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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १७, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा ि िामगार मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २८ 
------------------------------- 

  
अमरािती महानगरपाललिा क्षेत्रात विना परिानगी  
मोबाईल टॉिर उभारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१) *  १०२८२   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिज भोयर (िधाा) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपाललकेच्या अनेक भागात ववना परवानगी मोबाईल ्ॉवर 
उभारले जात असल्याची बाब महानगरपाललका प्रशासनाच्या ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती महानगरपाललका क्षेत्रात एकूण ककती ्ॉवर परवानगी घेवून 
व ककती ववना परवानगीने उभारले आहेत, 
(३) असल्यास, ववना परवानगी ्ॉवरच े बाींधकाम करणाऱ्या कीं पनीववरुध्द कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) अमरावती महानगरपाललका क्षेत्रात एकूण १५२ मोबाईल ्ॉवसश असून शासनाच े
ददनाींक ४.३.२०१४ च् या धोरणानुसार अयायापपय त कोण याही मोबाईल ्ॉवरला 
परवानगी देण् यात आलेली नाही. 
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(३) मा.उच् च न् यायालय, मुींबई खींडपीठ येथील रर् याचचका क्रमाींक २०४३/२०१४ 
मधील आदेशानुसार ददनाींक २५.८.२०१४ पूवीच े ववयायमान सेवा सुरु असलेल् या 
मोबाईल ्ॉवसशवर कायशवाही करण् यात येत नाही. परींतु काही मोबाईल ्ॉवर कीं पन् याींनी 
 यानींतर दरूसींचार सींचालनालयाच् या (DOT) मागशदशशक त वाच े पालन न करता 
अनचधकृतपणे मोबाईल ्ॉवर उभारण् याचा प्रय न केला  यामु े  याींच् याववरुध् द 
कायशवाही करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
श्रीक्षेत्र नस् तनपुर (ता.नाांदगाांि, जज.नालशि) येथील शनन मांहदरात झालेली चोरी 

(२) *  १६१४१   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीक्षेत्र नस् तनपुर (ता.नाींदगाींव, जज.नालशक) येथील शनन मींददरात अज्ञात 
चोरटयाींनी मींददरातील दानपे्ीमधील लाखो रुपये व शनन मुतीवरील चाींदीची छत्री 
चोरुन नेल् याची घ्ना ददनाींक २६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा  या सुमारास ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून 
आले व यानुसार पोललसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     प्रश् नात नमूद मींददरातील तीन दानपेटयातील रु. १ लाख व रु. १.४८ लाख 
ककमतीच े शनन मूतीवरील चाींदीची छत्री असे एकूण रु. २.४८ लाखाचा मुद्देमाल 
चोरीबाबत नाींदगाींव पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ३९/१५ भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० व 
४६१ अन् वये गुन् हा नद द आहे. 
(२) या गुन् ्याच्या तपासासाठी ववशेष पथके तयार करुन तपास करण् यात येत आहे. 
तसेच गुन् ्यासींदभाशत चा ीसगाींव व नाींदगाींव पोलीस ठाण् याच् या रेकॉडशवरील 
गुन् हेगाराींकड ेचौकशी करण् यात आली असून गुन् ्याचा तपासकामी सवश पोलीस ठाणेस 
तपास यायाया पाठववल् या आहेत. गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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जळगाांि शहरात एस.टी.ची आणण महानगरपाललिेची बस सेिा सुरु िरण्याबाबत 

(३) *  १४०१९   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ज गाींव शहरात यापूवी एस.्ी.बससेवा तसेच ज गाींव महानगरपाललका बससेवा 
वेगवेग या ववभागात सुरु असताींना गेली दोन मदहने बस सेवा बींद केल् यामु े 
नागररकाींची गैरसोय होत असल् याने बस सेवा  वरीत सरुु करण् याबाबत स् थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी पररवहन मींड  व महानगरपाललका आयुक ताींना माहे ेडस बर, 
२०१४ मध् ये वा या सुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत एस्ी बस सेवा तसेच महानगरपाललका बस सेवा बींद करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
      ज गाींव शहरात राज् य पररवहन महामींड ाने शहराींतगशत सुरु असलेली बस 
सेवा तो्यात असल् याने दद. १५.०९.२००५ पासून बींद करण् याचा ननणशय घे न 
महानगरपाललकेमाफश त बससेवा सुरु करण् याच ेननद श ददले. महानगरपाललकेने ननववदा 
प्रकक्रया राबवून मे. प्रसन् न बसललींक  सर्व् हीसेस, पुणे याींची अलभकताश म् हणून नेमणूक 
करुन दद. २०.०७.२००९ त े २०.०७.२०१९ या कालावधी करीता सेवा पुरववण् याबाबत   
दद. २१.०७.२००९ अन्वये कायाशदेश ददले यानुसार ददनाींक १५.०८.२००९ पासून बससेवा 
सुरु करण् यात आली. 
      सवलतीच् या रकमेची प्रनतपुती, बससेवेच े वाढीव मागश व बसथाींबे या ववववध 
कारणास् तव तो्ा होत असल् याने अलभक याशने मागणी केल् यानुसार, महानगरपाललकेने 
नुकसान भरपाई न देता दद. १६.१२.२०१० रोजी बससेवा बींद केली होती. 
      तदनींतर, महानगरपाललकेने ननववदा मागवून श्री. साई लस्ी सर्व् हीसेस याींची 
ननयुक ती करुन दद. १८.०४.२०११ अन् वये  याींना १० वषाशच् या कालावधीसाठी सेवा 
पुरववण् याबाबत कायाशदेश ददला असून दद. २०.१०.२०११ पासून बससेवा सुरु करण् यात 
आली. 
      सदर अलभक याशने देखील बसथाीं याच् या अडचणीस् तव दद. ५.११.२०१४ पासून 
बससेवा बींद केली. तथावप अलभक याशने बससेवा बींद करण् यासाठी नमूद केलेली कारणे 
सींयुक तीक व त यपूणश नसल् याने ददनाींक २५.११.२०१४ अन् वये बससेवा पूवशवत सुरु 
करण् याबाबत अलभक याशस क ववले. मात्र बससेवा अयायापही सुरु झाली नाही. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 
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उस् माननगर (जज.नाांदेड) येथे विहहरीतून पाणी शेंदताना तोल जा न  
एिा महहलेचा पाण् यात बुडून मतृ् यू झाल् याची नटना 

  

(४) *  १५९९९   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस् माननगर (जज.नाींदेड) येथे ववदहरीतून पाणी श दताना तोल जा न एका 
मदहलेचा पाण् यात बुडून मृ यू झाल् याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या 
दरम् यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उस् माननगर हे गाव पाणी ी्ंचाईसाठी कायमच ेप्रलसध् द असून येथील 
हा सहावा ब ी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  यात काय आढ ून 
आले, तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
      उस् माननगर पोलीस ठाणे येथे दद. २५/०१/१५ रोजी भा.दीं.वव. कलम १७४ 
अन् वये आकजस्मक मृ यु क्र. ०२/२०१५ नद द दाखल आहे. 
(२) नाही. 
(३) ३ ददवसाींपासून पाण् याच े र्कर न आल् याच ेसदर मयत मदहला ववहीरीतील पाणी 
काढण् यासाठी गेली असता झोक जा न ववदहरीतील पाण् यात पडून मरण पावल् याची 
घ्ना घडली आहे. याबाबतचा पुढील तपास सुरु आहे. 
       उस् माननगर गावात ्क ्ो-२०१४ पासून ४ शासकीय र्करयावारे प्र येकी ४ 
फे-यायावारे पाणी पुरवठा करण् यात येतो. या गावाकररता कायमस् वरुपी न  योजनेस 
प्रशासकीय मान् यता ददलेली असून ननववदा प्रक्रीया अींतीम ्् ् यात आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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जालना येथील भक् ती एक् सस् रक् शन प्रा.लल. िां पनीने  
सोयाबीन खरेदीत िेलेली फसिणूि 

