
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १३ डिसेंबर, २०१६/ अग्रहायण २२, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख्यमंत्री 

 

यांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) गहृनिमााण मंत्री 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पिुिासि, 

माजी सनैिकाचें कल्याण मंत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २९ 
------------------------------------- 

  
िुरिुां भ औद्योधगि िसाहतीतील (ता.दौंि, जि.पुणे) दोन  

िारखानयाांमध्ये झालेला स्फोट 
  

(१) *  ७३१४१   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुरकुीं भ औद्योगगक वसाहतीतील (ता.दौंड, जि.पणेु) इ्नीस केममकल व 
सायन्स ्ेक्नॉलॉिी प्रा. मल. या दोन कारखान्याींमध्ये केममकलचा स्फो् होऊन 
३-४ कामगाराींचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, कीं पन्याींचे सेफ््ीऑडी् होत नसल्यामुळे अर्ा प्रकारच्या घ्ना 
घडत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे. 
        तालुका दौंड जिल्हा पुणे येथील कुरकुीं भ औद्योगगक वसाहतीतील मे. 
इ्रनीस फाईन केममकल्स या कारखान्यामध्ये ऑगस््, २०१६ मध्ये नव्हे तर 
दद.१९/०९/२०१६ रोिी अपघात घडून त्यात २ कामगाराींचा मतृ्यू झाला व २ 
कामगार िखमी झाले होते. तर मे. जक्लन सायन्स ्ेक्नॉलॉिी प्रा. मल. ह्या 
कारखान्यामध्ये दद.१६/०१/२०१६ रोिी अपघात घडला होता. ह्या दोन्ही 
घ्नेमध्ये केममकलचा स्फो् झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     ह्या दोन्ही घ्ना केममकलच्या स्फो्ामुळे घडलेल्या नाहीत. 
     मे. इ्रनीस फाईन केममकल्स व मे. जक्लन सायन्स ्ेक्नॉलॉिी प्रा. मल. 
या दोन्ही कारखान्याींचे आींतररक लेखा पररक्षण अनकु्रमे फेब्रुवारी, २०१६ व िनू 
२०१६ रोिी करण्यात आले आहे. बाहय सुरक्षा लेखा पररक्षकाींच्या ननयुक्तीच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) कारखाने अगिननयम, १९४८ चे कलम ७-अे (२) (अ) आणण महाराषर 
कारखाने ननयम, १९६३ चे ननयम ११४ मिील रे्ड्युल २३ मिील क्लॉि ५ चे 
भींग आढळल्यामुळे मे. इ्रनीस फाईन केममकल्स मल. या कारखान्याींववरुध्द 
न्यायालयात दोन ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
       कारखाने अगिननयम, १९४८ चे कलम ७-अे (२) (a) आणण महाराषर 
कारखाने ननयम, १९६३ चे ननयम ७३ डब्लल्य ू(१) (सी) (i) ननयम ७३-एक्स आणण 
ननयम ४(२) चे भींग आढळल्यामुळे मे. जक्लन सायन्स ्ेक्नॉलॉिी प्रा. मल. या 
कारखान्याींववरुध्द दद.११/०४/२०१६ रोिी ४ ख्ले न्यायालयात दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
भभिांिी येथील इमारत िोसळून झालेला अपघात 

  

(२) *  ६७०५६   प्रा.िर्ाा गायििाि (धारािी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(भशिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (जि. ठाणे) र्हरातील र्ास्री नगर खदान रोड पररसरातील महादेव 
ही अनतिोकादायक इमारत ददनाींक ७ ऑगस््, २०१६ रोिी कोसळून ८ व्यक्तीींचा 
मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 

महानगरपामलकेकडून र्ासनाने मादहती प्राप्त केल्यानसुार दघुश् नाग्रस्त 
झालेल्या इमारतीस महाराषर महानगरपामलका अगिननयमातील कलम २६४ 
अनुसार िोकादायक घोवित करण्यात आले होते. 
      तसेच कलम २६८ अन्वये उक्त इमारतीतील रदहवाश्याींना घर खाली 
करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आली होती. 
     सदर इमारत ननषकामसत करण्याच्या दृष्ीने या इमारतीचा वीि पुरवठा 
खींडीत करण्याबाबत ववद्यतु कीं पनीला कळववण्यात आले होते. तसेच या 
इमारतीचा पाणी पुरवठा देखील बींद करण्यात आला होता. 
      तथावप, सदर इमारतीतील रदहवार्ाींनी घर खाली न केल्याने सदर इमारत 
कोसळून या दघुश् नेत ८ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला. 
     वरीलप्रमाणे मभवींडी महानगरपामलकेने या प्रकरणी ननयमानुसार कायशवाही 
केली असल्याने स्वतींर चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ (जि.ठाणे) येथे ७७ िोटी रुपयाांच्या िाढीि पाणीपुरिठा  
योिनेचे िाम अपूणा असल्याबाबत 

  

(३) *  ७०६९१   िॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथे महाराषर िीवन प्रागिकरण, िलव्यवस्थापन 
ववभाग, अींबरनाथ अींतगशत रुपये ७७ को्ीींच्या वाढीव पाणीपुरवठा योिनेचे काम 
सुरु करण्यात आले असून सदर योिनेच्या कामाचे कायाशदेर् ददनाींक ०५ एवप्रल, 
२०१३ रोिी देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर योिना पूणश करण्यासाठी २ विाशची मुदत देण्यात आली 
होती तथावप काम सुरु होऊन ३ विाांचा कालाविी उल्ूनही अद्याप काम पूणश 
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर काम करणाऱ्या कीं रा्दार कीं पनीद्वारे दलुशक्ष होत असून 
कीं रा्दार कीं पनीवर कारवाई करावी असे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणी 
पुरवठा मींरी याींना ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदनाद्वारे कळववले आहे तसेच यासींदभाशत मा.पाणीपुरवठा मींरी याींच्या 
दालनात वारींवार बैठका घेण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुिींगाने सदर काम पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे व सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) तसेच उक्त प्रकरणी सदर कामे प्रलींबबत ठेवण्यास िबाबदार असलेल्या 
सींबींगितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : 
(१) 

 राज्य र्ासन पुरस्कृत महाराषर सुवणश ियींती नगरोत्थान 
महामभयानाींतगशत अींबरनाथ र्हर पाणीपुरवठा योिनेच्या रु. ७७ को्ी 
ककीं मतीच्या प्रस्तावास र्ासनाने माचश, २०१२ मध्ये मान्यता ददली आहे. 

 ही योिना महाराषर िीवन प्रागिकरणाकडून राबववण्यात येत आहे. 
 या योिनेच्या कामाचे कायाशदेर् मिीप्रामाफश त एवप्रल, २०१३ मध्ये 

देण्यात आले आहेत. 
(२) 

 सदर प्रकल्पाच्या ननववदेतील अ्ी व र्तीनसुार सदर प्रकल्पाचे काम 
दोन विाशमध्ये पूणश होणे अपेक्षक्षत होते. 

 सदर योिनेचे काम अद्याप पूणश झाले नाही. 
(३) 

 अींबरनाथ नगरपररिदेच्या वाढीव पाणी पुरवठा योिनेच्या कामाच्या 
प्रगतीबाबत मा.मींरी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग) याींनी बैठक 
घेतली होती. 
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  सदर बैठकीमध्ये रेल्वे क्रॉमसींगची परवानगी प्राप्त करुन घेणे, जिथे 
कामे पूणश झाली आहे त्या भागास पाणी पुरवठा सुरु करणे व कीं रा्दार 
कामे करीत नसेल तर त्याींच्या ववरुध्द कायदेर्ीर कारवाई करण्याच्या 
सूचना मिीप्रास देण्यात आल्या होत्या. 

 (४), (५) व (६) 
  र्ासनास प्राप्त मादहतीनसुार सदर योिनेमध्ये समाववष् असलेले 

गचखलोली िरणाची उींची वाढववण्याचे काम हाती न घेतले िाणे, 
पाईप्सचा पुरवठा ववदहत कालाविीत न होणे, रेल्वे खात्याकडून 
आवश्यक परवानग्या ववलींबाने प्राप्त होणे, तसेच िलकुीं भाची िागा 
ताब्लयात नसणे या कारणामुळे सदर प्रकल्पाच्या कामास ववलींब झाला 
आहे. 

  सदर प्रकल्पाच्या कामामध्ये र्ीिश कामे (हेड वकश ) च्या कामाची 
आवश्यकता आहे का ते तपासून सदर उपाींगे प्रकल्पातनू वगळावयाची 
असल्यास तसा प्रस्ताव र्ासनास सादर करण्याबाबत तसेच सदर 
प्रकल्पाचे काम तातडीने पूणश करण्याच्या सूचना महाराषर िीवन 
प्रागिकरणास देण्यात आल्या आहेत. 

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

एनटीपीसी प्रिल्प आहेरिािी (जि. सोलापूर) येथे बॉयलर  
पिून ५ मिूराांचा झालेला मतृ्य ू

  

(४) *  ६५२१४   श्री.हनुमांत िोळस (माळभशरस) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यापासून १५ कक.मी. अींतरावर असलेल्या आहेरवाडी येथील 
एन्ीपीसी प्रकल्प सुरु असलेल्या दठकाणी ददनाींक ७ ऑक््ोबर,  २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास बॉयलर पडून ५ मिूराींचा मतृ्यू व ५ िण गींभीर िखमी झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व अपघातात मतृ्यु पावलेल्या मिूराींच्या कु्ूींबीयाींना तसेच िखमी 
कामगाराींना र्ासनाकडून कोणती मदत देण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय,  हे अींर्त: खरे आहे. 
      मे. एन. ्ी. पी. सी. मल. सोलापूर सुपर थमशल पॉवर स््ेर्न येथे 
बाषपकाच्या उभारणीचे काम सुरु असताना, बाषपकाचा एक भाग कोसळून 
अपघातात २ मिूर घ्नास्थळी मतृ झाले तर १ िखमी मिूर रुग्णालयात मतृ 
झाला. 
(२) होय,                       
     सदर अपघाताची प्राथममक चौकर्ी  सह सींचालक, बाषपके, महाराषर 
राज्य, सोलापूर याींनी ददनाींक ७/१०/२०१६ रोिी केली असता सदर अपघात हा 
नवीन बाषपक उभारणीचे काम चालू असताना झाल्याचे ननदर्शनास आले. यामुळे, 
हा अपघात बाषपके अगिननयम, १९२३ च्या अखत्यारीमध्ये येत नाही. तसेच, 
सदरची आस्थापना कारखाने अगिननयम, १९४८ अींतगशत नोंदणीकृत नसल्यामुळे 
व तेथे कोणतीही उत्पादन प्रकक्रया सुरु नसल्यामुळे सदर आस्थापना कारखाने 
अगिननयम, १९४८ अगिकक्षते येत नाही. तथावप, सदर अपघाताबाबत इमारत व 
इतर बाींिकाम कामगार कल्याण अगिननयम १९९६ कायद्याींतगशत क्षेरीय कामगार 
आयुक्त (कें द्र सरकार) पुणे याींच्या माफश त चौकर्ी करण्यात येत आहे. अपघातात 
मतृ झालेल्या कामगाराींच्या कायदेर्ीर वारसदाराींना द्यावयाची नकुसान भरपाईची 
रक्कम व्यवस्थापनाने न्यायालयात िमा केली आहे. तर, सानुग्रह अनदुानाची 
रक्कम अदा केली आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील प्रमुख १८ पुलाांपैिी १० पुलाांची झालेली दरुािस्था 

