगी ववकासकाला 
तात् पुरत् या स् वनपात वापरण् यासाठत सदननका उपल ि कनन दे नही त् याींच े तात् पुरत े पुनवससन 
कनन भखूींड मोकळा करण् यात खाजगी ववकासकाला यश आलेले नाही. तसेच सदर योजनेच् या 
अींमलबजावणीबाबत रिहवाश् याींनी म् हाडाकड ेकेलेल् या ननवेदनाच् या अनुर्ींगाने मुींबई गहृननमासण व 
षेा त्रववकास मींडळान े सदर योजनसे स् थधगती िदल् याने पुढील कायसवाही हो  शकली नाही. 
यामुळे खाजगी ववकासकाने योजनेच् या अींमलबजावणीची सुनवात व पुणसत् व केव् हा होईल याच े
वेळापत्रक देता येणार नाही, असे कळववले आहे. सदयजस्थतीत सदर प्रकरण मा.उच् च 
न् यायालयाच् या ववचारािीन आहे. तथावप, मा. न् यायालयात प्राधिकरणाकडून प्रनतज्ञापत्रादवारे 
सुचववलेल् या पयासयाच् या अनुर्ींगाने म् हाडाकडून मुलुींड येथील तयार सदननका ववकत घे न 
त् यामध् ये पुनवससन करण् यास सींबींधित सदननकािारकाींनी सहमती दशसववली असनू, त् यानुसार 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाकडून िदनाींक ०२/०३/२०१५ च् या पत्रादवारे सदर प्रस् ताव 
म् हाडाला सादर करण् यात आला आहे. 

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

निी मुांबईतील िोपर गािाजिळ ससडिोन ेराखीि ठेिलेल्या  
भूखांडािर बबल्डरान ेअनतरुझमण िेल्याबाबत 

  

(१०) *   ६८७७   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील कोपर गावाजवळ ससडकोन े प्लॉ् नीं. १३३, १३४ हा भखूींड राखीव ठेवला 
असूनही एका बबल्डराने या भखूींडावर अनतक्रमण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे अनतक्रमण ह्ववण्यात यावे म्हणून गावक-याींनी ससडकोकड े ननवेदन 
िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नवी मुींबईतील खारघर नोडमध् ये कोपर गावाजवळ   
क्र. ११३ व १३४ चे भूखींड क्रमाींक अजस्तत् वात नसनू कोपरा गावाजवळ सेक् ्र-१०, येथे भूखींड 
क्रमाींक १३३ त े१३५ च् या लगत, भूखींड क्रमाींक १४८-अे असून तो खेळाच् या मैदानासाठत राखीव 
ठेवण् यात आलेला आहे. सदरहू भूखींडावर स् थाननक प्रकल् पग्रस् ताींनी रिहवाशी वापरासाठत 
अनधिकृत बाींिकाम केल् याच ेननदशसनास आल् यानींतर ससडकोमाफतस त एम.आर.्ी.पी. अॅक् ्, १९६६ 
अींतगसत िद. १०.२.२०१५ रोजी ननष कासनाची कारवाई करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे महानगरपासलिेच् या घनिचरा विभागातील ठेिेदाराांनी िेलेला गैरव् यिहार 

(११) *   ७०१३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),     
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपासलकेच् या घनकचरा ववभागातील ठेकेदाराींनी कामगाराींच् या दोन िठकाणी 
नणदी कनन जास् त पगार दाखवून महानगरपासलकेकडून अधिकच ेपैसे उकळणे, भववष य ननवासह 
ननिीचे बनाव् नणदी इ.माध् यमातून कोट्यविी नपयाींचा गैरव् यवहार केलेला असून सदर 
प्रकरणी चौकशीची मागणी सामाजजक सींघ्नाींनी आयुक् त, ठाण ेमहानगरपासलका याींचेकड ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ च् या चौ या आठवड्यात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
व त्यानसुार सींबींधिताींवर कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपासलकेच् या घनकचरा व् यवस् थापन ववभागाकडील 
कीं त्रा्दाराींनी कीं त्रा्ी कामगाराींना भववष य ननवासह ननिीची रक् कम व रजेच् या कालाविीत काम 
केल् याची रक् कम देण् यात आलेली नाही अशी तक्रार सामाजजक सींस् थाींनी केलेली नसून कामगार 
सींघ्नाींनी केलेली आहे अशा बातम् या माहे जानेवारी, २०१५ च् या चौ या आठवड्यात 
वतसमानपत्रात प्रससध् द ााल् या हे खरे आहे. 
(२) या ववर्याबाबत महानगरपासलकेकड े प्राप् त ाालेल् या कामगार सींघ्नेच् या          
िदनाींक ३०.०६.२०१४ व िदनाींक ०८.०१.२०१५ च् या प्राप् त तक्रारीवनन कीं त्रा्दाराींच े असभलेख े
तपासण् याच े काम सनदी लेखापाल याींचेमाफतस त िदनाींक ०७.०२.२०१५ पासनू सुन आहे. सनदी 
लेखापाल याींचकेडून अहवाल प्राप् त ााल् यानींतर त् यानुसार आवश् यक ती कायसवाही करण् यात 
येईल. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लोणािळा नगरपासलिेने भूसमगत गटारी बाांधण्याच ेिामाबाबत िेलेला  
िरार डािलनू आगाऊ रक्िम ठेिेदाराला हदल्याबाबत 