(५) *  १५६६२   श्री.लखन मललि (िालशम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरु पीर (जज.वालशम) येथील अचधकृत खरेदीदाराने तले कीं पनीसाठी खरेदी 
केलेले सोयाबीन कीं पनीला पाठववण् यात आल् यानींतर पाठववलेल् या मालाची पूणश रक कम 
ददली नाही व खो्े दस् तऐववज तयार करुन ५० लाखाींची फसवणूक केल् याप्रकरणी 
ददलेल् या तक्रारीवरुन पोललसाींनी जालना येथील भक ती एक सस् रक शन प्रा.लल. 
कीं पनीच् या मु य सींचालकाींसह १३ जणाींववरुध् द गुन् हा दाखल केल् याच ेमाहे फेब्रुवारी, 
२०१५ मध् ये वा या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,  यानुसार सदरहू प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
  यानुसार कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) जालना येथील भक ती एक सस् रक शन प्रा.लल. कीं पनीच् या मु य सींचालकासह १३ 
जणाींववरुध् द पोलीस स् ्ेशन मींगरु पीर (जज.वालशम) येथे गु.र.नीं. ६/१५, भा.दीं.वव. 
कलम ४०३, ४०७, ४०९, ४२०, ४२५, ४६८, ४७१, १७७, १८२ प्रमाणे गुन् हा नद दववण् यात 
आला असून गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
पाचोरा (जज.जळगाांि) येथे दोन जाती/जमाती मध् ये झालेली दांगल 

(६) *  १६१३१   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (जज.ज गाींव) येथे क्षुल् लक कारणावरुन दोन जातीजजमाती मध् ये ददनाींक 
१४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा या सुमारास रात्री दींगल झाली या प्रकरणी पाचोरा 
पोलीस स् े्शन येथे तक्रार नद दववण् यात ये नही सींबींचधत पोलीस ननररक्षकाींनी 
कोणतीही कारवाई न केल् यामु े ददनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी सका ी ९.०० 
वाजता शहरात पुन् हा दींगल उस ली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, क्षुल् लक दींगल र्व् यवजस्थतरर या न हाता ल् यामु े पोलीस ननररक्षक 
गाढे पा्ील याींना ननलींबबत करुन  याींची चौकशी करण् याची मागणी करणारे ननवेदन 
पाचोरा येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.मुयमींत्री, गहृराज् यमींत्री, पोलीस 
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महासींचालक, मुींबई व ज गाींव पोलीस अचधक्षक याींना ददनाींक २८ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा  या सुमारास ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पाचोरा शहरात ददनाींक १४.०१.२०१५ रोजी दोन 
धलमशयाींमध् ये मारहाण झाल् याने  याच ेपडसाद शहरात उम्ून कायदा व सुर्व् यवस् थेचा 
प्रश् न ननमाशण झाला. तसेच ददनाींक १५.०१.२०१५ रोजी पाचोरा शहरातील कृष णपुरी 
भागात दोन धलमशयाींमध् ये पुन् हा वाद हो न मारहाणीची घ्ना घडल् याने शहरात 
दींगलसदृश् य जस्थती ननमाशण झाली. 
(२) होय. 
(३) ददनाींक १४.०१.२०१५ रोजी झालेल् या मारहाणीच् या अनुषींगाने पाचोरा पोलीस 
ठाण् यात गु.र.क्र.१३/१५ भा.दीं.वव.क. १४३, १४७, ३२३, ५०४, ५०६ नुसार गुन् हा नद द 
करण् यात आला असून ५ आरोपीींना अ्क करण् यात आली आहे. पोलीस तपास सुरु 
आहे. तसेच ददनाींक १५.०१.२०१५ रोजी झालेल् या मारहाणीच् या अनुषींगाने पाचोरा 
पोलीस ठाण् यात गु.र.क्र.१६/१५ भा.दीं.वव.क. १४३, १४७, १४८, १४९, ३५३, ३३२, ४२७, 
४५२, ४३५, २९५ (अ) सह कक्रलमनल अम डम ् अॅक ् कलम ७, क द्रीय सावशजननक 
मालम ता नुकसान कायदा कलम ३ प्रमाणे गुन् हा नद द करण् यात आला असून १०७ 
आरोपीींना अ्क करण् यात आली आहे. पोलीस तपास सुरु आहे. 

तसेच पाचोरा पोलीस ठाणे येथील पोलीस ननरीक्षक श्री.रामेश् वर मोहनराव 
गाड ेयाींची बदली करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
नालशि महानगरपाललिा क्षेत्रातील वपांपळगाि बहुला येथील 
नागररि वपण् याच् या पाण् यापासून िांधचत असल्याबाबत 

(७) *  ९१९४   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींप गाव बहुला (ता.जज. नालशक) हे महानगरपाललका क्षेत्रात येत असून देखील 
येथील नागररकाींना गेल् या वीस वषाशपासून वपण् याच् या पाण् यापासून वींचचत रहावे लागत 
असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या सुमारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नालशक महानगरपाललका प्रशासनाने व शासनाने याकड े दलुशक्ष केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 



7 

(३) असल् यास, महानगरपाललका प्रशासनाने व शासनाने वपण् याच्या पाण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
वप ींप गाींव बहुला या नालशक महानगरपाललका क्षेत्रातील नागरीकाींना दररोज एकवे  
ननयलमत पाणी पुरवठा करण् यात येतो. सदर भागात वाढीव पाणी पुरवठा करण् यासाठी 
नर्व् याने पाईप लाईन ्ाकण् याच े महानगरपाललकेकडून प्रस् ताववत असून ननधीच् या 
उपल धतनुेसार सदरच े काम हाती घेण् याच े ननयोजन आहे. तसेच, वाढीव पाणी 
पुरवठ्याकररता २० लक्ष लल्र क्षमतचे जलकुीं भाच ेकाम सरुु असून सदर काम पूणश 
झाल् यावर सदर भागातील पाणी पुरवठ्यात वाढ होईल. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 

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

खानापूर (जज. साांगली) तालुक् यामधील सहा रस् त ेिामाांना खननज  
वििास ननधी अांतगात प्रशासिीय मांजूरी देण् याबाबत 

(८) *  १५२६०   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय खननिमा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल् हयामध् ये खानापूर तालुक यामधील सहा रस् त ेकामाींना खननज ववकास 
ननधी अींतगशत प्रशासकीय मींजूरी देण् यात आली होती, तथावप सदर सहा कामाींना 
ददनाींक १९ नोर्व् ह बर, २०११ रोजी उयायोग ववभागाकडून पुढील आदेश होईपय त 
स् थचगती देण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर स् थचगती उठववण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी नुकतेच 
उयायोग मींत्री याींचकेड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर कामे अन् य योजनेतून पूणश झाली आहेत ककीं वा कसे याबाबत 
जजल् हाचधकारी, साींगली याींच् याकडून अहवाल मागववण् यात आला आहे. वस् तुजस्थती 
पाहून व ननधी उपल धतनुेसार पुढील ननणशय घेण् यात येईल. 

