
 
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २० माचच, २०१८ / फाल्गनु २९, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण मा्ं ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प पनुिचसन, 

माजी सनैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
------------------------------------- 

  
मौजे न्हािा खाडी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील शतेिऱ याांना कसडिो 

प्रशासनाने सांपाहदत िेलेल्या जकमनीचा लाभ हदला नसल्याबाबत 
  

(१) *  ११४७६०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आकशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अकमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे न्हावा खाडी (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील शतेकऱ याींना िविव  
िवकास कामाींसाठी सींपादित केलेल्या जममनीचा मसडको प्रशासनाकडून अद्याप 
कोणताही लाभ िेण्यात आला नसल्याच ेमाहे फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िवभागातील सींपादित करण्यात आलेल्या जममनीचा 
ननवाडा क्र.२/९४ सन २००४ मध्ये मींजूर करण्यात आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, १४ वर्ाांचा कालाव ी होऊन िेखील व शतेकऱ याींनी सींिीं  त 
िवभागाींशी वारींवार सींपकश  सा ूनही ननवाड्यािाित कोणत्याही प्रकारचा अींनतम 
ननणशय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शतेक-याींवर झालेला 
अन्याय िरू करण्याच्या दृष्ीने त्याींना लाभ िेण्यािाित कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मौजे न्हाव,े ता.पनवेल, 
जज.रायगड येथील भसूींपािनाच्या अनरु्ींगाने ननवाडा क्र.२/९४ यामध्ये एकूण 
२१५ प्रकरणे असनू सिर ननवाडा दि.२७/०२/२००४ रोजी सामाईकररत्या जाहीर 
करण्यात आला आहे. सिर ननवाडा सर महींमि यसुफू हाजी इस्माईल 
ट्रस््च्या नावे करण्यात आलेला असनू त्यामध्ये अन  कारे ििल करुन सिर 
ननवाडा उमीश उिानी याींच्या नावे करण्यात आलेला असल्याचे जजल्हा  कारी, 
रायगड याींच्या दि.९/११/२०१२ च्या पत्रान्वये मसडकोला कळिवण्यात आले. 
त्यानसुार श्री.उमीश उिानी याींना केलेले भखूींडवा्प मसडकोकडून रद्द करण्यात 
आले व या ननवाड्याअींतगशत समािवष् सवश प्रकरणात भखूींड वा्पास स्थ गती 
िेण्यात आली. 
     भखूींडवा्प रद्द करण्याच्या सिर आिेशािवरुध्ि श्री.उमेश उिानी याींनी 
मा.उच्च न्यायालयात रर् या चका क्र.१००६६/२०१३ िाखल केली असनू 
त्यावर मा.उच् च न्यायालयाने “जैसे थ”े आिेश पारीत केले आहेत. 
     सिर प्रकरणी ननवाड्यातील ज्या प्रकरणाींमध्ये न्यायालयीन वाि 
प्रलींबित नाहीत अशा प्रत्येक प्रकरणाच्या मालकी हक्कािाित तपासणी 
करण्याची कायशवाही िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग तसेच मसडको याींच्या 
स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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माहुल (मुांबई) येथील महानगरपाकलिेच्या ताब्यातील इमारतीांमधील  
घराांची परस्पर विक्री झाल्याबाबत 

(२) *  ११२२८१   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल कशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींिईतील नाले, रस्त,े रेल्वे व अन्य िवकास प्रकल्पाींमळेु िा ीत होणाऱ या 
झोपडी ारकाींसाठी चेंिरूच्या माहुल पररसरातील महानगरपामलकेच्या ताब्यातील 
४६ इमारतीींम ील जवळपास २०० घराींची परस्पर िवक्री झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महानगरपामलका अ  काऱ याींच्या सींगनमताने िनाव् 
िस्तऐवज करून ही घरे िवकण्यात आली असनू सिर प्रकरणी रुपये १५ 
को्ीींपेक्षा जास्त गरैव्यवहार झाल्याचेही ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गनु्हा नोंििवण्यात आला आहे 
काय, त्यानसुार फसवणूक करणा-याींिवरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने 
िहृन्मुींिई महानगरपामलकेमाफश त तपासणी केली असता, २०० घराींची िवक्री 
झाल्याची िाि खरी नसल्याचे आढळून आले आहे.  
     तथािप, सिर तपासणीत ११ घसुखोराींनी प्रत्यक्ष घसुखोरी केल्याच े
िहृन्मुींिई महानगरपामलकेच्या ननिशशनास आले आहे. 
     तसेच, “पामलकेच्या घराींची परस्पर िवक्री” अशा आशयाची िातमी 
दिनाींक २४.०१.२०१८ रोजीच्या वतृ्तपत्रात प्रमसध्ि झाली होती. 
(२) माहुल पररसरातील िहृन्मुींिई महानगरपामलकेच्या ताब्यातील ४६ 
इमारतीींची महानगरपामलकेमाफश त ननयममतपणे तपासणी करण्यात येत.े  
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     सिर तपासणीिरम्यान िहृन्मुींिई महानगरपामलकेच्या सिननकाींमध्ये १० 
घसुखोराींनी कागिपत्राींमशवाय व एका घसुखोराने िनाव् कागिपत्राींच्या आ ारे 
प्रत्यक्ष घसुखोरी केल्याचे तसेच ७ इसम हे िनाव् कागिपत्राींच्या आ ारे 
महानगरपामलकेच्या सिननका प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच े
आढळून आले.  
(३) व (४) सिर प्रकरणी िहृन्मुींिई महानगरपामलकेमाफश त खालीलप्रमाणे 
कारवाई करण्यात आली आहे :- 
• घसुखोरी केलेल्या ११ घसुखोराींना महानगरपामलकेच्या सिननकाींम ून 
तात्काळ ननषकामसत करण्यात आले आहे.  
• िनाव् कागिपत्राींच्या आ ारे घसुखोरी केलेल्या एक व घसुखोरी 
करण्याच्या प्रयत्नात असलले्या ७ अशा एकूण ८ इसमाींिवरुध्ि आर.सी.एफ. 
पोलीस ठाणे येथे दिनाींक १३.११.२०१७, २७.११.२०१७ व २१.१२.२०१७ रोजी 
तक्रारी िाखल करण्यात आल्या असनू, त्याींचेवर गनु्हा िाखल करण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
सोलापूर शहरात त्र्पुरा धचटफां डने गुांतिणूिदाराांची िेलेली फसिणूि 

 

(३) *  ११५४७६   िुमारी प्रणणती कश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू शहरात बत्रपरुा  च्फीं डमध्ये पसेै गुींतिवलेल्या शकेडो 
गुींतवणूकिाराींची कोट्यव ी रुपयाींची फसवणूक झाल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोलापरू शहरातील बत्रपरुा  च्फीं डाचे कायाशलय िींि करण्यात 
आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार िोर्ीींवर कारवाई करण्यािाित तसेच 
गुींतवणूकिाराींचे गुींतिवलेले पसेै परत ममळण्यािाित कोणती कायशवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सोलापरू शहरात बत्रपरुा  च्फीं डने केलेल्या फसवणूकीसींिभाशत फौजिार 
चावडी पोलीस स््ेशन, सोलापरू शहर येथे ग.ुर.नीं. १३३/२०१८ भा.िीं.िव कलम 
४२०, ४०६, ३४ सह एम.पी.आय.डी. कायिा कलम ३ व ४ अन्वये 
दि.२७/०२/२०१८ रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु््यात 
तपासात ५ आरोपीींना अ्क करुन पोलीस कस््डी िेण्यात आली आहे. 
     तपासात बत्रपरुा  च्फीं डमध्ये पसेै गुींतिवलेल्या ११६ गुींतवणूकिाराींची 
एकूण ३५,३८,४३६/- रुपयाींची फसवणूक झाल्याचे ननषपन्न झाले आहे. तसेच, 
तपासात बत्रपरुा  च्फीं डच े आवश्नयक िस्तऐवज व सींगणक सींच जप्त 
करण्यात आला असनु फनीचर व इतर सादहत्यासह कायाशलय मसल करण्यात 
आले आहे. तसेच, बत्रपरुा  च्फीं डचे िवजया िॅंकेतील खात े गोठिवण्यािाित 
पत्रव्यवहार करण्यात आला असनु गनु््याचा तपास चाल ुआहे. 
(४) िवलींि झालेला नाही. 

