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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०६ डिसेंबर, २०१६ अग्रहायण १५, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) गहृननमााण मां्ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भूिां प पनुिासन, 

माजी सनैनिाांचे िल्याण मां्ी 

 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४९ 
------------------------------------- 

  
िरी रोि, मुांबई येथे िन अविघ्न टॉिर उभारताना बनािट  

िागदप् ेसादर िरुन शासनाची िेलेली फसिणिू 
  

(१) *  ६८८५४   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), 
श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करी रोड, मुींबई येथील रेल्वे स्थानकाींजवळ सन २००८ पयतं अस्स्तत्तत्तवात 
असलेल्या हाजीकासम चाळ आणि न्यू इस्लाम ममलची जागा ताब्यात घेवून 
क्लस््र अबबन ररडवे्हलपमें् योजनेंतगबत ५४ मजली ‘वन अववघ्न ्ॉवर’ 
उभारताना बनाव् बोगस कागदपत्ाींच्या आधारे शासनाची फसविकू करून रुपये 
२ हजार को्ीींचा गैरव्यवहार केल्याची बाब माहहती अधधकार कायबकते ववनोद 
जैन याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशबनास आिनू सदर प्रकरिाची चौकशी 
करण्याची मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वन अववघ्न या प्रमुख कीं पनीने त्तयाींची सहकारी कीं पनी असाध् य 
डवे्हलपसब आणि नीश डवे्हलपसब नावाची कीं पनी स्थापन करुन न्यू इस्लाम 
ममलच्या जागेवर कोितेही गाळे अस्स्तत्तत्तवात नसताना सींबींधधत अधधकाऱ याींच्या 
सींगनमताने बनाव् कागदपत् े तयार करून हदनाींक ३० सप् े्ंबर, १९६९ पासून 
४६  कममशबयल गाळे असल्याचे दाखवनू ‘्ीकाशी्’ मध्ये फेरफार केले तसेच 
वास्तवुवशारद ववकासक आणि म्हाडाच्या अधधकाऱ याींनी बोगस पध्दतीने 
बनववलेला फेरफार नकाशा ‘प्रमाणित’ करून ‘अधधकॄत’ बनवला आणि मूळ 
जागेवर १.३३ इतका एफएसआय ममळिे अपेक्षित असतानाही कागदोपत्ी 
कममशबयल गाळे दाखवनू ४ एफएसआय ममळावा यासाठी फेरफार केलेला खो्ा 
नकाशा व गाळेधारकाींची खो्ी यादी जोडून म्हाडा कायाबलयात सादर केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या ३३(९) ननयमाप्रमािे अबबन ररन्युअल्स योजनेसाठी 
कमीत कमी ७५ ्क्के जागा उपकर प्राप्त असावी असा ननयम असतानाही नीश 
डवे्हलपसब ने बाींधलेल्या या ्ॉवरच्या जागेवर केवळ २५ ्क्के बाींधकामे उपकर 
प्राप्त असतानाही या बाींधकामाला परवानगी देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, इमारतीींचे प्रस्ताव व नकाशे मींजूर करताना घातलेल्या अ्ीनुसार 
ववकासकाने बाींधकाम सुरू करण्यापवूी वाहतकू व ननयोजन ववभागाकडून 
नाहरकत प्रमािपत् घेिे बींधनकारक असतानाही सदर नाहरकत प्रमािपत् 
अद्यापही अववघ्न पाकब  उभारिाऱ या नीश डवे्हलपसब याींनी घेतलेले नाही तरीही 
या ्ॉवरला भोगव्ा प्रमािपत् देण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय 
आढळून आले व त्तयानुसार सींबींधधत ववकासक व दो ी अधधकाऱयाींवर कोिती 
कारवाइब करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
 



3 

इमारतीचे प्रस्ताव व नकाशे मींजूर करताना ववकासकाने वाहतूक व 
ननयोजन ववभागाकडून ना-हरकत प्रमािपत् प्राप्त केलेले आहे. अमभन्यासातील 
इमारत क्र. १ व ३ साठी म्हाडाचे ना-हरकत प्रमािपत् प्राप्त 
झाल्यानींतर बहृन्मुींबई महानगरपामलकेद्वारे ववकासकास भागश: भोगव्ा 
प्रमािपत् देण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील पी. सी. टेक्नोलॉजी प्रा. लल. या िां पनीने नोिरी  
देण्याचे आलमष दाखिनू फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(२) *  ६५५०८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.राणाजगजीतलसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू, श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.राजेंद्र नजरधने 
(उमरखेि), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील 
(िराि उत्तर), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.सुरेश लाि (िजात), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पूिा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नागपूर पूिा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे येथील वागळे इस््े् पररसरातील “अशर” आय्ी पाकब  आणि घोडबींदर 
येथील एम्बेसी पाकब  मध्ये पी.सी. ्ेक्नॉलॉजी या सींगिक प्रिाली ववकमसत 
करिा-या कीं पनीने माहे फेबवुारी, २०१६ मध्ये कायाबलय उभारून बीइब आणि 
बी्ेक पदवी ममळववलेल्या मुींबइब, ठािे, नवी मुींबइब, पणु्यासह अन्य भागातील 
अडीच ते तीन हजार उमेदवाराींना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचे आमम  दाखवून 
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प्रमशििाच्या नावाखाली तब्बल ११ को्ी रुपयाींची फसविकू केल्याचे        
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्तया सुमारास ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व  (२) अींशत: खरे आहे. 
     सदरहू प्रकरिी नोकरी लावण्याचे आमम  दाखववल्याप्रकरिी उमेदवाराींकडून 
Refundable Deposit म्हिनू प्रत्तयेकी रु.२५ हजार एवढी रक्कम परत न देता 
ऑफफस बींद करुन सुमारे हदड को्ी रुपयाींचा अपहार करुन फसविकू 
केल्याप्रकरिी ठािे पोलीस आयुक्तालयातील वागळे इस््े् पररसरातील पी.सी. 
्ेक्नॉलॉजी प्रायव्हे् मलमम्े् कीं पनीच्या तीन सींचालकाींववरुध्द गु.रस्ज.क्र. 
२२९/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४०६,४२०, १२०(ब) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. 

सदर प्रकरिातील आरोपी अद्याप फरार असून त्तयाींचा शोध घेण्यात येत 
असून त्तयाींना एल.ओ.सी.वर ठेवण्यात आले आहे.  प्रस्ततुचे प्रकरि तपासाधीन 
आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबइा पोलीस दलातील िाही अधधिारी ि इतर गुांतिणिूदाराांना  
व्याजाचे आलमष दाखिून फसिणिू िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३) *  ६९८१३   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), अॅि.गौतम चाबिुस्िार (वपांपरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइब पोलीस दलातील काही अधधकारी व इतर गुींतविकुदाराींना 
गुींतविकूीच्या रक्कमेवर १८० ्क्के व्याज देण्याचे आमम  दाखवून सुमारे ७०० 
ते १००० को्ी रुपयाींची फसविकू करुन मोहनप्रसाद श्रीवास्तव व त्तयाींचे कु्ुींबबय 
फरार झाल्याचे श्री. केदार गानला याींनी केलेल्या तक्रारीमुळे ननदशबनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राषरीय भ्रष्ाचार आणि अपराध ननवारक परर देचे अध्यि     
श्री. मोहन कृषिन याींनी गुींतविकूदाराींच्या वतीने मा.मुख्यमींत्ी, मा.गहृ राज्यमींत्ी 
आदीींकड े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्तयासुमारास ननवेदन सादर करून 
याप्रकरिी आधथबक गुन्हे ववरोधी ववभागामाफब त चौकशी करण्याची मागिी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागिीबाबत शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) व (३) सदरहू तक्रारीच्या अन ुींगाने वनराई पोलीस ठािे गु. र. क्र.२२३/१६ 
कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०ब, भा. दीं. वव.सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. ॲक्् 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्हा क्र. ७३ / २०१६ अन्वये 
आधथबक गुन्हे ववभागाकड ेपुढील तपासकामी प्रकरि वगब करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िेलांग (ता. िाई, जज. सातारा) येथील मांगला जेधे याांच्या हत्ये  
प्रिरणी बोगस िॉक्टर सांतोष पोळ याांना झालेली अटि 

  

(४) *  ६६९९६   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(लशिी), श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचि (अिोले) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेलींग (ता. वाई, स्ज. सातारा) येथील मींगला जेधे याींच्या हत्तये प्रकरिी धोम 
गावातील बोगस डॉ. सींतो  पोळ याींना हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्तया 
सुमारास अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ. सींतो  पोळ याींनी गत १३ व ाबत सहा खनू केल्याची कबुली 
हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार सदर बोगस डॉक््रवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) डॉ.सींतो  गुलाबराव पोळ याींना हद.११/०८/२०१६ रोजी 
अ्क करण्यात आलेली आहे. 
(२) डॉ.सींतो  पोळ याने ६ खनू केल्याची कबूली हदली आहे. 
(३) होय, 
     सदर प्रकरिामध्ये वाई पोलीस ठािे स्ज.सातारा येथे खालील प्रमािे गुन्हे 
दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
  १) गु.र.नीं. १५८/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३६५, ३६४, ३०२, २०१, १२०(ब), ३९७, 
४०४, ३४ 
  २) गु.र.नीं. १७५/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, २०१, १२०(ब) ३९७, ४०४, ३४ 
  ३) गु.र.नीं. १७६/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, २०१, १२०(ब), ३९७, ४०४, ३४ 
  ४) गु.र.नीं. १७७/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, २०१ 
  ५) गु.र.नीं. १७८/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, २०१, ४०४ 
  ६) गु.र.नीं. १७९/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, २०१ 
     सदर गुन््यापकैी गु.र.नीं. १५८/२०१६, १७५/२०१६ व १७६/२०१६ या गुन््यात 
आरोपी सींतो  गुलाबराव पोळ व त्तयाची साथीदार ज्योती पाींडुरींग माींढरे याींचे 
ववरुध्द मा.प्रथमवगब न्यायदींडाधधकारी वाई याींचे न्यायालयात दो ारोपपत् पाठववले 
आहे. उवबररत ३ गुन््याींचा तपास सुरु आहे. यातील आरोपी न्यायालयीन 
कोठडीमध्ये आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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सातीिली (जज. पालघर) येथे दहशतिाद विरोधी पथिाने छापा टािून  
सुमारे १५ किलो आरिीएक्सचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

(५) *  ७१३०३   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातीवली (स्ज. पालघर) गावात मुींबई-अहमदाबाद महामागाबलगत सावबजननक 
बाींधकाम ववभागाच्या वापरात नसलेल्या एका गोदामावर मुींबई व ठािे दहशतवाद 
ववरोधी पथकाने (ए्ीएस) सींयुक्तपिे कारवाई करून छापा ्ाकून सुमारे १५ 
फकलो आरडीएक्सचा साठा हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्तयासुमारास 
जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीमध्ये 
काय आढळून आले व त्तयानुसार पढेु कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) तसेच सदर घ्नास्थळापासून तारापूर येथील अिऊूजाब प्रकल्प नस्जकच्या 
अींतरावर असल्याने शासनामाफब त सुरिेच्या दृस्ष्ने कोिती उपाययोजना 
करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 

हद. २७/१०/२०१६ रोजी दहशतवाद ववरोधी पथक, मुींबई व खींडिी ववरोधी 
पथक मुींबई याींच्या सींयुक्त पथकाने केलेल्या कारवाईमधून प्राप्त झालेली 
स्फो्के रासायननक ववश्ले क प्रयोगशाळेकड े तपासिीकररता पाठववली आहेत. 
सदर प्रकरिी अज्ञात व्यक्ती ववरुध्द गु.रस्ज.क्र. १०/२०१६ स्फो्क पदाथाबचा 
अधधननयम १९०८ चे कलम ४,५ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर 
गुन्हयाचा तपास दहशतवाद ववरोधी पथक, ठािे करीत आहे. 
     स्फो्के ममळून आलेल्या घ्नास्थळापासून आजूबाजूच्या पररसरातील 
गावाींची माहहती घेतली आहे. तसेच स्जल्हयातील स्फो्के वापरिारे तसेच 
स्फो्के पुरवविारे याींचेकड े दहशतवाद ववरोधी पथक चौकशी करीत आहेत. 
सावबजननक बाींधकाम ववभागाची शेड सुमारे ३५ व ाबपूवीपासून वापरात नसून 
याबाबत सींबींधधत सावबजननक बाींधकाम ववभाग तसेच राषरीय महामागब, याींचेकड े
तसेच उड्डािपूल, नदीवरील पूल बनववण्यासाठी ज्या कीं पन्याींना ठेकेदारी हदली 
गेली होती त्तयाींचेकड ेचौकशी करुन माहहती घेण्यात येत आहेत. 
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(३) तारापूर ॲ्ोममक पॉवर से्ं र १ व २ हे “अ” वगबवारीचे ममबस्थळ असून कें द्र 
सरकारच्या अधधपत्तयाखाली येथे कें हद्रय औद्योधगक सुरिा दलाचे एकूि ३७१ 
सुरिा अधधकारी व कमबचारी पुरववण्यात आलेले आहेत. तारापूर येथील सुरिा 
रिकाींना सतकब तेच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरातील नागररिाांची रेली गेयर िां पनीने विम्याच्या 
नािाखाली केलेली आधथाि फसिणिू 

  

(६) *  ६७२८५   श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शहर सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलीसाींनी अत्तयल्प व्याजदराने कजब 
देण्याचे आमम  दाखवनू आधथबक फसविकू करिाऱया ्ोळीला अ्क केल्याचे 
हदनाींक ३० जुलै, २०१६ रोजी ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ोळीने पुिे शहरातील १२ लोकाींसह देशभरातील ३५० 
नागररकाींची हदल्ली येथील रेली गेयर कीं पनीच्या ववम्याच्या नावाखाली पाविे नऊ 
को्ी रुपयाींची फसविकू केल्याचे प्राथममक तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,      
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी करुन फसविकू करिाऱया रेली गेयर 
कीं पनीच्या ्ोळीवर कडक कारवाई करुन गुींतविकूदाराींचे पैसे परत देण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ्ोळीने पुण्यातील ४ लोकाींची रु.५.३५ लाखाींची फसविकू केल्याचे 
तपासात ननषपन्न झाले आहे.  या ्ोळीतील एक आरोपी रेली गेयर कीं पनीचा 
एजी्ं  असून तो कीं पनीचे नावे लोन देण्यासींदभाबत पैसे घेऊन रेली गेयर कीं पनीची 
पॉलीसी देत असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले.  या फसविकूीत रेली गेअर या 
कीं पनीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले नाही. 
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(३) सदर प्रकरिी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्तयाींचे ववरुध्द 
मा.प्रथमवगब न्यायदींडाधधकारी, मशवाजीनगर को ब्, पुिे येथे दो ारोपपत् 
पाठववण्यात आले असून सदरचा ख्ला न्याय प्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) मधील ििोल गाि येथील पादचारी पुलाबाबत 
  

(७) *  ६९६०५   श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (स्ज.ठािे) मधील वडोल गाव या हठकािी ३० ते ३२ व ीपूवी 
वालधनुी नदीवर उभारलेला पादचारी पूल कोसळल्याने व पयाबयी व्यवस्था 
नसल्याने कोसळलेल्या पुलावरुनच आपला जीव धोक्यात घालून पररसरातील 
नागरीक, शालेय ववद्याथी ये-जा करीत असूनही महापामलकेने अद्यापपयतं या 
पुलाचे बाींधकाम सुरु केले नसल्याचे हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्तयासुमारास ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाकडून कोिती कायबवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) वडोल गाव या हठकािी असलेला पादचारी पुल   
हदनाींक २१.०९.२०१६ रोजी कोसळला हे खरे आहे. 