(५) *  ७१०५५   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.भभमराि तापिीर 
(खिििासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) पुणे र्हरातील प्रमुख १८ पुलाींपकैी १० पुलाींची दरुावस्था झाली असून त्याींची 
तत्काळ दरुुस्ती न झाल्यास भववषयात मोठा िोका ननमाशण होण्याची र्क्यता 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर १० पुलाींची दरुूस्ती तात्काळ करणे अत्यावश्यक असल्याची 
बाब सन २०१४ च्या पुलाींच्या स्रक्चरल ऑडी् मध्ये नमूद करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ५ ते ६ हिार को्ी रुपयाींचे अींदािपरक असलेल्या महापामलकेने 
पुलाींसाठी आवश्यक असलेली ८ को्ी रुपयाींची तरतदू न केल्याने गत २ 
विाशपासून पुलाींच्या दरुुस्तीचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
     पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये सुमारे ३० ते ४० विाशपूवीपासून 
बाींिण्यात आलेल्या एकूण १८ पुलाींचे पुणे महानगरपामलकेने सन २०१३-१४ च्या 
पदहल्या ्प्प्यात स्रक्चरल ऑडड् करुन त्याबाबतचा अहवाल तयार करुन 
घेतला आहे. 
     वरील १८ पुलाींच्या स्रक्चरल ऑडड् अहवालानुसार कोणताही पुल 
िोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. तथावप, बहुताींर्ी पुलाींची 
दरुुस्ती करण्याचे सुचववण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) एकुण १८ पुलाींपकैी बींडगाडशन पूल (िनुा) दरुुस्तीचे काम पूणश झालेले 
आहे. 
     तसेच पुणे महानगरपामलकेमाफश त पुलाींच्या देखभाल दरुुस्तीकररता         
सन २०१५-१६ च्या अींदािपरकात ७.२० को्ी इतकी रक्कम उपलब्लि करण्यात 
आली आहे. 
      त्यानुसार ७ पुलाींच्या दरुुस्तीसाठी ननववदा मागवनू ददनाींक २९.५.२०१५ व 
ददनाींक ७.५.२०१६ रोिी कायाशदेर् ददलेले आहेत. 
    त्यापैकी डेंगळे पुलाच्या दरुुस्तीचे काम सुमारे ७०% पूणश झाले आहे. उवशररत 
६ पुलाींच्या दरुुस्तीचे काम चालू आहे. 
     सन २०१६ - १७ च्या अींदािपरकात पुलाींची देखभाल, दरुुस्ती, रींगरींगो्ी, 
डाींबरीकरण व अनिुींगगक कामे करण्यासाठी रुपये ७ को्ी इतकी तरतदू करण्यात 
आली आहे. 
     या तरतदूीतून स्रक्चरल ऑडड् झालेल्या उवशररत १० पुलाींची देखभाल, 
दरुुस्ती व अनुिींगगक कामे  करण्यात येणार आहेत. 
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     तसेच, यासाठी सन २०१७-१८ च्या अींदािपरकात आवश्यकतेनसुार तरतदू 
उपलब्लि करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाही वििलाांग भभक्षेिरी मुलाांना पळिनू श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर)  

येथे िभमनदाराांना वििले िात असल् याबाबत 

(६) *  ६८४७०   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाभशि पजश्चम), श्री.अभमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथे मुींबईतील काही ववकलाींग मभक्षकेरी मुलाींना 
पळवून आणनू त् यातील काही मुलाींचा उपार्ी ठेवणे, भीक मागण् यासाठी 
िबरदस् ती करणे अर्ा प्रकारे छळ करुन काहीींना २०-३० हिार रुपयाींत 
िममनदाराींना ववकले िात असल् याचे ददनाींक २९ सप् ्ेंबर, २०१६ रोिी वा 
त् यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लोणीव्यींकनाथ गावात डाींबनू ठेवलेल्या ववकलाींग १७ मुलाींची 
श्रीींगोदा पोलीस ठाण् याचे पोलीस अगिका-याींनी सु्का केली असून उक्त ववकलाींग 
मुलाींमध्ये १६ परुुि व एका मदहलेचा समावेर् असून त्यापैकी कोणी अींि, अपींग, 
मूकबिीर तर कोणी मतीमींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबईतील पोलीस ठाण्याींच्या अमभलेखात 
सदर घ्नेची नोंद आढळून आलेली नाही. तथावप, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
येथील लोणी व्यींकनाथ मर्वारात तसेच मर्रसगाव बोडखा मर्वारात पारिी वस्ती 
तसेच र्तेकऱ्याींच्या वस्तीवरुन दद.२८.९.२०१६ रोिी एकूण २९ वेठबबगार 
कामगाराींना व त्याींच्या सोबतच्या एका ३ विाशच्या लहान मुलास ताब्लयात घेण्यात 
आलेले आहे. 
     ताब्लयात घेण्यात आलेले लोक हे परप्राींतीय व काही महाराषरीयन आहेत. 
त्यामध्ये काही मतीमींद, काही अपींग व भोळसर असून ते त्याींचे नाव, गाव 
साींगण्यास असमथश आहेत. 
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(३) या प्रकरणी लोणी व्यींकनाथ मर्वारातील व मर्रसगाींव बोडखा, ता. श्रीगोंदा 
येथील एकूण ९ आरोपीवर श्रीगोंदा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ४६२/२०१६ व 
भादींवव कलम ३४२, ३७४, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल असून तपासावर आहे. सध्या 
सदर वेठबबगार कामगार याींना र्ासकीय मभक्षकेरु जस्वकार कें द्र, फुलेनगर, पुणे 
येथे ठेवण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
िसांतदादा सहिारी साखर िारखाना (जि.साांगली)  

येथील साखरेची झालेली चोरी 

(७) *  ६९७१५   श्री.शरददादा सोनािणे (िुननर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगलीतील सींिय नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वसींतदादा पा्ील 
र्ेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या गोडाऊन क्रमाींक ५, ७, व १५ मध्ये सील 
करून ठेवलेली ३ को्ी २९ लाख रूपयाींची साखर चोरी झाल्याचे माहे िुलै, २०१६ 
च्या रे्व्च्या आठवड्यात वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी उत्पादन रु्ल्क ववभागाच्या अिीक्षक्ष का श्रीमती उिा 
मौंदेकर याींनी तत्कामलन व्यवस्थापकीय सींचालक कमलाकर भा्े-पा्ील, व्ही.डी. 
चव्हाण व गोदाम रक्षक एस.्ी.पा्ील अर्ा नतघाींववरोिात तक्रार नोंदववली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी उत्पादन रु्ल्क ववभागाचे सहाय्यक आयुक्त उज्वल 
उके, पोलीस उप अिीक्षक सुहास बावचे व पोलीस ननरीक्षक प्रदीपकुमार िािव 
याींच्या उपजस्थतीत गोदामाच्या करण्यात आलेल्या पींचनाम्यात कोणत्या बाबी 
नमूद करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच सदर चोरीचा तपास पूणश झाला आहे काय, असल्यास, तपासाचे 
ननषकिश काय आहेत व तक्रार करण्यात आलेल्या सींबींिीत अगिकाऱ्याींववरुध्द 
र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) अिीक्षक, कें द्रीय उत्पादन रु्ल्क 
ववभाग, साींगली याींनी वसींतदादा साखर कारखाना प्रर्ासनाने ग्राहकाींकडून वसूल 
केलेल्या कें द्रीय उत्पादन रु्ल्काची रक्कम भरली नाही म्हणनू कें द्रीय उत्पादन 
रु्ल्क करवी कायदेर्ीरररत्या १६,४७० जक्वी्ं ल साखर (अींदािे रुपये 
३,२९,४०,०००/-) असलेले कारखान्याचे गोडाऊन क्र. ५, ७, १५ मसलबींद केले होते. 
तदनींतर सदरची मसलबींद साखर सहाय्यक आयुक्त, कें द्रीय उत्पादन रु्ल्क व 
सेवा कर साींगली याींची कोणतीही पूवश परवानगी न घेता वसींतदादा र्तेकरी 
साखर कारखान्याच्या अगिकाऱ्याींनी सदरचे मसलबींद गोडाऊनचे मसल काढून 
त्यामिील िप्त असलेली साखर हलवून र्ासकीय पारीत केलेल्या आदेर्ाचा 
िाणीव पूवशक भींग केला असल्याचे ननदर्शनास आले. त्यासींदभाशत दद.२६/०७/२०१६ 
रोिी सींियनगर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ८६/२०१६ भा.दीं.वव.सीं. कलम ४५४, ४५७, 
३८०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
    सदर प्रकरणी तपासाअींती प्रत्यक्षात साखर चोरीस गेली नसल्याचे व  कें द्रीय 
उत्पादन रु्ल्क ववभाग, साींगली याींनी मसलबींद केलेले गोडाऊनमध्ये पावसाच्या 
पाण्याची गळती सुरु झाल्याने पावसामुळे िप्त साखर मभिून नकुसान होऊ नये 
याकररता कारखाना पररसरातील अन्य गोडाऊन मध्ये सुरक्षक्षत ठेवल्याचे ननषपन्न 
झालेले आहे. तपासात गैरसमितुीने कफयाशद नोंद झाल्याने व त्यानुसार पुरावे 
उपलब्लि झाल्यानींतर गुन्ह्याची ‘क’ वगाशत अींनतम समरी ममळणेसाठी मा. मुख्य 
न्यायदींडागिकारी, साींगली याींचे न्यायालयात अहवाल सादर करुन गुन्ह्याची 
ननगशती केलेली आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जिल्हयातील तीरमली (नांदीिाले) समािातील िुटूांबाांना 

 िात पांचायतीने िाळीत टािल्याबाबत 
  

(८) *  ६९८१६   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयातील तीरमली (नींदीवाले) समािातील २५ कु्ूींबाींना िात 
पींचायतीने मागील काही विाशपासून वाळीत ्ाकल्याने १०९ लोकाींना िाच सहन 
करावा लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर समािातील पींचाच्या कमशठ भूममकेमुळे या कु्ूींबाींतील मुले 
व मुलीींचे वववाहही होत नसल्याचे तसेच कुीं ्ूींबाच्या अन्य दठकाणच्या 
नातेवाइशकाींनादेखील समािातनू बदहषकृत करण्यात आले असल्याचे ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तीरमली समािातील मींगल बापू गायकवाड या तरूणीसह 
अन्य काहीींनी जिल्हागिकारी, अहमदनगर याींचेकड ेऑक््ोबर, २०१६ च्या पदहल्या 
आठवडयात एक सववस्तर ननवेदन देवनू तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार पढेु कोणती कारवाइश करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४)  सदर बाबत उपववभागीय पोलीस अगिकारी, किशत ववभाग, किशत याींचेकड े  
दद. १९.१०.२०१६ रोिी तक्रारी अिश दाखल झालेला होता. तक्रारीच्या अनुिींगाने  
सखोल चौकर्ी करून दद. २५.१०.२०१६ रोिी श्रीगोंदा पो.स््े.ला गु.र.नीं. ५१५/१६ 
भादींवव कलम १५३(अ), ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आलेला 
आहे. सदर गुन्ह्यात एकुण १० आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असुन 
गुन्ह्याचा तपास चालु आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
आष्ट्टी (जि.गिधचरोली) येथील गुरुसाई िॉलेि ऑफ टेजननिल एज्यिेुशन 