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

िाांहदिली पूिच (मुांबई) येथील शासिीय भूखांडािरील अनतक्रमण 
ननष्ट्िासीत िरण्याबाबत 

  

(४) *  १०५२१६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींदिवली पवूश (मुींिई) हनमुान नगर, वडारपाडा येथील दहींि ूस्मशानभमूी 
समोरील १६३ अ/ प ै गाव आकुली ४३५ चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या शासकीय 
भखूींडावर भमूाफफयाींनी मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण केले असल्याचे ननिशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनतक्रमण केलेल्या भखूींडावर या भमूाफफयाींकडून 
िेकायिेशीर व्यवसाय केले जात असल्याचे तसेच याच जागेवर गाळे िनवनू 
त्याींची िवक्री करण्यात येत असल्याचेही ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, यािाित स्थाननक लोकप्रनतनन ी व रदहवाशाींकडून वारींवार 
तक्रारी करून िेखील प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित चौकशी करून उक्त दठकाणच ेअन  कृत अनतक्रमण 
ननषकासीत करुन िेकायिेशीर व्यवसाय करणाऱयाींवर तसेच गाळे िनवनू िवक्री 
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. अपर 
जजल्हा  कारी (अनत./ननषका.), पजश्नचम उपनगरे याींच्या अहवालानसुार सिर 
भखूींडावर भमूाफीयाींनी मोठ्या प्रमाणात अनतक्रममत केली अशी िाि नाही.  
     सिर शासकीय जागवेर सन २००० नींतर वारींवार होणारी अन  कृत 
िाीं कामे वळेोवेळी अपर जजल्हा  कारी (अनत./ननषका.), पजश्नचम उपनगरे 
याींच्या कायाशलयाकडून दि.५.१.२०१७ व दि.२४.३.२०१७ रोजी महाराजस्व 
अमभयानातींगशत कारवाई करुन ननषकामसत करण्यात आली आहेत. अपर 
जजल्हा  कारी (अनत./ननषका.), पजश्नचम उपनगरे याींच्या कायाशलयाकडून दहींि ु
स्मशानभमूी समोरील सिर शासकीय जागेवर वारींवार अनतक्रमण होऊ नये 
यासाठी सींरक्षण मभींत िाीं ण्यासाठी जजल्हा  कारी, मुींिई उपनगरे याींची 
मान्यता घेऊन, म्हाडा प्रा  करणामाफश त सींरक्षण मभींतीचे िाीं काम सरुु 
करण्यात आले होत.े परींत,ु राजीव गपु्ता याींनी मस्ी मसव्हील को श्, दिींडोशी 
येथे सु्  नीं.२४३६/२०१७ अन्वये िावा िाखल करण्यात आल्याने सींरक्षण मभींत 
िाीं ण्याच्या व अनतक्रमण काढण्याच्या कायशवाहीला मा.मस्ी मसव्हील को्ाशने 
दि.१.९.२०१७ रोजीच्या आिेशान्वये “जैस-ेथे” आिेश दिले आहेत. त्यामळेु 
सिर जागेवर झालेले अनतक्रमण काढण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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निी मुांबईत मेरो रेल्िे प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  

(५) *  १०५४१७   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींिई शहराचा वाढता िवकास तसेच एमआयडीसी, आय.्ी. पाकश , 
एपीएमसी त्यामळेु लोकसींख्या वाढीचा प्रचींड वेग व त्यामळेु वाहतकुीची होत 
असलेली  कोंडी यासाठी नवी मुींिईत मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राििवण्याचा ननणशय 
घेऊन काही उन्नत मागश मसडकोने ननजश्नचत केले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त उन्नत मागाशत दिघा, ऐरोली, रिाळे, घणसोली, 
कोपरखैरणे व वाशी अशा मागाांचा समावेश करण्यात यावा म्हणून स्थाननक 
लोकप्रनतनन ीींनी माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान मा.मखु्यमींत्री 
महोियाींना ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने कोणती कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामींडळाने तयार केलेल्या मशफारशीनसुार मा गशका 
क्र.१ अींतगशत येणाऱया िेलापरू-खारघर-पें र-तळोजा-एमआयडीसी-कळींिोली- 
खाींिेश्नवर व पढेु नवी मुींिई आींतरराषट्रीय िवमानतळ मागाशवरील िेलापरू त े
पें र या उन्नत मागाशचे काम हाती घेण्यात आललेे आहे.  
(२) व (३) होय. 
     नवी मुींिईतील िहुपयाशयी पररवहन व्यवस्थेची शक्याशक्यता पडताळणी 
करण्यासाठी मसडकोने ननयकु्ती केलेल्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशने सािर 
केलेल्या मशफारशीत िेलापरू-तळोजा-कळींिोली-खाींिेश्नवर या मागाशसोित दिघा- 
तभेु-िेलापरू व वाशी-घणसोली-महापे या मेट्रो छन्न मागाशचा समावशे केला 
आहे. 
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     तसेच िव ानमींडळ आश्नवासनाच्या अनरु्ींगाने मसडकोने सिर प्रकल्पाच्या 
फेर सव्हेक्षणाचे काम आयआय्ी, मुींिई याींना दिले होत.े त्यानसुार 
आयआय्ी, मुींिई याींनी दि.२१/१/२०१४ रोजी अहवाल सािर केला आहे. 
तथािप सद्यजस्थतीत प्रस्ततु अहवालावर अींनतम ननणशय घेण्याची िाि 
िवचारा ीन आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) प्रिल्पग्रस्त तरुणाांना प्रकशक्षण 
देण्यासाठी बाांधलेल्या इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 

(६) *  १०९८९४   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण तालकु्यातील (जज.रायगड) प्रकल्पग्रस्त तरुणाींना उत्तम िजाशच े
मशक्षण ममळावे याकररता मसडको प्रशासनाने द्रोण गरी नोड पररसरात 
िोकडिवरा ग्रामपींचायत हद्दीत लाखो रुपये खचश करुन प्रमशक्षण कें द्र 
इमारतीची उभारणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रमशक्षण कें द्रातनू अद्यापपयांत एकाही प्रकल्पग्रस्ताने 
प्रमशक्षण घेतलेले नाही तरीही सिर इमारतीच्या िरुुस्तीकररता आतापयांत 
लाखो रुपयाींचा खचश केल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व चौकशीनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रकल्पग्रस्ताींसाठी सन २००९ मध्ये सरुु केलेल्या या प्रमशक्षण 
कें द्रातनू सन २००९ त े२०१३ पयांत समुारे ५०० प्रमशक्षणाथींनी प्रमशक्षण घेतले 
असनू लॉजजस््ीक जस्कल कौन्सील व नॅशनल जस्कल डवे्हलपमें् कापोरेशन 
याींच्या सचूनेनसुार सिरहू प्रमशक्षण कें द्रात मसडको व जेएनपी्ीमाफश त िविव  
कौशल्य िवकास कें द्र सरुु करण्याचे प्रस्तािवत आहे. 
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     सिरहू इमारतीच्या काही भागाींना तड े गेल्याच े सींरचनात्मक 
पररक्षणाअींती आढळून आल्याने इमारतीच्या िरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात 
आले असनू इमारतीच्या िा्य िरुुस्तीवर रु.२३२ लक्ष एवढा खचश झाला आहे. 
तसेच सद्यजस्थतीत इमारतीचे अींतगशत िरुुस्तीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