 पादचाऱयाींनी या पलुाचा वापर ये-जा करण्यासाठी करु नये म्हिनू सदर 
पुलाच्या दोन्ही बाजूस बाींबूचे बॅररकेड्स लावण्यात आले होते. 

 सदर पुलाचा वापर करु नये याबाबत ववद्याथी / ववद्याथीनी, 
मशिकवगब, कमबचारीवगब व पालकवगब याींना आपल्या स्तरावर सूचना 
देण्यात याव्यात असे सींबींधधत शाळेस हदनाींक ०७.१०.२०१६ च्या पत्ान्वये 
कळववण्यात आले आहे. 

 सदर पुल धोकादायक असल्याबाबतचा फलक त्तयाहठकािी लावण्यात 
आला आहे. 
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       तथावप, बाींबचेु बरॅरकेड्स पादचाऱयाींकडून काढून ्ाकण्यात आले आहेत व 
सदर पुलाचा वापर करण्यात येतो ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(२) व (३) उल्हासनगर महानगरपामलकेमाफब त सदर पुलाच्या बाींधकामाकररता मे. 
ए. एम. रामचींदानी याींना हदनाींक १३.१०.२०१६ रोजी कायाबरींभ आदेश देण्यात 
आले आहेत. 
       सदर पादचारी पलुाचा प्लेन ्ेबल सवे व से्ं रलाईनचे काम पूिब झाले 
आहे. तथावप, वडोल गावास पािी पुरवठा करिाऱया जलवाहहन्या सदर पुलाच्या 
खाींबाींना ्ेकून असल्यामुळे सदर जलवाहहन्या सुरक्षितररत्तया स्थलाींतरीत करण्याचे 
काम महानगरपामलकेमाफब त सुरु आहे. 

सदर जलवाहहन्याींच्या स्थलाींतरिाचे काम पूिब झाल्यानींतर सदर 
पुलाच्या स्थापत्तय स्वरुपाच्या कामास सुरुवात करण्यात येिार आहे. 

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

मुांबई येथील जेष्ट्ठ मादहती अधधिार िायािते श्री. भुपेंद्र विरजी िीरा  
याांची अज्ञात मारेिऱ याांनी हत्या िेल्याबाबत 

  

(८) *  ६५२४६   श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांि), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (लसन्नर), अॅि.पराग 
अळिणी (विलेपाले), अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील जेषठ माहहती अधधकार कायबकते श्री. भुपेंद्र ववरजी वीरा याींची 
हदनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१६ च्या रात्ी घरात घुसून अज्ञात मारेकऱ याींनी गोळया 
झाडून हत्तया केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. भुपेंद्र वीरा याींना १० हदवसाींपूवी त्तयाींच्या राहत्तया घरासमोरील 
रस्त्तयावर ८ ते १० अनोळखी व्यक्तीींनी अडवनू जीवे मारण्याची धमकी हदल्या 
प्रकरिी वाकोला पोमलसाींत त्तयाींनी व त्तयाींच्या कु्ुींबबयाींनी लेखी तक्रार हदली 
असूनही वाकोला पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधधकारी व कमबचाऱयाींनी त्तयाींच्या 
तक्रारीकड ेदलुबि करुन कोितीही कारवाई केली नसल्याचे ननदशबनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच यापवुी राज्यात पुिे, औरींगाबाद व इतर हठकािी माहहती अधधकार 
कायबकत्तयांच्या अज्ञात मारेकऱयाींकडून हत्तया करण्यात आल्या असून अद्यापही 
सदर मारेकऱयाींवर कोितीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाींची चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 

८ ते १० हदवसापूवी असा प्रकार घडल्याबाबत त्तयाींनी फकीं वा त्तयाींच्या 
कुीं ्ुींबबयाींकडून कोित्तयाही प्रकारची तक्रार वाकोला पोलीस ठािे येथे प्राप्त झालेली 
नाही. त्तयामुळे त्तयाींच्या तक्रारीकड ेदलुबि केले हे खरे नाही. 
(३) पुिे ग्रामीि स्जल्हा कायबिेत्ात सन २०१० सालामध्ये सनतश शटे्टी या 
माहहती अधधकार कायबकत्तयाबचा खनू झालेला असून याबाबत तळेगाव दाभाड े
पोमलस स््ेशन येथे गु.र.क्र ०८/२०१० भा.दीं.वव. कलम ३०२, १२० (ब), ३४ प्रमािे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््याचा तपास सी.बी.आय. कड ेवगब 
करण्यात आलेला आहे. 

औरींगाबाद स्जल््यात याबाबत कुठलाही गुन्हा दाखल नाही. 
(४)  वाकोला पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ४७३/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, ३४ 
सह कलम ३, २७ भारतीय हत्तयार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
असून २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. त्तयानींतर सदरचा गुन्हा गुन्हे 
प्रक्ीकरि शाखा, कि-८ येथे तपासकामी वगब करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अललबाग (जज.रायगि) येथील पोलीस िसाहतीांच्या दरुािस्थेबाबत 
  

(९) *  ६६०६८   श्री.सुभाष उफा  पांडितशेठ पाटील (अललबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (स्ज.रायगड) तालुक्यातील पोलीस कमबचारी व त्तयाींच्या कु्ुींबबयाींना 
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राहण्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या पाच दमुजली इमारतीींची अत्तयींत दरुावस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस वसाहतीमधील ५ इमारतीींची सावबजननक बाींधकाम 
ववभागाकडून व ाबनुव े डागडुजी करण्यात आली नसल्यामुळे तसेच साींडपाण्याची 
योग्य व्यवस्था होत नसल्याने साींडपाण्याच्या दगुधंीमुळे रहहवाशाींच्या आरोग्याचा 
प्रश्न ननमाबि झाला असून उक्त धोकादायक व जीिब अवस्थेतील इमारतीत 
पोलीसाींच्या कु्ुींबबयाींच्या स्जववतास धोका ननमाबि झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पोलीस कमबचाऱयाींना राहण्यासाठी नवीन इमारती बाींधण्याबाबत 
कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) या पोलीस वसाहतीमधील शासकीय 
ननवासस्थानाींची दरुुस्ती करण्यासाठी सन २०१३-१४ मध्ये रु. ८१.६२ लि इतका 
ननधी सावबजननक बाींधकाम ववभागास उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. तथावप, 
प्रस्ततु कामाची ननववदा ननस्श्चती न झाल्यामुळे सदरच्या कामावर खचब करिे 
शक्य झाले नाही. सन २०११-१२ व सन २०१३-१४ मध्ये पोलीस वसाहतीींच्या 
दरुुस्तीसाठी ववतररत करण्यात आलेला ननधी मािगाींव, मुरुड व कळींबोली येथील 
पोलीस वसाहतीींच्या कामाींसाठी सावबजननक बाींधकाम ववभागाकडून खचब करण्यात 
आला आहे. 
           अमलबाग येथील पोलीस वसाहतीच्या दरुुस्तीसाठी ववतररत करण्यात 
आलेला ननधी अन्य वसाहतीींच्या कामाींसाठी खचब का करण्यात आला याबाबत 
सावबजननक बाींधकाम ववभागाकडून चौकशी करण्यात येईल. 
(३) व (४) अमलबाग, स्ज.रायगड येथे ३८४ ननवासस्थाने बाींधण्याबाबत महाराषर 
राज्य पोलीस गहृननमाबि व कल्याि महामींडळाकडून कायबवाही करण्यात येत 
आहे. 
 

----------------- 
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मालिणी, मालाि (प) मुांबई येथील शासिीय जागेिर  
भूमाकफयाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत 

(१०) *  ६६७९४   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.धैयाशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मालविी, मालाड (प) मुींबई येथील  मस्ी सवे क्र. २२१, सी्ीएस क्र.२९२० 
अलीतलाव येथील दौलत शाळेमागे गेल्या ३० ते ४० व ाबपासून स्जल्हाधधकारी 
अींतगबत असलेल्या मोकळया शासकीय भूखींडावर भूमाफफया रमा नतवारी, ववनोद 
नतवारी आणि त्तयाींचे इतर सहकारी याींनी ३०० ते ४०० ननवासी आणि अननवासी 
घरे बाींधली असून त्तया जागेवर प्लान् ्ीींग करून लाखो रूपयाींना येथील जागा 
ववकण्यात आल्याप्रकरिी  शीव पूजन मसींह याींनी उपनगर स्जल्हाधधकारी, 
तहमसलदार, महापामलका, मालविी पोलीस ठािे आदीकड े माहे ऑगस्् २०१६ 
मध्ये वा त्तयादरम्यान व मागील १ व ाबपासून सातत्तयाने लेखी तक्रारी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींधधताींकड े लेखी तक्रारी करुनही अदयाप कोितीही कारवाई 
करण्यात आली नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व त्तया अनु ींगाने शासफकय 
भुखींडावर भुमाफफयाींनी अनतक्रमि करुन बाींधलेली ननवासी व अननवासी घराींचे 
ननषकासन करुन भुमाफफयाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,    
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) पस्श्चम उपनगरातील मालाड ( प ) मुींबई येथील मस्ी 
सवे क्र.२२१, सी्ीएस क्र. २९२० येथे झोपड्या बनवनू ववकत असल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तक्रारी केल्या हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) उपरोक्त तक्रार अजाबच्या अन ुींगाने नगर भूमापन अधधका-
याींनी चौकशी केली असता उक्त जागेवर अनतक्रमि असल्याचे ननदशबनास 
आल्यामुळे हदनाींक १९.११.२०१६ रोजी कच्च्या व पक्क्या स्वरूपाच्या ११३ 
ननवासी / अननवासी झोपड्याींचे ननषकासन करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज. ठाणे) येथील गािीयन दांत महाविद्यालयाच्या  
इमारतीच्या अनाधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(११) *  ६८९९४   श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (स्ज.ठािे) येथील गाडीयन दींत महाववद्यालयाच्या इमारतीचे 
बाींधकाम अनधधकृतररत्तया करण्यात आले असून सदर बाींधकाम अनधधकृत 
असल्याचे अींबरनाथ नगरपरर द प्रशासन व उच्च न्यायालयाने जाहीर करुनसुध्दा 
या बेकायदेशीर बाींधकामावर अींबरनाथ नगरपरर देकडून कोितीच कारवाई होत 
नसल्याने हदनाींक ५ ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी वा त्तया सुमारास, स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्ी याींचेकड ेसववस्तर पुराव्याींसह लेखी तक्रार केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकाम अवधै कागदपत्ाींच्या सहाय्याने व नगरपरर द 
प्रशासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन तसेच मान्य एफएसआय पेिा अधधक 
केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अवैध बाींधकाम अींबरनाथ नगरपरर द प्रशासनाने 
ननषकासीत न करण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त तक्रारीबाबत शासनाने कोिती कायबवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींबरनाथ नगरपरर देने हद. ११/०८/२०१६ 
रोजीच्या आदेशान्वये गार्ड बयन दींत महाववद्यालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम 
अनाधधकृत म्हिनू घोव त केले आहे. 
      यानुसार हदनाींक ०८/०९/२०१६ रोजी महाराषर प्रादेमशक व नगररचना 
ननयम १९६६ नुसार नोह्स देऊन कारवाई सुरु केली आहे. 
(३) या प्रकरिी गार्ड बयन दींत महाववद्यालयाने मा. उच्च न्यायालय मुींबई येथे 
याधचका दाखल केली यानसुार मा. उच्च न्यायालयाने अींतररम आदेशान्वये 
कायबवाहीस स्थधगती हदली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धाांदरफळ बदु्रिु (ता. सांगमनेर, जज. अहमदनगर) पररसरात प्रिरा नदी पा्ातनू 

िाळूची िाहतूि िरणाऱया िाळू तस्िराांनी पोलीसाांिर हल्ला िेल्याबाबत 
  

(१२) *  ६६२३१   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धाींदरफळ बदु्रकु (ता. सींगमनेर, स्ज.अहमदनगर) पररसरात प्रवरा नदी 
पात्ातून ववना परवाना वाळूची वाहतूक करिाऱया रॅक््र चालकास पकडून 
नेिाऱया पोलीस कमबचारी पथकावर ९ वाळू तस्कराींनी हल्ला करुन त्तयाींच्या 
अींगावर रॅक््र घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्तन केल्याच्या घ्नेत तीन जि 
जखमी झाल्याचे हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्तया सुमारास ननदशबनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, या हल्ल्यात एक पोलीस कमबचारी जखमी झाला 
आहे. 
(२) सदर प्रकरिी सींगमनेर तालुका पोलीस स््ेशन येथे गु. र. क्र. १३८/२०१६ 
भा.द.वव. कलम ३०७, ३७९, ३५३, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ 
प्रमािे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात ९ आरोपी ननषपन्न 
झाले असून त्तयापैकी ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सवब अ्क आरोपी 
सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. उवबररत ३ आरोपीपकैी २ आरोपी फरार 
असून एक आरोपी सी.आर.पी.एफ. दलामध्ये मशपाई आहे. सध्या तो जम्मु येथे  
कतबव्यावर असल्याने त्तयाचे युनन्ला पत् पाठवून आरोपीस हजर होण्याची समज 
देण्यात आली आहे. सदर प्रकरिाचा तपास सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िसई, नालासोपारा, तुळीांज, विरार, माणणिपूर आणण अनााळा (जज. पालघर) 
पररसरातनू ५६० मुले बेपत्ता झाल्याबाबत 

  

(१३) *  ६७९४८   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू, श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल्हयातील वसई, नालासोपारा, तळुीींज, ववरार, माणिकपूर आणि 
अनाबळा पररसरातनू माहे जानेवारी २०१५ ते ऑगस््, २०१६ या वीस महहन्याींच्या 
कालावधीत ५६० अल्पवयीन मुले बेपत्तता झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये ननदशबनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्तयानसुार फकती 
अल्पवयीन बेपत्तता झालेल्या मुलाींचा शोध घेण्यात आला आहे तसेच मुले बेपत्तता 
होण्याच्या घ्नाींना रोखण्यासाठी शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) जानेवारी, २०१५ ते ऑगस््, २०१६ या 
कालावधीत पालघर स्जल्यातून एकूि ५९३ मुले बेपत्तता झालेली होती. यापकैी 
५३७ मुलाींचा शोध लागलेला आहे. 
     या घ्नाींना आळा बसण्यासाठी गहृननमाबि सोसाय्ी मध्ये भे् देऊन 
जनजागतृी केली जाते. तसेच स्जल््यात अननैतक मानवी प्रनतबींधक कि 
स्थावपत असून मुस्कान अमभयान राबवून बेपत्तता व्यस्क्तींचा शोध घेण्यात येतो. 
मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् वप्ीशन (मसव्हील) क्र.७५/२०१२ मध्ये हदलेल्या 
सुधाररत कायबप्रिाली व पोलीस महासींचालक, मुींबई याींचेकडील स्थायी 
आदेशान्वये मागबदशबन व सुचनाप्रमािे मुलाींचा शोध घेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथील एम्पे्रस मॉलच्या अिधै बाांधिामाची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(१४) *  ७१०५९   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर येथील एम्पे्रस मॉलच्या बाींधकामासींदभाबत मे.के.एस.इींडस्रीज मल. 
याींनी भुखींड क्र. १ व २ मध्ये ३०२५२.७२ चौ.मी., भुखींड क्र. ३ व ४ मध्ये 
१३८२१.७२ चौ.मी., भुखींड क्र. ५ मध्ये २५१६७.६२ चौ.मी., ॲमेनन्ी स्पेस मध्ये 
४७९२.८४ चौ.मी., खलुी जागा मध्ये १४३७८.५८ चौ.मी., या जागाींवरील 
अमभन्यासाच्या नकाशा मींजरूीसाठी बाींधकामाच्या नकाशात वारींवार बदल करुन 
सन २००४, २००७ व २०१३ मध्ये प्रस्ताव सादर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास महानगरपामलकेनी मींजूरी हदल्यानींतर 
ववकासकाींनी त्तयात बदल करुन पुन्हा सादर केलेला प्रस्तावास २००५ व २००९ 
मध्ये मींजूरी देण्यात आली, परींतू महानगरपामलकेनी हदलेली मींजूरी व शासन 
ननिबयाचे उल्लींघन करुन मोठया प्रमािात मींजूरीपेिा अवैध व अनतररक्त 
बाींधकाम करण्यात आले असल्याची बाब हदनाींक २ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्तयासुमारास ननदशबनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या हदनाींक २० जुलै, २००७ च्या ननिबयातील नमूद 
अ्ीनुसार अमभन्यासाचे िेत्फळ ५ हेक््रपेिा अधधक असल्यास अमभन्यासात २५ 
्क्के जागा सुववधा िेत्ासाठी सोडिे आवश्यक आहे, परींत ू एम्पे्रस मॉल येथे 
सींपुिब भुखींडावरच इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आले असून २८९८६.७६९ चौरस 
मी्र िेत्ात अवधै बाींधकाम करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच एम्पे्रस मॉल येथे पाकींगच्या नावाखाली जास्त शुल्क आकारुन 
नागररकाींची फसविकू करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी करुन सींबींधधतावर कोिती कारवाई 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) भागश: खरे आहे. व ब २००५, २००९ व २०१३  मध्ये 
अजबदार याींनी बाींधकाम परवानगी व  सुधारीत परवानगी प्रस्ताव नागपूर 
महानगरपामलकेकड ेसादर केलेला आहे. 