सोसायटीच्या सांचाभलिेने भशष्ट्यितृ्तीत िेलेला गैरव्यिहार 
  

(९) *  ६६६७३   श्री.वििय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जि.गडगचरोली) येथील गुरुसाई कॉलेि ऑफ ्ेजक्नकल एज्यकेुर्न 
सोसाय्ीच्या सींचामलका भाग्यलक्ष्मी गुींडूवार तोकलावार याींना रुपये २ को्ी, ४३ 
लाखाच्या मर्षयवतृ्ती अपहार प्रकरणी स्थाननक गुन्हे र्ाखेच्या पथकाने अ्क 
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केल्याचे ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गडगचरोलीचे आददवासी प्रकल्प ववकास अगिकारी याींनी जिल्हयातील 
२५ को्ी रुपयाींचा मर्षयवतृ्ती गैरव्यवहार ननदर्शनास आणला असून उक्त 
प्रकरणाींमध्ये अनेक सींस्था चालक/प्राचायश/समािकल्याण ववभागाचे वररषठ 
अगिकारी अर्ा एकूण ३५ िणाींना अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने उपरोक्त प्रकरणाींची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 

आष्ी (जि. गडगचरोली) येथील गुरूसाई  कॉलेि ऑफ ्ेजक्नकल 
एज्यकेुर्न सोसाय्ीच्या सींचामलका भाग्यलक्ष्मी गुींडूवार तोकलावार याींना      
रूपये २,४१,०६,२००/- मर्षयवतृ्ती अपहार प्रकरणी ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी 
अ्क करण्यात आली आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  सदर प्रकरणी, मर्षयवतृ्ती अफरातफर सींबींिात यातील सींस्थाचालक व 
प्राचायश याींनी प्रत्यक्षात कॉलेिला ववद्याथी नसताना सुद्धा ववद्यार्थयाांचे ्ी.सी., 
माकश लीस्् व िातीच्या प्रमाणपराच्या झेरॉक्स प्रती गावागावातनू गोळा करून 
त्याआिारे नाममार कॉलेिला ॲडममर्न दाखवनू ईन्कम व गॅप प्रमाणपर 
बनाव् तयार करून त्याआिारे मर्षयवतृ्ती करीता ऑनलाईन फॉमश सादर केले . 
त्या कागदपराींची समाि कल्याण, प्रकल्प कायाशलयाच्या वररषठ अगिकारी 
/कमशचारी याींनी पडताळणी न करता सींगनमताने मर्षयवतृ्ती मींिुर करून 
र्ासकीय रकमेचा अपहार केला असे तपासात ननषपन्न झाल्याने त्याींचे ववरूद्ध 
एकूण ९ गुन्हे दाखल करून त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सदर 
आरोपीींववरूद्ध मा. न्यायालयात दोिारोपपर सादर केले आहे. गुन्हे न्यायप्रववषठ 
आहेत. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोमेश्िरनगर (ता.बारामती, जि.पुणे) तसेच पनिेल (निी मुांबई) येथील 
गुांतिणिूदाराांच्या ठेिी पॅनिािा नलबििून परत भमळिनू देण्याबाबत 

  

(१०) *  ६७५३८   श्री.बाबुराि पाचणे (भशरुर), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोमेश्वरनगर (ता.बारामती, जि.पुणे) येथील पॅनकाडश क्लब या कीं पनीने िादा 
व्याि देण्याचे आममि दाखवून गुींतवणकूदाराींची सुमारे २५ को्ी रुपयाींची 
फसवणकू केली असल्याचे ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पनवेल (नवी मुींबई) मिील हिारो ग्राहकाींना नऊ विाशत नतप्प् 
रक्कम ममळण्याचे आममि दाखवून फसवणकू करणाऱ्या पॅनकाडश क् लब ववरोिात        
माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध् ये वा त्या दरम्यान अनेक तक्रारी करण्यात आल्याचे 
ही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िादा व्यािाच्या आममिाला बळी पडून रे्तकरी, रे्तमिूर, 
वविवा, ननवतृ्त कमशचारी इत्याददींनी सदर पॅनकाडश क्लबमध्ये गुींतवणकू केली 
असून गुींतवणकूीची मुदत सींपून विश उल्ले तरी या भागातील गुींतवणकूदाराींना 
कीं पनीकडून एक रुपयाही परत ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच पॅनकाडश क्लब कीं पनीने मेडीक्लेम पॉलीसी देण्याचे मान्य करुनही उक्त 
पररसरात एकाही गुींतवणकूदाराला मेडीक्लेम पॉलीसी ममळालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार 
गुींतवणकूदाराींचे पैसे पॅनकाडश क्लबकडून परत ममळवनू देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      सोमेश्वरनगर (ता.बारामती, जि.पुणे) येथील पॅनकाडश क्लब या कीं पनीने 
िादा व्याि देण्याचे अममि दाखवनू गुींतवणकुदाराींची सुमारे २५ को्ी रुपयाींची 
फसवणकू केली असल्याबाबत पुणे ग्रामीण जिल्हा कायशक्षरेात तक्रार अथवा गुन्हा 
नोंद नाही. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
पॅनकाडश क्लब या कीं पनीने िादा व्याि देण्याचे  आममि दाखवनू 

गुींतवणकूदाराींची फसवणकू केल्याबाबत एकच तक्रार अिश ११२ सभासदाींनी ममळून 
पनवेल र्हर पोलीस ठाणे येथे  माहे ऑक््ोबर, २०१६  मध्ये दाखल केल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी गैर अिशदार याींच्याकड े चौकर्ी केली असता        
ददनाींक २९/०२/२०१६ रोिी मसक्युरी्ीि ॲण्ड एक्सचेंि बोडश ऑफ इींडडया (SEBI) 
मुींबई याींनी पॅनकाडश क्लब मल.याींच्या सभासदाींची मॅच्युरी्ी रक्कम ३ मदहन्याच्या 
आत त्याना परत करण्याबाबत आदेर् केला होता या आदेर्ाच् या ववरोिात 
पॅनकाडश क्लब मल.याींनी मसक्यरुर्ी अपीले् रीब्लयुनल को श् मुींबई याींच्याकड े
Aplication No.१९३/२०१६ नींबर ५२,५३/२०१६ अन्वये अवपल दाखल केले असून 
मा.मसक्युरर्ी अपीले् रीब्लयनुलने सदर दाव्यामध्ये पढुील सुनावणी तारखेपयांत 
(दद.०५/१२/२०१६) तात्पुरता स््े आदेर् ददलेला आहे. पोलीस स््ेर्नला दाखल 
तक्रार अिाशच्या अनिुींगाने तक्रारदाराींकड े अगिक चौकर्ी करुन त्याींच्याकडून 
कागदपर प्राप्त करुन घेण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील अभभिीत समुहाने िराराचे उल्लांघन िरुन  

ररलायनस इनराला िेलेला िीि पुरिठा 
  

(११) *  ६७१३२   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशिी), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील अमभिीत उद्योगसमुहाने एमएडीसी सोबत केलेल्या 
कराराचे एमएडीसीला कोणतीही पूवशसूचना न देता माहे नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये 
उल्लींघन केले असून ममहानचा ववद्यतु पुरवठा खींडीत करुन ररलायन्स इन्राला 
त्या वविेचा पुरवठा सुरु केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्यामुळे एमएमडीसीचे रु.९१० को्ीींचे नकुसान झाले असून 
त्यासींदभाशत मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी ददनाींक १९ ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास मा.उिाश मींत्रयाींना पर ददले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अगिक चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकिश काय आहेत, त्यानसुार अमभिीत उद्योग 
समूहावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अमभिीत उद्योगसमुहाने एम.ए.डी.सी. सोबत केलेल्या 
कराराचे उल्लींघन करुन ववद्युत पुरवठा सन २०१३ मध्ये बींद केला होता. 
(२) होय. 
(३), (४), व (५) या प्रकरणी महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीमाफश त कायशवाही 
सुरु असून महाराषर वीि ननयामक आयोगाकड ेअमभिीत उद्योग समुहाकडून रु. 
९१० को्ीची भरपाई ममळणेबाबत दावा केला आहे. 
 

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

िोंबबिली येथील स्थाननि आगरी समािाची िमीन एिा खासगी  
वििासिाने बेिायदेभशरररत्या ताब्यात घेतल्याबाबत 

  

(१२) *  ७१०६१   श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली येथील काही गावाींमिील स्थाननक आगरी समािाची िमीन एका 
खासगी ववकासकाने बेकायदेमर्रररत्या ताब्लयात घेतल्या प्रकरणी वनराई पोलीस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महसूल ववभागाचे काही अगिका-याींच्या सींगनमताने 
बनाव् कागदपर े बनवनू स्थाननक नागरीकाींची फसवणकू करुन त्यादठकाणी 
वस्ती उभारण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, 
चौकर्ीनुसार र्ासनाने दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ठाणे पोमलस आयुक्तालयातील पररमींडळ-३ कल्याण 
येथील पोमलस स््ेर्नमध्ये डोंबबवली येथील काही गावाींमिील स्थाननक आगरी 
समािाची िमीन एका खािगी ववकासकाने बेकायदेमर्ररीत्या ताब्लयात घेतल्या 
प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची तक्रार अगर गुन्हा दाखल झालेला नाही. 
(२), (३), (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथे भशक्षिाांच्या मोचाािर िरण्यात आलेला लाठीहल्ला 

  

(१३) *  ६५१२८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशिी), श्री.वििय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोि), श्री.डि मल्लीिािूान रेड्िी (रामटेि), 
श्री.सुननल भशांदे (िरळी), श्री.जितेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजित पिार 
(बारामती), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राणािगिीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मांगेश 
िुिाळिर (िुलाा), श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), िॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.नरहरी 
झझरिाळ (ददांिोरी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (ििात), 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सुरेश हाळिणिर 
(इचलिरांिी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), िॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू, श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), 
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.सांिय पोतनीस (िभलना), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हनुमांत िोळस (माळभशरस), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सरदार ताराभसांह (मुलुांि), श्री.उल्हास 
पाटील (भशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील पार ठरलेल्या ववना अनदुाननत उच्च माध्यममक र्ाळा, कननषठ 
महाववद्यालय आणण अनदुाननत,  ववना अनदुाननत तकुडया, ववभागाची यादी 
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र्ासनाने िादहर करण्याबाबत  तसेच पार र्ाळा-महाववदयालयाींतील मर्क्षकाींना 
१०० ्क्के अनदुान देण्याबाबत राज्य कायम ववना अनदुाननत उच्च माध्यममक 
व कननषठ महाववदयालय र्ाळा कृती सममतीने आझाद मैदानात बेमुदत िरणे 
आींदोलन सुरु केले असल्याचे ददनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील ववना अनदुाननत माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळा, वगश 
तुकड्याींना अनदुान देण्याच्या तसेच महाराषर राज्य (कायम) ववना अनदुाननत 
र्ाळाींच्या अनुदानासींदभाशत ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या िाचक आदेर् रद्द 
करुन ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ च्या र्ासन ननणशयानुसार घोवित र्ाळाींना 
प्रचमलत िोरणाप्रमाणे अनदुान देणे व अघोवित र्ाळाींना अनदुान घोवित करावे, 
या मागणीसाठी दद. ४ ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास औरींगाबाद येथील 
मींरीमींडळ बैठकीवर मर्क्षकाींनी काढलेल्या मोचाशला पाींगववण्यासाठी केलेल्या 
लाठीचािशमध्ये ४० मर्क्षक िखमी झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मोचाशवर पोमलसाींनी अमानुिपणे लाठीचािश करुन ५९ 
मर्क्षकाींवर ३०७ सारखे कलम लावनू मर्क्षकाींना गुन्हेगारासारखी वागणकू 
ददल्याच्या ननिेिाथश जिल्ह्यातील ५७ ववनाअनदुाननत र्ाळा बींद ठेवण्यात आल्या 
होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तद्नुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर मोचाशदरम्यान मर्क्षक मोचेकरी याींनी प्रक्षोभक वक्तव्य करुन गचथावणी 
ददल्यामुळे मोचेकरी प्रक्षोभक झाले व त्याींनी पोलीस अगिकारी कमशचारी याींना 
अरेरावी व िक्काबुक्की करुन दगडफेकी केली व त्यात पोलीस कमशचारी गींभीर 
िखमी झाले, सदर पररजस्थती ननयींरणात आणण्यासाठी पोलीसाींनी सौम्य बळाचा 
वापर केला त्यामध्ये कोणीही मर्क्षक िखमी झाल्याचे तसेच कोणत्याही 
मर्क्षकाचा मतृ्यू झाल्याचे तपासात आढळून आले नाही. 
(३) व (४) र्ाळा बींद होत्या हे खरे आहे.  मोचेकऱ्यापैकी ज्या मर्क्षकाींनी कायदा 
हातात घेऊन पोलीसाींवर दगडफेक करुन पोलीसाींना गींभीर िखमी केले व 
िनतेच्या मालमत्तेचे नकुसान केल्या प्रकरणी मस्ीचौक औरींगाबाद पोलीस 
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स््ेर्न येथे गु.र.नीं. ४२२/२०१६ कलम ३०७, ३५३, ३३३, ३३६, ३३७, ३४१, २९४, 
१४३,१४७,१४८,१४९ भादवव सह कलम वप्रव्हेंर्न ऑफ डॅमेि ्ू पब्ललीक प्रॉप्ी 
ॲक्् १९८४ चे कलम ३,४ व कक्रमीनल लॉ अमेंन्डमें् ॲक्् १९३२ चे कलम ७ 
सह कलम १३५ मपोका अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईमध्ये रेल्िे, एअरपोटा येथे नोिरी देण् याचे आभमर् दाखिून सुभशक्षक्षत 