रेणापूर (जज.लातूर) येथील श्रीराम मांहदरातील  
मूती चोरीस गेल्याबाबत 

  

(७) *  ११५४४५   श्री.त्र्यांबिराि कभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापरू (जज.लातरू) येथील श्रीराम मींदिरातील मतूी चोरीस गेल्याची िाि 
२४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास रात्री घडल्याचे ननिशशनास आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर गनु््यासींिभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सिर चोरीचा तपास करून 
गनु्हेगाराींना मशक्षा करण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
    दि.२४/०१/२०१८ रोजी मींदिराच्या गाभाऱयातील पींच ातचुी श्रीकृषणाची 
मतुी, पद्मावती िेवी, लक्ष्मी िेवीची मतुी, तसेच इतर िेवाच्या ६ मतुी अशा 
एकुण ५२,७५०/- रुपये फकींमतीच्या मतुी अज्ञात चोरट्याींनी चोरुन नेल्यािाित 
प्राप्त फफयाशिीवरुन रेणापरू पोलीस स््ेशन येथे दि.२४/०१/२०१८ रोजी ग.ुर.नीं. 
२७/२०१८ भा.िीं.िव. कलम ३८० प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
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     सिर गनु््याच्या तपासात घ्नास्थळाचा पींचनामा करुन १९ साक्षीिार 
तपासण्यात आले आहेत. श्नवानपथक, अींगलुीमदु्रा तज्ञ याींच्या मितीने तपास 
करण्यात आला आहे. तसेच, सींशयीताींच्या घरझडत्या घेण्यात आल्या आहेत. 
सिर गनु््याचा तपास चाल ुआहे.       
(४) िवलींि झालेला नाही. 

----------------- 
  
सँडहस्टच रोड ते मजस्जद बांदर स्थानिादरम्यान एिा व्यक्तीने फटिा 

मारल्याने लोिलमधनू पडून तरुणी गांभीर जखमी झाल्याबाबत 
  

(८) *  ११५२६१   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल कशांदे (िरळी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्य रेल्वेवर सँडहस् श् रोड त ेमजस्जि िींिर स्थानकािरम्यान मोिाईल  
चोरण्यासाठी टॅ्रकमध्ये उभया असलेल्या व्यक्तीने फ्का मारल्याने चालत्या 
लोकलम ून पडून द्र्िवता मस ींह ही तरुणी गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना 
दिनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सन २०१७ मध्ये अशा प्रकाराच्या फ्का गँग िवरो ात मध्य 
रेल्वेवर ९५ आणण पजश्नचम रेल्वेवर ८७ गनु्हे िाखल आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, द्र्िवता मस ींहवर केलेल्या हल्ल्याची आणण सन २०१७ मध्ये 
मध्य व पजश्नचम रेल्वेवर घडलेल्या अशा प्रकारच्या गनु््याींच्या तपासाची 
सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) तसेच अशा प्रकारच्या घ्नाींना प्रनतिीं ीत करण्यासाठी शासनाकडून 
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) मुींिई लोहमागश पोलीस आयकु्तालयाचे कायशक्षते्रात सन २०१७ मध्ये 
खाींिावर व टॅ्रकमध्ये उभे राहुन काठी/रॉड सारख्या वस्तनेु फ्का मारुन चोरी 
व जिरीने दहसकावणे यािाित मध्य पररमींडळात १४६ आणण पजश्नचम 
पररमींडळात ५६ असे एकूण २०२ गनु्हे िाखल आहेत. 
(३) सिर प्रकरणी सीएसएम्ी रेल्वे पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र. ३६२/२०१८ 
भा.िीं.िव. कलम ३०७, ३९४, ४११, ३४ अन्वये ३ आरोपी िवरुध्ि गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. नमिु गनु््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनु, सिर गनु्हा तपासा ीन आहे. 
     तसेच, सन २०१७ मध्ये अशा प्रकारच े मध्य पररमींडळात एकूण १४६ 
गनु्हे िाखल असनु त्यातील उघडकीस आलेल्या ३३ गनु््यात ६४ आरोपीींना 
अ्क करुन मा. न्यायालयात िोर्ारोपपत्र िाखल केल ेआहे. तसेच, ३१ गनु्हे 
तपासाअींती समरी फायनल करण्यात आले असनु ८२ गनु्हे तपासा ीन आहेत. 
     त्याचिरोिर पजश्नचम पररमींडळात एकूण ५६ गनु्हे िाखल असनु त्यातील 
उघडकीस आलले्या ३ गनु््याींचे मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र िाखल केले आहे. 
तसेच, ३५ गनु्हे तपासाअींती समरी फायनल करण्यात आले असनु १८ गनु्हे 
तपासा ीन आहेत.   
(४) अशा प्रकारच्या घ्नाींना प्रनतिीं  करण्यासाठी सवश रेल्वे स्थानकाींवर 
फला् गस्त पथक व गनु्हे प्रनतिीं  आणण सरुक्षा पथक ही िोन पथके 
दिवसा व रात्री ननयकु्त करण्यात येतात. नमिु पथके फ्का मारुन 
चोरी/जिरी चोरीचे तसेच रेल्वेवर िगड मारणे यासारखे गनु्हे वारींवार 
घडणाऱ या दठकाणाींना भे्ी िेतात. 
     तसेच, स््ेशन ड्यु् ी, मॅमसव्ह फ्लॅश चेकीींग व लोकल टे्रन मदहला डिा 
एस्कॉ श् अशा माध्यमातनु जास्तीत जास्त पोलीस कमशचारी ननयकु्त केले 
जातात. रेल्वे पोलीसाींद्वारे १५१२ ही रेल्वे पोलीस हेल्पलाईन चाल ुकरण्यात 
आली असनु त्याद्वारे प्रवाशाींच्या तक्रारी, गनु्हे, गनु्हेगार/सींशनयताींसींिभाशत 
मादहती प्राप्त करुन त्याींना वेळेवर मित परुवणे अथवा त्यावर तात्काळ 
िखल घेवनु त्याींच्यावर योग्य ती कायशवाही करण्यात येत.े  
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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बल्लारपूर (जज.चांद्रपूर) येथील त्रबल्ट ग्राकफक्स पेपर प्रा.कल.  
िां पनीतील िामगाराचा झालेला मतृ्यू 

  

(९) *  १०९५९८   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िल्लारपरू (जज.चींद्रपरू) येथील बिल्् ग्राफफक्स पेपर प्रा.मल. कीं पनीत 
क्लोरीनमम श्रत स्लज मोठ्या प्रमाणात अींगावर पडल्याने त्याखाली ििनू एका 
कीं त्रा्ी कामगाराचा मतृ्य ूझाला असनू तीन कीं त्रा्ी कामगार जखमी झाल्याच े
माहे डडसेंिर, २०१७ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा त्या िरम्यान ननिशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींिीं ीत मतृ 
कीं त्रा्ी कामगाराच्या नातवेाईकाींना व जखमीींना कीं पनीकडून आ थशक मित 
िेण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     सिर घ्नेमध्ये एका कामगाराचा मतृ्य ूव एक कामगार जखमी झाला 
आहे. 
(२) सिर प्रकरणी उपसींचालक, औ. स.ु व आ. सींचालनालय, चींद्रपरू याींनी 
चौकशी केली आहे.  
(३) चौकशीत असे आढळून आले की, घ्नेच्या दिवशी ४ कीं त्रा्ी कामगार 
्ॉवरच्या पाईपलाईनचा व्हॉल्व काढण्याच े(डडस्में्ल) काम करीत होत.े सिर 
कामािरम्यान ्ॉवर मध्ये साचलेला जूना कॉस््ीक व परॉक्साईड ममश्रीत 
पेपर पल्प अ शव् काढलेल्या व्हॉल्वम ून एकाएकी िाहेर आला व एका 
कीं त्रा्ी कामगाराच्या अींगावर पडल्यामळेु गिुमरून त्याचा मतृ्य ूझाला. तसेच 
एक कामगार जखमी झाला होता. सिर जखमी कामगार अपघातानींतर १२ 
दिवसाींनी कारखान्यात कामावर रूजू झालेला आहे. सिरहू जखमी कामगाराचा 
सींपणूश और् ोपचाराचा व िवाखान्याचा खचश व्यवस्थापनाने दिला आहे.  
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     मतृक कामगार हा राज्य कामगार िवमा योजना (ESIC) अींतगशत 
नोंिणीकृत असनू ननयमाप्रमाणे मतृकाचे कायिेमशर वारसिारास अींिाजजत 
पेंशन रू.८०००/- प्रनतमाह ममळणार आहे. याव्यनतररक्त कारखान्याच े
व्यवस्थापनाने मतृकाच े कायिेशीर वारसिारास नकुसान भरपाईची रक्कम 
रू.८,०६,६४०/- (डड.डड. क्र.२८६२२८, दि.०६/०२/२०१८) आयकु्त, नकुसान भरपाई 
कायिा, कामगार न्यायालय, चींद्रपरू येथ े दि.०६/०२/२०१८ रोजी जमा केली 
आहे. तसेच व्यवस्थापनाने सानगु्रह अनिुान रू.४,४३,३६०/- चेकव्िारे      
(क्र. ०५१४७३, दि.१२/०१/२०१८) मतृकाचे कायिेशीर वारसिारास िेण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे महानगरपाकलिेने आधथचिदृष्ट््या दबुचल घटिाांतील विद्यार्थयाांना 