18 

(२) अनधधकृत बाींधकामाची बाब महानगरपामलकेच्या झोन कायाबलयास 
हद.०२.११.२०१६ पूवीच ननदशबनास आलेली आहे. 
(३) ववकासकाने ववनापरवानगी २८९५८.७६९ चौ.मी. बाींधकाम केलेले आहे. 
(४) याबाबतची तक्रार नागपरू महानगरपामलकेस फकीं वा शासनास प्राप्त झाल्याचे 
आढळून येत नाही. 
(५) मे. के.एस. ॲण्ड इींन्डस्रीज मलमी. याींना अनधधकृत बाींधकाम न काढल्यामूळे 
रु.९,६०,०३,४९६/- इतकी रक्कम शास्ती म्हिनू महानगरपामलकेच्या कायाबलयात 
जमा करिेबाबत नो्ीस हदली आहे. तसेच महाराषर  प्रादेमशक  ननयोजन व 
नगर रचना अधधननयमाचे कलम ५३ अन्वये अनधधकृत बाींधकाम ननमूबलनाची 
अींशत: कारवाई केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बेहरामपािा, बाांदे्र (पू) मुांबई येथील अनधधिृत बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१५) *  ७१२९८   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा), श्री.सुननल लशांदे 
(िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विखे-पाटील (लशिी), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पवूब) मुींबई येथील बेहरामपाड्यात हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्तयासुमारास अनधधकृत बाींधलेली चार मजली झोपडीवजा इमारत कोसळून 
झालेल्या दघुब् नेत ६ जि ठार आणि ५ जि गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व त्तयानुसार दो ी असिाऱयाींवर तसेच तेथे अनधधकृत झोपड्या 
उ्या करु देिाऱया अधधकारी/कमबचाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, भववषयात अशा दघुब् ना घडू नयेत म्हिनू शासनामाफब त कोित्तया 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बेहरामपाडा, वाींदे्र (पवूब) ही जागा रेल्वे प्राधधकरिाच्या अखत्तयारीत असल्याने 
तेथील अनधधकृत बाींधकामाींवर कायबवाही करण्याची जबाबदारी ही रेल्वे 
प्राधधकरिाची आहे. त्तयामुळे अशा प्रकारच्या दघुब् ना ्ाळण्यासाठी अनधधकृत 
बाींधकामासींदभाबत आवश्यक कारवाई कालबध्दररत्तया करण्याबाबत 
महानगरपामलकेमाफब त रेल्वे प्राधधकरिास दघुब् नेपवूी हदनाींक २१.०७.२०१६ रोजी 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) बेहरामपाडा, वाींदे्र (पूवब) येथील अनधधकृत बाींधकामाींवर 
कारवाई करण्यासाठी पस्श्चम रेल्वे प्रशासनाने आगाऊ मागिी केल्यास त्तयासाठी 
लागिारे मनषुयबळ व यींत् सामुग्री महानगरपामलकेमाफब त पुरववण्यात येते. 
   सदर हठकािी अनधधकृत/धोकादायक झोपड/ेबाींधकाम कोसळून जीववतहानी व 
ववत्तत हानी होऊ नये यासाठी महानगरपामलका व रेल्वे प्रशासनामाफब त १४ 
फु्ाींपेिा अधधक उींचीच्या झोपड्याींवर ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत असून 
आतापयतं १९ अनधधकृत बाींधकामे ननषकामसत करण्यात आली आहेत. 
   तसेच, महानगरपामलकेमाफब त बेहरामपाडा येथील ५५ बाींधकामाींच्या 
मालक/रहहवाशाींना खबरदारीची सूचनापत् ेबजावण्यात आली आहेत. 

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

ठाणे जजल््यातील विरार-बोळीांज येथे गहृ प्रिल्पाांची योजना  
आखनू वििासिाने ग्राहिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(१६) *  ६९२४९   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेससब आयोननक (इकोमस्ी) ररयल््ी प्रा.मल आणि मेससब फक्रस््ल होत कॉन 
प्रा.मल.या दोन कीं पन्याींनी ठािे स्जल््यातील ववरार-बोळीींज येथे गहृ प्रकल्पाींची 
योजना आखनू धनादेश व रोख रकमेद्वारा ग्राहकाींकडून सुमारे ६० ते ७० को्ी 
रुपये घेऊन फसविकू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववकासकाला पोमलसाींनी हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्तयासुमारास मुींबईत अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच ग्राहकाींचे रक्कम परत करण्याबाबत कोिती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  सदरहू गहृप्रकल्पप्रकरिी गुींतविकूदाराींच्या ठेवीींचा अपहार करुन फसविकू 
केल्याबाबत अनाबळा सागरी पोलीस स््ेशन गु.र.क्र. I १५८ / २०१६, कलम 
४०६,४०९,४६७,४६८,४७१,४२०,३४ सह १२० (ब) भादींववस सह कलम १३ व १४ 
मोफा कायदा – १९६३ सह महाराषर ठेवीदाराींच्या (ववत्ततीय आस्थापनाींमधील) 
हहतरिि कायदा सन १९९९ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पढुील 
तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नेरळ माथेरान (जज. रायगि) रस्त्यािर खड्ि ेपिल्याने 
 िाहनचालि तसेच पयाटिाांना होणारा ्ास 

  

(१७) *  ६९८८९   श्री.सुरेश लाि (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिाने नेरळ हुतात्तमा चौक ते माथेरान 
दस्तूरी नाका या रस्त्तयाच्या कामासाठी २७ को्ी रुपये ननधी हदला असून वन 
ववभागाने सदर रस्त्तयाच्या कामापैकी ७ फक.मी. रस्ता वन ववभागामधनू जात 
असल्याने काम करण्यास परवानगी हदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नेरळ माथेरान (स्ज. रायगड) रस्त्तयावर मोठया प्रमािावर खड्ड ेपडले 
असल्याने वाहनचालकाींना तसेच पयब् नासाठी येिाऱया जनतेला  याचा त्ास सहन 
करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता तात्तकाळ दरुुस्त करावा अशी मागिी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सावबजननक बाींधकाम ववभाग, रायगड याींच्याकड े माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये लेखी पत्ाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच्या अन ुींगाने सदर रस्त्तयाची दरुुस्ती करण्याबाबत व ७ 
फक.मी. रस्त्तयासाठी वन ववभागाची परवानगी घेण्याबाबत शासनाने कोिती  
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नेरळ हुतात्तमा चौक ते माथेरान दस्तुरी नाका हा ६.७० 
फक.मी. लाींबीचा रस्ता ७ मी. रुीं दी मध्ये सुधारिा करण्यास वनखात्तयाने परवानगी 
हदली आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिामाफब त हदनाींक 
१२/११/२०१६ रोजी वनववभागास ई प्रिालीद्वारे १+१ माधगबका रस्ता पूिब 
ववकमसत करण्यासाठी आवश्यक असिाऱ या वनजममनीसाठी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे, सदर रस्ता दरुुस्त करण्याची मागिी सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
केली आहे, हे खरे आहे. यानु ींगाने जुमापट्टी व दस्तुरी दरम्यानच्या खराब 
रस्त्त याची तात्तपुरत्त या स्वरुपाची डागडुजी प्राधधकरिाकडून करण्यात आलेली असून 
रस्ता वाहतकु योग्य करण्यात आलेला आहे. वनववभागाची सदर प्रस्तावास 
मान्यता ममळाल्यानींतर सदर रस्त्तयाची सुधारिा वाहतुक सुरिा उपाययोजनाींसह 
एकसींघपिे त्त वरेने पूिब करण्याचे मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिामाफब त 
प्रस्ताववत आहे. 

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

पिई (मुांबई) येथील दहरानांदानी हॉजस्पटलमध्ये बनािट िागदप्ाांच्या  
आधारे सुरु असलेले कििनी प्रत्यारोपण 

  

(१८) *  ६५०६५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोि), श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), 
श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा 
भाईंदर), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
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िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.तुिाराम िाते 
(अणशुक्ती नगर), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पवई (मुींबई) येथील हहरानींदानी रुग्िालयात बनाव् कागदपत्ाींच्या आधारे 
आधथबक व्यवहारातनू होत असलेल्या फकडनी प्रत्तयारोपि प्रकरिात मुख् य 
कायबकारी अधधका-यासह पाच डॉक् ्राींचा सहभाग असल् याचे आढळून आले असून 
त्त याींना अ्क करण् यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्तयासुमारास 
ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची तसेच यापूवी केलेल्या फकडनी प्रत्तयारोपि 
प्रकरिाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानुसार सींबींधधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच राज्यात फकडनी तस्करीच्या घ्ना 
घडू नये याकररता शासनातफे कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
        हहरानींदानी हॉस्पी्लच्या मुख्य कायबकारी अधधकाऱयासह पाच डॉक््राींना 
हद.९.०८.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 

उपरोक्त प्रकरिाची मा. सींचालक तथा सामुधचत अधधकारी, आरोग्य 
सेवा, महाराषर शासन मुींबई याींनी चौकशी केलेली आहे. तसेच हहरानींदानी 
हॉस्पी्ल येथे यापुवी केलेल्या ०२ फकडिी प्रत्तयारोपि प्रकरिाबाबत अहवाल 
मा.सींचालक तथा सामुधचत अधधकारी, आरोग्य सेवा, महाराषर शासन, मुींबई 
याींचेकड ेसादर करण्यात आलेला असून सदर प्रकरिाची चौकशी त्तयाींच्याकड ेचालू 
आहे. 
(३) सदर प्रकरिी पवई पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ३५५/२०१६ कलम ४१९, ४२०, 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) भा.द.वव.सीं. सह कलम १९ मानवी अवयव 
प्रत्तयारोपि अधधननयम १९९४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. सींचालक 
तथा सामुधचत अधधकारी, आरोग्य सेवा, मुींबई याींचे कडील चौकशी सममतीने 
हदलेल्या अमभप्रयानुसार सदर गुन्हयात कलम १२, २० व २१ मानवी अवयव 
प्रत्तयारोपि अधधननयम १९९४ अन्वये हह वाढीव कलमे लावण्यात आलेले आहेत. 
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       या प्रकरिातील एकूि १८ आरोपीींववरुध्द मा.  न्यायालयात दो ारोपपत् 
दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच, अद्याप पयतं एकूि १५ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आले असून ३ पाहीजे आरोपीींना अ्क करिे बाकी आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाि, बबरिािी, गोरेगाांि, अललबाग (जज. रायगि) तसेच पुणे ि  
इतर जजल्हयातील १२ हजार गुांतिणिूदाराांची ऑस्िर  

सजव्हसेस लल. िां पनीने िेलेली फसिणिू 
  

(१९) *  ६६७३२   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल्हयातील महाड, बबरवाडी, गोरेगाींव, अमलबाग तसेच पुिे व इतर 
स्जल्हयातील तब्बल १२ हजार गुींतविकूदाराींची ऑस्कर सस्व्हबसेस मल. या 
गुींतविकू कीं पनीने १५ को्ी रुपयाींची फसविकू केल्याचे नुकतेच माहे ऑगस््- 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्तया दरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीववरोधात कारवाई करण्याबाबत तसेच गुींतविकू 
केलेली रक्कम परत ममळववण्याबाबतची मागिी महाड येथील गुींतविकूदारानी 
प्राींत कायाबलयावर २२ ऑगस््, २०१६ रोजी मोचाब काढून केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

रायगड स्जलहृयातील महाड, बबरवाडी, गोरेगाव कायाबलयातून तब्बल 
८९२९ गुींतविकूदाराींकउून ऑस्कर सस्व्हबसेस मल. कीं पनीने रु.८,६७,११,१५८/- 
चाईल्ड कलेक्शन, फफक्स र्डपॉणझ् व आरडी कलेक्शन या स्वरुपात जमा करुन 
त्तयाची फसविकू केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदशबनास आले आहे. या 
व्यनतररक्त राज्यातील अन्य स्जल््यात कोठेही ऑस्कर सस्व्हबसेस मल. या 
कीं पनीने गुींतविकूदाराींची फसविकू केल्याबाबत तक्रारी वा गुन्हे दाखल नाहीत. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरिी ऑस्कर कीं पनीववरुध्द महाड शहर पोलीस ठािे येथे 
गु.र.नीं.१२/२०१६ भाींदवव कलम ४२०, ४०९, ३४ सह महाराषर ठेवीदाराींचे हहत 
सींरिि कायदा १९९९ चे कलम ३ प्रमािे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन््याचे कामी दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. गुन्हा 
तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील जजल्हा पररषद मदैानािर फटाक्याांच्या  
स्टॉलला आग लागल्याबाबत 

  

(२०) *  ७१४०५   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोि), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील स्जल्हा परर द मैदानावरील फ्ाक्याींच्या दकुानाींना 
लागलेल्या आगीमध्ये १४० दकुाने, ८७ दचुाकी, २० कार, छो्ा ्ेम्पो जळून 
सुमारे १३ रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्तया दरम्यान 
ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्जल्हा परर द मदैानामध्ये अस्ग्नशमन दलाींच्या गाडया 
उपस्स्थत नसल्याची बाब ननदशबनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भी ि आगीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानुसार उक्त प्रकरिातील दो ीींवर कोिती 
कारवाई केली तसेच नकुसानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोिती 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३)  
 महानगरपामलकेच्या अस्ग्नशमन ववभागाने हदलेल्या आदेशाचे उल्लींघन 

केल्यामुळे औरींगाबाद शहर फायर वक्सब र्डलसब असोमसएशनचे 
पदाधधकारी व सींभाजीनगर फ्ाका असोमसएशनचे को ाध्यि व इतर 
पदाधधकारी याींच्या ववरोधात FIR क्र. १११५, हद.०५.११.२०१६ अन्वये 
गुन्हा दाखल केलेला आहे. 

 सदर प्रकरिाची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय सममती गहठत 
करण्यात आली असून त्त यामध्ये मुख्य लेखा पररिक, दोन उपआयुक्त व 
एक उपअमभयींता याींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

 या प्रकरिी प्रथमदशबनी दो ी आढळल्याने महानगरपामलकेच्या मुख्य 
अस्ग्नशमन अधधकारी, याींना हद.२९.१०.२०१६ च्या कायाबलयीन 
आदेशानूसार ननलींबबत केले आहे. 