----------------- 
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औरांगाबाद महानगरपाललिेत अनुिां पा तत्िािरील  
नोिरी सांदभाातील गैरप्रिाराबाबत 

  

(९) *  १३२५१   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेत कायशरत असलेल्या अचधकाऱ्याींच े व कमशचाऱ्याींचे 
ननधन झाल्यास अशा कमशचाऱ्याींच े पाल्याऐववजी अनुकीं पा तवावर वारस असल्याचे 
बनाव्ररया दसुऱ्याच े नाव दाखवून महानगरपाललकेमध्ये गैरमागाशने नोकरीत 
सामावून घेतले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद महानगरपाललकेत गैरमागाशने भरती झालेल्या वारसाींची 
चौकशी होण्यापूवीच कायम नोकरीत सामावून घ्यायच ेप्रकार सुरु आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीने चौकशी करण्याच ेआदेश ददले, 
परींतु चौकशी अहवाल येण्यापूवीच प्रशासनाने २२ वादग्रस्त कमशचाऱ्याींना सेवेत कायम 
करण्याची प्रकक्रया सुरु केल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन अनुकीं पा धारकाींना नोकरी देण्याचे 
ननयम डावलून बनाव्ररया भरती करणाऱ्या अचधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या अनुषींगाने औरींगाबाद महानगरपाललका स् थायी सलमतीने 
चौकशीच ेआदेश ददले आहेत. मु य लेखाचधकारी, औरींगाबाद महानगरपाललका याींची 
एक सदस् यीय सलमती ननयुक त करण् यात आली आहे. 
(२) चौकशी सलमतीचा अहवाल अयायाप प्रा् त झाला नसल् याने याबाबत कोणतेही 
ननष कषश काढता येत नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) स् थायी सलमतीच े आदेश ववचारात घेवून चौकशीची कायशवाही ४ 
आठवड्यात पूणश करुन आयुक ताींनी सदरहू अहवाल  याींच् या स् वयींस् पष ् अलभप्रायासह 
शासनास  वरीत सादर करण् याबाबत आदेशीत करण् यात येत आहे. सदरहू चौकशीत 
अचधकारी ज कमशचारी दोषी आढ ल् यास  याींचवेर कडक कारवाई करण् यात येईल. 

----------------- 
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मुांबईतील मोतीलालनगर िसाहतीच् या जलमनीची मालिी  
म् हाडािड ेअसून अलभहस् ताांतरण िरण् याबाबत 

(१०) *  ६८१६   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल रा त (विक्रोळी), श्री.अजजत 
पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), प्रा.िर्ाा गायििाड 
(धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मोतीलालनगर वसाहतीच् या जलमनीची मालकी म् हाडाकड े असून 
अलभहस्ताींतरण करण् यासाठी येथील रदहवाशी अनेक वषाशपासून मागणी करुनही 
अलभहस्ताींतरण देण् यास प्राचधकरण ्ा ा्ा  करत आहे, पररणामी महानगरपाललका 
मालम ता कर आकारणी करीत असल्याने रदहवाशाींवर अन् याय होत असल् याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा या सुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, अलभहस्ताींतरण करुन देण् यास ्ा ा्ा  करणाऱ् या सींबींचधत 
अचधकाऱ् याींवर कारवाई करण् याबाबत व अलभहस्ताींतरण करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास,  यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) मुींबईतील मोतीलालनगर वसाहतीच् या जलमनीची 
मालकी म् हाडाकड े असून म् हाड अचधननयम  (लम कत र्व् यवस् थापक) कायदा १९७६ 
अींतगशत १९८१ ववननयम ३७१ कलम २१ (६,६-अ) अन् वये अलभहस् ताींतरणाची कायशवाही 
करण् यात येत.े 
     मोतीलाल नगर येथील एकूण ६७ सहकारी गहृननमाशण सींस् थाींनी म् हाडाकडे 
अलभहस् ताींतरणासाठी अजश केलेले आहेत.  यापैकी २१ सहकारी गहृननमाशण सींस् थाींचे 
अलभहस् ताींतरण करण् यात आलेले आहे. उवशररत ४६ सींस् थाींपैकी ३ सींस् थाींना ना-देय 
दाखला देण् याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. अन् य ४३ सींस् थाींना मींड ाच् या थकीत 
रकमा व महानगरपाललकेच् या मालम ता कराचा भरणा करण् याबाबत क ववण् यात 
आले आहे. 
    इमारती ज चा ीींच् या सहकारी गहृननमाशण सींस् थाींची अलभहस् ताींतरण कायशवाही 
सुलभ होण् याकरीता म् हाडा प्राचधकरणाच् या दद. ०५.०९.२००८ तसेच दद. १६.०५.२०१३ 
च् या पररपत्रकानुसार थकीत रकमेचा भरणा करण् याबाबतच ेहमीपत्र व क्षनतपुतीबींधपत्र 
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सींस् थेने सादर केल् यानींतर अलभहस् ताींतरणासाठी देय प्रमाणपत्र देण् याची कायशवाही पूणश 
करण् यात येत ेव सींस् थेच ेअलभहस् ताींतरण करण् यात येत.े 
     अलभहस् ताींतरणाचा ववलींब हा सींस् थेतील गा ेधारकाींनी ववक्री ककीं मत तसेच 
थकीत रकमा भरण् याच ेहमीपत्र न ददल् यामु े होत आहे. 
     अलभहस् ताींतरण प्र क्रीया जलद गतीने पुणश होण् यासाठी सींस् थेला म् हाडामाफश त 
वे ोवे ी ववक्री ककीं मत तसेच थकीत रकमा भरण् याबाबत सूचचत करण् यात येत.े 
अलभहस् ताींतरण प्रक्रीया अचधक जलद गतीने करणेसाठी म् हाडा प्रय नशील आहे. 
(३) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
जालना जजल््यातील लुटमारीच्या नटनाांच्या तपासाबाबत 

(११) *  ८६८३   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यात ददनाींक २२ ्गस््, २०१४ रोजी सुभाष चौकात इींडसाइड 
बरकेच ेरोखपाल याींच्याकडील ६ लाख ६० हजार रककम, ददनाींक १ जानेवारी, २०१४ 
रोजी चचखली अबशन को.्प. बरकेच्या मुय शाखेतून रुपये २० लाख, घनसावींगी 
तालुकयातील खापरदेव दहवरा गावाजव  रुपये २० लाख, तर ददनाींक १८ ्क्ोबर, 
२०१४ रोजी मद ढा येथील हनुमान मींददराजव  लमरची पूड ्ाकून ३० लाखाींची रककम 
लु्ण्याच्या घ्ना घडल्या असून या सवश लु्मारीचा तपास अयायापही पोललसाींना 
लागला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत लू्मारीच्या प्रकरणाींसींदभाशत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, तपासाची सयायजस्थती काय आहे, 
(३) तसेच जालना जजल््यातील कायदा व सुर्व्यवस्थेची ढास लेली जस्थती 
सुधारण्याकररता कोणत ेप्रयन करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश् नात नमूद दद. २२ज०८ज२०१४ रोजी इींडसाइड बरकेतील 
कमशचा-यास मारहाण करुन रु. ६.६० लाख व चके, दद. १८ज१०ज२०१४  रोजी चचखली 
अबशन बरकेतील कमशचा-याींकडून रु. ३०.०० लाख व दद. ०१ज०९ज२०१४ रोजी महाराष र 
ग्रामीण बरकेतील कमशचा-याींकडून रु. २०.०० लाख रक कम चोरुन नेल् याच् या घ्ना 
घडल् या असून यासवश गुन् ्याचा तपास लागला असून आरोपी अ्क करण् यात आलेले 
आहेत. 
(२) इींडसाइड बरकेच् या रक कम लु्ीसींदभाशत सदरबाजार पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. 
२६६/१४ भा.दीं.वव. कलम ३९४, ३४ व २०१ अन् वये गुन् हा दाखल करुन ४ आरोपीींना 
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अ्क करण् यात आली असून सदर ४ आरोपी न् यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर 
आरोपीकडून रु. २.५० रक कम व गुन् ्यातील मो्र सायकल हस् तगत करण् यात आली 
आहे. 
      चचखली अबशन बरकेतील रक कम लु्ीसींदभाशत चींदनझीरा पोलीस स् ्ेशन येथे 
गु.र.नीं. २२/२०१४, भा.दीं.वव. कलम ३९५ अन् वये गुन् हा नद द करुन ५ आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली असून सदर ५ आरोपी न् यायालयीन कोठडीत आहेत. गुन् ्यामध् ये 
चोरी गेलेल् या रक कमेपैकी रु. ५०,०००/- रोख व रु. १७.७० लक्ष ककमतीचा मदु्देमाल 
हस् तगत करण् यात आला आहे. 
      महाराष र ग्रामीण बरकेच् या रक कम लु्ीसींदभाशत गद दी पोलीस स् ्ेशन येथे 
गु.र.नीं. १५७/१४, भा.दीं.वव. कलम ३९५ अन् वये गुन् हा दाखल करुन ९ आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली असून सदर ९ आरोपी न् यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर गुन् ्यात 
वापरलेली १ स् कॉपीओ १ आयशर ्ेम् पो व एक मो्र सायकल व रक कम         
रु. ४३,०००/- ज् त करण् यात आले आहेत. 
      सदर तीनही गुन् ्याचा तपास सींबींचधत पोलीस ठाण् यामध् ये सुरु आहे. 
(३) जालना जजल् ्यातील कोण याही प्रकारची कायदा व सरु्व् यवस् था ढास लेली नाही 
अशा प्रकारच ेगुन् हे घडू नये म् हणून ववववध उपाययोजना करण् यात येत आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नालशि) येथील अनेि ननरपराध नागररिाांिर  