बेरोिगाराांची िरण्यात आलेली फसिणिू 

(१४) *  ६८८९३   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये सावशिननक दठकाणी, रेल्वे व एअरपो श् इत्यादीमध् ये सुपरवायझर, 
लोडर, काींऊ्र स् ्ाफ व हाऊसककीं पीींगची नोकरी देण् याचे आममि दाखवनू ववववि 
प्रकारच्या खोट्या िाहीरातीचे फलक लावनू सुमर्क्षक्षत बेरोिगार तरुण 
तरुणीकडुन रक्कम घेऊन फसवणकू केली िात असल् याचे ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच घा्कोपर येथील तलार् फॅमसमल्ी या िादहराती खाली श्री.ववघ् नेर् 
ददपक चौगले आणण इतर तरुणाींची नोकरीचे आममि दाखवून हिारो रुपये घेवून 
फसवणकू करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी खोट्या िाहीरातीखाली आणण उक्त कीं पनीच् या 
नावाखाली तरुण सुमर्क्षीत बेरोिगाराींची फसवणकू करणा-या अवैि कीं पनीववरुध् द 
आणण कीं पनीच् या मालकाववरुध् द कारवाई करण् याची मागणी स् थाननक 
लोकप्रनतननिीनी माहे ऑगस् ्, २०१६ मध्ये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, र्ासनाने सदर कीं पनी व कीं पनीच् या मालकाववरुध् द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच भववष यात खोट्या िाहीराती देवून 
सुमर्क्षीत बेरोिगार तरुण व तरुणीची फसवणकू होव ू नये यासाठी र्ासनाने 
कोणती प्रनतबींिात् मक उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) व (४) सदर प्रकरणी पींतनगर पोमलस स््ेर्न हदद्दत अद्याींपयांत खो्या 
िादहरातीखाली आणण उक्त कीं पनीच्या नावाखाली तरुण सुमर्क्षीत बेरोिगाराींची 
फसवणकू करणाऱ्या अविै कीं पनीववरुद्ध आणण कीं पनीच्या मालकाववरुद्ध कारवाई 
करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींची मागणी अद्याप अप्राप्त आहे. 
      तथावप, खो्या िादहराती देवनू नोकरीचे आममि दाखवणाऱ्या तलार् 
फॅमसमल्ी कीं पनीच्या मालकाववरुद्ध प्राप्त कफयाशदीच्या अनुिींगाने पींतनगर पोमलस 
स््ेर्न येथे गु.र.क्र. ३७५/१६ भादींववस कलम ४२०, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद 
करण्यात आला असून गुन्हयाचा अगिक तपास सुरु आहे. 
     अर्ा प्रकारच्या खो्या िादहरातीींना िनतेने बळी पडू नये याकररता प्राप्त 
कफयाशदीच्या अनिुींगाने पोमलस ठाणे स्तरावर तसेच पररमींडळ स्तरावर िनिागतृी 
मोहीम, ववद्याथी व पालक बैठक घेण्यात येतात. तसेच फसव्या िादहराींतीबाबत 
तक्रार आल्यास त्यावर तात्काळ कायशवाही करण्याच्या सूचना/आदेर् पररमींडळ 
स्तरावरुन देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई विमानतळ पररसरात इमारतीच्या उांची मयाादेचे उल्लांघन  
िरणा-या वििासिािर िारिाई िरण्याबाबत 

(१५) *  ६५३६२   अॅि.आभशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली 
पूिा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववमानतळािवळील पररसरात इमारतीच्या उींचीवर मयाशदा असतानाही 
उींच इमारती बाींिल्याने ववमानाींच्या उड्डाणाींमध्ये अडचणी ननमाशण होत असल्याने 
ववमानतळ प्रागिकरणाने ६० उींच इमारतीींना नो्ीस बिावल्याचे ददनाींक १० 
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारती बाींिताींना सींबींगित ववमानतळ प्रागिकरणाकडून 
परवानगी घेण्यात आली होती काय, 
(३) असल्यास, उींचीच्या मयाशदेचे उल्लींघन करणा-या ववकासकाींवर व त्याींना मदत 
करणा-या सींबींगित अगिका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) या सींदभाशत डायरेक््र  िनरल, मसव्हील एव्हीर्न 
याींचेकडून नो्ीसा बिावणेत आलेल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी दद. एअरक्राफ्् (डडमॉमलर्न व ऑबस्रक्र्न 
कॉज्ड बाय बबल्डीींग ॲण्ड रीि) रुल्स १९९४ अींतगशत कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
      ववमानतळ प्रागिकरणाच्या प्रभाव क्षेरात येणाऱ्या इमारतीींचे आराखड े
मींिूर करताना महानगरपामलकेमाफश त ववमानतळ प्रागिकरणाकडून उींचीबाबतचे 
नाहरकत प्रमाणपर  प्राप्त करण्याववियी अ् आय.ओ.डी. मध्ये घालणेत येते. 
त्याचप्रमाणे इमारतीच्या उींचीबाबत नाहरकत प्रमाणपर ववमानतळ  
प्रागिकरणाकडून देणेत येते. त्यामुळे याबाबत ननजश्चत वस्तूजस्थतीची पडताळणी 
करुन सींबींगित प्रागिकरणाकडून पढुील कायशवाहीची ददर्ा ठरववणेत येत आहे. 

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

भसििोने ननविदा न िाढताच िोपरखरैणे येथील भूांखि  
ररलायनस इांिस्रीिला ददल्याबाबत 

  

(१६) *  ६७२२६   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसडकोने नवी मुींबइशतील कोपरखरैणे सेक््र १४ मिील ३८ हिार ५५७ वगश 
मी्रचा भूखींड ननववदा न काढताच ररलायन्स इींडस्रीिला सन २००४ मध्ये ददला 
असल्याने २९ को्ी रूपयाींचे नुकसान झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइश डीस्पोझल ऑफ लँड रेग्युलेर्न कायद्यानुसार कोणतीही 
सरकारी िममन एखादया व्यजक्तला ककीं वा कीं पनीला द्यावयाची असेल तर ननववदा 
काढणे बींिनकारक असुन ववमर्ष् पररजस्थतीमध्ये ननववदा प्रकक्रया न राबववता 
भूखींड िारी करण्यात आला तर त्या भूखींडाच्या आिबूािूला असलेल्या इतर 
भूखींडाच्या ववक्रीचा िो सवाशगिक दर असेल त्यापेक्षा कमी दराने भूखींड देता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररलायन्स इींडस्रीिसाठी मसडकोने १५ हिार रूपये प्रनतवगश मी्र 
असलेला भूखींड अवघा ५ हिार रूपये प्रनतवगश मी्र प्रमाणे ददल्यामुळे २००४ 
मध्ये ज्या िममनीची ककीं मत ६० को्ी रूपये असायला हवी होती ती िममन 
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केवळ २९ को्ी रूपयाींना ररलायन्स इींडस्रीला देण्यात आल्यामुळे मसडकोला 
सुमारे २९ को्ी रूपयाींचे आगथशक नकुसान झाले आहे असे महालेखा पररक्षकाींच्या 
अहवालातनू स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ‘मुींबइश तपास’ चे सींपादक आणण समािसेवक श्री. राि ू ममश्रा 
याींनी मा. मुख्यमींरी, प्रिान सगचव, नगरववकास आणण मसडकोचे तत्कालीन 
व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्याकड ेलेखी तक्रार दाखल करून या भूखडाींचा ताबा 
रद्द करण्याबाबत व या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सवश सींबींगित मसडकोच्या 
अगिकाऱ् याींवर ष्टष्ाचारववरोिी कायद्यानुसार कारवाइश करण्याबाबत लेखी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुिींगाने र्ासनाने कोणती कारवाइश केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) नवी मुींबई िमीन ववननयोग ववननयम, 
१९७५ च्या प्रकरण क्र. IV मिील कलम ४ प्रमाणे एखाद्या कीं पनीच्या समुहास 
ककीं वा व्यक्तीस भूखींडाचे वा्प ननववदा पध्दतीने ककीं वा सावशिननक मललावाद्वारे, 
त्याींचे वयैजक्तक मागणी अिश ववचारात घेऊन करण्याची तरतदू समाववष् होती. 
त्यानुसार सींचालक मींडळाच्या मान्यतेने भूखींडाचे वा्प मे.ररलायन्स इींडस्रीि 
मल. याींना     सन २००३ मध्ये करण्यात आले होते. 
        परींत ूभारताचे ननयींरक व महालेखा पररक्षक याींनी सन २००५-०६ च्या 
अहवालामध्ये सदर भूखींडाचे वा्प हे बािारभावापेक्षा कमी दराने करण्यात आले 
आहे व मसडकोला त्यामुळे रु.२८.४२ को्ीींचे नकुसान झाले आहे असा आक्षपे 
नोंदववला आहे. 
(४) व (५) 
प्रश्नभाग क्र.(४) मध्ये नमूद केलेले ननवेदन प्राप्त झाले आहे. तसेच, प्रस्ततु 
प्रकरणी भारताचे ननयींरक व महालेखा पररक्षक याींनी सन २००५-०६ च्या 
अहवालामिील आक्षेपाच्या अनिुींगाने सावशिननक उपक्रम सममतीच्या दहाव्या 
अनपुालन (२०१५-१६) अहवालातील मर्फारर्ीनुसार खालीलप्रमाणे कायशवाही सुरु 
आहे : 
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(अ)  मसडको, नवी मुींबई याींनी मे.ररलायन्स इींडस्रीि मल. याींना केलेल्या 
भूखींड वा्पामध्ये दोिी असलेल्या अगिकाऱ्याींची चौकर्ी करण्यासाठी 
मसडकोच्या स्तरावर सेवाननवतृ्त मुख्य सगचव, महाराषर र्ासन व 
सेवाननवतृ्त प्रिान सगचव, वविी व न्याय ववभाग याींची दद.१६.८.२०१६ 
रोिी सममती गठीत करण्यात आली असून सममतीचा अहवाल अद्याप 
अप्राप्त आहे. 
(ब) मसडकोला झालेल्या रु.२८.४२ को्ीच्या नकुसानीची वसूली 
करण्यासाठी ररलायन्स इींडस्रीि मलमी्ेडला मसडकोकडून भूखींडवा्प 
रद्दबातल करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आली आहे. तसेच, ररलायन्स 
कम्यनुनकेर्न इन्रास्रक्चर मलमी्ेडला बकँ हमीची रक्कम रु.२८.४२ 
को्ी िप्त करण्यासाठी कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली आहे. 
तथावप, मे.ररलायन्स इींडस्रीि मलमी्ेड व ररलायन्स कम्यनुनकेर्न 
इन्रास्रक्चर मलमी्ेड याींनी मसडकोच्या ननणशयाववरुध्द मा.उच्च 
न्यायालयात रर् यागचका क्र.४२३२/२०१६ दाखल केली असून प्रकरण 
सध्या न्यायप्रववष् आहे. 