  

(१२) *   ८५७६   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणावळा नगरपासलकेन ेसुननल फतमस इींजजननअररींग कीं पनी याींना भूसमगत ग्ारी बाींिण्याचे 
रूपये २० को्ीच ेकाम सन २०११ मध्ये वा त्या सुमारास िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करारात आगा  रक्कम ठेकेदाराला देण्याची तरतुद नसतानाही ठेकेदाराला िदड 
को्ी रूपये देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदारान े लोणावळा नगरपासलकेला िदलेली बकँ गॅरीं्ी खो्ी असल्याच े
ननषपन्न ााले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाब १, २ व ३ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने ठेकेदाराला ननयमबा य आगा  रक्कम देण,े बँक 
गॅरीं्ीची सत्यता न तपासणे इ.बाबीींना दोर्ी आढळणाऱ् या अधिकाऱ् याींवर शासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लोणावळा भूसमगत ग्ार योजनेच् या ननववदा पत्रात तरतूद नसताना नपये १.५० को्ी 
आगा  रक् कम ठेकेदारास देण् यात आल् याबाबत तक्रार शासनास प्राप् त ाालेली होती. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कीं त्रा्दाराने लोणावळा नगरपासलकेला खो्ी बँक गॅरीं्ी दे न नगरपररर्देची फतसवणूक 
केल् याबाबत लोणावळा शहर पोसलस स् ्ेशन येथ े लोणावळा नगरपररर्देमाफतस त ‘’प्रथम खबरी 
अहवाल’’ (F.I.R) दाखल करण् यात आला असून त् या अनुर्ींगाने पढुील कारवाई पोसलसाींमाफतस त 
सुन आहे. 
(५) व (६) ठेकेदाराला ननयमबा य आगा  रक् कम िदल् याच् या तक्रारीच् या अनुर्ींगान े
जजल् हाधिकारी, पुणे याींना वस् तुजस्थतीची नाननी कनन अहवाल सादर करण् याच् या सचूना 
देण् यात आलेल् या आहेत. जजल् हाधिकारी याींचा अहवाल प्राप् त ााल् यानींतर आवश् यक ती 
कायदेशीर कारवाई करण् यात येईल. 

----------------- 
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तळप (ता. मानोरा, जज. िासशम) येथील तांटामुक् त पुरस् िार  
रिमेत अपहार झाला असल् याबाबत 

(१३) *   १२७२०   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळप (ता. मानोरा, जज. वासशम) येथील सन २०११-१२ मध् ये तीं्ामुक् त पुरस् कार रकमेत 
अफतरातफतर ााली असल् याची तक्रार एक वर्ासपूवी दे न सुध् दा चौकशी करण् यात आली नसून 
िदनाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास परत एक ननवेदन ग्रामस् थानी ग्ववकास 
अधिकारी व वररष ठाींना िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीनुसार सदरहू पुरस् काराच् या रकमेत अफतरातफतर करणाऱ् याींववनध् द कोणती 
कडक कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) ग् ववकास अधिकारी पींचायत ससमती मानोरा याींनी केलेल् या चौकशीनुसार पुरस् काराच् या 
रकमेत अफतरातफतर ााली नसनू न. १२,०३५/- एवढी रक् कम ननयमबा य खचस ााली आहे. 
सदर रक् कम सींबींधिताींकडून वसूल केली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे-बांगलौर महामागाचिरील ननपाणी येथ ेरक् त चांदन, सप् तरांगी, चरस आदीची  