 चौकशी सममतीची कायबवाही अींनतम ्प्प्यात असून अहवाल प्राप्त होताच 
ननषक ाबनुसार सवबसाधारि सभेच्या मान्यतेने नुकसान भरपाईबाबत 
योग्य तो ननिबय घेण्यात येईल. 

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

  
िालशलमरा आणण मीरा रोि (जज. ठाणे) पररसरातील बनािट  

िॉल सेंटरिर िरण्यात आलेली िारिाई 
  

(२१) *  ६५२७९   श्री.सुननल लशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े(आष्ट्टी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅि.पराग 
अळिणी (विलेपाले), अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे स्जल््यातील कामशममरा आणि मीरा रोड येथील बनाव् कॉलसे्ं र 
मधून अमेररकन नागरीकाींना ्ॅक्स र्डफॉल््र असल्याची धमकी देऊन ३०० ते 
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५०० को्ीीं रुपयाींची लू् करिाऱया से्ं रवर ठािे पोलीसाींनी कारवाई करुन ८५१ 
हाडब र्डस्क, हायस्पीड सव्हबर, डी.व्ही.आर, लॅप्ॉप असा १ को्ीचा मुद्देमाल जप्त 
केल्याचे तसेच ७७२ जिाींना ताब्यात घेऊन ७० जिाींना हदनाींक ४ ऑक््ोबर 
२०१६ रोजी वा त्तया सुमारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयाअन ुींगाने सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरहू प्रकरिी खालील प्रमािे ३ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. 
    १)कामशमीरा पोलीस ठािे  येथे गु.र.क्र.  ५९६/२०१६, भा.दीं.वव. कलम ४१९, 
४२०, ३८४, १२० (ब), ४६८, ४७०, ४७१, २०१ सह इींडीयन ्ेलीग्राफ ॲक््चे कलम 
२५ (क), तसेच माहहती तींत्ज्ञान कायदा २००८ चे कलम ६६ (क), ६६(ड), ७२, 
७५ 
   २)नयानगर पोलीस ठािे मध्ये (१) ३३४/२०१६ भा.दं.वव.कलम ४१९, ४२०, 
३८४, ३४, १२०(ब) सह माहहती तींत्ज्ञान  का.क. ६६(ब), ६६(क), ७२(१), ७५ 
प्रमािे व (२)  ३३५/२०१६ भा.द.वव.कलम ४१९, ४२०, ३८४, ४६८, ४७०, ४७१, 
१२०(ब) सह माहहती तींत्ज्ञान  ६६(क), ६६(ड), ७२, ७५ व सह इींडीयन ्ेलीग्राफ 
ॲक््चे कलम २५(अ) प्रमािे  आहे. 
     वरील गुन्हयाींमध्ये घ्नास्थळी ७२ व अद्यापपयतं एकूि ८० आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असून कॉल से्ं रमध्ये काम करिारे एकुि ५२२ व्यक्तीींना 
तपासाकामी हजर राहण्याबाबत समज देऊन सोडून देण्यात आलेले आहे.  तसेच 
कॉल से्ं र चालववण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सींगिकामधील हाडब र्डस्क, 
सवबर, मॅस्जक जॅक, डीव्हीआर, मोबाईल फोन, वेगवेगळी इलेक््ॉनीकस ताींत्ीक 
उपकरिे, इतर साधनसामुग्री, कागदपत् े जप्त करण्यात आलेली आहेत व 
प्रस्ततुचे प्रकरि तपासाधीन आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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विक्रोळी (प.) मुांबई लसद्धाथा नगर येथील झोपिीधारिाांचे पुनिासन िरण्याबाबत 
  

(२२) *  ७०८५२   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पवूब उपनगरातील ववक्रोळी (प.) मसद्धाथब नगर येथील झोपडीधारकाींचे 
पुनवबसन करण्यासाठी एसआरए प्रकल्प राबवविाऱया ववकासकाने ववक्री घ्काच्या 
इमारतीसाठी मींजूर आराखडा व भोगव्ा प्रमािपत्ामध्ये ज्या अ्ी व शती होत्तया 
त्तयाींचे उल्लींघन करुन मशीनद्वारे डोंगर फोडून अनधधकृत खोदकाम केल्याचे   
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंगर फोडून अनधधकृत खोदकाम केल्यामुळे डोंगर खचनू 
डोंगरावर राहत असलेल्या हजारो झोपडीधारकाींच्या स्जववताला धोका ननमाबि 
झाला असून याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.गहृननमाबि मींत्ी व झोपडपट्टी पुनवबसन 
प्राधधकरिाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकासकावर मींजूर आराखड्याचे उल्लींघन केल्याप्रकरिी शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ववक्रोळी पाकब साई् रस्त्तयाच्या दक्षिि बाजूस लागून 
मौजे घा्कोपर येथील न.भू.क्र. १/९ ए, १/१० (पै). १/११ (पै) वर मसध्दाथब नगर 
एस.आर.ए. योजना राबववण्यात आली होती. सदर इमारतीस सन २००९ रोजी 
पूिब भोगव्ा प्रमािपत् देण्यात आले असून सवब पात् झोपडीधारकाींना पनुवबसन 
सदननकाींचा ताबा देण्यात आला आहे. 
      सदर भूखींडास लागून असलेल्या व एस.आर.ए. योजनेच्या हद्दीबाहेरील 
भूखींड क्रमाींक १/९ ए वरील प्रस्ताववत इमारतीस महानगरपामलकेमाफब त     
हदनाींक २८.०३.२००८ रोजी अमान्यतेची सूचना (आय.ओ.डी) व हदनाींक 
२९.०३.२००८ रोजी जोत्तयापयबतचे प्रारींभ प्रमािपत् देण्यात आले आहे. 
      तसेच, सदर हठकािी स्जल्हाधधकारी (मुींबई उपनगरे) याींच्या परवानगीने 
खोदकाम करण्यात आले असून आतापयबत ३०,८०० ब्रास इतके उत्तखनन करण्यात 
आले आहे. 
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(२) अशा प्रकारचे ननवेदन देण्यात आले आहे ही वस्तसु्स्थती आहे. 
(३) व (४) सदर हठकािी स्जल्हाधधकारी (मुींबई उपनगरे) याींच्या परवानगीने 
खोदकाम सुरु करण्यात आले होते. 

सदर बाबतीत मा. उच्च न्यायालयात जनहहत याधचका क्रमाींक ६३/२०१६ 
दाखल करण्यात आली. 
      सदर प्रकरिी मा. न्यायालयाने हदनाींक १८.०७.२०१६ रोजी ‘’जैसे थे’’ 
पररस्स्थती ठेवण्याचे आदेश हदले आहेत. सदर प्रकरि सध्या न्यायप्रववषठ 
असल्याने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त कारवाई करण्यात आलेली नाही. 

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

पुणे महानगरपाललिेमध्ये टीिीआर गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(२३) *  ७०१५५   श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे महानगरपामलकेमध्ये धनकवडी येथील सवे नीं. ४/१७/२ या ममळकती 
मधील १० गुींठे जागेवर रस्त्तयाचे आरिि असताना ही जागा मूळ मालकाने 
ववकासकास ववकल्याचे ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत ववकासकाने महापामलकेतील अधधका-याींशी सींगनमत 
करुन ्ीडीआर घेतला होता परींतु गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून ्ीडीआर देण्यात 
आला असल्याच्या तक्रारी आल्यानींतर महापामलकेने ६ व ाबपूवी देण्यात आलेला 
्ीडीआर रद्द केला असुन सदर भूखींडाची मालकी कोिाकड ेआहे हे अद्यापही 
ननस्श्चत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्ीडीआर गैरव्यवहार प्रकरिात सहभागी असलेल्या काही 
व्यक्ती, महापामलकेचे तत्तकालीन आयकु्त, बाींधकाम तसेच ववधी ववभागातील 
सींबींधधत अधधकारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही, ७/१२ उताऱयानुसार मालक श्री. सुभा  पानसरे 
व इतर याींची नोंद आहे. महानगरपामलकेकडील पींजीकृत ववकासकाींचे यादीमध्ये 
त्तयाींचा समावेश नाही. 
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(२) वव याींफकत ममळकतीमध्ये सन १९८७ चे ववकास योजना आराखड्यामध्ये ६० 
फू् (१८ मी.) ववकास योजना रस्ता दशबववलेला आहे. सदर रस्त्तयाखालील िेत्ाचा 
ह्डीआर ममळिेसाठी दाखल प्रस्तावातील ७/१२ उता-यावर मालक श्री. सुभा  
पानसरे, श्री. सुभा  जगताप व सौ. सववता गावड ेयाींना डी. आर. सी. नीं. ३९०८ 
िेत् ३४१.५१ चौ. मी. हद.२५/०६/२०१० रोजी अदा करण्यात आलेले आहे.त्तयाप्रमािे 
७/१२ उता-यावर नोंद झाली आहे. 

इतर हक्कातील धारक श्री. थोरवे याींनी प्रकरिी तक्रार केलेली असून 
सदर तक्रारीमध्ये वव याींफकत ममळकतीतील डी. आर. सी. नीं.३९०८ रद्द करिेची 
मागिी केली आहे तसेच डीआरसी धारक श्री. सुभा  पानसरे, श्री. सुभा  
जगताप व सौ. सववता गावड ेयाींनी पत् हद. ०५/०७/२०१६ अन्वये सदर ममळकती 
सींदभाबत घेतलेल्या ३४१.५१ चौ.मी. चा ह्डीआर परत देत आहोत व ७/१२ 
उताऱयावरील महानगरपामलकेच्या नावाची नोंद कमी करावी अशी 
महानगरपामलकेस ववनींती केली आहे. या अनु ींगाने सींबींधधताींना हद.१८/०८/२०१६ 
रोजीचे पत्ान्वये मुळ डीआरसी कायाबलयाकड ेसादर करण्याबाबत कळववलेले होते. 
त्तयाप्रमािे डीआरसी क्र.५०१३ मधनू ३४५.५१ चौ.मी. िेत् खची करुन डीआरसी 
क्र.३९०८, वरील खचीची नोंद रद्द करण्यात आलेली आहे. तथावप पवूी डीआरसी 
हदल्याने ७/१२ उता-यावर अद्यापही महानगरपामलकेचे नाव आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िानघिली (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथील जमीन लसििोने  

साििार िां पनीला बेिायदा विक्री िेल्याबाबत 

(२४) *  ६५९०६   श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वानघवली (ता.पनवेल,स्ज.रायगड) येथील सींपाहदत केलेल्या जमीनीच्या 
मोबदल्यात मसडकोने साडबेारा ्क्के योजने अींतगबत मसडको प्लॉ् नीं. ३, ४, व ४ 
– ए (सेक््र नीं. ३०/३१) मधील ५३ हजार चौ.मी. िेत्ाची जमीन सींरक्षित कुळाचे 
हक्क डावलून, मुींदरा नामक सावकार कीं पनीला १५० एकर जमीन ववक्री करुन ६६ 
सींरक्षित कुळाींची फसविकू केल्याचे शासनाच्या ननदशबनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, हदनाींक १४ माचब, २०१२ रोजीच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार मा.मुख्यमींत्ी, नगर ववकास याींचेकड े दाखल केलेली याधचका, मा. 
महसूल मींत्ी याींचेकड ेवगब करण्यात येवूनही अद्याप या याधचकावर शासनाकडून 
कोितीही कायबवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरिी शासनाने, चौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकशीच्या अनु ींगाने जममनी सींरक्षित कुळाींना परत 
करण्याबाबत तसेच दलुबि करिाऱया सींबींधधत मसडको व महसूल अधधकाऱयाींवर 
शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) मौजे वानघवली, स्ज.रायगड येथील मूळ 
जमीनधारक श्री.जुगलबि हनुमानबि मुींदरा व इतर याींच्या सींपाहदत करण्यात 
आलेल्या जममनीपो्ी त्त याींची साडबेारा ्क्के योजनेअींतगबत पात्ता मींजूर करण्यात 
आली होती. त्त यामुळे बेलापूर नोडमधील सेक््र क्र.३०/३१ येथील ्ेकडी सदृश्य 
जागा जममनधारक “जसे आहे तसे तत्तवावर” घेण्यास तयार असल्याने 
मसडकोकडील मलींकेज सममतीच् या मान्यतेने भूखींडवा्प केले आहे. 
     तसेच म.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे समोरील मसस्व्हल ॲस्प्लकेशन 
क्र.२८०/२०१२ मधील याधचकाकत्तयाबचा अजब फे्ाळताना मा.न्यायालयाने त्तयाींना 
प्रचमलत कायद्यानुसार मागब अवलींबण्याचा पयाबय खलुा ठेवल्याने याधचकाकत्तयाबचा 
अजब महसूल व वन ववभागास हस्ताींतरीत करण्यात आला होता. तथावप, 
ववचाराधीन जममनीबाबत मा.मींत्ी, महसूल याींनी हद.१.१०.२०१० च्या आदेशानुसार 
ववनींती फे्ाळली आहे. त्त यामुळे सदर प्रकरिातील ममळकतीबाबत अजबदार याींनी 
मुींबई कुळ वहहवा् व शेत जमीन कायदा, १९४८ मधील तरतदूीनुसार सिम 
प्राधधकाऱयाकड ेदावा करिे आवश्यक आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील डिझीटल इांटरप्रायझेस िां पनीने  
गुांतिणिुदाराांची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(२५) *  ७०११२   श्री.िभैि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शहरात र्डझी्ल इीं्रप्रायझेस कीं पनी स्थापन करुन ऑनलाईन 
व्यवसायाची जाहहरात देऊन कीं पनीने हदलेल्या बकेँच्या खात्तयात एकुि १९ हजार 
५०० रुपये भरल्यानींतर प्रत्तयेक सभासदाला प्रत्तयेक आठवड्याला रुपये २९२५ 
प्रमािे २० आठवड ेपसेै ममळतील असे आमम  दाखवनू पणु्यातील ६० व देशातील 
सुमारे ५०० गुींतविकुदाराींना ११ को्ी रुपयाींना फसववल्याबाबत सभासदाींनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अन ुींगाने पुण्यातील गुन्हे शाखेच्या सायबर सेलच्या पथकाने 
माहे ऑगस्् ते सप् े्ंबर या कालावधीत गुन्हा नोंदववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गुन््याचा तपास पुिब होवून सींबींधीत दो ी व्यक्तीींना अ्क 
करण्यात आली आहे काय व त्तयानुसार पढेु कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पुिे शहरात र्डझी्ल इीं्रप्रायझेस कीं पनी स्थापनु व ऑनलाईन 
व्यवसायाची जाहहरात करुन त्तयाद्वारे गुींतविकूदाराींची फसविकू केल्याचे 
ननदशबनास आले आहे.   यात पणु्यातील ३८ गुींतविकूदाराींना रु.९,३९,३३३/- ने 
फसववल्याचे ननषपन्न झाले आहे. 
(२) सदर प्रकरिी हदनाींक ०१.०९.२०१६ रोजी खबर देण्यात आली होती.  त्तयानींतर 
हद.१४.०९.२०१६ रोजी कोंढवा पोलीस स््ेशन येथे गुरनीं ३८१/१६ नोंदववण्यात 
येऊन सींबींधीत ५ आरोपीींना पकडण्यात आले व त्तयाींचेकडून ३ मोबाईल, इतर 
कागदपत् ेव रोख रक्कम रु.२०,५८,५००/- हस्तगत करण्यात आली आहे. पुढील 
तपास चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िािोला नाल्याची रुां दी िमी िरुन तसेच लमठी नदीचा सांरक्षित भागाचा 
बाांधिामासाठी गैरिापर िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२६) *  ७११९७   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाकोला (मुींबई) येथील नाल्याची रुीं दी कमी करुन तसेच ममठी नदीच्या 
सींरक्षित भागाचा वापर करून झोपडपट्टी पनुवबसन प्रकल्प राबववत असलेल्या 
कनफकया पॅररस या बाींधकाम व्यावसायीकाने सागरी हद्द ननयींत्ि कायद्याचा 
(सीआरझेड) उल्लींघन केल्याचे हदनाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्तयासुमारास 
ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृसींकुल उभारताना ववकासकाकडून वाकोला नाल्याची रुीं दी कमी 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आह काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक २६ जुलै, २००५ सारखी अनतवषृ्ी झाल्यास वाकोला नाला 
व ममठी नदी पररसरातील वस्त्तयाींना धोका उदभविार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) मौजे बाींद्रा मुींबई येथील न.भू.क्र. ६२९ (पैकी) या 
भूखींडावरील महाराषर नगर, आींबेडकर नगर झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेसींदभाबत 
ममठी नदीच्या सागरी हद्द ननयींत्ि कायद्याचे उल्लींघन केल्यासींदभाबत मुख्य 
कायबकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनवबसन प्राधधकरि याींनी योजनेतील ववक्री 
घ्काच्या इमारतीस हद.११/८/२०१६ रोजी काम थाींबववण्याची नो्ीस बजावली 
आहे. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिाकडून प्राप्त अहवालानुसार वाकोला 
नाल्याची पवूीची रुीं दी ४० मी्र वरुन ६० मी्र वाढववण्यात येवनू 
एम.एम.आर.डी.ए माफब त सींरिक मभींत बाींधण्यात आली आहे. तसेच सेवा 
रस्त्तयासाठी १० मी्र जागेचे आरिि ठेवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
 