ज्िेलरी डडझायननांग प्रकशक्षणासाठी खरेदी िेलेली मकशनरी  
िापराविना पडून असल्याबाबत 

(१०) *  १०५८८४   श्री.कभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपामलकेने आ थशकदृषट्या ििुशल घ्काींतील िवद्यार्थयाांना 
नावीन्यपणूश ज्वेलरी डडझायननींग प्रमशक्षणासाठी खरेिी केलेली रुपये ९ लाख 
४८ हजाराची ममशनरी समुारे िहा वर्ाांपासनू वापरािवना पडून असल्याची िाि 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे  खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ज्वेलरी डडझायननींग प्रमशक्षणासाठी पणेु महानगरपामलकेला 
एकही प्रमशक्षक ममळू शकला नसल्यामळेु लाखो रुपये खचश करून खरेिी 
केलेल्या ममशनरी पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्वेलरी डडझाइन प्रमशक्षण, ज्वेलरी फफननमशींग, ज्वेलरी 
काजस् ी्ंग, ज्वेलरी मेफकीं ग, कारा गरीसाठी प्रमशक्षण िेण्यासाठी आवश्नयक तज्ज्ञ 
प्रमशक्षक, अभयासक्रमाची रूपरेर्ा, प्रमशक्षणाचे मलू्याींकन करणारी व्यवस्था व 
या क्षेत्रातील उद्योजकाींची मान्यता असणारे प्रमाणपत्र िेण्याची व्यवस्था न 
झाल्याने ममशनरी वापरािवना पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्रमशक्षण िेण्यासाठी आवश्नयक तज्ञ प्रमशक्षक, अभयासक्रमाची 
रूपरेर्ा, प्रमशक्षणाच ेमलू्याींकन करणारी व्यवस्था व या क्षेत्रातील उद्योजकाींची 
मान्यता असणारे प्रमाणपत्र िेण्याची व्यवस्था न करता एवढ्या मोठ्या 
रकमेची मामशननरी खरेिी करून ती वापरािवना ठेवल्याप्रकरणी शासनाकडून 
सींिीं  ताींिवरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) • आ थशकदृषट्या ििुशल घ्कातील 
िवद्यार्थयाांना ज्वेलरी डडझायननींग प्रमशक्षण ममळण्याच्या हेतनेू सन २००६ 
मध्ये रूपये ९.४८ लाख फकमतीच्या ज्वेलरी डडझाईन प्रमशक्षण िवर्यक 
ममशन्स खरेिी करण्यात आल्या आहेत.  
• सिरच े प्रमशक्षण िेण्याकरीता तज्ञ प्रमशक्षक, अभयासक्रम, प्रमशक्षणाच े
मलु्याींकन करणारी व्यवस्था व अन्य मलुभतू सोयीींच्या अभावामळेु 
यींत्रसामगु्री असनूही पणेु महानगरपामलका प्रमशक्षण सरुू करू शकली नाही ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
• प्रमशक्षक ननयकु्तीिाित  पणेु महानगरपामलकेने वतृ्तपत्र जादहरात िेवनू 
प्रयत्न केले होत.े 
• त्यानसुार समुारे १० मदहने प्रमशक्षण सरुू होत.े तथािप, प्रमशक्षका अभावी 
सिरचे प्रमशक्षण त्यापढेु िेणे शक्य झाले नाही.  
• पणेु महानगरपामलकेने िविव  तज्ञ सींस्थाींना भे्ी िेवनू प्रमशक्षणासींिीं ी 
मादहती घेण्याच्या अनरु्ींगाने प्रयत्न केलेले आहेत.  
• सािवत्रीिाई फुले िवद्यािपठाकडील जस्कल डवे्हलपमें् से्ं रमाफश त सरुू 
असलेल्या ज्वेलरी डडझाईन िवभागाला सिर ममशनरी िेण्यािाित 
िवद्यािपठातील सींिीं ीत िवभागासोित सध्या चचाश सरुू असनू पणेु 
िवद्यािपठा अींतगशत येणाऱया महािवद्यालयातील मदहलाींना ज्वेलरी डडझाईन 
प्रमशक्षण िवनामलु्य उपलब्  करून िेण्यािाित प्रयत्न करण्यात येत आहेत, 
असे पणेु महानगरपामलकेने कळिवले आहे.    
• यापढेु कोणतीही खरेिी करताना त्याचा यथो चत वापर होयील यािाित 
सवू्यवस्थीत ननयोजन करून त्यानींतरच खरेिी करण्यात यावी अशा सचूना 
पणेु महानगरपामलकेस िेण्यात आल्या आहेत.    
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाकलिेची पाण्याची ि मालमत्ता िराची  
थिबािी िसूल िरण्याबाबत 

  

(११) *  ११३१०३   श्री.अकमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (कशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), िुमारी प्रणणती कश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िकलना) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिई महानगरपामलकेच ेपोलीस वसाहत, शासकीय वसाहती, इमारती व 
कायाशलयाींनी दिनाींक ३१ ऑक््ोिर, २०१७ पयांत पाण्याचे ३२० को्ी ९८ लाख 
४३ हजार रुपये थकिवल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मागील १७ वर्ाांपासनू पाण्याची थकिाकी वसलू होण्याऐवजी 
वाढत चालली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींिईतील िवकासक, कीं पन्या, मोठ्या मॉल्सच्या मालकाींनीही 
महानगरपामलकेचा कोट्यव ी रुपयाींचा मालमत्ता कर थकिवला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कर वसलू करण्यासींिभाशत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) शासनाच्या िविव  िवभागाींकड े िहृन्मुींिई 
महानगरपामलकेच्या जलआकार िेयकाींची एिप्रल, २००१ त े ऑक््ोिर, २०१७ 
अखेरपयांतची रु. ३२०.९८ को्ी इतकी थकिाकी आहे ही वस्तजुस्थती आहे.  
     तसेच, जानेवारी, २०१८ अखेरपयांतची थकिाकी रु. ३५६.४८ को्ी इतकी 
आहे. 
 