चोरट्या मागे तस् िरी िरणाऱ् या रेिेटिर िारिाई िरणेबाबत 

(१४) *   ९२४०   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-बेंगलौर महामागासवरील ननपाणी येथ े रक् त चींदन, सप् तरींगी, चरस आदीची चोरट्या 
मागे तस् करी करणारे रॅके्वर माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये कारवाई करण् यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागील दोन वर्ासत एकूण साड े आठ को्ी एवढ्या रक् कमचेे रक् त चींदन 
सप् तरींगी, चरस आदीची चोरी पकडण् यात आली असून राज् यात अशा प्रकारे तस् करी करणारी 
्ोळी आींतरराषरीय स्तरावरील असल् याचे तपासात उघड ााले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, तस् करी रोखण् याकरीता अशा तस् कराींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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मुांबईमध् ये बनािट िागदपत्राांच् या आधारे गायाया वििणाऱ् या टोळीला झालेली अटि 
  

(१५) *   ८८७१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध् ये बनाव् कागदपत्राींच् या आिारे बकेँकडून कजासवर घेतलेल् या गाड्या ववकणाऱ् या 
्ोळीला िदनाींक ०६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या समुारास जुहू पोलीसाींनी अ्क केल् याच े
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ्ोळी वाहनाींचे आर.सी.बकु, बँक कजासची कागदपत्र,े शाळा सोडल् याचा 
दाखला, ननवडणुक ओळखपत्र े इ.कागदपत्र ेबनाव् तयार करीत असल् याचेही ननदशसनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी जुहू पोलीस स् ्ेशन येथे गुरक्र. ११/१५ भादींवव कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, 
३४ अन् वये िदनाींक ०६.०१.२०१५ रोजी गुन् हा दाखल करण् यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी ७ 
आरोपीींना अ्क करण् यात आलेली असून सदरचा गुन् हा तपासािीन आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मेरो रेल्िेच्या नतसऱ् या टप्प्याच्या प्रिल्पासाठी  
िुलाबा त ेससप्झ पयतंच्या मोिळया जागेबाबत 

  

(१६) *  ८०९०   श्री.शरददादा सोनिणे (जुनर), श्री.अजजत पिार (बारामती),       
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) मुींबईतील मेरो रेल्वेच्या ३३.५ मक.मी.च्या नतसऱ् या ्प्प्याच्या प्रकल्पासाठत कुलाबा त े
ससप्ा पयतं १७ िठकाणच्या मोकळया जागा मुींबई महानगरपासलकेने दयाव्यात अस े ननदेश 
शासनाने मुींबई महानगरपासलकेला िदनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास िदले 
असल्याच ेननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेने या जागा अवघ्या १ नपये भाडयाने िदल्या असून 
एवढया कमी भाडयाने जागा एम.एम.आर.डी.ए ला िदल्यामुळे त्या जागा नींतर परत समळणार 
नाहीत अशी सभती व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या जागा एम.एम.आर.डी.ए.ला देताना व्यावसानयक दराने भाड्याची आकारणी 
करावी अशी मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभासत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) िदनाींक ३ माचस, २०१४ रोजीच् या शासन 
ननणसयानुसार मुींबई मेरो लाईन-३ (कुलाबा-वाींदे्र-ससप् ा) या प्रकल् पास मान् यता िदली असून 
त् यामध् ये प्रकल् पा लगतच् या शासकीय व ननमशासकीय सींस् थाच् या मोकयाया जागाचा मेरो रेल् वे 
बाींिकाम कालाविी दरम् यान तात् पुरता वापर करण् याबाबतची बाब नमूद असून, त् यानुसार 
सींबींिीत ववभागान ेसदर मोकयाया जागा मुींबई मेरो रेल् वे कॉ.सल.या ववशेर् हेत ूवहन (SPV) 
कीं पनीला त् याींच् या ववनींतीनुसार सपुूदस करावयाच् या आहेत. त् यानुसार महानगरपासलकेकड ेसादर 
केलेल्या प्रस् तावास मुींबई महानगरपासलकेच् या सुिार ससमतीन ेमेरो मागासलगतच् या १४ भखूींडाचा 
ताबा मुींबई मेरो लाईन-३ प्रकल् पाकररता अ्ी व शतीसिहत नाममात्र प्रती १ न. प्रती भभूाग 
आकानन सदर ववशेर् हेतू वहन कीं पनीला देण् यास मान् यता िदली आहे. प्रकल् पाचे बाींिकाम पुणस 
ााल् यानींतर सदर मोकळे भूखींड प्रस् ताववत अ्ी व शती नुसार पूवसवत कनन मुींबई 
महानगरपासलकेला ररतसर परत करण् यात येणार आहे. 
 