33 

(४) वर नमूद मुख्य कायबकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनवबसन प्राधधकरिाच्या 
नो्ीसी ववरुध्द ववकासकाने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
क्र.२२३७/२०१६ दाखल केली होती. या प्रकरिी मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने 
हद.२/९/२०१६ रोजी आदेश पाररत करुन काम थाींबववण्याबाबत जारी केलेली 
नो्ीस ही कारिे दाखवा नो्ीसी म्हिनू गहृीत धरुन ववकासकास सुनाविी 
देण्याबाबत ननदेश हदले आहेत, सदर प्रकरिी सुनाविी पूिब झाल्यावर 
गुिवत्ततेवर ननिबय घेण्यात येिार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील मननषा नगर (िळिा) येथे स.नां. १७ या शासिीय भुखांिािर 
अनधधिृतपणे िसलेल्या जानिी नगर िसाहतीबाबत 

 

(२७) *  ६९२५७   श्री.जयप्रिाश मुांदिा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (ठािे) येथील मनन ा नगर येथील स.नीं. १७ या शासकीय भुखींडावर 
गत १० व ाबपासून खाडीजवळ अनधधकृतपिे भराव ्ाकून जानकी नगर ही 
वसाहत तयार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जानकी नगरात बाींधलेल्या बेकायदेशीर चाळीतील खोल्याींना ठािे 
महापामलकेकडून पािीपुरवठा, अधधकृत ्ॅक्स तसेच एम.एस.ई.बी. कडून वीज 
पुरवठाही जोडून हदला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवबसामान्याींकड े अधधकृत कागदपत् े असताींनाही वीज व पािी 
पुरवठा देण्यास अिम्य ववलींब लाविाऱया व बेकायदेशीर चाळीींना वीज व पािी 
पुरवठा करणाऱया सींबींधधत अधधकारी/कमबचाऱयाींववरुध्द शासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच अनधधकृतपिे भराव ्ाकून बाींधलेल्या 
बेकायदेशीर चाळी पाडण्याबाबत कोिता ननिबय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ठािे महानगरपामलकेच्या अमभलेखानुसार सन २००३ 
पासून सदर भुखींडावर कर आकारिी करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
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     महानगरपामलका अधधननयमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतदुीनुसार 
महानगरपामलकेचे सवब अधधकार अबाधधत ठेवनु अनधधकृत बाींधकामावर 
शास्तीसह कर आकारिी करण्यात आलेली आहे 
(३) सदरहू जागेच्या मसमाींकनाची कायबवाही तात्तकाळ करुन त्तयानुसार अनतक्रमि 
ननषकासनाची कारवाई करण्याबाबत स्जल्हाधधकारी, ठािे व आयुक्त, ठािे 
महानगरपामलका याींना सुधचत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भिानी सहिारी गॄहननमााण सांस्थेिररता मे.अननल िासले आणण िां पनी या 
वििासिाने उभारलेल्या प्रिल्पामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२८) *  ६५९४६   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भवानी सहकारी गॄहननमाबि सींस्थेकररता मे.अननल कासले आणि कीं पनी या 
ववकासकाने ननकमवाडी मस् जीद गल्ली, जी/नॉथब वाडब अींतगबत प्लॉ् क्र. 
एफ.पी.क्र.५६९ (पी्ी) ऑफ ्ीपीएस ४, माहहम र्डव्हीजन या िेत्ावर उभारलेल्या 
प्रकल्पामध्ये अनेक गैरव्यवहार केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीतील सींपूिब पाफकंग फ्लोअर तसेच ३ ते ७ मजले 
अनधधकृतररत्तया बाींधनू त्तयाींचे रुपाींतर व्यापारी गाळयाींमध्ये केल्या प्रकरिी 
चौकशी करावी अशा आशयाच्या मागिीचे ननवेदन मुख्य कायबकारी अधधकारी, 
झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरि, बाींद्रा (पूवब) तसेच सहाय्यक आयुक्त बॄहन्मुींबइब 
महानगरपामलका जी/नॉथब वाडब याींच्याकड े तेथील रहहवाशाींनी तसेच 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ६ जुलै, २०१५, हदनाींक २७ जानेवारी, २०१६ व हदनाींक ३ 
ऑगस््, २०१६ रोजी सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तक्रारीनु ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानुसार सींबींधधत दो ीवर कोिती कारवाइब 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
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श्री. प्रिाश महेता : (१), (२) व (३) दादर (पस्श्चम) अींनतम भूखींड क्र.५६९ (भाग) 
नगर रचना योजना-४ माहहम ववभाग येथील बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
मालकीच्या ३१६६.५९ चौ.मी. इतक् या िेत्ावर भवानी सहकारी गहृननमाबि सींस्थेची 
झोपडपट्टी पनुवबसन योजना ववकासक मे.अननल कासले आणि कीं पनी याींचेमाफब त 
राबववण्यात येत आहे. 
     सदर योजनेतील अनधधकृत बाींधकामाबाबत झोपडपट्टी पुनवबसन 
प्राधधकरिाकड ेमा.लोकप्रनतननधी याींची हद.२/७/२०१५, हद.२७/१/२०१६ व ४/२/२०१६ 
रोजीची ननवेदने प्राप्त झाली होती. ववकासकाने ववक्री घ्काच्या इमारतीमध्ये ३ 
ते ६ मजल्याींवर व्यापारी/वाणिस्ज्यक गाळे बाींधल्याचे ननदशबनास आल्याींनतर 
सदरचे अनधधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्याचे ननदेश झोपडपट्टी पनुवबसन 
प्राधधकरिामाफब त ववकासकास देण्यात आले होते. त्तयानुसार ववकासकाने सदर 
अनधधकृत बाींधकाम ननषकामसत केल्याचे पत् छायाधचत्ाींसह झोपडपट्टी पनुवबसन 
प्राधधकरिाकड े हदनाींक २२/७/२०१५ रोजी सादर केले आहे. तसेच सदरचे 
अनधधकृत बाींधकाम ननषकामसत केल्याची खातरजमा झोपडपट्टी पनुवबसन 
प्राधधकरिामाफब त स्थळपाहिी करुन करण्यात आली आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गुहागर, खेि ि धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) खािी भागातील गािाांना जोिणाऱया 
रस्त्याांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२९) *  ६५९१६   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्तनाधगरी स्जल्हयातील मौजे कोळवली (ता. गुहागर), मौजे धचवेली (ता. 
धचपळूि), मौजे तुींबाड, मौजे आयनी, मौजे आमशेत आणि मौजे होडखाड (ता. 
खेड) ही गावे खाडीफकनारी वसलेली असून कोळवली बींदर्ोक ते जे्ी, धचवेली 
बींदर, तुींबाड कदमवाडी ते बींदर, आयनी रेल्वे स््ेशन ते जे्ी, आमशेत मोहल्ला 
ते जे्ी, होडखाड भोईवाडी ते जे्ी हे जोडरस्ते नसल्याने सदर भागातील 
रहहवाशाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सवब जोड रस्त्तयाींसाठी महाराषर मेरर्ाईम बोडाबमाफब त ननधी 
उपलब्ध करून दयावा अशी मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचेकडून वारींवार 
तसेच हदनाींक १९ मे, २०१६ च्या पत्ान्वये करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाबत शासनाने कोिती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) तुींबाड कदमवाडी भोईवाडी व आयनी 
ठाकरेवाडी रेल्वे स््ेशन येथे पोचरस्ता बाींधण्याबाबत महाराषर मेरी्ाईम बोडाबच्या 
स्वननधीतनू सन २०१६-१७ ्या आधथबक व ाबत हाती घेण्यात आले आहे. तसेच 
होडखाड (ता.खेड), येथे जोडरस्ता तयार करिे हे काम स्जल्हा ननयोजन सममती 
रत्तनाधगरी माफब त सन २०१६-१७ मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
त्तयाचप्रमािे आमशेत मोहल्ला, कोळवली बींदर ्ोक धचवेली बींदर ्या कामाींची 
पाहिी करुन, आवश्यकता असल्यास सदरची कामे महाराषर मेरी्ाईम 
बोडाबमाफब त फकीं वा स्जल्हा ननयोजन सममती माफब त काम सन २०१७-१८ ्या 
आधथबक व ाबत ननधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्याची कायबवाही करण्यात येईल. 

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

ििणगे (जज.िोल्हापूर) येथील दीपि िॉलनीमधील  
प्लॉटची बेिायदेशीरररत्या िेलेली विक्री 

  

(३०) *  ७११११   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडिगे (स्ज.कोल्हापूर) येथील दीपक कॉलनीतील ग् कमाींक ४५० मधील 
जममनीच्या मुळ मालकाने नकाशात फेरफार करुन शासकीय अधधका-याींच्या 
सींगनमताने कॉलनीतील सावबजननक खलु्या जागेतील सहा प्लॉ्ची 
बेकायदेशीरररत्तया ववक्री केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशबनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी करुन खलु्या जागेत सुरु असलेले बाींधकाम 
थाींबववण्यासाठी तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा रहहवाशाींनी हदला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्तयानुसार सींबींधीत दो ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मौजे-वडगिे ता.करवीर स्ज.कोल्हापूर येथील दीपक 
कॉलनीतील ग् नीं.४५० मधील जममनीच्या मुळ मालकाने रेखाींकनातील खलु्या 
जागेत ४ भूखींडाींची बेकायदेमशरररत्तया ववक्री केल्याचे ननदशबनास आले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी मींडळ अधधकारी, ननगवे द.ु याींचेमाफब त केलेल्या 
चौकशीमध्ये सहाय्यक सींचालक, नगररचना याींनी मींजरू केलेल्या रेखाींकनातील 
रस्ते व खलुी जागा यामध्ये मूळ मालकाींनी कोितीही परवानगी न घेता भूखींड 
पाडून ववक्री केल्याचे आढळले व अशा ववक्री केलेल्या भूखींडाींच्या नोंदी गा.न.नीं. 
७/१२ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. अशा सदो  फेरफार नोंदी 
पुनरीििामध्ये घेऊन ननयमानुसार रद्द करण्याची कायबवाही करण्यात येत आहे. 
सदर पनुरीििाच्या प्रफक्रयेत सींबधीत मींडल अधधकारी व तलाठी दो ी 
आढळल्यास त्तयाींचेवर ननयमानुसार उधचत कारवाई करण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आर.िे.िन्स्रो प्रोजेक्टस प्रा. लल. या िां पनीने घर देण्याचे  
आलमष दाखिनू नागररिाांची िेलेली फसिणिू 

  

(३१) *  ७०५९७   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेि दक्षिण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहर व पररसरात मध्यमवगीयाींना चार ते सहा लाख रुपयाींत घर 
देण्याचे आमम  दाखवनू आर.के.कन्स्रो प्रोजेक््स प्रा. मल. या कीं पनीचे मालक 
समीर मेहता याींनी फसविकू केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या सुमारास 
ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर कीं पनीने औरींगाबाद येथेही सामान्य नागररकाींची फसविकू केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयानुसार 
आर.के.कन्स्रो प्रोजेक््स प्रा. मल. या कीं पनीचे मालक समीर मेहता याींच्यावर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच गुींतविकूदाराींना रक्कम परत देण्यासींदभाबत कोिती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर प्रकरिी नाींदेड स्जल्यामधील कुठल्याही पोलीस 
स््ेशनमध्ये गुन् हा अगर तक्रार दाखल केलेली नाही. 
(२), (३) व (४) आर.के.कन्स्रो प्रोजेक््स प्रा.मल. या कीं पनीचे मालक समीर 
मेहता याींच्या ववरुध्द औरींगाबाद येथील आर.के.कन्स्रो प्रोजेक््स मधील 
सदननका धारकाींनी सदननकाींचे बाींधकाम अपूिब असल्याबाबत तसेच ठरलेल्या 
वेळेत सदननकाींचा ताबा देत नसल्याबाबत तक्रार अजब हदले असून त्त याची चौकशी 
चालू आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुांबई महानगर िे् वििास प्राधधिरणाच्या लभिांिी येथील ननमाल  
शौचालय ि िस्ती शौचालय योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३२) *  ६९८७८   श्री.शाांताराम मोरे (लभिांिी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर िेत् ववकास प्राधधकरि (एमएमआरडीए) अींतगबत मभवींडी 
शहरात गरीब कु्ुींबाकररता ननमबल शौचालय व वस्ती शौचालयासाठी सुमारे ७० ते 
८० को्ी रुपये खचब झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीएने हदलेल्या ननदेशानसुार प्रत्तयेक शौचालय 
चालववण्यासाठी त्तयाच भागात राहिाऱया नागररकाींचे समूह ग् नेमायला हवे 
असताींना ही बेकायदेमशरररत्तया महानगरपामलकेच्या बाींधकाम ववभागाच्या 
अधधकाऱयाींनी बाहेरचे ठेकेदार नेमुन सदर योजनेत गैरव्यवहार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ननमबल शौचालय व वस्ती शौचालयाचे कामासाठी मुींबई 
महानगर िेत् ववकास प्राधधकरिाकडून मभवींडी-ननजामपुर शहर  
महानगरपामलकेला रुपये ५७.७१ को्ी इतके अनदुान प्राप्त झाले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
       मुींबई महानगर िेत् ववकास प्राधधकरिाच्या मागदशबक सूचनेनुसार 
महहला बचत ग्, सेवाभावी सींस्था महहला मींडळे, याींना १२८ वस्ती 
स्वच्छतागहृाचे स्वच्छता व पररचलनाचे काम देण्यात आलेले आहे. 
       उवबरीत ७९ वस्ती स्वच्छता गहृ पररचलन करिेकरीता कोित्तयाही सींस्था 
महहला मींडळे / बचत ग् इच्छूक नसल्याने महानगरपामलकेच्या आरोग्य 
ववभागामाफब त स्वच्छता व देखभाल करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तुळजापूर (जज.उस्मानाबाद) येथील िुलस्िामीनी तुळजाभिानी मांददराच्या 
दानपेटीतील िोट्यािधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३३) *  ६५३४१   श्री.अजय चौधरी (लशििी), िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपि े
(नागपूर पूिा), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.धयैाशील पाटील (पेण), अॅि.गौतम चाबिुस्िार (वपांपरी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळुजापूर (स्ज. उस्मानाबाद) येथील  कुलस्वामीनी तुळजाभवानी मींहदराच्या 
दानपे्ीतील ७ को्ी १९ लाख रुपयाींचा  गैरव्यवहार झाल्याचे राज्य गुन्हे 
अन्वे न ववभागाने (सीआयडी) केलेल्या चौकशी अहवालातनू माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहारास आयएएस अधधकारी, उपववभागीय अधधकारी, 
तहसीलदार, ठेकेदार तसेच मींहदराचा कारभार पाहिारे व राजकारिी असे एकूि 
६२ व्यक्ती जबाबदार असल्याचे उक्त अहवालामाफब त ननदशबनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालाच्या अन ुींगाने शासनाने गैरव्यवहारा प्रकरिी 
जबाबदार असलेल्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकरिी सन १९९१ ते २००९ या 
कालावधीतील घ्नाबाबत गुन्हे अन्वे ि ववभागामाफब त चौकशी करण्यात येत 
असून गुन्हे अन्वे ि ववभागाने अद्याप कोिताही अींतीम ननषक ब काढलेला 
नाही. त्त यामुळे शासनास अहवाल सादर झालेला नाही. 
(४) अद्याप चौकशी चालु आहे. 