दाखल िेलेले गुन् हे मागे नेतले नसल् याबाबत 

(१२) *  ७५२८   श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (ता.जज.नालशक) येथील अनेक ननरपराध नागररकज तरुणाींवर बॉम् ब 
स्फो्ानींतर ए.्ी.एस.ने गुन् हे दाखल केले असल् याने स् थाननक नागररकाींनी आींदोलन 
केल् यानींतर सदरहू प्रकरण सी.बी.आय. कड े ददले, पुन् हा जनआींदोलन झाल् यानींतर हे 
प्रकरण एन.आय.ए कड ेवगश केल् यानींतर एन.आय.ए ने या युवकाींना ननरापराध म् हणून 
घोषीत करुनही अयायापही सदरहू युवकाींवर दाखल केलेले गुन् हे मागे घेतले नसल् याचे 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा  या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या प्रकरणी पोलीस उप आयुक त, दहशतवाद ववरोधी 
पथक, मुींबई याींनी दद. २१ज१२ज२००६  रोजी ९ आरोपी व ४ फरार आरोपी याींच े
ववरोधात चाजशशी् दाखल केले होत.े तयानींतर तपास सी.बी.आय. कड े गेला आ ण 
 याींनीसुध् दा या आरोपीींवर चाजशशी् दाखल केले. तयानींतर तपास एन.आय.ए.कड ेगेला 
आ ण एन.आय.ए.ने दद. २२ज५ज२०१४ रोजी ४ वेगळ्या आरोपी ववरोधात चाजशशी् 
दाखल केले. तसेच ४ आरोपीींना फरारी दाखववले. दद. ५ज११ज२०११ रोजी ९ आरोपीींना 
जामीन लम ाला आहे. या आरोपीींनी सदर गुन् ्यातून मुक त होण् यासाठी मा. मोक का 
न् यायालय, मुींबई येथे अजश सादर केले असून त ेन् यायालयात प्रलींबबत आहेत. 
(२) प्रस् तुत प्रकरण न् यायप्रववष ठ आहे. 
(३) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील विधिा, पररत्यक्ता, बेनर ि ननराधार महहलाांच्या सुरक्षक्षततसेाठी रात्र 

ननिाऱ्याची (नाईट शेल्टर) सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(१३) *  १४३६७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववधवा, पररयकता, बेघर व ननराधार मदहलाींच्या सुरक्षक्षततसेाठी रात्र 
ननवाऱ्याची (नाई् शेल््र) सुववधा जजल्हयाच्या दठकाणी उपलध करून देण्याबाबत 
शासनाच ेधोरण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक लाख शहरी लोकसींयेच्या दठकाणी ५० त े१०० मदहलाींसाठी रात्र 
ननवाऱ्याची सोय करणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा. सवोच् च न् यायालयाने रर् याचचका क्रमाींक १९६ज२००१ 
मध् ये शहरी भागातील बेघर व ननराचश्रत लोकाींसाठी रात्रननवारे सुरु करण् याबाबत 
ददलेल् या ननद शानुसार शासन ननणशय, नगर ववकास ववभाग ददनाींक १४ जुलै, २०११ 
अन् वये राज् यातील सवश महानगरपाललकाींच् या क्षेत्रात बेघर व ननराचश्रत लोकाींसाठी 
रात्रननवारे कायाशजन्वत करणे व  याींच ेसींचलन व देखभाल या ववषयी मागशदशशक त वे 
ननगशलमत करण् यात आली आहेत. 
     तसेच, क द्र शासनाच् या राष रीय नागरी उपजजववका अलभयाींनातगशत “शहरी 
बेघराींसाठी ननवारा’’ उपल ध करुन देण् याच् या उपाींगामध् ये शहराींमधील बेघर मुले, 
मदहला, वयोवधृ् द, अपींग व आजारी र्व् यक ती याींना ननवारा उपल ध करुन देण् याची 
तरतूद आहे. 
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(२) ददनाींक १४ जुल,ै २०११ च् या मागशदशशक सूचनाींनुसार प्र येक एक लाख 
लोकसीं येसाठी एक रात्र ननवारा सुरु करण् याची तरतूद आहे. 
     तर, राष रीय नागरी उपजजववका अलभयाींतगशत प्र येक १ लाख लोकसीं येसाठी 
५० त े १०० बेघर र्व् यक तीींना आश्रय देण् याकररता एक रात्र ननवारा सुरु करण् याची 
तरतूद आहे. 
(३) दद. १४ जुलै, २०११ च् या मागशदशशक सूचनाींनुसार आतापय त राज् यात ९३ रात्र 
ननवारे सुरु करण् यात आले आहेत .  
     तर, राष रीय नागरी उपजजववका अलभयाींतगशत रात्र ननवारे सुरु करण् याची 
कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई पोलीस दलातील पोलीस िमाचा-याांची गहृननमााण सांस्थेने फसिणूि िेल्याबाबत 

(१४) * १४१४८ श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),      
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई पोलीस दलातील पोलीस कमशचा-याींना घरे देण् यासाठी गहृननमाशण सींस् था 
स् थापन करुन माजी उपायुक त लसताराम कापसे याींनी ३०० पोललसाींना घरे न देता 
 याींची फसवणूक केली असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा या सुमारास 
शासनाच् या ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ३०० पोललसाींना घराींचा ताबा लम ाला नसतानाही  याींचा पगारातून 
कजश वसुली केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पोललसाींची फसवणूक केल् याप्रकरणी माजी पोलीस उपायुक त याींच् यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमुद प्रकरणी सन २०१५ मध्ये कोणयाही 
गुन््याची नद द नाही. तथावप, सदर प्रकरणी ददनाींक १३.०७.२००७ रोजी पींतनगर 
पोलीस ठाणे येथे गुरक्र. १८१ज२००७ भादींववसीं कलम ४२०, ४०६, ४०३, ३४ प्रमाणे १४ 
आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल आहे. 
     सदर गहृननमाशण सींस्थेमधील ८२५ सभासदाींपैकी ५५३ सभासदाींना घरे लम ालेली 
असून, २६६ सभासदाींना घरे लम ालेली नाहीत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) दाखल गुन््यातील आरोपी माजी पोलीस उपायुकत याींना मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या ददनाींक ०४.०३.२०१० रोजीच्या आदेशान्वये १ लाख रुपयाच्या 
वैयकतीक जात मुचलकयावर अ्कपूवश जामीन लम ालेला असून सदर गुन््याचा 
पुढील तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभाग याींच्यामाफश तीने चालु आहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर महानगरपाललिा हद्दीतील लसनानदी, लभांगार नाला ि  