----------------- 
मालेगाि (जज. नासशि) शहर पोलीस ठाण् यासमोरील जु या  

बस स् थानिात होत असलेल्या गैरप्रिाराबाबत 

(१७) *   ७५३८   श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जज. नासशक) येथील शहर पोलीस ठाण् यासमोर असलेल् या जुन् या बस स् थानकात 
मिहलाींची ववकृत प्रवतृीच् या लोकाींकडून नेडनाड करण्यात येत असल् याच्या तक्रारी काही 
जागनक नागररकाींनी आगार प्रमखु व पोलीसाींकड ेकननही दलुसषा  होत असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वरील बस स् थानकावर लाई् नसल् याने अींिाराचे साराजाज् य आहे, गुींड प्रवतृ् तीच े
लोक व सभकारी याींचा सुळसुळा् ााला असून रात्री आठ वाजल् यानींतर आगार प्रमुखही 
नसतात व बींदोबस् तासाठत नेमण् यात आलेले पोलीसही दलुसषा  करत असल् यान ेगुन् हेगाराींचे फतावले 
असून, खादय पदाथस ववके्रत,े पाकी्मार व दाधगने चोरीचे प्रकार वाढत आहेत हे लषा ात घेता 
शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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गांगापूर रोडिरील (नासशि) सोमेश्िर मांहदरा जिळील भुयारी गटार  
योजनेच्या चेंबरमध्ये मजुराांचा गुदमरून मतृ्य ुझाल्याबाबत 

(१८) *   ६६६८   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगापूर रोडवरील (नासशक) सोमेश्वर मींिदरा जवळील भयुारी ग्ार योजनचेे काम 
करण्यासाठत चेंबर मध्ये उतरलेल्या तीन मजुराींचा िदनाींक २६्११्२०१४ रोजी गुदमरून मतृ्य ु
ााला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ् या 
सींबींधितावर कोणती कारवाई केली आहे तसेच मतृ मजुराींच्या कु्ूींबबयाींना कोणत्या प्रकारच े
सहाय्य करण्यात आले, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) नासशक महानगरपासलकेकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत प्रस्तुत प्रकरणी 
महानगरपासलकेचा दोर् असल्याच ेननदशसनास आले नाही. तसचे, याबाबत पोलीस यींत्रणमेाफतस त 
मक्तेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस तपास करण्यात येत आहे. 
कीं त्रा्दाराने सदर घ्नेतील मतृ मजूराींच्या कु्ूींबबयाींना तत्काळ मदत म्हणून नपये २ लषा  दर 
कु्ुींब इतकी रक्कम िदली आहे. तसेच, आयुक् त, नासशक महानगरपासलका याींच्या ववनींतीनुसार 
याच कु्ूींबाींना मुयमींत्री सहायता ननिीतून देखील नपये १ लषा  दर कु्ुींब इतकी मदत देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पनिेल येथील नयना िेत्रात अनधधिृत बाांधिामे िरण्यात येत असल्याबाबत 