16 

     थकीत जलआकार िेयकाींच्या वसलुीकररता िहृन्मुींिई 
महानगरपामलकेमाफश त सींिीं  त यींत्रणाींशी पाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(३), (४) व (५) मुींिईतील िवकासक, कीं पन्या, मॉल्स व अन्य 
मालमत्ता ारकाींकड े मोठ्या प्रमाणावर मालमता कराची थकिाकी आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
     सिर मालमत्ता कराची वसलुी करण्यासाठी िहृन्मुींिई 
महानगरपामलकेमाफश त सन २०१७-१८ या आ थशक वर्ाशत करण्यात आलेली 
कायशवाही खालीलप्रमाणे आहे :- 
• १७,५८५ प्रकरणात मागणीपत्र िजािवण्यात आली आहेत.  
• १९६ मालमत्ता मोहोरिींि करण्यात आल्या आहेत.   
• ५८ जलजोडणी खींडीत करण्यात आल्या आहेत.  
• ७२ प्रकरणी जप्ती व अ्कावणीची नो्ीस िजावण्यात आली आहे. 

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

मुांबईतील झोपडपट्टयाांमध्ये नागरी सुधारणा िरताना िच्चामाल ि 
िामाच्या दजाचच ेबनािट प्रमाणप् ेसादर िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१२) *  १०४८६६   श्रीमती देियानी फराांदे (नाकशि मध्य), श्री.सांजय 
पोतनीस (िकलना), श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती नगर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (कशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अकमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि कभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (कसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), िॅप्टन आर.तकमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अकमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सभुाष 



17 

उफच  पांडडतशठे पाटील (अकलबाग), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराकस ांह (मलुुांड), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील झोपडपट्टयाींमध्ये नागरी िवकासाच्या समुारे १२ हजार २३७ 
कामातील समुारे १२०० कामाींची तपासणी केल्यानींतर गणुवत्ता िजाश चाचणी 
केली नसल्याचे तसेच, कच्च्या मालाच्या िजाशची िनाव् प्रमाणपत्र े सािर 
केल्याप्रकरणी िक्षता िवभागाने म्हाडातील ५६ अ  काऱ याींची चौकशी सरुु 
केल्याचे दिनाींक ५ जानेवारी, २०१८ रोजी ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, म्हाडाच्या िक्षता व सरुक्षा िवभागामाफश त सरुु असलेल्या 
चौकशीचा अहवाल म्हाडास प्राप्त झाला आहे काय, त्यानसूार चौकशीमध्ये 
िोर्ी आढळलले्या अ  काऱयाींिवरो ात कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) व (२) मखु्य अ  कारी, मुींिई झोपडपट्टी स ुार मींडळ 
याींच्याकडून प्राप्त अहवालानसुार, भारताचे ननयींत्रक व महालेखापररक्षक 
याींच्या सन २०१२-१३ च्या लेखा पररक्षण अहवालात तसेच लोकलेखा 
सममतीच्या मशफारसीनसुार िनाव् चाचणी प्रमाणपत्राच्या चौकशी सींिभाशत 
सिवस्तर तपासणी म्हाडाच्या िक्षता िवभागाकडून करण्यात यावी तसेच 
चौकशी केल्यानींतर िोर्ी आढळलेल्या अमभयींता/अ  काऱयाींवर ननयमाप्रमाणे 
उ चत कारवाई करण्यात यावी, असे शासन पत्र, दि.१६.१२.२०१७ अन्वये 
म्हाडा प्रा  करणास कळिवण्यात आले आहे. त्यानसुार प्रा  करणाने अपर 
पोलीस महासींचालक तथा मखु्य व सरुक्षा अ  कारी, म्हाडा याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. मुींिई झोपडपट्टी स ुार मींडळातील समुारे ५६ 
अ  काऱयाींची यामध्ये चौकशीची कायशवाही म्हाडा प्रा  करणामाफश त सरुु आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर महानगरपाकलिेतील िचऱयापासून िीजननकमचतीचा 
 प्रिल्प पुणच क्षमतेने सुरु िरण्याबाबत  

(१३) *  १०८५११   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरूमध्ये कचऱयातनू वीजननममशतीचा रुपये १५ को्ीींचा प्रकल्प माहे 
फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान सरुु होणार असल्याच े शासनाने 
घोिर्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर वीजननममशती प्रकल्प हा ३० वर्ाशच्या करारावर रोकेम 
कीं पनीकड ेदिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी िरवर्ी समुारे २ को्ी रुपये कीं पनीला िेणे 
िीं नकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकल्प पणूश क्षमतनेे कायाशजन्वत होणेिाित शासनाने 
कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कोल्हापरू महानगरपामलकेमाफश त उभारण्यात 
येणारा “कचऱयापासनू वीजननममशतीचा प्रकल्प” मे. रोकेम सेपे्रशन मसजस््म मल. 
मुींिई व महानगरपामलका यामध्ये दि. ०७/०२/२०१४ रोजी PPP मॉडले 
अींतगशत झालेल्या करारनाम्यानसुार DBFOT तत्वावर महानगरपामलका 
स्तरावर उभारण्यात येत आहे. 
• सिर करारनाम्यात प्रकल्पाची फकींमत रु.३० को्ी व त्याचा “कालाव ी ३० 
वर्श” इतका असेल, असे नमिू आहे, ही वस्तजूस्थती आहे.  
(३) उभारण्यात येणाऱया वीजननममशती प्रकल्पाची प्रनतदिन कचरा प्रफक्रया 
क्षमता १८० ्न इतकी आहे. करारनाम्यानसुार कचऱयावर प्रफक्रया केल्यानींतर 
कीं पनीला प्रती ्न रु.३०८ या िराने प्रफक्रया शलु्क अनजु्ञेय असणार आहे.    
(४) सिर प्रकल्पाच े सींपणूश “स्थापत्य िवर्यक” कामे पणूश झाली असनू 
प्रकल्पाशी सींिीं  त सवश यींत्रसामगु्री जोडणीचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. सिर 
प्रकल्प माहे एिप्रल, २०१८ अखेर कायाशजन्वत करण्याचे महानगरपामलकेचे  
ननयोजन आहे.   
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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खारघर (निी मुांबई) येथील उत्सि चौिात  
रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१४) *  ११४९०३   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारघर (नवी मुींिई) येथील उत्सव चौकात रस्त्याींवरील मोठमोठ्या 
खड्ड्याींमळेु श्रीमती मशल्पा परुी या मदहलेचा िचुाकीवरून पडून मतृ्यु 
झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी सींि ीत कीं त्रा्िार व मसडको प्रशासन एकमेकाींना 
िोर्ी ठरवीत असनू त्याींच्यािवरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नसल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीनसुार सींिीं  त कीं त्रा्िार व मसडकोच्या सींिीं  त अ  काऱयाींिवरुद्ध 
फौजिारी कारवाई करण्यािाित, कीं त्रा्िारास काळ्या यािीत ्ाकण्यािाित 
तसेच सिर रस्ता िरुुस्त करण्यािाित शासनाने कोणतीही कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दि.१४/१०/२०१७ रोजी साींयकाळी खारघर (नवी 
मुींिई) येथील उत्सव चौकाजवळ झालेल्या अपघातात िचुाकीवरुन प्रवास 
करणारी मदहला खाली पडल्याने सिर मदहलेचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) व (३) सिर अपघातासींिभाशत सीसी्ीव्ही फु्ेजचे िारकाईने ननरीक्षण केले 
असता उक्त अपघातग्रस्त मदहला िचुाकी चालिवताना भ्रमणध्वनी हाताळत 
असल्याने तीचे िचुाकीवरील ननयींत्रण जावनू तोल गेला व त्याच वेळी 
पाठीमागनू येणाऱया हायड्रोके्रनच्या चाकाखाली आल्याने सिर मदहलेचा मतृ्य ू
झाल्याचे ननषपन्न होत आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर येथे झालेल्या अपघातात १३ जण मतृ्यमुुखी पडल्याबाबत 
  