खोिर नाला इत्यादी नदीपात्रात अनतक्रमण झाल्याबाबत 

(१५) *  ११३५८   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर महानगरपाललका हद्दीतील लसनानदी, लभींगार नाला व खोकर नाला 
इयादी नदीपात्रात अनतक्रमण झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामाफश त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषश काय आहेत व सदर अनचधकृत बाींधकामे 
ननषकालसत करण्याबाबत तसेच सातबारा नद दी रद्द करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) लसनानदी पात्रालगत मौजे नालेगाींव व मौजे मोरचुदनगर 
हद्दीत शेती, वव्ाभ््ी कररता अनतक्रमण झाल् याच े ददसून आले आहे. लभींगारनाला 
नदीपात्रालगत मौजे मा ीवाडा येथे स.नीं. १३५ त े १३८ या गा पेर क्षेत्रामध् ये 
बाींधकाम झालेले आहे. तसेच खोकरनाला पात्रालगत वव्ाभ््ीच ेअनतक्रमण झाल् याचे 
सकृत दशशनी ददसून येत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् नाचधन अनतक्रमणे ही नदीपात्राच् या दोन् ही बाजूींनी आहेत तसेच 
लसना नदीच ेपात्र प्रवाहामु े मागील काही वषाशत बदलले असण् याची शक यता नाकारता 
येत नाही.  यामु े दोन् ही बाजूच् या स.नीं. ची मोजणी होणे आवश् यक आहे. नदी 
पात्राच् या दोन् ही बाजूींच् या स.नीं. मोजणी झाल् यानींतर नदीपात्राच् या हद्दी ननजश्चत होतील 
व तदनींतर लसनानदी, लभींगारनाला व खोकरनाला नदीपात्रात ननजश्चत ककती क्षेत्रात 
अनतक्रमण झाले आहे हे ननजश्चत करुन अनचधकृत बाींधकामे व वव्भ््या 
ननष कालसत करण् याच ेयोजले आहे. 

----------------- 
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भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील भाटनर धरण खोऱ् यात  
एिाच रात्रीत झालेल्या ६ नरफोड्या 

  

(१६) *  १६१०४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जज.पुणे) तालुकयातील भा्घर धरण खो-यात एकाच रात्रीत ६ घरफोड्या 
करुन चोरटयाींनी रोख रककम व देवाींच्या मुखवटयाींची चोरी केल्याच े ददनाींक ४ 
फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रश्नी पोललसाींनी चौकशी केली आहे काय, यात काय आढ ून 
आले व यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी फक त एकाच मींदीरामध् ये 
चोरी झालेली आहे. 
(२) बुआसाहेबवाडी, ता.भोर, जज.पुणे येथील मींददरातील देवाचा मुखव्ा चोरीस 
गेल् याबाबत भोर पोलीस ठाणे गुरनीं. १९/२०१५ भादींववसीं कलम ४५७, ३८० प्रमाणे 
ददनाींक ०४.०३.२०१५ रोजी गुन् हा दाखल करण् यात आला असून सदर गुन् हा तपासावर 
आहे. 
(३) प्रश् न उया् ावत नाही. 

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

मुांबईतील चुनाभट्टी, चेंबूर येथील राहुल नगर मधील झोपडपटयाांच्या  
जागेिर विविध आरक्षण टािल्याबाबत 

  

(१७) *  १३६७५   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चुनाभट्टी, च बूर येथील राहुल नगर नीं.१, नगर भूमापन क्र.२९५ व ३७३ 
तसेच वसलाताई नाईकनगर भूमापन क्र.११६ येथे सन १९६० पासून झोपडीधारक 
रदहवाशी राहत असून याींच्याकड े सन १९७६ सालातील शासनाच े वास्तर्व्याच े पुरावे 
असताना जाणीवपूवशक सदर जागाींवर सन १९९७ मध्ये खे ाच े मैदान, उयायान, 
स्मशानभूमी असे आरक्षण ्ाकण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नगर भूमापन क्र.११६ या ्लॉ्वर आरक्षण उठवून एका ववकासकाने 
एस.आर.ए.योजनेखाली दोन इमारती बाींधल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवशरीत भूखींडावरील झोपडीधारकाींचा झोपडपट्टी पुनववशकास 
योजनेअींतगशत होणारा पुनववशकास आरक्षणामु े रखडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
झोपडीधारकाींचा झोपडपट्टी पुनववशकास योजनेअींतगशत पुनववशकास होण्याकररता आरक्षण 
ह्ववण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज् य शासनाने ‘एल’ ववभागाचा मींजूर पुनरशचचत ववकास 
आराखडा १० मे, १९९२ रोजी मींजूर केला आहे.  यानुसार मौजे च बूरमधील नगर 
भूमापन क्र. १२५ (भाग) धारण करणारा व राहूल नगर-१ नावाने प्रचललत असलेल् या 
वसाहतीचा भूखींड हा ननवासी क्षेत्रातील असून मनोरींजन मैदान, १८.३० मी. ववकास 
ननयोजन रस् ता या सावशजननक उद्दीष ्ाींकरीता आरक्षक्षत आहे. 
       मौजे कुलाश-३ मधील नगर भूमापन क्र. २९५, नगर भूमापन क्र. ३७३ धारण 
करणारे ननवासी क्षेत्रात वसलेले भूखींड अनुक्रमे, स् मशानभूमी व मनोरींजनाचे 
मैदानाकरीता आरक्षक्षत आहेत. 
       राज् य शासनाने “एम” ववभागाच् या मींजूर पुनरशचचत ववकास आराखडा ८ मे, 
१९९२ रोजी मींजूर केला आहे.  यानुसार ननवासी क्षेत्रात वसलेला मौजे च बूरमधील 
नगर भूमापन क्र. ११६ धारण करणारा व व सलाताई नाईक नगर जव ील भूखींड 
मनोरींजनाच ेमैदान या करीता आरक्षक्षत आहे. 
(२) प्रस् तुत प्रकरणी आरक्षण उठववण् यात आलेले नसून आरक्षण पुनशस् थावपत करण् यास 
झोपडपट्टी पुनवसशन प्राचधकरणाने सशतश मींजूरी ददलेली आहे.  यानुसार ववकासकाने 
दोन पुनवशसन इमारती बाींधलेल् या आहेत. 
(३) त े (५) बहृन् मुींबई महानगरपाललकेने प्रलसध् द केलेल् या सुधाररत प्रारुप ववकास 
आराखडयामध् ये प्रश् नाधीन भूखींडावर रस्  याींच े ननयोजन वग ता सावशजननक 
उदद्दष ्ासाठी आरक्षण प्रस् ताववत केलेले नाही. सदर प्रारुप ववकास आराखडा      
ददनाींक २५.२.२०१५ रोजी नागररकाींच् या सूचनाजहरकती साठी प्रलसध् द केलेला आहे. 
प्रा् त सूचनाजहरकतीींसींदभाशत वधैाननक कायशवाही पूणश झालेनींतर सुधाररत प्रारुप ववकास 
आराखडा शासनाच े मान् यतसेाठी सादर होणार आहे.  यावर सवशकष ववचार होवून 
गुणव तनुेसार शासनाकडून अींनतम ननणशय सींकजल्पत आहे.   