(१९) *   ६८८३   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळाच्या आजूबाजूचा पररसर ससडको ननयींत्रणाखाली देण्यात 
आला असून या भागाच ेननयोजन प्राधिकरण म्हणून ससडकोवर भार देण्यात आला आहे, त्या 
अनुर्ींगाने नयना आराखडा तयार ााल्यानींतर बाींिकामाींना परवानगी देवू अस ेसाींगण्यात आले 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पनवेल येथील नयना षेा त्रात ग्रामपींचायत ह्दनीत कोणतीही परवानगी न घेता 
ववकासकाींनी शेकडो ्ोलेजींग अनधिकृत इमारती बाींिल्या असल्याची बाब माहे डडसेंबर २०१४ 
मध्ये ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अशा अनधिकृत बाींिकामाींसाठत बकेँने देखील बबल्डसस व ववकासकाींना 
अथससहाय्य दे न मदत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बेकायदेशीर इमारतीींबाबत स्वतींत्र पथक नमेून सींपूणस तपासणी करून 
कारवाई करण्यात येईल अस े मा.मुयमींत्री महोदयाींनी जािहर केले असल्यान े सींबींधित दोर्ी 
बबल्डसस व ववकासकाींवर कोणती कायसवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराष र प्रादेसशक आ ण नगर ननयोजन अधिननयम, १९६६ मिील 
तरतुदीनुसार ससडकोची नवी मुींबई ववमानतळ प्रभावीत अधिसूधचत षेा त्र (नैना) साठत ववशेर् 
प्राधिकरण म् हणून नेमणूक केली आहे. नैना षेा त्रातील बाींिकामासाठत मुींबई महानगर प्रादेसशक 
योजना, १९९९ व ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९९ मिील तरतुदीनुसार परवानगी देण् यात 
येत आहे. मात्र पनवेल तालुक् यातील २३ गावासाठत प्रानप अींतरीम ववकास योजना व ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली अींतीम करण् याची बाब ववचारािीन असल् याने एमएमआर च् या ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली, १९९९ व प्रानप अींतरीम ववकास योजनेची ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीतील कठोरत् तम तरतुदीचा अवलींब करण् यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) नैना ववभागामध् ये ननदशसनास आलेल् या अनधिकृत इमारतीींच् या बाींिकामाववनध् द 
महाराष र प्रादेसशक आ ण नगर ननयोजन अधिननयम, १९६६ नुसार नो्ीसा बजावण् यात आल् या 
आहेत. 
    तसेच मफतरत् या पथकाींना पहाणीअींती ननदशसनास आलेल्या ७३ अनधिकृत बाींिकामाींना 
नो्ीसा बजावण् यात आल् या असून ५ अनधिकृत इमारतीींच् या बाींिकामावर ननष कासनाची 
कायसवाही करण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरातील पनुविचिास प्रिल्पातील घरे म्हाडाला न देता ती परस्पर  
विरुझी िेल्याच्या पोलीसात दाखल िेलेल्या तरुझारीबाबत 

(२०) *   १२९३७   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.रमशे लटिे (अांधेरी पूिच) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील जुन्या इमारतीींच्या पुनववसकास योजनअेींतगसत बबल्डराींनी तयार घरे म्हाडाला 
देणे बींिनकारक असताींना ३३ बबल्डराींनी म्हाडा अधिकारी व कमसचारी याींच्याशी सींगनमत कनन 
ती घरे परस्पर ववक्री केल्यामुळे त्याींच्याववनध्द पोसलसाींच्या आधथसक गुन्हे शाखेकडून कारवाई 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाने सन २०११ मध्ये उक्त ३३ बबल्डराींववनध्द पोलीस ठाण्याींमध्ये तक्रारी 
िदलेल्या असताींना त्या बबल्डराींववनध्द को्ासत आरोपपत्र दाखल होण्यास चार वर्ासपेषा ा जास्त 
कालाविी लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी केलेल्या कायसवाहीची सदय:जस्थती काय आहे तसेच ववलींबास 
जबाबदार असलेल्या म्हाडाच्या व पोलीस ववभागाच्या अधिकारी व कमसचाऱ् याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई शहरातील जुन् या इमारतीींच् या पुनववसकास योजनअेींतगसत 
ववकासकाींनी म् हाडास देय असलेले षेा त्रफतळ न िदल् याने म् हाडान े एकूण २९ ववकासकाींच् या 
ववनध् द आधथसक गुन् हे ववभाग येथ ेतक्रार िदली असता, सींबींिीत ववकास काींववनध् द गुन् हे दाखल 
करण् यात आले हे खरे आहे. 
(२) सदर २९ गुन्  यापैकी २५ गुन्  याींचा तपास पुणस कनन २५ गुन् हयामध् ये मा. न् यायालयात 
अींनतम अहवाल सादर करण् यात आला आहे आ ण ४ गुन् हयाचा अींनतम अहवाल सादर करण् यात 
येत आहे. 
(३) सदर २९ गुन् हयाींपैकी ४ गुन् हे प्रलींबबत असून गुरक्र.५६/११, ५८/११ या गुन् हयाींमध् ये मा.उच्च 
न्यायालय मुींबई येथे दाखल असलेल्या रर् वप्ीशन क्र.३३५्१२ चा अींनतम ननकाल लागेपयतं 
सदर गुन् याींमध्ये कोअरवीस अॅक् शन घेण् यात येव ुनये अस ेमा. सवोच् च न् यायालयान ेिदनाींक 
१५.०८.२०१४ रोजी आदेश िदलेले आहेत. 
   तसेच गु.र.क्र. ५४/११ मध् ये म् हाडाकड े काही मुदयाबाबत मागववण् यात आलेली मािहती 
अप्राप् त असल् याने सदरचा गुन् हा प्रलींबबत आहे व गुरक्र. ७६/११ या गुन्  याचा तपास पूणस 
ाालेला असून सदर गुन् हयासींदभासत मा. न् यायालयात अींनतम अहवाल सादर करण् यात येत 
आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही.   