(१५) *  ११२७२५   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि जाधि-
पाटील (अहमदपरू), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील िालेवाडी येथील केिारी कु्ुींबियाींच्या पन्हाळ्यावरुन 
कोल्हापरूकड े येत असलेली ममनी िस पींचगींगा निीवरील मशवाजी पलुावरुन 
२० फू् खोल निीत पडून झालेल्या अपघातात िसम ील १३ व्यक्तीचा िडूुन 
मतृ्य ु झाल्याची घ्ना दिनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अपघातािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नसुार या अपघातात 
मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कु्ुींबियाींना व जखमीींना शासनाने कोणती आ थशक 
मित दिली वा िेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     दिनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी रात्री ११.३० च ेसमुारास कोल्हापरू त े
रत्ना गरी रोडवर, आींिेवाडी (ता.करवीर) हििीतील पींचगींगा निीवरील मशवाजी 
पलुावर ममनी िसच्या चालकाचा िसवरील तािा सु् ल्याने िस पलुाच्या 
कठड्याला  डकून निीपात्रात कोसळली. या िघुश् नेत लहान िालके, मदहला, 
परुुर् असे १२ प्रवासी व िसचालक मयत झाले असनू ३ प्रवासी गींभीर 
जखमी आहेत. 
(२) व (३) याप्रकरणी करवीर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. २०/२०१८, भा.िीं.िव. 
कलम २७९, ३३७, ३३८, ३०४(अ), ४२७ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. मयत आरोपी िसचालकाची रक्ततपासणी केली असता चालकाने 
मद्यसेवन केल्याचे आढळून आल्याने सिर गनु्हयामध्ये भा.िीं.िव.सीं. कलम 
३०४(२) व मो्ार वाहन कायिा कलम १८५ या वाढीव कलमाींचा समावशे 
करण्याींत आला आहे. 
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     मतृ व्यक्ती या पणेु जजल्हयातील असल्याने त्याींच्या कु्ुींबियाींना 
आ थशक मित िेण्याच्या अनरु्ींगाने जजल्हा  कारी, पणेु याींचे कायाशलयामाफश त 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

चान्नी पोलीस स्टेशन (ता.पातुर, जज.अिोला) येथे चार  
ननरापराध लोिाांना िरण्यात आलेली मारहाण 

  

(१६) *  ११५३८१   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चान्नी पोलीस स््ेशन (ता.पातरु, जज.अकोला) अींतगशत खुनाच्या खोट्या 
प्रकरणात चार ननरापरा  लोकाींना सतत चार दिवस तरुींगात अ्केत ठेवनू 
दिनाींक २ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास जिर मारहाण करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ििैुवी मयत इसमाचा मतृ्य ू घातपात नसनू 
अपघाती झाल्याचे ननिशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चारही ननरपरा  लोकाींना सींशनयत म्हणून 
िेकायिेशीररीत्या अ्केत ठेऊन केलेली मारहाण पोमलसाींनी राजकीय तसेच 
वररषठ अ  काऱयाींच्या ििावापो्ी केल्याचे अन्यायग्रस्तानी पोलीस अ ीक्षक 
याींना साीं गतल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मतृक दिपक सखाराम गडुिे, मळसरु हा ठेकेिारीच ेकाम करीत होता. तो 
मो्ार सायकलने िाभळुगाींव िववरा मागे येत असताींना िववरा फाट्यापढेु 
दि.२/२/२०१८  रोजी सायींकाळी  त्याच्या मो्ार  सायकलला अज्ञात वाहनाने  
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 डक दिल्याने त्याचा मतृ्य ूझाला. त्यािाित पो.स््े. चान्नी येथे अप.क्र.२७/ 
२०१८ कलम २७९, ३०४(अ) भािींिव सहकलम १८४,१३२ मो.वा.का. अन्वये 
गनु्हा नोंि झाला आहे. त्या अनरु्ींगाने गनु््याच्या प्रथम खिरीमध्ये 
फफयाशिीने घातपाताचा सींशय व्यक्त केला होता.  गनु््याच्या तपासात ६ 
साक्षीिाराींचे जिाि नोंििवण्यात आले.  घ्नास्थळाच्या पींचनामामध्ये 
घ्नास्थळाचे शजेारी सापडलेले रक्त लागलेले लाकडी िाींि ुतसेच लोखींडी तार 
जप्त करण्यात आली आहे. घ्नास्थळी ममळालेल्या वस्त ू व मतृकाच्या 
अींगावरील कपड,े घ्नास्थळावरील रक्त ममश्रीत माती तपासणीकरीता 
न्यायसहाय्यक, वजै्ञाननक प्रयोगशाळा, अमरावती येथे पाठिवण्यात आल े
असनू अद्याप अहवाल अप्राप्त आहे. मतृकाच्या शव िवच्छेिन अहवालात 
Head Injury असे नमिू केले आहे.   
(३) हे खरे नाही. 
     अज्ञात इसमािवरुध्ि गनु्हा िाखल असल्याने सिर गनु््याच्या तपासात 
कोणत्याही व्यक्तीस अ्क करण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे कोणासही 
मारहाण करण्यात आली नाही. 
(४) गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
शिेगाि (जज.अहमदनगर) येथील श्रीराम मांहदर देिस्थानच्या भूखांडािर 

खाजगी वििसिाांनी परकमट रुम बाांधल् याबाबत 
  

(१७) *  ११५१९६   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाकशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शवेगाींव (जज.अहमिनगर) येथील श्रीराम मींदिर िेवस्थान ट्रस््ला  ाममशक 
कायाशसाठी व िेवस्थानच्या िेखभालीसाठी िेण्यात आलले्या भखूींडावर खासगी 
व्यावसानयकाींनी परमम् रुम िाीं ल्याच े माहे फेब्रवुारी २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्रीराम मींदिर ट्रस््ला ३१ एकराींहून अ  क जमीन इनाम 
ममळाली असनू िेवस्थानच्या िेखभालीसाठी या जममनीतनू उत्पन्न घेण्याच्या 
अ  काराचा िवश्नवस्ताींनी गरैवापर करुन शवेगाव नेवासा रस्त्याींवर असलले्या 
ट्रस््च्या भखूींडावर िोन्ही िाजूींना अनेक इमारती उभारण्यात येऊन परमम् 
रुम िेणखल िाीं ल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूश प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय  
असल्यास त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार िोर्ीींवर काय कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे तसेच सिर प्रकरणाची िवशरे् चौकशी पथक 
(एसआय्ी) माफश त चौकशी करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शवेगाव (जज.अहमिनगर) येथील श्रीराम मींदिर 
िेवस्थानाच्या िेखभालीसाठी िेण्यात आलेल्या भखूींडावर खाजगी 
व्यावसानयकाींच े परमम् रुम िाीं ल्याचे माहे फेब्रवुारी २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास तक्रारीच्या माध्यमातनू ननिशशनास आले आहे. जानेवारी, २०१८ 
मध्ये िाखल तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ननरीक्षक चौकशी क्र.१२/१८ मध्ये 
सावशजननक िवश्नवस्त व्यवस्था अ  ननयम १९५० चे कलम ३७ अन्वये चौकशी 
चाल ूकरण्यात आलेली आहे. 
(२) अहमिनगर कायाशलयातील ननरीक्षकाींमाफश त चौकशी सरुु असनू, चौकशी 
अद्याप प्रलींबित आहे. 
(३) अहमिनगर कायाशलयातील ननरीक्षकाींमाफश त ननरीक्षक चौकशी क्र.३०/१७ व 
१२/१८ मध्ये कलम ३७ अन्वये चौकशी चाल ूकरण्यात आलेली आहे. चौकशी 
सरुु असल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्नन सध्या उद्भ ावत नाही. चौकशीमध्ये 
िवसींगत िािी वा तर्थय आढळल्यास ननयमानसुार उ चत कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नाकशि महानगरपाकलिेच्या हद्दीत स्िाईन फ्लल्यूची साथ 
मोठ्या प्रमाणात पसरल्याबाबत 

  