----------------- 
  
सातारा, साांगली, सोलापूर ि िोल्हापूर जजल्हयातील यिुिाांना नोिरीचे आलमष 

दाखिनू फसिणिू िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३४) *  ६६६७४   िॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा, साींगली, सोलापूर व कोल्हापूर स्जल्हयातील दहावी पास-नापास 
अनेकाींना नोकरीचे आमम  दाखवून प्रत्तयेकी पाच लाख रुपये घेऊन अनेकाींना तीन 
को्ी पेिा जास्त रुपयाींना फसववल्या प्रकरिी आजरा पोमलस स््ेशन मध्ये   
माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या सुमारास तक्रार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्तयानुसार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. कोल्हापूर स्जल््यात रु.२०.५० लि 
रकमेच्या फसविकूीबाबत २ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. 
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(२) सदर प्रकरिी आजरा पोलीस ठािे येथे रु.५.५० लिच्या फसविकूी प्रकरिी 
गु.र.नीं.१२२/२०१६ भा.दीं.वव.सीं. कलम ४०६, ४२०, ४६४, ४६८, ४७१, ३४ प्रमािे 
हद.२४/०९/२०१६ रोजी ४ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
     तसेच करवीर पोलीस ठािे येथे रु. १५.०० लिच्या फसविकूी प्रकरिी 
गु.र.नीं. ३६६/२०१६ भा.दीं.वव.सीं. कलम ४२०, ३४ प्रमािे हद. २४/१०/२०१६ रोजी ३ 
आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  सदरील गुन्हे तपासावर 
आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यात पोलीसाांिरील हल्ल्याांच्या घटनेमध्ये िाढ झाली असल्याबाबत 
  

(३५) *  ६५२८६   अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती 
ननमाला गावित (इगतपूरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.सुरेश लाि (िजात), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देिळाली), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.दहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अलमत विलासराि देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोि), 
श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.विजय िाळे 
(लशिाजीनगर), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आलसफ शेख 
(मालेगाांि मध्य), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.हनुमांत िोळस (माळलशरस), श्री.शामराि ऊफा  



42 

बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्य भरणे 
(इांदापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अलमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), िॉ.आलशष देशमुख (िाटोल), अॅि.गौतम चाबुिस्िार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याि (स्ज.ठािे) येथे गिेशमूती ववसजबनाच्या वेळी बींदोबस्तासाठी 
कतबव्यावर असलेल्या पोलीस उपननरीिकाींना गिेश ववसजबनाच्या तलावात बुडवून 
मारण्याचा प्रयत्तन तसेच नामशक येथील तपोवन चौफुली येथे नाकाबींदीद्वारे वाहन 
तपासिी सुरु असताींना एका ्ोळक्याने पोलीस अधधकारी/कमबचारी याींच्या अींगावर 
ररिा घालून मारण्याचा प्रयत्तन केल्याचे हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्तया 
सुमारास ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईतील खार येथील एस.व्ही. रोडवरील मॅक्लॉरईड पेरोलपींपावर मुींबई 
पोलीस वाहतकु ववभागात कायबरत असलेले वाहतुक पोलीस मशपाई श्री. ववलास 
मशींदे याींचे दोन दचुाकीस्वाराींनी केलेल्या हल्यात ननधन झाले असल्याचे     
हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्तया सुमारास ननदशबनास आले असून 
दोघाींपकैी एका आरोपीला अ्क झाल्याचे व दसुरा आरोपी फरार असल्याचे 
ननदशबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात माहे जानेवारी, २०१४ ते जलैु, २०१६ या कालावधीत ९९८ 
पोमलसाींवर हल्ले झाल्याच्या घ्ना ननदशबनास आल्या असून त्तयापैकी अमरावती 
व पुिे येथे अशा घ्नाींची सींख्या जास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाींची चौकशी करुन मतृ झालेल्या वाहतूक पोलीस 
मशपायाींच्या कु्ुींबबयाींना कोित्तया स्वरुपाची मदत करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) तसेच हदवसेंहदवस पोलीसाींवरील वाढत असलेल्या हल्ल्याींना रोखण्याकररता 
शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कल्याि येथे गिेश ववसजबनावेळी कतबव्यावर 
असलेल्या पोलीस उप ननरीिकाींना मारहाि केल्या प्रकरिी कोळसेवाडी पोलीस 
स््ेशन येथे गु. र. क्र. ३०५/२०१६ भा.द.वव. कलम ३०७, ३५३, १८६, ३३२, ३२३, 
३४ सह फक्रमीनल अमेंडमें् ॲक्् ७ प्रमािे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून 
सदर प्रकरिी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सवब अ्क आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर गुन््याचे दो ारोप पत् मा. न्यायालयात 
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दाखल करण्यात आला आहे. तसेच नामशक येथील तपोवन चौफुली येथे  
कतबव्यावर असलेल्या पोलीस मशपायाच्या अींगावर ररिा चढवून स्जवे मारण्याचा 
प्रयत्तन केल्याबाबत उपनगर पोलीस ठािे नामशक शहर येथे गु. र. क्र. ४००/२०१६ 
भा.द.वव. कलम ३०७, ३५३, १४३, १४७, १४९ प्रमािे गुन्हा नोंद करण्यात आला 
असून सदर प्रकरिी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सवब अ्क आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 
(२) सदर प्रकरिी खार पोलीस ठािे येथे गु. र. क्र. ३९८/२०१६ भा.द.वव. कलम 
३०२, ३५३, ३४ सह मो्ार वाहन अधधननयम कलम ४(१), १८१, १२९, १३०(१), 
१७७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात २ आरोपी 
ननषपन्न झाले असून त्तयापकैी १ आरोपी ववधीसींघ बग्रस्त बालक असून त्तयास 
अ्क करुन मा. बाल न्यायालय, डोंगरी, मुींबई याींच्या ताब्यात देण्यात आले 
आहे. तर दसु-या आरोपीस अ्क करण्यात आली असून सध्या न्यायालयीन 
कोठडीत आहे. सदर प्रकरिाचे दो ारोपपत् मा. न्यायालयात दाखल करण्यात 
आले आहे.  
(३) पोलीस आयुक्त अमरावती शहर येथे पोलीसाींवरील हल्ला झाल्याचे सन 
२०१४ मध्ये १६, सन २०१५ मध्ये ७, माहे जुलै २०१६ पयतं ६ गुन्हे दाखल 
आहेत. तसेच, पुिे शहर हद्दीमध्ये सन २०१४ मध्ये ७३, सन २०१५ मध्ये ८७, 
माहे ऑक््ोबर २०१६ पयतं ७८ गुन्हे दाखल आहेत. 
(४) हद. २९.११.२००८ रोजीच्या शासन ननिबयान्वये अनजेु्ञय असलेल्या सवब सोयी 
सुववधा मतृ झालेल्या वाहतकू पोलीस मशपायाींच्या कु्ूींबबयाींना हद. ०९.०९.२०१६ 
च्या शासन ननिबयान्वये मींजुर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मतृ 
पोलीस मशपायाच्या सेवाननवतृ्तत होईपयतंचे वेतन व भत्तते तसेच मतृ झालेल्या 
कमबचा-याींच्या कु्ूींबास फकमान रु. १.५ लि फकीं वा अींनतम वेतनाच्या २० प् 
इतके सानुग्रह अनदुान देय आहे. 
(५) राज्यातील पोलीसाींवरील हल्ल्यासींदभाबत करावयाच्या कारवाईबाबत पोलीस 
महासींचालक कायाबलयाने हद. ०६.१०.२०१६ अन्वये राज्यातील पोलीस घ्क 
कायाबलयाींना प्रनतबींधात्तमक व उपायात्तमक सुचना ननगबममत करण्यात आल्या 
आहेत. 
(६) प्रश न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महात्मा फुले नगर, िुलाबा, मुांबई येथील एस.आर.ए. प्रिल्पाबाबत 
  

(३६) *  ६६८७३   श्री.अलमत घोिा (पालघर), अॅि.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी) :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात्तमा फुले नगर, कुलाबा, मुींबई येथील एस.आर.ए प्रकल्पामधील ववकासक 
श्री.दाननश मचं्  याींनी सींबधधत अधधका-याींच्या सींगनमताने पररमशष् नीं.२ 
बनवून एसआरएचे अधधका-याींना खो्ी माहहती देऊन अनेक पात् झोपडीधारकाींना 
पररमशष् नीं.२ मध्ये पात् असतानाही सदननका अथवा घरभाड ेहदले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाने झोपडीधारकाींना घर देण्याचे आमम  दाखवनू 
कागदपत्ावर सहया घेतल्या असून कुलाबा ववभागातील अधधकारी याींनी 
ववकासकाींचा फायदा होईल असाच ननकाल हदला असल्यामुळे त्तयाींच्यावर दींडात्तमक 
कारवाई करुन त्तयाींची बदली करण्याची व ववकासकाींवर मोका अींतगबत कारवाई 
करण्याची मागिी झोपडीधारकाींनी पोमलस महासींचालक, मुींबई याींच्याकड े    
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्तया सुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकासकाींचे चालू असलेले बाींधकाम बींद करुन व अपात् ठरलेल्या 
झोपडीधारकाींची पुन्हा चौकशी करुन त्तयाींना न्याय ममळवनू देण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) सी.एस.क्र.१९८०, फो ब् र्डव्हीजन, कुलाबा या 
ममळकतीवरील महात्तमा फुले सहकारी गहृननमाबि सींस्थेचे पररमशष्-२ 
हद.१२/२/२००७ रोजी प्रमाणित केले आहे. 

सदर योजनेमध्ये ८ झोपडीधारकाींनी भाड ेदेण्याबाबतची तक्रार झोपडपट्टी 
पुनवबसन प्राधधकरिाकड े केली. त्तयापकैी ३ व्यक्ती अपात् आहेत. उवबररत ५ 
झोपडीधारक पात् आहेत परींतू त्तयाींनी स्वत:च्या झोपडीची ववक्री केल्यामुळे त्तयाींना 
भाड ेदेता येिार नाही, असे झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरिाने कळववले आहे. 
(२) अशाप्रकारे तक्रार प्राप्त झाल्याची पोलीस ठाण्याच्या अमभलेख्यावर नोंद 
नाही, असा पोलीसाींचा अहवाल आहे. 
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(३) महाराषर झोपडपट्टी िेत् (सु.नन.व पु.) अधधननयम, १९७१ च्या तरतदुीनुसार 
सिम प्राधधकाऱ याींनी पात्तेबाबत हदलेल् या फकीं वा अन्य कोित्तयाही आदेशाववरुध्द 
या कायद्याच्या ३५ अन्वये अवपलीय प्राधधकाऱयाींकड े तसेच त्त यानींतर 
मा.उच्चस्तररय सममतीकड ेअपील करण्याची तरतदू आहे. त्त यानुसार सींबींधधताींना 
अवपल दाखल करता येतील. त्तयासाठी योजनेतील बाींधकाम थाींबववण्याची 
आवश्यकता हदसून येत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औद्योधगि प्रलशिण सांस् था (जज.बुलिाणा) येथील िच् चा 
 माल खरेदी विक्रीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(३७) *  ७०३१४   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औद्योधगक प्रमशिि सींस् था (स्ज.बुलडािा) येथे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ 
मधील कच् चामाल खरेदी ववक्री प्रकरिात मोयाया प्रमािात गैरव्यवहार झाला 
असल् याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्तया दरम्यान ननदशबनास आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक् त कच् चामाल खरेदी वव्रक्री प्रकरिी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय ननष पि झाले व त्तयानुसार सींबींधीताींवर शासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   

श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माहीम (मुांबई) पररसरातील पाटीलिािी येथील झोपिपट्टी  
पुनिासन योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३८) *  ६७४०२   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), 
श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूा), श्री.प्रशाांत ठािूर 
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(पनिेल), अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माहीम पररसरातील पा्ीलवाडी येथील १६३ क्रमाींकाच्या 
भूखींडावरील झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेत ववकासकाने बनाव् लाभाथी दाखवून 
उभारलेल्या १८ मजली व्दारकामाई या इमारतीत सवब ननयम धाब्यावर बसवनू 
स्जल्हाधधकारी आणि एसआरएतील अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने १०० को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे हदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्तयासुमारास 
ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरिी स्जल्हाधधकारी याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयान ुींगाने सींबधधत दो ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत व याबाबतची सध्यस्स्थती काय 
आहे? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
    परींतु सदर झोपडपट्टी पुनवबसन याजनेवव यी अशा आशयाचे वतृ्तत 
हद.३०/९/२०१६ रोजीच्या दैननक वतबमानपत्ात प्रमसध्द झाले आहे. 
(२) स्जल्हाधधकारी याींच्याकड े नाही परींत ु झोपडपट्टी पुनवबसन प्राधधकरिाकड े
योजनेतील इमारतीमध्ये अनधधकृत बाींधकाम केल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(३) व (४) सदर योजनेतील सींयकु्त इमारतीमधील पोर्डयम मजल्यावर 
ववकासकाचे अनधधकृतपिे बाींधण्यात आलेले कायाबलय व ररफ्यजु एरीयाच्या 
गैरवापराबाबत झोपडपट्टी पनुवसबन प्राधधकरिाकड े प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार 
सींबींधधत ववकासकाववरुध्द महाराषर प्रादेमशक व नगर रचना कायदा, १९६६ च्या 
तरतुदीनुसार अनधधकृत बाींधकाम स्वत:च्या जबाबदारी व स्व:खचाबने ३० हदवसात 
ननषकामसत करण्याची नो्ीस हदनाींक ३/११/२०१६ रोजी प्राधधकरिाकडून देण्यात 
आलेली आहे. 