----------------- 
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मुांबईतील बोरीिली येथील गोराई भागातील म् हाडा  
िसाहतीत चो-याांच ेप्रमाण िाढत असल्याबाबत 

  

(१८) *  १५८३६   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बोरीवली येथील गोराई भागातील म् हाडा वसाहतीत चोराींनी घरे फोडून 
झोपेत असलेल् याींवर गुींगीचा स् पे्र मारुन  याींच े घरातील मौल् यवान दाचगन,े रोख 
रककम, सेलफोन, ्ीर्व् ही इ. मौल् यवान वस् तूींची चोरी करुन चोर्े फरार होत आहेत 
या सींबींधीच् या अनेक तक्रारी माहे जानेवारी-फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये पोललसाींकड ेदाखल 
झालेल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या भागात चोऱ् याींच ेप्रमाण वाढत असून पोललसाींमध् ये तक्रारी करुनही 
अयायाप एकाही चोरीचा तपास लागलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही, प्रश् नात नमूद दठकाणी माहे जानेवारी-
फेब्रुवारी, २०१५ या कालावधीत घरफोडी सदराखाली बोरीवली पोलीस स् ्ेशन येथे 
४१/१५ भाद ींवव कलम ४५७, ३८० अन् वये ददनाींक २१.०१.२०१५ रोजी एक गुन् हा दाखल 
आहे. सदर गुन् ्याच् या तपासामध् ये चोराींनी गुींगीचा स् पे्र मारुन चोरी केल् याच ेननष पन् न 
झालेले नाही. 
(२) हे खरे नाही, बोरीवली पोलीस ठाणे अींतगशत गोराई पररसरामध् ये घरफोडी 
सदराखाली सन २०१३ व सन २०१४ मध् ये अनुकमे १० व ४ गुन् हे दाखल असून, 
 यापैकी अनुकमे ५ व २ गुन् हे उघडकीस आलेले आहेत आ ण उवशरीत गुन् हे 
तपासाधीन आहेत. 
(३) बोरीवली पोलीस स् ्ेशन येथे गुरक्र. ४१/१५ अन् वये दाखल उक त गुन् ्यात अज्ञात 
आरोपीचा शोध घेण् यात येत असून, गुन् हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर शहरातील विविध समस्याांबाबत 
  

(१९) *  १३४९८   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर महानगरपाललकेच् या सभागहृात ददनाींक १३ नोर्व् ह बर, २०१४ ला झालेल् या 
आढावा बैठकीत स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी चींद्रपूर शहरातील ग्ार लाईन इीं्र 
कनेक शन करण् यासाठी रुपये ५० को्ी, शहरातील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेकररता 
रुपये १४० को्ी आ ण शहरातील ववववध भागातील ववयायुत खाींबासाठी रुपये ३ 
को्ीची मागणी मा.वव त व ननयोजन मींत्री याींना ननवेदनायावारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, चींद्रपूर शहरात भुयारी ग्ार योजन तगशत दोन लसर्व्हरेज दर्म ् 
्लान््च ेकाम जव पास पुणश झाले असून या ्लान्् मधून उपलध होणारे पाणी 
पुनशवापराकरीता महाजनकोस व एम.ई.एल. ला देण्याबाबत महानगरपाललका चींद्रपूर 
याींनी क्र.चनपजझोन-१/२०१०/२४३९, ददनाींक ३१/०३/२०११ अन्वये महाजनको ला पत्र 
देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, स्थाननक प्रनतननधीींनी मा. जाश राज्यमींत्री याींच े अध्यक्षतखेाली माहे 
ेडस बर, २०१२ च्या दहवा ी अचधवेशनादरम्यान महाजनको व चींद्रपूर महानगरपाललका 
याींच ेमध्ये पुनशवापराकरीता करार करण्यासींदभाशत बैठक झाली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून 
आले व  यानुषींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) चींद्रपूर शहर महानगरपाललकेच् या सभागहृात           
ददनाींक १३ नोर्व् ह बर, २०१४ रोजी झालेल् या आढावा बठैकीत झालेल् या चच च् या 
अनुषींगाने मा. वव त, ननयोजन व वने मींत्री याींना ननधी उपल धततसेाठी प्र यक्ष 
ववनींती करण् यात आली आहे. 
      तसेच ववववध ववकास कामाकररता ननधी उपल ध करुन देण् याबाबत चींद्रपूर 
महापाललकेच् या ददनाींक २०/०२/२०१५ च् या पत्रान् वये मा.मींत्री, वव त व ननयोजन, वने 
याींना ववनींती करण् यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) ेडस बर २०११ च् या दहवा ी अचधवेशनादरम् यान महाजनको व चींद्रपूर 
महानगरपाललका याींच ेमध् ये पूनशवापराकररता करार करण् यासींदभाशत बैठक झाली होती. 
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(४) या प्रकरणी महानगरपाललका, महाराष र जीवन प्राधीकरण व महाजनको 
याींच् यास् तरावर कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रस् तुत प्रकरणात वरीलप्रमाणे कायशवाही सुरु असल् याने, प्रश् न उया् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर महानगरपाललिेच्या महापाराांना लाच स्िीिारल्याप्रिरणी पिडल्याबाबत 

(२०) *  १२८५०   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाललकेने साठ वषाशपूवी ववनामोबदला सींपाददत केलेली जागा 
परत देण्यासाठी सो ा हजार रुपयाींची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी महापौर त्ृती 
अवधुत मा वी याींच्यासह याींच्या स्वीय सहाय्यकाला माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा या दरम्यान लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या पथकाने रींगेहाथ पकडले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय आढ ून 
आले व तयानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोल् हापूर महानगरपाललकेच े महापौर याींचवेतीने  याींचे 
खाजगी स् वीय सहायक श्री. अजश्वन मधुकर गडकरी याींनी लाच स् वीकारले प्रकरणी 
 याींना    दद. ३१.०१.२०१५ रोजी रींगेहाथ पकडण् यात आले. 
(२) व (३) तक्रारदार श्री. सींतोष दहींदरुाव पा्ील याींच े मा ी गल् ली, लशवाजी पेठ, 
कोल् हापूर येथील लस.स.नीं. १५४४/ब मधील वडीलोपाजीत मालम तपेैकी १६.७ चौ.मी. 
जागा कोल् हापूर महानगरपाललकेने ववनामोबदला सींडास पॅसेज म् हणून ता यात घेतली 
आहे. सदर जागा परत नावावर करुन देण् यासाठी तक्रारदार याींच् याकडून आरोपी 
श्रीमती त्ृ ती अवधुत मा वी, महापौर, कोल् हापूर महानगरपाललका याींच् या वतीने 
 याींच े खाजगी स् वीय सहायक श्री. अजश्वन मधुकर गडकरी याींनी रुपये ४०,०००/- 
लाचचेी मागणी करुन रुपये १६,०००/- लाचचेी रक कम जस्वकारली असता  याींना अॅन् ्ी 
कर् शन  युरोमाफश त दद. ३१.०१.२०१५ रोजी रींगेहाथ पकडण् यात आले आहे. 

सदर लाचचे् या साप ा प्रकरणी आरोपी श्रीमती त्ृ ती अवधूत मा वी, 
महापौर व  याींच ेखाजगी स् वीय सहाय्यक श्री. अजश्वन मधूकर गडकरी याींच् याववरुध् द 
लक्ष् मीपुरी पोलीस स् ्ेशन कोल् हापूर भाग-६ येथे गु.र.क्र.१०/२०१५ लाचलुचपत 
प्रनतबींधक कायदा, १९८८ च े कलम ७,८,१२,१३ (१) (ड) सह १३ (२) अन् वये गुन् हा 
दाखल करण् यात आला व सदर गुन् ्यात श्री. अजश्वन गडकरी याींना             
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दद. ३१.०१.२०१५ रोजी अ्क करुन मा. न् यायालयात हजर केले असता, न् यायालयाने 
 याींची जामीनावर मुक तता केली आहे. तसेच महापौर श्रीमती त्ृ ती मा वी याींचा 
रक तदाब वाढल् यामु े  या दद. ५.२.२०१५ पय त मोरया हॉस् पी्ल, कोल् हापूर येथे 
उपचाराथश दाखल हो या. उपचारानींतर  याींना  दद. ५.२.२०१५ रोजी अ्क करुन    
मा. न् यायालयात हजर केले असता, न् यायालयाने  याींची जामीनावर मुक तता केली 
आहे. 

सदर प्रकरणी आरोपी लोकसेवकाववरुध् द न् यायालयात दोषारोपपत्र दाखल 
करण् यास सक्षम प्राचधकारी याींच े मान् यतसेाठी प्रस् ताव पाठववण् याची कायशवाही सुरु 
आहे. 