(१८) *  ११५२७२   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक महानगरपामलकेच्या हद्दीत स्वाईन फ्ल्यचूी मोठ्या प्रमाणात साथ 
पसरलेली असनू महानगरपामलका व शासकीय रुग्णालयात तसेच खासगी 
रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण िाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वर्ाशत स्वाईन फ्ल्यचू्या लागणीमळेु एकुण ७४ 
रुग्णाींचा मतृ्य ु झाला व जानेवारी, २०१८ या वर्ाशच्या सरुुवातीला एका 
मदहलेचा मतृ्य ुझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्वाईन फ्ल्यचूी साथ रोखण्यासाठी रुग्णालयात व पररसरात 
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
     सन २०१७ मध्ये नामशक महानगरपामलका कायशक्षेत्रातील २६४ व 
कायशक्षेत्रािाहेरील २३० इतके स्वाईन फ्ल्यचूे रुग्ण आढळले होत.े 
(२) होय. 
     वरील रुग्णाींपकैी महानगरपामलकेच्या कायशक्षेत्रातील ३२ व 
कायशक्षेत्रािाहेरील ४२ अशा एकूण ७४ रुग्णाींचा मतृ्य ू झालेला आहे, ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
     तसेच, माहे जानेवारी २०१८ मध्ये महानगरपामलकेच्या कायशक्षेत्रातील 
एका स्वाईन फ्ल्य ूरुग्ण मदहलेचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(३) स्वाईन फ्ल्यचूा प्रािभुाशव रोखण्यासाठी नामशक महानगरपामलकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे प्रनतिीं ात्मक उपाययोजना ननयममतपणे करण्यात येत आहेत. 
• स्थाननक वतृ्तपत्र, होडडांग्जवर जादहराती, रेडडओ चॅनल्स, द्.व्ही. इत्यािी 
माध्यमाींव्िारे जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
• महानगरपामलका रुग्णालयात १६ दठकाणी जस्क्रननींग से्ं र उभारण्यात आल े
आहे. 
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• शहरी आरोग्य कें द्राींमाफश त स्वाईन फ्ल्य ूपॉणझद्व्ह रुग्ण आढळून आलेल्या 
पररसरात सवेक्षण करण्यात येत.े 
• पररसरात स्वच्छता करण्यात येऊन जींत ुनाशक पावडर ्ाकण्यात येत.े 
• महानगरपामलकेच्या डॉ.झाफकर हुसेन रुग्णालयात स्वतींत्र स्वाईन फ्ल्य ूकक्ष 
स्थापन करण्यात आला आहे. 
• सींशनयत स्वाईन फ्ल्य ू रुग्णाच्या घशाचा स्वॉि घेऊन तात्काळ राषट्रीय 
िवर्ाणू सींस्था, पणेु येथे तपासणीसाठी पाठिवण्यात येतो व रुग्णावर तात्काळ 
उपचार करण्यात येतात. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
टेंपल रोज ररयल इस्टेटच्या सांचालिाांनी जमीन खरेदी-विक्री प्रिरणी 
हजारो लोिाांची सुमारे ७०० िोटी रुपयाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

(१९) *  ११५२०९   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अमर 
िाळे (आिी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) े्ंपल रोज ररयल इस््े्च्या सींचामलका िेवीिास सजनानी, दिपा सजनानी 
व वननता सजनानी याींनी ठाणे, नवी मुींिई, पणेु, रायगड, हैद्रािाि इ. दठकाणी 
जमीन खरेिी-िवक्री प्रकरणी हजारो लोकाींची समुारे ७०० को्ी रुपयाींची 
फसवणूक केल्याप्रकरणी अभय काींतीलाल शहा तसेच शकेडो व्यक्तीींनी पणेु 
शहर व इतरत्र पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या असनू मा.उच्च न्यायालयाने 
आिेश दिल्या नींतर पोलीसाींनी या व्यक्तीींना अ्क केल्याचे ननिशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तक्रारिाराींनी केलेल्या तक्रारीमध्ये े्ंपल रोज ररयल इस््े् या 
कीं पनी व सींचालकाींिवरो ात नोंििवलेल्या प्रमखु िािी कोणत्या आहेत, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीचे ननषकर्श काय आहेत व तद्नसुार े्ंपल रोज ररयल इस््े् व 
त्याींच्या सींचालकाींिवरो ात तसेच सींचालकाींच्या सहकाऱयाींिवरो ात कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर प्रकरणी तक्रारिाराींनी केलेल्या तक्रारीनसुार मे. े्ंपल रोज ररयल 
इस््े् प्रा.मल. या कीं पनीसह मे. े्ंपल रोज लाईव्ह स््ॉक प्रा.मल., े्ंपल रोज 
माके्ीींग प्रा.मल. व इतर कीं पनीच े सींचालक याींनी गुींतवणकूिाराींना भखुींड 
खरेिी-िवक्री िाित १) इक्वी्ेड मींथली इन्स््ॉलमें् २) इन्कम ग्रोथ प्लॅन   
३) गॅरें्ेड डिल ४) गॅरें्ेड िायिॅक ५) यनुन् सद श्फफके् ६) रेव्हेन्य ुशअेरीींग 
अशा वेगवेगळ्या योजनाींम ुन चाींगल्या परताव्याचे, व्याजिराचे व 
स्वस्तिरात मामसक हप्त्याने भखुींड िवक्रीचे आममर् िाखवनु सिर कीं पनीमध्ये 
गुींतवणुक करण्यास भाग पाडले. याम ील गुींतवणकुिाराींना मिुतीत  परतावा, 
व्याज व भखुींड न दिल्याने त्याींची फसवणकु केली आहे.   
(३) सिर प्रकरणी आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई येथे ग.ुर.क्र. ०८/१७, भा.िीं.िव. 
कलम ४०९, ४२०, १२०(ि) सह कलम ३, ४ महाराषट्र ठेवीिाराींच्या (िवत्तीय 
सींस्थाींम ील) दहतसींिीं ाचे सींरक्षण अ  ननयम, १९९९ व कलम ३, ४ व ५ 
पीसीएमसीिी कायिा, १९७८ अन्वये  गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे.  
     तसेच, पणेु शहर पोलीस आयकु्तालय कायशक्षते्रात िोन गनु्हे िाखल 
आहेत. १) चतःुश्रृींगी पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र. २७५/१७, भा.िीं.िव. कलम 
४०९, ४२०, ४६७, ४६८, १२०(ि), ३४ सह कलम ३, ४ महाराषट्र ठेवीिाराींच्या 
(िवत्तीय सींस्थाींम ील) दहतसींिीं ाचे सींरक्षण अ  ननयम, १९९९ व कलम ३, ४ 
व ५ पीसीएमसीिी कायिा, १९७८ अन्वये गनु्हा नोंि. 
२) लषकर पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र. ६०/१७, भा.िीं.िव. कलम ४०९, ४२०, 
३४ सह कलम ३ महाराषट्र ठेवीिाराींच्या (िवत्तीय सींस्थाींम ील) दहतसींिीं ाचे 
सींरक्षण अ  ननयम, १९९९ अन्वये गनु्हा नोंि. 
     नमिु गनु््यात ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. या 
गनु््याींतील आरोपीींच्या जप्त मालमत्तचेी अ  सचूना शासन स्तरावरुन 
दिनाींक ०२.११.२०१७ रोजी ननगशममत करुन राजपत्रात प्रमसध्ि करण्यात 
आलेली आहे. या अ  सचुनेन्वये एकूण ३४२ स्थावर मालमत्ता व ५५ जींगम 
मालमत्ता सींरक्षक्षत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, या मालमत्तचेी ननगशती 
होण्यासाठी महाराषट्र ठेवीिाराींच्या (िवत्तीय सींस्थाींम ील) दहतसींिीं ाींचे सींरक्षण  
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अ  ननयम, १९९९ अींतगशत सिर प्रकरणी ननयकु्त सक्षम प्रा  कारी, 
उपजजल्हा  कारी (सामान्य), मुींिई शहर याींचेमाफश त पढुील आवश्नयक 
कायशवाही करण्यात येत आहे.     
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