(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
िसई तालुनयातील रािोिी समुद्रात ि धचांचोटी धबधब्यािर  

सहलीांसाठी गेलेल्या तरुणाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(१७) *  ६९९२४   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई तालुक्यातील रािोडी समुद्र ककनाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेलेल्या चार 
अल्पवयीन मुलाींचा तसेच वसई पूवेकडील गचींचो्ी िबिब्लयावर सहलीसाठी 
गेलेल्या दोन तरुणाींचा बुडून मतृ्यू झाल्याची बाब ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींनी गचींचो्ी िबिबा पयश् काींसाठी कायमस्वरुपी बींद 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार मतृ्यू पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना आगथशक मदत 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ११ ऑगस्् रोिी अनाशळा सागरी पोलीस 
स््ेर्नअींतगशत असलेल्या ववरार पजश्चमेकडील रािोडी समुद्राचे पाण्यात बुडुन चार 
पयश् काींचा मत्यू झाल्याचे ननदर्शनास आलेले आहे. तसेच ददनाींक १० ऑगस््, 
२०१६ रोिी वसई पुवेकडील वळीव पोलीस स््ेर्न अींतगशत असलेल्या गचींचो्ी 
िबिबा येथे कफरण्यासाठी गेलेल्या दोन व्यक्तीींचा पाण्यात बुडून मत्यु झाल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे. 
(२) अर्ा प्रकारची मागणी अथवा सींबींिीत पोलीस स््ेर्नला प्राप्त झालेली नाही. 
(३) रािोडी कळींब बबच येथे कफरण्यासाठी समुद्रककनारी आलेल्या पयश् काींचा 
समुद्राच्या पाण्यात ला्ेसोबत बुडून मतृ्यु झाल्याने अनाशळा सागरी पो.स््े. येथे 
ददनाींक १२.०८.२०१६ रोिी अ.म.ृ ६२/२०१६ अींतगशत भा.दीं.वव. कलम १७४ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
      गचींचो्ी येथे पयश् क पाण्यात पोहण्यासाठी गेले असता पाण्याचा अींदाि न 
आल्याने ते पाण्यात बडूुन मयत झाले.  याप्रकरणी वळीव पो.स््े. येथे ददनाींक 
१०.०८.२०१६ रोिी अ.म.ृ १४९/२०१६ अींतगशत भा.दीं.वव. कलम १७४ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
      उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी पढुील तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मु.पो.शहापूर (ता.िसारा) येथे महावितरण शाखेच्या िननष्ट् ठ 
 अभभयांत्याला लाच घेताना झालेली अटि 

  

(१८) *  ६९०४४   श्री.सरदार ताराभसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.र्हापूर (ता.कसारा) येथील महाववतरणाच् या उपववभाग अींतगशत येणा-या 
कसारा र्ाखेचे कननष ठ अमभयींता ननतीन फड व लाईनमन मनोहर उबाळे याींना 
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३००० रुपयाींची लाच घेताना ठाणे ववभागाच् या लाचलूचपत प्रनतबींि ववभागामाफश त 
तानािी नगर ववभागात असलेल् या महाववतरणाच् या कायाशलयात ददनाींक १३ 
आक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त् यासुमारास पकडण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आरोपीींकड ेज्ञात स् रोतापेक्षा िास् त सींपत् ती असल् या प्रकरणी 
त्याींच्या ननवासाची तसेच अन् य दठकाणच् या सींपत् तीची मोिणी करण् यात आली 
आहे काय तसेच कननष ठ अमभयींता ननतीन फड व लाईनमन मनोहर उबाळे याींचे 
ववरुध् द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. मार, सदर घ्ना कसारा, ता. 
र्हापूर, जि. ठाणे येथे घडलेली आहे. 
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक ननतीन वाळीबा फड याींच्या भाडतेत्वावरील घराच्या 
झडतीमध्ये रूपये ५०,७००/-रकमेच्या गहृउपयोगी वस्तू व रूपये ५०००/-
रोख  तसेच आरोपी लोकसेवक मनोहर सखाराम उबाळे याींच्या भाडतेत्वावरील 
घराच्या झडतीमध्ये रूपये  ३४,९०५/- रकमेच्या गहृउपयोगी  वस्तू असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे. 
     सदर दोन्ही आरोपी लोकसेवकाींववरूध्द कसारा पोमलस स््ेर्न, येथे 
लाचलुचपत प्रनतबींिक अगिननयमातील प्रचमलत तरतदुीनसुार गुन्हा नोंद करून 
अ्क करण्यात आली आहे.  यामर्वाय मुख्य अमभयींता, महाराषर राज्य ववद्यतु 
ववतरण कीं पनी मयाशददत, मुींबई याींनी या आरोपी लोकसेवकाींना अ्क केल्याच्या 
ददनाींकापासून ननलींबबत केले आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. 

----------------- 
  
राज्यातील सुमारे दीि लाख साखर िामगाराांची १५ टनिे िेतनिाढ िरण्याबाबत 

  

(१९) *  ६९७०९   श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगाराींचे १५ ्क्के वेतनवाढ करण्याचा 
ननणशय नकुताच साखर कामगार प्रनतननिी मींडळ, साखर कारखानदार व र्ासन 
प्रनतननिी याींच्या बरपक्षीय सममतीने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणशयाची अींमलबिावणी अद्यापी झाली नसल्यामुळे 
कामगार सींघ्ना र्ासन ननणशयाच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणशयावर किीपयांत अींमलबिावणी होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१)  साखर कारखान्यातील कामगाराींच्या 
मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या बरपक्षीय सममतीने साखर 
कारखान्यातील कामगाराींच्या वेतनवाढीसींदभाशत सादर केलेल्या मर्फारसीींचा 
अहवाल र्ासनास मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) र्ासनाची मान्यता प्राप्त होताच बरपक्षीय सममतीच्या मर्फारर्ीींची 
अींमलबिावणी करण्यात येईल.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बहृनमुांबई महानगरपाभलिेतील ई-ननविदेच्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२०) *  ७३२०२   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेत सन २०१३-१४ या विाशत ई-ननववदा काढण्यामध्ये 
गैरव्यवहार झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेतील अगिकाऱ्याींनी स्वत:च्या आय.डी. चा वापर न 
करता दसुऱ्याींच्या आय.डी.चा वापर करुन तसेच ननववदाींच्या कालाविीचा वेळ 
कमी करुन काही कीं रा्दरास कामे ममळवनू ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत तत्कालीन महानगरपामलका आयुक्त याींनी चौकर्ीचे 
आदेर् देऊन चौकर्ी सममती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सममतीमाफश त सदर चौकर्ी गेली २ विाशपासून चालु असुन 
चौकर्ी पूणश करुन दोिी अगिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याकररता हेतपूुरसपर ववलींब 
केला िात आहे तसेच बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या पी/उत्तर ववभागाचे 
सहाय्यक आयुक्त स्वत: या गैरव्यवहारास िबाबदार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
 



26 

(५) असल्यास, र्ासनाने सदर प्रकरणी दोिी अगिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील सन २०१३-१४ या 
विाशत ई-ननववदा प्रदमर्शत करण्यात अननयममतता झाली असल्याचे आरोप 
ठेवण्यात आले होते. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील अगिकाऱ्याींनी स्वत:च्या आय. डी. वापर न 
करता दसुऱ्याचा आय. डी. वापरुन तसेच ननववदेच्या कालाविीचा वेळ कमी करुन 
ननववदा प्रदमर्शत केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचे तत्कालीन आयुक्त याींच्या ददनाींक 
०५.१२.२०१४ व ०९.१२.२०१४ रोिीच्या आदेर्ानुसार, उपायुक्त (आपत्कालीन 
व्यवस्थापन), तत्कालीन उपायुक्त (सुिार), उपायुक्त (परर-२) व उपायकु्त (परर-
७) याींचा समावेर् असलेल्या सममतीमाफश त  खात्याींतगशत सवांकि चौकर्ी 
करण्याचे आदेर् पाररत करण्यात आले आहेत. 
(४), (५) व (६) सदर चौकर्ी प्रकरणी पी/उत्तर ववभागाचे तत्कालीन सहाय्यक 
आयुक्त याींच्यासह एकूण ८४ अगिकारी / कमशचारी याींच्याववरुध्द चौकर्ी प्रकक्रया 
सुरु आहे. 
सदर चौकर्ीचा आवाका मोठा असल्यामुळे चौकर्ी प्रकक्रयेस वेळ लागत आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सममतीमाफश त चौकर्ीची कायशवाही पूणश 
झाल्यानींतर त्यामध्ये दोिी आढळून आलेल्या कमशचाऱ्याींवर ननयमानुसार कारवाई 
करण्यात येईल. 
    तथावप, सदर गैरव्यवहारास पी/उत्तर ववभागाचे तत्कालीन सहाय्यक 
आयुक्त िबाबदार आहेत ककीं वा नाही याबाबत चौकर्ी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननजश्चत होईल. 
 