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

सलगरे (जज.साांगली) गािाच् या पररसरात खननज  
वििास ननधीमधून रस्त ेतयार िरण्याबाबत 

(२१) *  १४१११   डॉ.सुरेश (भा ) खाड े (लमरज) :   सन्माननीय खननिमा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सलगरे (जज.साींगली) गावाच् या पजश्चम भागातून मोठ्या प्रमाणात गौणखननज 
उ खनन केले जात असल् याम ेु या गौण खननज ववकास ननधी मधून सलगरे ते 
बे ींकी या मागाशवरील सलगरे पासून बे ींकी पय तच् या ३.५ कक.मी. व बे ींकी त े
एरींडोली ४ ककमी आ ण एरींडोली त े लमरज ६ ककमी. अींतराचा रस् ता करणेबाबत 
स् थाननक नागररकाींनी जजल् हाचधकारी, साींगली याींना ननवेदन देवूनही अयायाप पय त 
रस्  याच ेकाम झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उकत दठकाणचा रस्ता करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबत शासनाच ेधोरण काय ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) खननज ववकास ननधी अींतगशत ववकास कामाींना 
मान् यता देण् याच् या प्रचललत धोरणानुसार सींबींचधत जजल् हाचधकारी याींनी कायाशन् वयन 
यींत्रेणेकडून कामाींच े प्रस् ताव प्रा् त करुन घे न त े महाराष र राज् य खननकमश 
महामींड ाकड े पाठववणे आवश् यक आहे. साींगली जजल् ्यातील सदर कामाींच े प्रस् ताव 
अयायाप जजल् हाचधकारी, साींगली याींचकेडून महामींड ास प्रा् त झालेले नाहीत. 

----------------- 
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मुांबईतील मालाड पजश्चम येथील म् हाडाच् या योजनेतील सदननिा देण्याचे 
आलमर् दाखिून नागररिाांची फसिणूि िेल् याबाबत 

  

(२२) *  १२२५९   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील  मालाड पजश्चम येथील म् हाडाच् या योजनेतील सदननका नावावर करुन 
दे  असे आलमष दाखवून आ ण  याबाबतची खो्ी कागदपत्रे दे न काही नागररकाींची 
फसवणूक केल् याप्रकरणी मालवणी पोलीस ठाण् यात २८ जणाींवर माहे ्क ्ोबर, २०१४ 
मध् ये वा  या सुमारास तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू नागररकाींना माहे ेडस बर, २०१२ पय त सदरहू सदननकेचा ताबा लम ेल 
असे साींगण् यात आले असून आजलमतीस ताबा न लम ाल् यामु े व फसवणूक झाल् याचे 
लक्षात आल् यामु े मालवणी पोलीस ठाण् यात तक्रार केल् यानींतरही या प्रकरणी 
कोणतीही कारवाई झालेली नसल् यामु े फसवणूक झालेल् या नागररकाींनी ददनाींक ११ 
नोर्व् ह बर, २०१४ रोजी मुींबईतील आझाद मैदानात धरणे आींदोलन केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूद प्रकरणी दद.२७ज७ज२०१४ रोजी प्रा्त 
तक्रारीवरुन मालवणी पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २७.०७.२०१४ रोजी गुरक्र. ३२९ज१४ 
अन्वये भादींववसीं कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, १७०, ३४, १२० (ब), सह 
महाराषर ठेववदाराींच्या (ववतीय आस्थापनाींमधील) दहतसींबींधाच े सींरक्षण अचधननयम 
१९९९, कलम ३ व ४ प्रमाणे प्रथम ६ आरोपीींच्या ववरुध्द गुन्हा नद द करण्यात आला 
आहे. 
(२) होय, फसवणूक झालेल्या नागररकाींनी ददनाींक ११ नोर्व्ह बर, २०१४ रोजी मुींबईतील 
आझाद मैदानात धरणे आींदोलन केले होत ेहे खरे आहे. 
(३) उकत नमूद गुन््यात एकूण ११ आरोपी ननषपन्न झाले असून, यापैकी ८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे. २ आरोपी फरार असून १ आरोपीच्या अ्कपूवश 
जालमन अजाशवर ववशेष न्यायालयात प्रकरण सुरु आहे. 
     सदर गुन््यातील ७ आरोपीींववरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
सयाय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ असून प्रकरणाचा पुढील तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
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माजी िामगार िल् याण आयुक् त याांच् याविरुध् द लाच लुचपत  
प्रनतबांधि विभागािड ेतक्रार िेल्याबाबत 

(२३) *  ७९३१   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माजी कामगार कल् याण आयुक त याींच् याववरुध् दात सन २०१२ मध्ये उ पन् नापेक्षा 
अचधक सींप ती जमववल् याची तक्रार लाच लुचपत प्रनतबींधक ववभागाकड ेआल् यानींतर 
तक्रारीच् या अनुषींगाने ए.सी.बी.ने.  याींची चौकशी करण् याची परवानगी त कालीन 
शासनाकड ेमाचगतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर परवानगी शासनाने ददली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर परवानगीच् या अनुषींगाने माजी कामगार आयुक त याींची चौकशी 
करुन आतापय त ककती बेनामी मालम ता हस् तगत करण् यात आली आहे तसेच सदर 
माजी आयुक ताींवर लैचगक छ ाचा आरोप आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ए.सी.बी.ने. चौकशी पुणश केली आहे काय व  यानुषींगाने कारवाईचे 
अींतीम स् वरुप काय आहे ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) महाराष र कामगार कल् याण मींड ाचे माजी कल् याण आयुक त, 
श्री.मोहन धोत्रे याींनी पदाच् या दरुुपयोग व रष ्ाचार करुन अपसींपदा सींपाददत 
केल् याच् या तक्रारीस अनुसरुन दद.०५ज०७ज२००५ रोजी ए.सी.बी., बहृन् मुींबई 
ववभागामाफश त गु् त चौकशी क्र.३९ज२००५ अन् वये सुरु करण् यात आली होती. सदर 
गु् त चौकशीच् या अनुषींगाने अपसींपदेबाबतची सखोल चौकशी होण् याकामी लाच 
लुचपत प्रनतबींधक ववभागायावारे सदर प्रकरणाची उघड चौकशीत ववभागायावारे सदर 
प्रकरणाची उघड चौकशीस मान् यता लम ण् यासाठी गहृ ववभागास दद.२१ज०१ज२०१० 
रोजीच् या पत्रान् वये ववनींती करण् यात आली होती, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदरहू चौकशीमध् ये माजी कल् याण आयुक त श्री.मोहन धोत्रे व  याींच े कु्ूींबबय 
याींच् याकड े रु.१,४०,८३,५२५/- (रु.एक को्ी चा ीस लाख त्र्याऐवींशी हजार पाचशे 
पींचवीस) इतकी बेनामी मालम ता असल् याच ेआढ ून आले आहे. 
     तसेच श्री.मोहन धोत्रे याींच् यावर लगिचगक छ ाचा आरोप आहे हे खरे आहे. 
(४) श्री. मोहन धोत्रे,  याींची प नी श्रीमती स् वाती धोत्रे, मलुगी हषशदा धोत्रे व मुलगा 
योगेश धोत्रे याींच् याववरुध् द अॅन् ्ी कर् शन  युरो, मुींबई याींच े माफश त गुन् हा नद द 
क्र.८७/२०१४, कलम १३(१), (ई) सन १३ (२) रष ्ाचार प्रनतबींध अचधननयम, १९८८ 
सन कलम १०९, भा.दीं.वव. अन् वये दद.२८/११/२०१४ रोजी गुन् हा नद द करण् यात आला 
असून गुन् ्याचा तपास अॅन् ्ी कर् शन  युरोयावारे सुरु आहे. 
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पनिेल येथील १०० एिर जलमनीिर पोलीसाांिरीता  
गहृननमााण योजना राबविण् याबाबत 