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

राज् यात दसलत ि आहदिासीांिरील अत् याचाराांच् या घटनाांच ेिा्त ेप्रमाण 

(२१) *   ६६७१   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ),      
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.अजुचन खोतिर (जालना) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयात ववशेर्त: यवतमाळ, पुणे ग्रामीण, बीड व अहमदनगर या जजल् यात दसलत व 
आिदवासीींवरील अत् याचाराींच् या घ्नाींमध् ये िदवसेंिदवस वाढ होत असून सुमारे ७ हजार गुन् हे 
तपासाववना प्रलींबबत असल् याच े तसेच अॅरासस्ी गुन् हयातील ९१ ्क् के आरोपीींची ननदोर् 
मुक् तता तर ६ त े ८ ्क् केच आरोपीींना सशषा ा होत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ च् या 
दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय,      
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व अॅरॉसस्ी गुन् हया अींतगसत आरोपीना जास् तीत 
जास् त सशषा ा होण् याच् यादृष ्ीन ेशासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) यवतमाळ, पुणे ग्रामीण, बीड व अहमदनगर या 
जजल्  यात सन २०१३ व २०१४ या वर्ासतील दसलत व आिदवासीींवरील अत् याींच् याराींबाबत दाखल 
केलेली गुन्  याींची आकडवेारी खालीलप्रमाण ेआहे. 
 

जजल् हा सन २०१३ सन २०१४ फतरक 
यवतमाळ १५२ १४७ -५ 

पुणे ग्रामीण १०१ १०४ +३ 
बीड १०२ १२० +१८ 

अहमदनगर १११ ११५ +४ 
एकुण ४६६ ४८६  

     

उपरोक् त आकडवेारीवनन राज् यात पुणे ग्रामीण, बीड व अहमदनगर या जजल्  यात 
दसलत व आिदवासीींवरील अत् याच् याराींबाबत दाखल केलेल् या गुन्  यामध् ये मकीं चीत वाढ ाालेली 
आहे. तथावप, ७ हजार गुन् हे तपासाववना प्रलींबबत आहेत हे खरे नाही. जानेवारी २०१५ अखेरीस 
अनुसुधचत जाती्जमाती अत् याचार प्रनतबींिक कायदा १९८९ अन् वये अनसुूधचत जातीच े ६६४ 
गुन् हे अनुसुधचत जमातीचे १४७ गुन् हे व नागरी हक् क सींरषा ण कादयान् वये ५ गुन् हे असे एकुण 
८१६ गुन् हे तपासावर प्रलींबबत आहेत. अॅरॉसस्ी प्रकरणाचा ननकाल लागलेल् या ख्ल् याींमध् ये 
जानेवारी, २०१५ अखेरीस सशषा ा होण् याचे प्रमाण ६.४२ ्क् के आहे. ननदोर् सु्लेल् या प्रकरणाींचा 
वेळोवेळी आढावा घेण् यात येतो. 

 

     अॅरॉसस्ी गुन्  याींतगसत आरोपीींना जास् तीत जास् त सशषा ा होण् याच् या दृष ्ीने प्रत् येक 
न् यायालयात पेहरवी (प्रनतननिी) अधिकाऱ् याींची नमेणूक करण् यात आली आहे. घ्क प्रमखु, 
तपासी अींमलदार व पोलीस प्रॉसीक् यु्र याींना यो य त् या सुचना देण् यात आल् या आहेत. तपास 
करीत असताींना, पुरावे गोळा करणे, कायदयाचा अन् वयाथस लावण,े पुरावा कशा पध् दतीने सादर 
करणे इ.बाबत वेळोवेळी कायसशाळा आयोजजत करण् यात येतात. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

 

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