----------------- 
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मेे़. िेे़. एस. िब्ल्यु. ियगि पोटा भ े़ल. (भसांधदुगुा) या िां पनीने शासन  
ननणायातील अटीशतीचा भांग िेल्याबाबत 

  

(२१) *  ६९५३६   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मे. िे. एस. डब्लल्यु. ियगड पो श् मल. (मसींिदुगुश) या कीं पनीने ियगड बींदर 
ववकमसत करण्याबाबत ददनाींक २४ िनू, २००८ रोिी महाराषर मेरी ्ाईम बोडश 
याींच्यार्ी करारनामा स्वाक्षाींककत केला असून र्ासन ननणशयानुसार बींदर 
ववकासकाला प्रकल्प ग्रस्ताींसाठी सींपादीत केलेल्या िमीनीच्या १२५ ्क्के िममन 
ववकमसत करुन देणे, गावक-याींना प्रवार्ी िे््ी, प्रत्येक कुीं ्ुबातील एका 
व्यजक्तला नोकरी अथवा ठोक रक्कम देणे बींिनकारक असूनही कीं पनीने सदर 
सोयी सुवविा उपलब्लि करुन न ददल्याने ियगड - सडवेाडी येथील ग्रामस्थाींनी 
ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोिी ३ ददवसाचे उपोिण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे. िे.एस. डब्लल्यु. ियगड पो श् मल. या कीं पनीने र्ासन 
ननणशयातील अ्ी र्तीचा भींग केल्याने त्याींचा करारनामा रदद करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे. 
मे.िेएसडब्लल्यू ियगड पो श् मल. या कीं पनीने ियगड बींदर ववकमसत करण्याबाबत 
महाराषर मेरी्ाईम बोडश व मे. िेएसडब्लल्य ूियगड पो श् याींच्यामध्ये स्वाक्षाींककत 
करण्यात आलेला सवलत करारनामा हा ददनाींक २४.०६.२००८ रोिी करण्यात 
आला असल्यामुळे त्याबाबीींचा समावेर् या करारनाम्याींमध्ये नाहीत. 
(२) व (३) मजच्छमाराींना नुकसान भरपाई देण्यासींदभाशत अ्यास करण्यासाठी 
मेससश िे एस डब्लल्यु ियगड पो श् मलमम्ेड याींच्यामाफश त सेंरल मरीन कफर्ररि 
ररसचश इजन्््यु्  (CMFRI)   कोचीन या सींस्थेची ननयकु्ती करण्यात येत आहे. 
सदर  सींस्थेकडून अ्यास अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर, जिल्हागिकारी, रत्नागगरी 
याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत  करण्यात  आलेल्या  सममतीच्या  बैठकीत  
याबाबत ननणशय घेण्यात येईल. त्यामुळे करारनामा रद्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

----------------- 
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धुळे येथील चौगाि-मालेगाि मागाािर पोलीसाांचे गस्तीपथि तैनात िरण्याबाबत 
  

(२२) *  ६७८८९   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आभसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे येथील चौगाव - मालेगाव मागाशवर असलेल्या खींडरेाव बारीत रस्त्यावर 
झाड ेआडवी ्ाकून लु्मारीच्या घ्नेत दरोडखेोराींनी पाच िणाींना िखमी केले 
असून कुसूींबा येथील एक ककराणा व्यापा-याची गाडी अडवनू दीड लाखाची रक्कम 
पळववली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, काळगाींव-म्हसदी रस्त्यावर र्तेीमाल घेऊन िाणाऱ्या र्तेकऱ्याींच्या 
वाहनाींवर दगडफेक करून दरोडखेोर वारींवार लु्मारीचा प्रयत्न करीत असतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील लु्मारीच्या वाढत्या घ्ना लक्षात घेता चौगाव मालेगावीं-
काळगाींव-म्हसदी या मागाशवर पोलीसाींचे गस्तीपथक असावे अर्ी ग्रामस्थाींची गत 
तीन विाशपासूनची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पोलीसाींचे गस्तीपथक 
तैनात करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
दद. २/८/२०१६ रोिी रारी ९ ते ९.३० च्या दरम्यान िळेु जिल्हयातील चौगाव-
मालेगाव रोडवर ८-१० अज्ञात चोर्याींनी लाकड ेझाड ेआडवी ्ाकून रक अडवून 
त्यातील वाहनचालक व त्याींचे साथीदार तसेच मागून येणाऱ्या 
मो्रसायकलस्वारास काठी व कु-हाडीने मारहाण करुन सुमारे रु. १,४३,१००/- चा 
माल व रोख रुपये िबरीने लु्ून नेल्याचे ननदर्शनास आले आहे. या सींबिात 
एकूण ३ आरोपीींवर अ.क्र. २१८/२०१६ भा.दीं.वव. नुसार कलम ३९५, ३९७,४२७ 
अन्वये गुन्हा दाखल असून पूढील तपास सूरु आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
मार दद. ३१/०७/२०१६ रोिी काळगाींव-म्हसदी मागाशवर अज्ञात इसमाींनी झाडाची 
फाींदी आडवी ्ाकून म्हसदीकड े येणारे एक वाहन थाींबवून त्यातील ड्रायव्हरला 
मारहाण केल्याची खबर ममळाली असता त्यात कोणतेही तर्थय आढळून आले 
नाही. तसेच, याबाबत कोणाकडूनही सींबींगित पोलीस स््ेर्नला तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 

अर्ा प्रकारचे कोणतेही ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(४) घडलेल्या घ्ना लक्षात घेऊन सदर पररसरात रारी कुसूींबा ते मालेगाींव 
सरहद्दीपयांत सतत पेरोमलींग सुरु असते. त्याचप्रमाणे स्थाननक अिनाड ेगावाच्या 
मर्वारात रे्ड ्ाकून तात्परुती पोलीस चौकी तयार केली आहे. या चौकीस 
गस्तीवरील कमशचारी भे् देत असतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ददांिोशी, गोरेगाि पिूा (मुांबई) येथील टॉिसाच्या ननयमबाह्य बाांधिामाबाबत 

  

(२३) *  ६५९४१   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव पवूश (मुींबई) येथील ददींडोर्ी गावातील सी्ीएस नीं.१५७/३, १५७/६ 
(पी्ी),  १५८/८ (पी्ी), १५६/ए/११ (पी्ी) याक्षेरावर ३ ्ॉवसश उभारताना मसजव्हल 
एजव्हएर्नच्या उींचीसींदभाशतल्या ननयमाींचे,  ववकास ननयींरण ननयमाींचे तसेच 
एफएसआयचे उल्लींघन करून अनगिकृतररत्या उींच ्ॉवर उभारण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनगिकॄत बाींिकामाबाबत चौकर्ी करून सींबींगित 
दोिीींववरोिात कारवाइश करण्यात यावी तसेच देण्यात आलेली ओसी रद्द करण्यात 
यावी, अर्ा मागणीचे एक ननवेदन इफतेखार ए र्ाह या सामाजिक व मादहती 
अगिकार कायशकत्याशने उपप्रमुख अमभयींता भारतीय ववमान पतन प्रागिकरण 
पजश्चमी क्षेर, बीपी/डब्ललू एस/ एपी बॄहन्मुींबइश महानगरपामलका काींददवली पूवश, 
सहाय्यक आयुक्त पी/दक्षक्षण, मुींबइश महानगरपामलका याींच्याकड े ददनाींक २६ 
ऑगस््, २०१५ रोिी व तद्नींतर पुन्हा ददनाींक १६ िनू, २०१६ रोिी सादर केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनुिींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींगित दोिीववरोिात कोणती कारवाइश 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
        बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफश त गोरेगाव पवूश (मुींबई) येथील ददींडोर्ी 
गावातील सदर भूखींडावरील इमारतीच्या ए, बी व सी ववींगसाठी ननम्न तळमिला 
+ १ ते ७ मिले स््ील्् + ८ वा मिला पोडीयम + १ ते ४५ मिले + २ सेवा 
मिले याींसह पोडीयमवरील ववद्यतु उपकें द्र, क्लब हाऊस + तरण तलाव याींसाठी 
ववकास ननयींरण ननयमावली १९९१ नुसार ददनाींक २३.१२.२०१४ रोिी भोगव्ा 
प्रमाणपर देण्यात आले आहे. 
     सदर इमारतीस ददनाींक २२.०८.२००८ रोिी मसव्हील एजव्हएर्नने ना-हरकत 
प्रमाणपर ददले आहे. 
      तसेच, सदर इमारतीच्या प्रस्तावातील ववववि सवलतीींना आयुक्त, 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी ददनाींक १७.११.२००५ व ०७.१२.२००६ रोिी 
मींिुरी ददली आहे. 
(२), (३) व (४) भोगव्ा प्रमाणपर देतेवेळी सदर इमारतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे 
अनगिकृत बाींिकाम आढळून आले नाही. 
    तथावप श्री. इफ्तेकार ए. र्हा याींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. त्याींनी सादर 
केलेल्या ननवेदनाच्या अनिुींगाने- 

 भोगव्ा प्रमाणपरानुसार बाींिकामाची तपासणी करण्यात येत आहे. सदर 
तपासणी एक मदहन्याच्या आत पूणश करण्याच्या सुचना बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस देण्यात आल्या आहेत. 

सदर तपासणीमध्ये अनगिकृत बाींिकाम आढळल्यास एम.आर.्ी.पी. 
कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. 

 ववकास ननयींरण ननयामावलीतील मुद्याींबाबत तपासणी करण्यात आली 
असून, याबाबत ननयमानुसार कायशवाही झाली असल्याचे आढळून आले 
आहे. त्यामुळे याबाबत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरातील ११० नागरी सुविधा िें दे्र बांद असल्याबाबत 
  

(२४) *  ७१३५५   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरात ववववि सेवा एकाच दठकाणी ममळाव्यात यासाठी सुरु केलेले १५० 
नागरी सुवविा कें द्र ( ककऑक्स ) पैकी ११० कें द्र बींद अवस्थेत असल्याची  बाब 
माहे ऑगस््, २०१६ च्या र्वे्च्या आठवड्यात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं रा्दार वींर् इन्फो्ेक कीं पनीकडून चालववण्यात येत असलेल्या 
नागरी सुवविा कें द्राबाबत नागररकाींच्या मोठ्याप्रमाणात तक्रारी असून कें द्राची 
मुदत डडसेंबर मदहन्यात सींपुष्ात येत असल्याने पुन्हा त्याच कीं पनी बरोबर करार 
करू नये अर्ी मागणी सिग नागरी मींचाकडून होत असल्याचेही ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सुवविा कें द्राबाबत नागररकाींच्या असींख्य तक्रारी असल्याने 
महापामलकेने सींबगित कीं रा्दाराला नो्ीस देऊन करार सींपुष्ात आणणे 
आवश्यक असताना कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे र्हरात बाींिा, वापरा व हस्ताींतरीत करा या 
तत्वावर एकुण १५० ककऑस्क कें दे्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती, 
त्यापैकी एकुण ७५ ककऑस्क कें द्राींची उभारणी केली आहे. 

उभारणी करण्यात आलेल्या ७५ ककऑस्क कें द्रापैकी २२ कें दे्र, ववववि 
ववकास कामे, रस्ता रुीं दीकरण, वाहतुकीस होणारा अडथळा, भुयारी मागाशचे 
कामकाि ई. कारणाींसाठी बींद करण्यात आली आहेत. 
     सध्या ५३ ककऑस् क कें दे्र पुणे र्हरात कायशरत आहेत. 
(२) अर्ा प्रकारची तक्रार सिग नागरीक मींचाकडून करण्यात आलेली आहे, हे 
खरे आहे. 
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(३) व (४) पुणे महानगरपामलकेकडून कीं रा्दाराचे काम असमािानकारक 
असल्याने सदर करारनामा ददनाींक ११.१२.२०१६ रोिी सींपुष्ात येत असल्याचे व 
त्यानींतर करारास मुदतवाढ न देण्याचे ठरववण्यात आले असल्याचे         
ददनाींक २१.११.२०१६ रोिी कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर महापाभलिेच्या िै. बाळासाहेब देशपाांि ेरुग्णालया 
त उपचाराअभािी नििात अभािाचा झालेला मतृ्य ू

  

(२५) *  ६६८२८   श्री.वििय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर महापामलकेच्या कै. बाळासाहेब देर्पाींड े रुग्णालयात सारसनगर 
येथील एका हातगाडी चालकाच्या पत्नीला बाळींतपणासाठी दाखल करण्यात 
आल्यानींतर बाळाच्या हृदयाचे ठोके कमी पडू लागल्याने त्या मदहलेला 
सोनोग्राफीसाठी रुग्णालयात सोय असताींनाही खािगी दवाखान्यात पाठववल्याने  
व दीड तास रुग्णास उपचार न ममळाल्याने नविात अभशकाचा मतृ्य ूझाला, हे 
खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वैद्यकीय अगिकारी/कमशचारी याींच्याववरुध्द तातडीने 
कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ६ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय ननषपन्न 
झाले व कामात कुचराई करणाऱ्या अगिकारी/कमशचारी ववरुध्द र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर मदहला अहमदनगर महानगरपामलकेच्या 
कै.बाळासाहेब देर्पाींड े दवाखान्यामध्ये प्रसुतीसाठी दद.५.९.२०१६ रोिी द.ु१२.१५ 
वािता दाखल झाली. 
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तथावप, दाखल होण्यापवूीच, सदर मदहलेच्या गभाशर्यातील बाळ दगावले 
असल्याचे तपासणीअींती ननदर्शनास आले व त्याची कल्पना नातेवाईकाींना 
तात्काळ देण्यात आली. 