(२४) *  १५९००   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल येथे १०० एकर जलमनीवर ककमान ५ वषश पेालीस लशपाई (कॉन् स् ्ेबल) 
म् हणून सेवा केलेल् या पोललसाींसाठी परवडणा-या घराींची गहृननमाशण योजना 
राबववण् याच े जादहर करण् यात आल् यानींतर  यासाठी ७ हजाराहून अचधक पोलीस 
लशपायाींकडून प्र येकी १ लाख २० हजार रुपये याप्रमाणे ८४ को्ी रुपयाींची रककम 
जमा करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आजलमतीस पनवेल येथे पोलीस गहृननमाशण योजनेच ेकोणतेही काम 
सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी कोणती कायशवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
पल् सा इांिडया या िां पनीने साांगली जजल् ्यातील ५५ हजाराहून अधधि  

गुांतिणूिदाराांची िरोडो रुपयाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

(२५) *  ६६८४   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली-माधवनगर येथे पल् सश इींेडया या कीं पनीने सन २००१ पासून 
गुींतवणूकदाराींना भुर  ्ाकून पैसे गुींतववण् याकररता सुरु केलेले कायाशलय बींद केल् याने 
साींगली जजल् ्यातील ५५ हजाराहून अचधक गुींतवणूकदाराींची करोडो रुपयाींची फसवणूक 
झाल् याच ेमाहे नोर्व् ह बर, २०१४ मध् ये वा  या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी पोललसाींनी अचधक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढ ून आले व  यानुसार सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) साींगली जजल््यात पल्सश इींेडया कीं पनीववरुध्द 
गुींतवणूकदाराींकडून एकही तक्रार प्रा्त नाही. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

----------------- 
मालाड (प), मुांबई येथील धारोली गाांि येथील शासनाची िोटयिधीची जमीन 

भूमाफीया ििडीमोल भािाने विित असल्याबाबत 

(२६) *  ७५३३   श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.शरददादा सोनिणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड (प), धारोली गाींव (मढ आयलींड) येथील शासनाची कोटयवधीची 
जमीन भूमाकफया कवडीमोल भावाने ववकत असल्याच े ददनाींक ११ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय ननदशशनास 
आले व तदनुषींगाने अशा प्रकारे भुखींड ववक्री करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मुींबई उपनगर जजल् ्यामध् ये धारोली असे महसूली गाव 
नसून बोरीवली तालुक यामध् ये दारवली असे स् वतींत्र महसलूी गाव आहे. दारवली 
गावामधील शासकीय जलमनीची भूमाकफयाींकडून परस् पर ववक्री झाल् याची बाब 
ननदशशनास आलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उया् ावत नाही. 

----------------- 
ओरेक् स फामाा, एमआयडीसी डोंबबिली (जज.ठाणे) येथे िेलमिलचा स्फोट झाल्याबाबत 

(२७) *  ६६८३   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओरेक स फामाश एमआयडीसी डद बबवली (जज.ठाणे) येथे केलमकलची अयो् यरर या 
हाता णी होत असताना झालेल्या स् फो्ामु े ददनाींक १८ ेडस बर, २०१४ रोजी भीषण 
आग लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व यात काय 
आढ ून आले व  यानुसार या प्रकरणी सींबींचधत कीं पनीवर कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे.ओरेकस फामाश प्रा.लल., (बी-५), एमआयडीसी, फेज-१, 
डद बबवली (पू.), जज. ठाणे या कारखान्यामध्ये ददनाींक १८ ेडस बर, २०१४ रोजी 
कारखान्यातील स रीफ्यूज मलशनमध्ये आग लागून याचे झाकण जोरात उघडले 
गेल्यामु े मोठा आवाज झाला. तयानींतर लागलेली आग कारखान्यात इतरत्र पसरली, 
ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) सदर घ्नेची चौकशी औयायोचगक सुरक्षा व आरो्य सींचालनालयाच्या क्षेबत्रय 
कायाशलयाने व स्थाननक पोलीसाींनी केलेली आहे. 
     सदर चौकशीत असे आढ ून आले की, घ्नेच्या ददवशी कारखान्यात 
ब्रोमोहेकझने हॉड्रोकलोराईड हे ड्र्ज इीं्रलमेडये् तयार करण्यासाठी लागणा-या बॅचचे 
पदाथश स रीफ्यूज मलशनमध्ये जस्पननींग चालू असताना (सदरील बॅचमधील ्ोलीन 
लमथेनॉल यासारया ज्वालाग्राही रसायने होती) स््ॅद्क इलेजकरकमु े दठणगी तयार 
झाली व यामु े सदर मलशनच े झाकण जोरात उघडले गेले व तयानींतर लागलेली 
आग कारखान्यात इतरत्र पसरली. तथावप, सदर आग अ्नीशमन दलाने तातडीने 
कायशवाही करुन पूणशपणे ववझववली. 
     ्या घ्नेबाबत कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरुध्द महाराषर कारखाने ननयम, 
१९६३ च े ननयम ७० (८) (अ) व ननयम ७० (४) (बी) च्या भींगाबाबत (ख्ला 
क्र.८६६ज२०१५), ददनाींक १३.२.२०१५ रोजी फौजदारी ख्ला दाखल केलेला आहे. 
     तसेच, सदर घ्नेबाबत पोलीसाींनी गुन्हा (रजजस््र नीं.०४ज२०१४,         
ददनाींक १८.१२.२०१४) नद दववलेला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
िल् याण पूिा येथील सीटीस प्रिल्प उभारण्याबाबत 

(२८) *  ६६८७   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल् याण शहराच ेनागररकरण झपाटयाने होत असल् याने कल् याण पूवश व कल् याण 
पजश्चम अशा दोन् हीकड े सॅ्ीसची आवश् यकता असून, एम.एम.आर.डी.ए.ने सॅ्ीस 
साठी ८२ को्ी रुपयाच ेअनुदान मींजूर केल्यानींतर पजश्चमेकडील सॅ्ीसच ेकाम पूणश 
झाले, परींतु कल् याण पूवश कडील सॅ्ीस प्रकल् प राबववता आला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, कल् याण पूव तील हजारो नागररकाींना रेल् वे मागाशतून जाण्या-येण् यामु े 
जीवाला धोका प करावा लागत असून नागररकाींची खूपच गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) कल् याण-डद बबवली महानगरपाललका गेल् या वषशभर सॅ्ीसला परवानगी लम ावी 
यासाठी प्रय नशील होती, परींतु एम.एम.आर.डी.ए. ने सॅ्ीस प्रकल् प रद्द करुन स् काय 
वॉक मींजूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, कल् याण पूव तील सॅ्ीस प्रकल् प उभारणेबाबत शासनाने कोणती 
तातडीची कायशवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो, हे अींशतः खरे आहे. 
(२) नाही. 

सयायजस्थतीत कल् याण पूव कडील को सेवाडी येथील भुयारी मागश व 
लोकग्राम येथील पादचारीपुल हे मागश नागररकाींना ये-जा करण् यासाठी उपल ध आहे. 
(३) व (४) मध् य रेल् वेने ददलेल् या मींजूरीनुसार रेल् वे स् थानक क्षेत्र रहदारी सुधारणा 
योजना (सॅ्ीस) या प्रकल् पाींतगशत मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाकडून 
पदहल् या ्् ् यात कजशतकडील पादचारी पूल त े लसध् दाथशनगर पयशत स् कायवॉक 
उभारण् याच् या कामास दद. २६/०५/२०१० रोजी मान् यता देण् यात आली. 
     तयानींतर या प्रकल् पाींतगशत दसु-या ्् ् यात अनतररक त लाींबीच् या स् कायवॉक 
उभारणीस दद. ०६/०२/२०१४ रोजी मान् यता देण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उया् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________ 
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