----------------- 
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राहू (ता.दौि, जज.पुणे) येथील पुणे जजल्हा मध्यिती सहिारी 

 बँिेच्या शाखेिर पिलेला दरोिा 
  

(३९) *  ६६९८६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपूरी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राहू (ता.दौड, स्ज.पुिे) येथील पुिे स्जल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या 
शाखेवर हदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्तया सुमारास दरोडखेोराींनी दरोडा 
्ाकून सुमारे ६५ लाख ५७ हजार ४८७ रुपयाींची रक्कम चोरुन नेल्याचे ननदशबनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरिी फफयाबदीचे तक्रारीवरून सहा आरोपीींववरूद्ध यवत पोलीस स््ेशन, 
पुिे ग्रामीि येथे गु.र.नीं. ६२२/२०१६ भाीं.द.वव. कलम ३९४, ३४२, ३४ प्रमािे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्हयातील तीन आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर गुन्हयाचे तपासामध्ये अ्क केलेल्या आरोपीपकैी 
एका आरोपीकडून रू. ६१,७०६/- जप्त केले आहेत. तसेच रू. १९,५६,००६/- एवढ्या 
फकीं मतीचे सोन्याचे दाधगने व एक चार चाकी वाहन जप्त करण्यात आले आहे. 
सदर गुन्हयातील इतर तीन आरोपीींना अ्क करण्याची कायबवाही करण्यात येत 
आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईहून ठाणे-िासारिििली पयतं येणाऱया मेरो रेल्िे सेिेचा  
विस्तार लभिांिी-िल्याण पयतं िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ६९५३९   श्री.रुपेश म् हा् े (लभिांिी पिूा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मभवींडी व कल्याि शहरातील वाढती रहदारी व वाढता ववकास पाहता 
मुींबईहून ठािे-कासारवडवली पयतं येिाऱया मेरो रेल्वे सेवेचा ववस्तार मभवींडी-
कल्याि पयतं करण्याबाबत तसेच मभवींडी शहराचा स्मा ब् मस्ी म्हिनू समावेश 
करण्याबाबतची मागिी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी मा. मुख्यमींत्ी याींच्याकड े
हदनाींक १६ र्डसेंबर, २०१५ रोजी वा त्तयासुमारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मभवींडी शहरातील वाढती लोकसींख्या, पॉवरलूम व्यवसाय व 
मभवींडी येथून शासनाला करोडो रुपयाींचा प्राप्त होिारा महसूल या बाबी ववचारात 
घेता मुींबई मेरोचा ववस्तार मभवींडी-कल्याि पयतं करण्याबाबतची मागिी 
लोकप्रनतननधीींनी पालकमींत्ी याींच्याकड ेमाहे जुलै-ऑगस््, २०१४ पासून अनेकवेळा 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने मभवींडी-कल्याि मेरो रेल्वे सेवेस मींजूरी देऊन काम सुरु 
करण्याबाबत कोिती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   

  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) ठािे-मभवींडी- कल्याि पररसरातील वेगाने होिारा ववकास लिात घेता 
दैनींहदन प्रवाशाींची सींख्या अींदास्जत करिे, सींरेखन, तपासिी तसेच सवब तींत्ज्ञ 
याींचा ववचार करुन कायबिम पररवहन सेवेच्या ननवडीबाबतचा अ्यास करुन 
अहवाल तयार करण्याकररता मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिाने मेससब 
डी. ऑपोलोननया एसपीए जीननवा, इ्ाली आणि ्ीसीई मल. मुींबई (सींयुक्त 
उपक्रम) याींची सल्लागार म्हिनू फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये ननयुक्ती केली. सदर 
सल्लागाराकडून प्रकल्पाचा अींनतम सववस्तर प्रकल्प अहवाल माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये  मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरिास प्राप्त  झाला आहे.   
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सदर अहवालातील मशफारशीनुसार मेरो मागब-५ ठािे मभवींडी-कल्याि या 
मेरो मागाबच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरिाने हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी झालेल्या प्राधधकरिाच्या १४१ 
व्या बैठकीत मान्यता हदली असून पढुील कायबवाही मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरिाच्या स्तरावर सुरु आहे. 

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

राज्यातील पोलीसाांिररता घरे उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(४१) *  ६५५६०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (लशिी), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबूर), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(लसन्नर), श्री.रुपेश म् हा् े (लभिांिी पिूा), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोि), श्री.सुननल लशांदे (िरळी), 
अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.तिुाराम िाते 
(अणशुक्ती नगर), श्री.िैभि नाईि (िुिाळ) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीसाींकररता घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ठािे, पुिे, नामशक 
यासारख्या शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने सदर योजनेत बऱयाच अडचिी येत 
असून शहरी भागाींच्या आसपास असलेल्या जागाींचा शोध घेऊन सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करण्यासाठी गहृ ववभागाचे अपर मुख्य सधचव याींच्या 
अध्यितेखाली सममती गठीत करण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये मा. 
मुख्यमींत्ी याींनी घोव त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
असल्यास अहवालातील मशफारशीींचे थोडक् यात स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच घा्कोपर येथे पोलीसाींसाठी आठ हजार घराींची स्मा ब् ्ाऊनमशप 
उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाने ननिबय घेतला आहे काय, असल्यास त्तयाचे 
स्वरूप काय आहे व यासाठी फकती खचब अपेक्षित आहे, 
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(४) तसेच पोलीसाींकररता घरे बाींधण्यासाठी इतर कोिकोित्तया हठकािी जागा 
उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत व त्तयानुसार कोिती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. पोलीस ववभागाकड ेअसलेल्या 
ववववध जागा व त्तया जागा ववकमसत करण्याबाबत पयाबय काय असावेत याचा 
आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सधचव (गहृ) याींच्या अध्यितेखाली सममती 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) घा्कोपर येथील पोलीस ववभागाच्या जागेवर (अींदास्जत) ननवासस्थानाींचे 
ननयोजन महाराषर राज्य पोलीस गहृननमाबि व कल्याि महामींडळ मयाब, वरळी, 
मुींबई माफब त करण्याचे सुरु आहे. 
(४) महाराषर राज्यातील पोलीस ववभागाकड ेउपलब्ध असलेल्या जागेवर ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार ननवासी इमारती बाींधण्याबाबतची कायबवाही करण्यात येत आहे 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यित ( ता.दौंि, जज.पुणे) येथील जे.िे.ऍिव्हटाायणझांग िां पनीमाफा त  
मदहलाांची फसिणिू िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२) *  ६७४०१   श्री.बाबुराि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवत ( ता. दौंड, स्ज.पिेु) येथे जे.के.ऍडव्ह्ाबयणझींग नावाच्या बनाव् कीं पनी 
माफब त महहलाींचे बचत ग् तयार करुन त्तयाींना ५ ते ७ लाख रुपयाींचे करज् १ ते 
२ ्क्क्याने ममळवनू देण्याचे आमम  दाखवनू कागदपत्ाींची पतुबता करण्यासाठी 
४२ महहलाींकडून १४ लाख ७०० रुपये घेवनू फसविकू केल्या प्रकरिी हदनाींक १३ 
ऑगस््, २०१६ रोजी यवत पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  सदर प्रकरिी दोन आरोपीींववरूद्ध यवत पोलीस स््ेशन, पुिे ग्रामीि येथे 
गु.र.नीं. ५५४/२०१६ भाीं.द.वव. कलम ४२०,३४ प्रमािे हदनाींक १३/०८/२०१६ रोजी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हयातील एका आरोपीस अ्क करण्यात 
आली आहे. सदर गुन्हयाचे तपासात आरोपीचे मुींढवा , केशवनगर पुिे येथील 
ऑफफसची झडती घेवून महहला बचत ग्ाचे पासबूक तसेच धनादेश व 
बचतग्ातील महहलाींचे करारनामे जप्त करण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर 
गुन्हयातील दसुऱया आरोपीस अ्क करण्याची कायबवाही चालू आहे. गुन्हा 
तपासावर आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
दादर, नायगाि (मुांबई) येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर मागा आणण माधि दास 

पास्ता मागािंरील आरक्षित भूखांिािर अनधधिृतररत्या उभारलेली इमारत 
  

(४३) *  ६६८२९   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांि), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर, नायगाव (मुींबई) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागब आणि माधवदास 
पास्ता मागाबवरील शारदा मॅन् शनच्या मागे असलेल्या सी्ी सवे क्र.२०/७६ या 
भूखींडातील ७७३ चौ.मी. जागा कलम १२६ अन्वये सावबजननक शौचालयासाठी 
आरक्षित ठेवण्यात आली असतानाही ही जागा एका ववकासकाने बेकायदेशीरपिे 
ताब्यात घेऊन त्तयावर महापामलकेची कोितीही परवानगी न घेता ३ मजली 
अनधधकृत इमारत उभी केली असून सदर इमारतीला लागूनच आिखी एका 
इमारतीचे बाींधकामही ववकासकाने सुरू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामास्जक कायबकते श्री. कामशनाथ सुवे याींनी माहहतीच्या 
अधधकाराखाली या जागेची सींपूिब माहहती ममळवनू सदरहू ववकासकाच्या 
अनधधकॄत बाींधकामाबाबत सहाय्यक आयकु्त एफ दक्षिि ववभाग याींचेकड ेमाहे 
ऑगस््, २०१६ च्या पहहल्या पींधरवडयात वा त्तयासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनु ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानुसार कोिती कारवाइब करण्यात आली  वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) दादर, नायगाव (मुींबई) येथील डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर मागब आणि माधवदास पास्ता मागाबवरील शारदा मॅन्शनच्या मागे 
असलेल्या सी.एस.क्र. २०/७६ हा भूखींड खाजगी मालकीचा असून, या जागेवर 
सावबजननक स्वच्छतागहेृ व रोड डपेोचे आरिि असून ते ननवासी पट्टयामध्ये 
वसलेले आहे. जागेचा ताबा सध्या मालकाकड े असून सदर हठकािच्या  
ववकासकाचा प्रस्ताव सादर झालेला नाही. 

सदर हठकािी ३ मजली अनधधकृत इमारत उभी नाही. तथावप, सन 
१९६१ पूवीची ३ ्ॉलरे्ेड (Tolerated) बाींधकामे आहेत, त्तयापैकी १ बाींधकाम ३ 
मजली आहे. 

त्तयामशवाय, सदर हठकािी ५ अनधधकृत बाींधकामे आहेत. 
तसेच अस्स्तत्तवात असलेल्या ३ ्ॉलरे्ेड (Tolerated) बाींधकामाींपकैी 

एका बाींधकामावर पहहल्या मजल्याचे वाढीव अनधधकृत बाींधकाम सुरु करण्यात 
आले होते.            
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर हठकािी असलेल्या ५ अनधधकृत बाींधकामाींपकैी ३ अनधधकृत 
बाींधकामाींसींदभाबत महानगरपामलकेमाफब त सन २००८ व सन २०१० मध्ये मुींबई 
महानगरपामलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये अनधधकृत 
बाींधकामाच्या ननषकासनासाठी नो्ीसा बजावण्यात आल्या होत्तया. 
      तथावप, सदर नो्ीसीींववरुध्द मा. नगर हदवािी व सत् न्यायालयात दावे 
क्रमाींक बी.सी.सी.सी. क्र. ३८०/२०१०, ४०८/२०१० व २३७/२०११ अन्वये दावे दाखल 
करण्यात आले असून, मा. न्यायालयाने हदनाींक २५.०२.२०१० व           
हदनाींक २८.०१.२०११ रोजीच्या आदेशाने “जैसे थे” आदेश पाररत केलेले आहेत. 
      तसेच, अननवायब मोकळया जागेत बाींधलेल्या व अस्स्तत्तवात असलेल्या 
पहहल्या मजल्याच्या गच्चीवर बाींधलेल्या तात्तपुरत्तया शेडला महानगरपामलकेमाफब त 
महाराषर प्रादेमशक नगररचना अधधननयम ५५(१) अन्वये सन २०१० मध्ये नो्ीसा 
बजावण्यात आल्या असून, पिकाराने मा. उच्च न्यायालयात सी. ए. एफ. 
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क्रमाींक ४४९/२०१३ व ४५२/२०१३ अन्वये अपील दाखल केले आहेत. सदर 
अपीलावर हदनाींक २६.०२.२०१३ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने “जैसे थे” आदेश 
पाररत केले आहेत.       

सदर हठकािी भूखींड मालकाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये अस्स्तत्तवात 
असलेल्या तळमजल्यावर सुरु केलेले पहहल्या मजल्याचे वाढीव अनधधकृत 
बाींधकाम हदनाींक १६.०८.२०१६ रोजी ननषकामसत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई खािी बांदरातनू िाळूची चोरटी िाहतिू िरणाऱया रि  
चालिाििून लाच घेताना पोलीस उपननरीिि ि पोलीस  

लशपाई याांना अटि िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४४) *  ६९०३३   श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई खाडी बींदरातनू वाळूची चोर्ी वाहतकू करिाऱया रक चालकाकडून १० 
हजार रुपयाींची लाच घेताना ववरार पोलीस दरूिेत् अींतगबत माींडवी पोलीस 
चौकीतील पोलीस उपननरीिक त ुार भदािे व पोलीस मशपाई बाबासाहेब शेलार 
याींना पालघर लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने रींगेहाथ पकडल्याची बाब     
हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्तयासुमारास ननदशबनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रमजीवी सींघ्नेच्या नेततृ्तवाखाली हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी तहमसल कायाबलयावर वाळू ठेकेदार, मजुर व रकचालक याींनी मोचाब काढून 
पोलीसाींच्या हफ्त्तयाचे छावपल रे्काडब तहमसलदाराींना सादर करुन पोलीसाींचा 
गैरव्यवहार व भ्रष्ाचार ननदशबनास आिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोलीस उपननरीिक व पोलीस मशपाई याींनी अनेक रक 
मालकाींकडून यापूवी लाखो रुपयाींची लाच घेतल्याचेही ननदशबनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे   
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) वाळूची चोर्ी वाहतकु करिाऱया रक चालकाकडून 
रुपये १० हजाराची लाच स्स्वकारताींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, ठािे याींनी 
हद. १७.१०.२०१६ रोजी पोमलस उपननरीिक श्री. त ुार शालीग्राम भदािे व पोमलस 
मशपाई श्री.बाबासाहेब शेलार याींना रींगेहाथ पकडले आहे. 
(२) श्रमजीवी सींघ्नेकडून हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी तहमसल 
कायाबलयावर मोचाब काढण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रस्ततु गुन््याचा तपास चालू असून सदर मुद्दयाींबाबत तपासात अद्याप 
ननषपन्न झालेले नाही. 
(४) व (५) या प्रकरिी आरोपी लोकसेवक श्री.त ुार शालीग्राम भदािे, पोमलस 
उपननरीिक व श्री.बाबासाहेब शेलार, पोमलस मशपाई दोघेही माींडवी पोमलस चौकी, 
ववरार पोमलस ठािे याींना हद. १८.१०.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली असून 
त्तयाींना हद. २४.१०.२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींबबत केले आहे. 

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

िल्याण-िोबबिली महापाललिा पररिहन उपिमासाठी 
 आरक्षित असलेल्या भूखांिाबाबत 

  

(४५) *  ६६७५५   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कल्याि-डोंबबवली महापामलका पररवहन उपक्रमासाठी आरक्षित असलेल्या 
जागेवर खासगी ववकासकाकडून इमारतीचे बाींधकाम सुरु असल्याचे          
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त जागेवर पररवहन उपक्रमाचे आगार ववकमसत होत असून 
या आगाराचे उद्घा्न हदनाींक २२ जानेवारी, २०१५ मध्ये झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त आरिि क्रमाींक १०८ नुसार हा भूखींड आगारासाठी 
आरक्षित असताींना खासगी ववकासकाकडून होत असलेल्या बाींधकामासींदभाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्तयात काय आढळून आले व तद्नुसार दो ी ववकासकाववरुध्द 
शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कल्याि-डोंबबवली महानगरपामलका िेत्ातील मौजे 
गींधारे येथील भूमापन क्र.२१पै, २२पै व २३/४पै हा १४९००.०० चौ.मी. इतक्या 
िेत्फळाचा भुखींड महानगरपामलकेच्या ववकास योजनेनसुार ‘कल्याि महानगर 
पररवहन’ या वापराकरीता आरक्षित आहे. यापैकी १३९०० चौ.मी. िेत्ास 
महानगरपामलकेकडून रेखाींकन मींजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
      शासन ननिबय, नगर ववकास ववभाग हद.०८ जुलै, २००९ अन्वये ववहहत 
करण्यात आलेल्या समावेशक आरििाच्या धोरिानुसार सदर भुखींड िेत्ाच्या ४० 
्क्के म्हिजे ५५६० चौ.मी. इतके िेत् महानगरपामलकेस पररवहन उपक्रमाकरीता 
हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे. 