सदर रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी ही बाब पडताळणीसाठी सोनोग्राफी 
तपासणीची मागणी केली. तथावप, सदर ददवर्ी सावशिननक सुट्टी असल्याने 
दवाखान्याचा बाह्य रुग्ण ववभाग व सोनोग्राफी तपासणी ववभाग बींद होता. 
त्यामुळे सोनोग्राफी तपासणी करणाऱ्या वदै्यकीय अगिकाऱ्याींना बोलववण्यात 
आले. 

तथावप, वैद्यकीय अगिकारी येईपयांत रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी गरोदर 
मदहलेला दवाखान्याच्या स््ाफच्या परवानगीमर्वाय द.ु१२.३० वािता 
दवाखान्यातून नेले व पुन्हा द.ु१२.५० वािता घेऊन आले. त्यानींतर सदर 
मदहलेची दवाखान्यात प्रसुती करण्यात आली.प्रसुती झाल्यानींतर मतृ बाळ (Intra 
Uterine Death) असल्याचे आढळून आले. सदर मदहलेस प्रसुती पश्चात सवश 
उपचार देण्यात आले. 
(२) दद.०५.९.२०१६ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी कै.बाळासाहेब देर्पाींड े
दवाखाना येथे भे् देऊन, दवाखान्यामध्ये रुग्णाींची गैरसोय होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याबाबत तसेच, दवाखान्यामध्ये पुरववण्यात येणाऱ्या सवश सुवविा 
सुलभररतीने नागरीकाींना देण्याबाबत सुगचत केले. 
(३) सदर प्रकरणी अहमदनगर महानगरपामलकेच्या मुख्य वदै्यकीय 
अगिकाऱ्यामाफश त चौकर्ी करण्यात आली. त्यानुसार, दवाखान्याच्या 
अगिकारी/कमशचारी याींनी कामामध्ये कुठल्याही प्रकारची कुचराई केल्याचे आढळून 
आले नाही. 
          र्ननवार, रवववार व सावशिननक सुट्टीच्या ददवर्ीही ननकडीच्या 
वैद्यकीय सेवा २४ तास सुरु ठेवण्याबाबत अहमदनगर महानगरपामलकेस सुचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-शीळ (जि.ठाणे) रस्त्यालगतच्या िासाररओ गोल्ि गहृ  
सांिुलात िामगाराांचा गुदमरुन मतृ्य ुझाल्याबाबत 

  

(२६) *  ७२०५६   श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-र्ीळ (जि.ठाणे) रस्त्यालगतच्या कासाररओ गोल्ड गहृ सींकुलात एका 
मलवादहनीच्या साफसफाईचे काम करणा-या तीन रोिींदारी कामगाराींचा गुदमरुन 
मतृ्य ुझाल्याचे ददनाींक ०२ िुन, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी कीं रा्दाराींनी रोिींदारी कामगाराींना सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने 
कोणत्याही सािनाींचा पुरवठा न केल्याने तसेच वविारी ककीं वा घातक वायूची 
खातरिमा न केल्यामुळे सदरहू तीन कामगाराींचा मतृ्य ुझाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने सींबींगित कीं रा्दाराववरुध्द गुन्हा नोंदवनू चौकर्ी केली 
आहे काय, असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले आहे, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदरहू घ्नेस िबाबदार असणाऱ् याींववरुध्द र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली आहे तसेच मतृ कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना आगथशक सहाय्य 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय , हे खरे आहे. 
(२) होय, कामगाराींना मास्क, हेल्मे्, ऑजक्सिन कक्, रस्सी, बेल्् अर्ा 
सुरक्षेच्या दृष्ीने वापरावयाची सािन सामुग्री न देता काम करुन घेत असल्याचे 
आढळून आले होते, असे FIR मध्ये नमुद केले असुन पोस््मा श्म अहवालानसुार 
वविारी वायमुूळे ह्रदय व श्वसन कक्रया बींद पडून मतृ्यु झाला आहे, हे खरे आहे. 
(३) सहाय्यक कामगार आयुक्त कल्याण कायाशलयाने सींबींगित कीं रा्दाराववरुद्ध 
ककमान वेतन अगिननयम, १९४८ तसेच मुख्यमालकाववरुद्ध कीं रा्ी कामगार 
(ननयमन व ननमुशलन) अगिननयम , १९७० व इमारत व इतर बाींिकाम 
कामगार(रोिगार व सेवार्ती ववननयमन) अगिननयम, १९९६ अींतगशत ख्ले 
दाखल केलेले आहेत. तसेच पोलीस ववभागाने भादींस, कलम ३०४(२) 
दद.०२/०६/२०१६ रोिी FIR नोंद केलेला आहे.    
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(४) तीन मतृ कामगार हे मालदा, पजश्चम बींगाल येथील रदहवासी असल्यामुळे 
त्याींचे र्व मुळ गावी म्हणिेच मालदा, पजश्चम बींगाल येथे पोहोचववण्यासाठी 
रु.३,५८,८००/- इतकी रक्कम खचश  झाल्याचे कॅवपसी्ी प्रोिेक्् प्रा.मल. मुख्य 
मालक याींनी त्याींच्या ददनाींक १२/०८/२०१६ च्या परान्वये कळववले आहे.     
      सहाय्यक कामगार आयुक्त , कल्याण कायाशलयाने दद.१७/०९/२०१६ रोिी 
मतृ कामगाराींच्या वारसाींना आगथशक सहाय्य ममळण्याच्या दृष्ीने सदरची बाब 
मा. कामगार नकुसान भरपाई आयुक्त, ठाणे याींना अवगत करुन देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार मतृ कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना आगथशक सहाय्य देण्याबाबत मा. 
कामगार नकुसान भरपाई आयुक्त, ठाणे याींच्या कायाशलयात सदरहू कीं रा्दाराने 
प्रत्येकी रु.२ लाख प्रमाणे एकूण रु.६ लाख इतकी रक्कम दद.२०/१०/२०१६ रोिी 
डडमाींड ड्राफ््द्वारे िमा केलेली असुन मा. कामगार नुकसान भरपाई आयुक्त 
याींच्या स्तरावर पढुील कायशवाही चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाभलिेने विक्रोळी, िननमिार नगर येथील सव्हे  
क्र.६५ िरील अनतक्रमण ननष्ट्िाभसत िेल्याबाबत 

  

(२७) *  ६८९१०   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापामलकेने मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणशयानसुार ववक्रोळी, 
कन्नमवार नगर येथे पुवशद्रतुगती महामागाशलगत असलेल्या सव्हे क्र. ६५ या 
िागेवर अनेक विाशपासून असलेले अनतक्रमण   पोलीस प्रर्ासन आणण स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींच्या सहाय्याने ननषकामसत केले असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िागेवर भववषयात अनतक्रमण होऊ नये आणण िागा 
सवशसामान्य नागरीकाींच्या उपयोगी यावी यासाठी सदर िागेवर अद्यावत गाडशन 
बनववण्याच्या स्थाननक लोकप्रनतननिीींने ददलेल्या प्रस्तावाला महानगरपामलकेने ना 
हरकत प्रमाणपर ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयात सदर िागेबाबतचा ख्ला चालू असून 
अनतक्रमण ननष कासीत करताींना गोदरेि कीं पनीने सदरची िागा आपली 
असल्याचा दावा केला होता व अनतक्रमण ननषकासीत करण्यासाठी पढुाकार घेतला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.नरेंद्र बड,े उप आयुक्त, पररमींडळ-६ याींनी सदरची िागा 
अवैिररत्या गोदरेि कीं पनीच्या ताब्लयात ददली असुन उक्त प्रकरणाची उच्चस्तरीय 
चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीने केली असल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास 
चौकर्ीचे ननषकिश काय आहेत व त्यानसुार सींबींगिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ववक्रोळी, कन्नमवार नगर येथे पवूश द्रतुगती मागाशच्या 
सजव्हशस रोड लगतच्या सुमारे २५ मी. X ५०० मी. पट्टयावर भूमाकफया याींनी      
सन २०१०-११ मध्ये अनतक्रमण केले होते. 
      मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार सदर अनतक्रमण ऑक््ोबर, 
२०१५ व ऑगस््, २०१६ मध्ये ननषकामसत करण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ददनाींक ०५.०८.२०१६ रोिी महानगरपामलकेमाफश त म्हाडाला 
उद्यान ववकमसत करण्यासाठी खािगी मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपर घेण्याचे व 
महानगरपामलकेची हरकत नसल्याचे कळववण्यात आले होते. 
    सदर भूभागावर रस्त्याचे आरक्षण असल्याने तसेच सदर भूभाग मुख्य 
िलवादहनीच्या सींरक्षक्षत िागेत असल्याने महानगरपामलकेमाफश त देण्यात आलेले 
ना-हरकत प्रमाणपर ददनाींक ०६.०९.२०१६ रोिी रद्द करण्यात आले आहे. 
(३) सदर िागेच्या मालकीबाबत मा. उच्च न्यायालयात ख्ला प्रलींबबत असून 
सद्यजस्थतीत िागेचा ताबा गोदरेि ॲण्ड बॉईि कीं पनीकड ेआहे. 
    गोदरेि ॲण्ड बॉईि कीं पनीने अनतक्रमण काढण्यास वेळोवेळी ववनींती केली 
होती, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(४) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २०.१०.२०१६ रोिीच्या परान्वये 
अर्ा स्वरुपाची तक्रार केली आहे हे खरे आहे. 
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(५) सदर प्रकरणी अनतररक्त आयुक्त (पूवश उपनगरे) याींनी स्थळभे् देऊन 
आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना अहवाल सादर केला असून, स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी केलेली तक्रार वस्तुजस्थतीला िरुन नसल्याचे आढळून आले 
आहे. 
      सदर दठकाणी करण्यात आलेले अनतक्रमण ननषकामसत करुन गोदरेि 
ॲण्ड बॉईि याींचेमाफश त पोलीस सींरक्षणात तारेच्या कुीं पणाचे काम करुन घेण्यात 
आले आहे. 
    मे. गोदरेि ॲण्ड बॉईि कीं पनीने सदर दठकाणी २४ तास सुरक्षा व्यवस्था 
तैनात केली आहे.        