महानगरपामलकेच्या पररवहन उपक्रमाकरीता ववकासकाने बाींधून 
द्यावयाच्या बाींधधव िेत्ाकरीता शासनाच्या Annual Statement of Rates 
नुसार  येिाऱया रु.२,६६,८८,०००/- एवढ्या रकमेचा भरिा सींबींधधत ववकासकाने 
महानगरपामलकेस केला आहे. 

पररवहन उपक्रमाकरीता असलेला भुखींड वगळता स्वतींत् भुखींडावर 
कल्याि-डोंबबवली महानगर- पामलकेकडून सींबींधधत ववकासकास हद.२८/०१/२०१५ 
रोजी बाींधकाम परवानगी देण्यात आली असून त्तयानुसार त्तयाींच्याकडून बाींधकाम 
करण्यात येत आहे. 
(२) हद.२२ जानेवारी, २०१५ रोजी सदर प्रस्ताववत बस आगार व पायाभूत सुववधा 
बाींधकामाचे भूममपजुन करण्यात आले आहे. 
(३) शासनाच्या समावेशक आरििाच्या धोरिानुसार हदलेल्या मींजूरीप्रमािे 
कायबवाही करण्यात आली असल्याचे आयकु्त, कल्याि-डोंबबवली महानगरपामलका 
याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िामराज नगर, घाटिोपर (पिूा) मुांबई येथील ओम साई गणेश गहृननमााण 
सांस्थेच्या मूळ रदहिाश्यांची फसिूणि झाल्याबाबत 

  

(४६) *  ६५९५०   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननलम फायनान्स बॉम्बे प्रा.मल.चे ववकासक श्री चींपकलाल वधबन याींच्यामाफब त 
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घा्कोपर (पूवब) येथील कामराज नगर मधील सी्ीएस क्र.१९५, सवे क्र.२४९ या 
िेत्ावर ओम साइब गिेश गहृननमाबि सींस्थेच्या सन २००७ सालापासून राबववण्यात 
आलेल्या एसआरए प्रकल्पातील मूळ रहहवाशाींना अदयापपावेतो इमारतीत 
सदननका देण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, पनुवबमसत झालेल्या इमारतीींमध्ये १८ महहन्याींच्या आत मूळ 
रहहवाश्याींना सदननका ववतरीत करण्यात येतील असा करार झालेला असतानाही 
अदयापपावेतो रहहवाश्याींना सदननका ममळालेल्या नसल्यामुळे सींक्रमि मशबीरात 
रहावे लागत असून सींक्रमि मशबीराची मुदतही हदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१० रोजी 
सींपलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प राबववण्यासाठी झो.पु. प्राधधकरिाने तळमजला 
अधधक १३ मजले अशी इमारत बाींधण्यासाठी परवानगी हदलेली असताना 
ववकासकाने सदरहू परवानगीचे उल्लींघन करून अनधधकृतरररत्तया तळमजला 
अधधक १५ मजल्याचे बाींधकाम केले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानुसार पढेु कोिती कारवाइब करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
 

श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे घा्कोपर, न.भू.क्र.१९५ पै, तत्तसम सवे क्र.२४९ (पै) या भूखींडावर 
ओम साई सह.गहृ.सींस्थेची झोपडपट्टी पुनवबसन योजना ववकासक मे.ननलम 
फायनान्स (बॉम्बे प्रा.मल.) याींचे माफब त राबववण्यात येत आहे. सदरहू योजनेच् या 
अमभन्यासामध्ये ३ पनुवबसन घ्काच्या व १ ववक्री घ्काची इमारत प्रस्ताववत 
आहे. सद्य:स्स्थतीत पनुवबसन घ्कातील इमारत क्र.२ अे मधील ३९५ सदननकाींचे 
बाींधकाम पूिब करण्यात आले असून, इमारत क्र.२ बी मधील २४५ सदननकाींसाठी 
हद.८/११/२०१६ रोजी भोगव्ा प्रमािपत् देण्यात आले आहे. 
(२) सदरहू झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेतील पात् झोपडीधारकाींसाठी ४ तात्तपुरत्तया 
सींक्रमि मशबीर इमारतीचे आराखड े हद.२/१०/२००९ रोजी मींजूर करण्यात आले 
असून त्तयानुसार सन २०१० मध्ये बाींधकाम करण्यात आले आहे. त्तयानींतर 
तात्तपुरत्त या सींक्रमि मशबीर इमारतीचे सुधाररत आराखड ेहद.२८/५/२०१२ रोजी मींजूर 
करण्यात आले आहेत. सद्य:स्स्थतीत तळ + ४ मजल्याींच्या ४ तात्तपुरत्तया 
सींक्रमि मशबीर इमारती बाींधण्यात आल्या आहेत. 



57 

(३) सदरहू झोपडपट्टी पुनवबसन योजनेमध्ये ववकासकाने अनधधकृतररत्त या व 
ववनापरवानगी तळमजला + १५ मजल्याींचे बाींधकाम केले असल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(४) सदरहू योजनेतील पुनवबसन इमारत क्र.१ चे तळ + ११ मजल् याचे आराखड े
हद.३/७/२००९ रोजी मींजूर करुन हद.२६/१२/२०११ रोजी जोत्त यापयतंच्या बाींधकामाची 
परवानगी हदली होती. तथावप, ववकासकाने परवानगीमशवाय केलेले तळ + ३ 
मजल्याींचे बाींधकाम रु.५०,७१,५००/- इतके दींडात्तमक शुल्क आकारुन ननयममत 
करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लोटे आद्योधगि िसाहत (ता.खेि, जज.रत्नाधगरी) येथील गरुिा िेलमिल्स 
िां पनीत िायुगळती होऊन िामगाराचा मतृ्यु झाल्याबाबत 

  

(४७) *  ६५९२१   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.सुभाष उफा  पांडितशेठ पाटील (अललबाग), 
श्री.धैयाशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यातील (स्ज.रत्तनाधगरी) लो्े औद्योधगक वसाहतीतील प्लॉ् क्र.बी 
४६ मध्ये असलेल्या गरुडा केममकल्स या कीं पनीत हदनाींक ११ ऑगस््, २०१६ 
रोजी वा त्तया सुमारास वायगुळती होऊन एका कामगाराचा मतृ्तयु व एक जि 
गींभीर जखमी झाल्याचे ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, 
(३) तसेच मतृ्तयु पावलेल्या व जखमी झालेल्या कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना 
शासनातफे तसेच कीं पनीतफे कोिती आधथबक मदत करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
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श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     खेड तालुक् यातील (स्ज.रत्तनाधगरी) लो्े औद्योधगक वसाहतीतील गरुडा 
केममकल्स, एम.आय.डी.सी. लो्े-परशुराम या कारखान्यात हद.११ ऑगस््, २०१६ 
रोजी वायुगळती झालेली नसून दोन कामगाराींना काम करताना रसायनाच्या 
वाफाींची बाधा झाली. उपचारा दरम्यान एका कामगाराचा मतृ्तयू झाला व दसुरा 
कामगार उपचारानींतर बरा होऊन कामावर रुजु झालेला आहे. 
(२) होय, 
     सदर प्रकरिी औद्योधगक सुरिा व आरोग् य सींचालनालय, कोल्हापूर तसेच 
पोमलस ववभाग, ता.खेड, स्ज.रत्त नाधगरी याींनी चौकशी केली आहे. 
     चौकशीत असे आढळून आले की, सदर कारखान्यात इथेमलन ग्लायकॉल 
मोनो सॅमलमसले् या रसायनाचे उत्तपादन करण्यासाठी ्ू-क्लोरो इथेनॉल हा कच्चा 
माल वापरला जातो. घ्नेच्या हदवशी दोन कामगार उघड्या कारबॉयमधील ्ू-
क्लोरो इथेनॉल हे रसायन हाताळत असताींना त्तया रसायनाच्या वाफा ननमाबि 
झाल्या. दोन्ही कामगाराींनी सुरिा साधने न वापरल्यामुळे त्तयाींना बाधा झाली. 
(३) सदर घ्नेत मतृ्तय ु झालेल्या कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना कारखाना 
व्यवस्थापनातफे आधथबक मदत म्हिनू सानुग्रह अनदुान रु.१०,००,०००/- (रु.दहा 
लाख) अदा करण्यात आले आहेत. तसेच मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाना नकुसान 
भरपाई ममळण्यासाठी मा.आयुक्त श्रममक नकुसान भरपाई याींच्याकड े पाठपुरावा 
सुरु आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे, वपांपरी-धचांचिि, साांगली, िोल्हापूर ि अहमदनगर मधील सांस्िार गु्रपने 
गुांतिणिूदाराांची िोटयािधी रुपयाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(४८) *  ६६९९४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे, वपींपरी-धचींचवड, साींगली, कोल्हापूर व अहमदनगर येथील ववद्यार्थयांवर 
सींस्कार करण्याच्या नावाींखाली सात व ाबपवूी स्थापन झालेल्या सींस्कार गु्रपने 
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आधथबक गुींतविकूीवर अधधक परताव्याचे आमम  दाखवून हजारो गुींतविकूदाराींची 
को्यावधी रुपयाींची फसविकू केल्याचे हदनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्तया 
सुमारास ननदशबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्तयानुसार सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे, वपींपरी-धचींचवड, साींगली, कोल्हापूर व अहमदनगर 
येथील ववद्यार्थयांवर सींस्कार करण्याच्या नावाखाली सात व ाबपवूी स्थापन 
झालेल्या सींस्कार गु्रपने आधथबक गुींतविकूीवर अधधक परताव्याचे आमम  दाखवनू 
हजारो गुींतविकूदाराींची कोट्यावधी रुपयाींची फसविकू केल्याबाबत पुिे पोलीस 
आयुक्तालय, साींगली, कोल्हापूर व अहमदनगर स्जल् हा पोलीस िेत्ात कोित्तयाही 
प्रकारचे गुन् हे दाखल नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बालेिािी (पुणे) येथील पािा  एक्सपे्रस या गहृ प्रिल्पातील  

स्लॅब िोसळून मजूराांचा झालेला मतृ्य ू

(४९) *  ६७०१५   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला 
गावित (इगतपूरी), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर), श्री.िैभि वपचि (अिोले), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा 
िळिा), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.हररष वपांपळे (मुनत ाजापूर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बालेवाडी (पुिे) येथील पाकब  एक्सपे्रस या गहृ प्रकल्पाच्या दसुऱया ्प्प्यातील 
इमारतीच्या तेराव्या मजल्यावर बेकायदा स्लॅब ्ाकण्याचे काम सुरु असताना 
स्लॅब कोसळून ९ मजूर मतृ्तयूमूखी पडले तर २ मजूर गींभीर जखमी झाल्याचे 
माहे जुलै, २०१६ मध्ये वा त्तया दरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर इमारतीला मान्य एफएसआय पेिा जास्तीचा फकती 
एफएसआय मींजूर करण्यात आला तसेच मान्य आराखडयामशवाय बेकायदेशीर 
बाींधकाम करण्यात आल्याचे व मजूराींच्या सुरक्षिततेसाठी इमारतीींना जाळीही 
लावण्यात आलेली नसल्याचे केलेल्या पाहिीत ननदशबनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्तयानुसार  
सींबींधधत  बाींधकाम व्यावसानयकावर सदो  मनुषयवधाचा गुन्हा दाखल 
करण्याबाबत तसेच  मतृ मजुराींच्या नातेवाईकाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
कोिती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) 

 सदर गहृप्रकल्पामध्ये अनजेु्ञय एफ.एस.आय १.०० नुसार इमारतीस 
तळमजला + १२ मजल्या पयतं बाींधकाम परवानगी देण्यात आलेली 
होती.  त्तयाव्यतीरीक्त कोिताही जास्तीचा एफ.एस.आय मान्य करण्यात 
आलेला नाही. 

 मींजूर एफ.एस.आय पेिा जास्त एफ.एस.आय. वापरुन 
ववनापरवानगी तेराव्या मजल्याचे बाींधकाम करण्यात येत होते. 

 मजुराींच्या सुरक्षिततेकरीता सदर इमारतीस बाहेरील बाजनेू जाळी 
लावण्यात आली होती. सदर जाळी अपघाताच्या वेळी तु् ली असल्याचे 
हदसून आलेले आहे. 

(३) व (४) 
        पुिे महानगरपामलकेकडून सींबींधधत गहृ प्रकल्पाचे काम थाींबववण्यात 
आले आहे. 
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       पुिे महानगरपामलकेने बाींधकाम व्यवसानयक व इतर सींबींधधत व्यक्तीीं 
ववरुध्द पुढील कायबवाही केलेली आहे- 

 श्री. श्रीननवास प्राईड पपबल प्रॉप्ीज एलएलपी याींचे ववरुध्द महाराषर 
प्रादेमशक व नगररचना अधधननयमच्या १९६६ कलम ५२  अन्वये कलम 
९२  हद. २९.७.२०१६ रोजी चतशु्रृींगी पोमलस स््ेशनला  गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 

 सींबींधधत ववकासक श्री.अरववींद जनै, श्री. श्रावि अगरवाल, श्री. शामकाींत 
वािी, श्री. कैलास वािी, श्री. श्रीननवास प्राईड पपबल प्रॉप्ीज याींची 
बाींधकाम व्यावसायीक म्हिनू नोंदिी रद्द केलेली आहे.  

 श्री. हींसलाल पारेख ॲण्ड असोमसएशन, स्रक्चरल इींस्जननयर  याींची 
नोंदिी रद्द केली आहे. 

 सदर गहृप्रकल्पाचे अमभयींता श्री. प्रदीप कोसुींबीकर याींची नोंदिी रद्द 
केलेली आहे.  

 सदर गहृ प्रकल्पातील ववनापरवाना १३ व्या मजल्याचे छत  तोडण्यात 
आले आहे. 

पोमलसाींमाफब त करण्यात आलेली कारवाई:- 
 चतशु्रृींगी पोमलस स््ेशन, पिेु येथे भा.द.वव. कलम ३०४, ३३७,३३८,३४ 

अींतगबत तसेच महाराषर फ्लॅ् ओनरमशप ॲक्् १९९३ अींतगबत हद. 
२९.७.२०१६ रोजी गु.र.क्र.३२४/२०१६  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

 तसेच ववकासकाींसह मुख्य आरोपी फरार असून त्तयाींचा तपास सुरु आहे.  
फरार आरोपीींनी मा. उच्च न्यायालयात अ्क पुवब जामीनासाठी अजब 
केला असून सदर प्रकरि मा. उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 

 श्री. भावीन ह बद शहा, बाींधकाम कॉन्रॅक्् इनचाजब, श्री. सींतो  सोपान 
चव्हाि, श्री. ज्ञानेश्वर लक्ष्मि चव्हाि श्री. श्रीकाींत फकसन पवार, व श्री. 
महेंद्र सदानींद कामत याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. आरोपीींववरुध्द 
मा. प्रथम वगब न्यायदींडाधधकारी, पुिे याींचेकड ेदो ारोपपत् दाखल 
करण्यात आले असून प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे.  
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कामगार ववभागाकडून करण्यात आलेली कायबवाही :- 
 अपघातात मतृ्तय ु पावलेल्या ९ मतृ मजुराींच्या नातेवाईकाींना नुकसान 

भरपाई ममळण्यासाठी अपर आयुक्त, कामगार, पुिे याींनी सदस्य, 
कामगार न्यायालय तथा आयुक्त, याींच्याकड े श्रमीक नुकसान भरपाई 
अधधननयम १९२३  अींतगबत हद. ३०.७.२०१६ रोजी कळववण्यात आले 
आहे. 

 तसेच सींबींधधत ववकासकाच्या व्यवस्थापनाने द्यावयाच्या सुमारे 
७७,६५,०००/- एवढ्या नकुसान भरपाईच्या रकमेचा धनादेश आयकु्त, 
श्रममक नुकसान भरपाई पिेु याींच्या कायाबलयात जमा केली आहे.  
सध्या सदर प्रकरि न्यायालयात सुनाविीसाठी प्रलींबबत आहे. 

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