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

मौिे पहािी-ओभशिरा, गोरेगाि (पजश्चम) येथील इवप्रयल हाइाटस  
या इमारतीच्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(२८) *  ६५९४०   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे पहाडी-ओमर्वरा गोरेगाव पजश्चम (मुींबई) येथील मस्ी एस क्र.१ (पी्ी) 
या भूखींडावर इवप्रयल हाइश् स ही इमारत बाींिताना ववकासकाने एफएसआय तसेच 
ववकास ननयींरण ननयमावलीतील ननयमाचे उल्लींघन करून अनगिकृतररत्या 
अगिक उींचीच्या ्ॉवसशचे बाींिकाम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींगिताींववरूध्द कारवाइश करण्यात 
यावी म्हणनू इफतेखार ऐ.र्ाह या सामाजिक कायशकताश तथा मादहती अगिकार 
कायशकत्याांनी ददनाींक ३० मे, २०१६ व तद्नींतर पनु्हा ददनाींक ८ िुलै, २०१६ रोिी 
सहाय्यक आयकु्त,पी/दक्षक्षण, बॄहन्मुींबइश महानगरपामलका, सहाय्यक अमभयींता, 
इमारती व कारखाने पी/दक्षक्षण, बॄहन्मुींबइश महानगरपामलका याींच्याकड े लेखी 
ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनुिींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोिीींवर कोणती कारवाइश केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर इमारतीमध्ये लोअर जस््ल्् + अप्पर जस््ल्् + 
१ ते ४ था मिला पोडीयम + ४४ मिले असे चार ्ॉवसश आहेत. सदर चार 
्ॉवसश ववींग ए, बी, सी व डी असे आहेत. 
       त्यापैकी ववींग ए व बी मिील इमारतीच्या बाींिकामास बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफश त मींिुर आराखडयानुसार ददनाींक ३०.११.२०१२ रोिी भोगव्ा 
प्रमाणपर देण्यात आलेले आहे. 
       तसेच, वव ींग सी व डी ला लोअर स््ील्् + अप्पर स््ील्् + पदहला 
मिला ते चौथा मिला पोडीयम + ४४ मिल्याींच्या बाींिकामासाठी           
दद. ३१.१०.२०१५ रोिी बाींिकाम प्रारींभ प्रमाणपर देण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) श्री. इफ्तेकार ए. र्हा याींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. त्याींनी 
सादर केलेल्या ननवेदनाच्या अनिुींगाने- 

 भोगव्ा प्रमाणपरानुसार बाींिकामाची तपासणी करण्यात येत आहे. सदर 
तपासणी एक मदहन्याच्या आत पूणश करण्याच्या सूचना बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस देण्यात आल्या आहेत. 
सदर तपासणीमध्ये अनगिकृत बाींिकाम आढळल्यास एमआर्ीपी 
कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, 

 ववकास ननयींरण ननयामावलीतील मुद्याींबाबत तपासणी करण्यात आली 
असून, त्याबाबत ननयमानसुार कायशवाही झाली असल्याचे आढळून आले 
आहे. त्यामुळे याबाबत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 

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

अांधेरी (पजश्चम) येथील ‘देि प्लाझा’ इमारत उभारताना ननयमबाहयररत्या 
एफएसआयचा िापर िेल्याबाबत 

  

(२९) *  ६५९४५   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डीएलएच गु्रपचे व्यवस्थापकीय सींचालक, वविय ठक्कर याींनी एसव्ही रोड, 
अींिेरी अजग्नर्मन कें द्रासमोर, अींिेरी पजश्चम, मुींबइश-५८ येथील ‘देव प्लाझा’ ही 
इमारत उभारताना तसेच अन्य दठकाणी इमारती उभारताना 
ननयमबाहयररत्या अगिकचा एफएसआय वापरून गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी होवनू कारवाइश करण्यात यावी अर्ा 
मागणीचे एक ननवेदन लोकप्रनतननिीींनी सहाय्यक अमभयींता, बबल्डीींग प्रपोझल 
डडपा श्में् के/पजश्चम वाडश, सहाय्यक महानगरपामलका आयुक्त के/पजश्चम, 
याींचेकड े ददनाींक ९ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी व आयुक्त बहृन्मुींबइश महानगरपामलका 
याींचेकड ेददनाींक १ माचश, २०१६ रोिी सादर केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदन देऊनही सींबींगित दोिी ववकासकाींववरूध्द कारवाइश 
करण्यास सींबींगित अगिकाऱ् याींकडून िाणीवपूवशक ववलींब लावला िात असुन 
याबाबतची तक्रारही आयुक्त, बॄहन्मुींबइश महानगरपामलका याींचेकड े ददनाींक ४ 
ऑगस््, २०१६ रोिी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींगित दोिी ववकासकाींववरूध्द कारवाइश करण्यास ववलींब 
लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींिीत ववकासकाींववरूध्द व कारवाइश करण्यास 
ववलींब करणाऱ् या सींबींगित अगिकाऱ् याींववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  
१) देव प्लाझा, अींिेरी- सदर इमारतीसाठी वास्तवुवर्ारदाने सादर केलेल्या 
पुनववशकासाच्या प्रस्तावास ददनाींक १०.०७.२००२ रोिी प्रथम बाींिकाम प्रमाणपर 
देण्यात आले.  
        त्यानींतर वास्तवुवर्ारदाने ्ी.डी.आर. च्या मोबदल्यात तळघर + 
तळमिला + वरील १० मिले अननवासी वापराकररता या  इमारती साठीचे 
आराखड ेसादर केले. 
        सदर प्रस्तावातील ववववि सवलतीींना मींिुरी प्राप्त झाल्यानींतर सींपुणश 
इमारतीचे बाींिकाम करण्यासाठी ददनाींक ०१.१०.२००५ रोिी प्रमाणपर देण्यात 
आले. 
      आय. ओ. डी. च्या अ्ी  / र्तींचे पालन केल्याची खारी करुन तसेच 
ववववि खात्याींचे पुणशत्वाचे दाखले प्राप्त झाल्यानींतर घेऊन सदर इमारतीला     
ददनाींक ०९.०८.२००६ रोिी पणूश भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात आले. 
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२) डीएलएच डबल बलु, खार (प) - ववकासक श्री. वविय ठक्कर याींना        
ददनाींक ०३.१०.२००९ रोिी इमारतीच्या बाींिकामासाठी आय. ओ. डी. देण्यात 
आली होती. तसेच,ददनाींक २७.११.२००९ रोिी प्राथममक सी. सी. व         
ददनाींक २१.०३.२०११ रोिी पणूश बाींिकामासाठी सी.सी. देण्यात आली होती. 
       सदर इमारतीस ददनाींक २९.११.२०१२ रोिी भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात 
आले आहे. 
३) डीएलएच मींगलमूती, साींताकू्रझ (प) – सदर इमारतीसाठी ववकासक श्री. वविय 
ठक्कर याींना ददनाींक ०९.०७.२००७ रोिी आय. ओ. डी. देण्यात आली होती. 

तसेच, ददनाींक ०८.०२.२००८ रोिी प्राथममक सी. सी., ददनाींक 
०९.०४.२००९ रोिी पूणश बाींिकामासाठी सी. सी. व ददनाींक ०४.०१.२०११ रोिी 
भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात आले होते. 
४) डीएलएच ऑगचशड, अींिेरी (प) - सदर इमारतीस स््ील्् + २ पोडीयम + १९ 
मिल्याींपयशन्त बाींिकामाची परवानगी देण्यात आली होती. 
       सदर इमारतीस आराखड ेमींिूर करताना कोणत्याही स्वरुपाचा अगिकचा 
एफ.एस.आय. प्रदान करण्यात आलेला नाही. 
       सदर इमारतीचे बाींिकाम पूणश झाल्यानींतर ददनाींक १२.०३.२०१५ रोिी 
पूणश भोगव्ा प्रमाणपर इमारतीचे बाींिकाम मींिूर आराखडयानुसार असल्याची 
खातरिमा केल्यानींतर प्रदान करण्यात आलेले आहे.  
(२), (३) व (४) अर्ा मागणीचे ननवेदन बहृन्मुींबई महानगरमलकेस प्राप्त झाले 
होते. 
        प्राप्त ननवेदनाच्या अनिुींगाने महानगरपामलकेमाफश त पढुीलप्रमाणे 
कायशवाही करण्यात आली आहे:- 
देव प्लाझा इमारतीचे ववकासक श्री. वविय ठक्कर याींचे ववरोिात महाराषर 
प्रादेमर्क ननयोिन व नगररचना अगिननयम १९६६ च्या कलम ५३(७) अन्वये 
वररषठ पोलीस ननरीक्षक, िुहू पोमलस ठाणे, मुींबई येथे ददनाींक ७.१२.२०१५ तक्रार 
नोंदववण्यात आली आहे. 
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सदर तक्रारीववरुध्द इमारतीच्या ववकासकाने  मा. ददवाणी सर 
न्यायालयात दावा दाखल केला आहे व सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलींबबत आहे.  
डबल बुल या इमारतीची मींिूर आराखडयानुसार स् थळ पाहणी करुन ववकासक व 
गाळेिारक याींना महाराष र प्रादेमर्क ननयोिन व नगर रचना अगिननयम १९६६ 
कलम ५३(i) अन् वये ददनाींक १६.११.२०१६ रोिी नो्ीस बिावली आहे. सदर 
नो्ीर्ीमध् ये इमारतीमिील तळघर, पदहला मिला, ४ था मिला ते १५ वा 
मिला येथील अननयममतीकरण अींतभूशत केले आहे.  सदर नो्ीसीप्रमाणे पढुील 
कायशवाही करण् यात येईल. 
डीएलएच मींगलमुती (वेरोमोडा)  या इमारतीतील अननयममतीकरणाकररता मालक 
/ िारक याींना मुींबई महानगरपामलका अगिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये 
खालीलप्रमाणे नो्ीसा बिावल् या आहेत:- 

 सहाव् या मिल् यावरील अनगिकृत बाींिकामाकररता मालक / िारक  याींना 
नो्ीस बिावनू ददनाींक ०७.०६.२०१३ रोिी अनगिकृत बाींिकाम 
ननषकामसत करण्यात आले आहे. 

 पाचव् या मिल् यावरील मालक / िारक याींना ददनाींक ०९.०१.२०१३ रोिी 
नो्ीस बिावण् यात आली होती. तद्नींतर सदर प्रकरण मा. नगर ददवाणी 
न् यायालय याींचेकड ेदावा क्र. १०१७ सन २०१३ अन् वये न् यायप्रववष ठ आहे. 
सदर इमारतीिील पदहला मिला ते चौथा मिला येथील वाहनतळावरील 
अनगिकृत बाींिकामावर ददनाींक ०९.०१.२०१३ रोिी नो्ीस बिावण् यात 
आली होती.  तद्नींतर सदर प्रकरण मा. नगर ददवाणी न् यायालय 
याींचेकड ेदावा क्र. ९६५ व ९६६/२०१३ अन् वये न् यायप्रववष ठ आहे. 

डीएलएच ऑगचशड इमारतीचे ववकासक  श्री. वविय ठक्कर याींना महाराषर 
प्रादेमर्क ननयोिन व नगररचना अगिननयम १९६६ कलम ५३(१) अन्वये ददनाींक 
२७.०७.२०१६ रोिी नो्ीस बिाववण्यात आली व ददनाींक २४.०९.२०१६ रोिी 
अींनतम आदेर् ददले. 
       सदर आदेर् प्राप्त झाल्यावर सदर अनगिकृत बाींिकाम ननयममत 
करण्याकररता अिश सादर करण्यात आला. परींत,ु ददनाींक ०३.१०.२०१६ रोिी सदर 
प्रस्ताव नामींिूर करण्यात आला. 
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        ददनाींक २४.१०.२०१६ रोिी सदर नो्ीसीववरुध्द ववकासकाने मा. ददवाणी 
सर न्यायालयात दावा दाखल केला आहे व सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलींबबत 
आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि 
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