मौजे मरोळ, अांधेरी (पूिच) मुांबई येथील न.भू. क्र. ३०८ या  
जकमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२०) *  ११५६७६   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मरोळ, अीं ेरी (पवूश) मुींिई येथील न.भ.ू क्र. ३०८ ही जमीन श्रीमती  
लसूी  गे्रशस व इतर सात जणाींच्या नावे असनू जमीन कमाल मयाशिेपके्षा 
जास्त असल्याने या जममनीतील ३१११ चौ.मी. अनतररक्त असणारी जागा 
सन २००६ मध्ये महाराषट्र शासनाच्या नावे नोंि करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या जममनीिाित सन २००८ मध्ये राज्य शासनाच्या नावे 
िाखल केलेली नोंि अप्पर जजल्हा  कारी याींनी कमी करून ममळकत पबत्रकेवर 
मळू  ारक श्रीमती लसूी अथँोनी गे्रशस व इतर सात जणाींची नावे 
ननयमिा्य पद्धतीने कायम केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०११ मध्ये सिर जमीन ििुशल घ्क घरिाीं णी योजना 
राििवण्याकररता आरक्षक्षत करण्यात येऊन राज्य शासनाच्या परवानगी मशवाय 
जममनीची िवक्री करता येणार नाही अशी नोंि िाखल केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर जममन मालकाने उक्त जमीन शासनाची परवानगी न 
घेता िसुऱयास िवकल्याच ेननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यािाित चौकशी करून सींिीं  त जमीन मालक व त्यास 
सहाय्य करणारे सींिीं  त अ  कारी तसेच इतर सींिीं  ताींवर कारवाई 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     मौज-ेमरोळ, अीं ेरी (पवूश) मुींिई येथील न.भ.ू क्र. ३०८, ३०८/१ त े ३ 
म ील अनतरीक्त घोिर्त क्षेत्र-३१११.०५ चौ.मी. च्या सींपािनािाित 
दि.२१/०७/२००६ च्या अ  सचुनेनसुार महाराषट्र शासनाच्या नावाची नोंि 
ममळकतपबत्रकेवर घेण्यात आली होती. 
(२) व (३) जममन ारक श्रीमती लसूी अथँोनी गे्रशस याींच्या मौजा मरोळ, 
अीं ेरी (पवूश) मुींिई येथील न.भ.ू क्र. ३०८, ३०८/१ त े ३ म ील ३१११.०५ 
चौ.मी. इतक्या अनतररक्त क्षते्रावर नाजक ा कलम २० अन्वये गहृिाीं णी 
योजना दि.१७.११.१९९९ च्या आिेशानसूार मींजूर करण्यात आली होती. परींत ू
सिर योजना योजना ारकाने न राििवल्याने रद्द करण्यात आली होती. परींत ु
योजना ारकाने नाजक ा अ  ननयम, १९७६ चे कलम ३४ खाली शासनास 
सािर केलेल्या पनुिवशलोकन अजाशवर शासनाने दि.०६/११/२००७ च्या 
आिेशानसुार नाजक ा कलम १०(३) नसुार केलेली कायशवाही रद्द करून, 
नाजक ा कलम २० नसुार गहृिाीं णी योजना कायम ठेवण्याचे आिेश दिले. 
सिर जममनीच्या ममळकतपबत्रकेवरील महाराषट्र शासनाची नोंि कमी करून 
कलम २० खालील सु् ीच्या आिेशािाित “महाराषट्र शासनाच्या 
परवानगीमशवाय जममनीच्या िवक्रीस प्रनतिीं ” अशी नोंि दि.०७/०६/२०११ रोजी 
घेण्यात आली आहे. 
(४) व (५) जममन ारक याींनी योजनेखालील क्षते्र नोंिणीकृत कराराद्वारे 
दि.०८/०३/२०११ रोजी िवक्री केले होत.े परींत ु सिरचे क्षते्र गहृिाीं णी 
योजनेखालील असल्याच े ननिशशनास आल्याने योजनेखालील क्षेत्र 
खरेिीखताम ून वगळण्यात आल्याने अपर जजल्हा  कारी व सक्षम प्रा  कारी 
याींचे स्तरावरून प्रस्ततु योजनेस दि.२०/०४/२०१८ पयांत िींडात्मक मिुतवाढ 
िेण्यात आली आहे. 
     तसेच िवचारा ीन जममनीिाित जममन ारक याींनी जममनीच्या 
खरेिीखतामध्ये फसवणूक झाल्याच्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने मा.उच्च 
न्यायालयासमोर सु्  नीं. (L) २१०/२०१५ िाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
त्यासींिीं ीत  नो्ीस  ऑफ  मोशन (L) ६५१/२०१५  मध्ये दि.१९/०३/२०१५ व  
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दि.१२/०६/२०१५ रोजी अींतरीम आिेश पारीत असनू, खरेिी िस्त ५५७८/२०११ 
रद्दिातल करणे व खरेिीिाराचा जागेवर कोणताही हक्क प्रस्थािपत करू नये 
या जममनमालकाच्या मागणीिाित ad-interim injunction चे आिेश 
मा.उच्च न्यायालयाने  दिल ेआहेत. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

मां्ालयातील िां ्ाटी कशपाई िमचचाऱ याने रुपये १८ लाखाच्या  
बनािट नोटा छापल्याबाबत 

  

(२१) *  ११५८८९   डॉ.कमकलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींत्रालयातील कीं त्रा्ी मशपाई कमशचाऱ याने रुपये १८ लाखाच्या िनाव् नो्ा 
छापल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई गनु्हे शाखेने मशपायाच्या घरावर छापा ्ाकून रुपये १८ 
लाख ४० हजाराच्या िनाव्ी नो्ा जप्त केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्श काय आहेत व तद्नसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकरणी िहृन्मुींिई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रातील 
कोणत्याही पोलीस स््ेशनमध्ये माहे जानेवारी २०१८ वा त्या िरम्यान 
मींत्रालयातील कीं त्रा्ी मशपाई कमशचाऱ याने रुपये १८ लाखाच्या िनाव् नो्ा 
छापल्यािाित गनु्हा नोंि नाही. 
(३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील वििासिाांनी म्हाडाला सरप्लस जागा न देता म्हाडाची  
रुपये ५८ िोटी १५ लाखाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(२२) *  १०५८७८   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाला सरप्लस जागा न िेता म्हाडाची रुपये ५८ को्ी १५ लाखाींची 
फसवणूक केल्याप्रकरणी िोन मदहन्याींत तीन गनु्हे िाखल करण्यात आले 
असनू, आ थशक गनु्हे अन्वेर्ण शाखकेडून तपास केला जात असल्याची िाि 
ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, म्हाडाचे अमभयींत े अभय राम्ेके याींनी िवकासकािवरो ात 
मा्ुींगा पोलीस ठाण्यात म्हाडाला द्यावयाची ११३३.७० चौ.मी.जागा न िेता, 
िवकासकाने ती जागा िसुऱयाींना िवकुन शकेडो को्ी रुपये फायिा घडवनू, 
रेडडरेकनर भावाप्रमाणे म्हाडाचे रुपये २६ को्ी ८५ लाखाच े नकुसान 
केल्यािाितचा गनु्हा नोंििवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िािर पवेूकडील नायगाींव पररसरातील एका प्रकल्पातील 
१२०९.३८ चौ.मी. सरप्लस जागा म्हाडाला दिली नाही म्हणून भोईवाडा पोलीस 
ठाण्यात िोन िवकासकाींिवरो ात रुपये २२ को्ी ८० लाख फसवणूक 
केल्यािद्दल गनु्हा नोंििवण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िािर पजश्नचम येथील एका प्रकल्पातील ४२२.९५ चौ.मी. 
सरप्लस जागा म्हाडाला दिली म्हणून म्हाडाची रुपये ८ को्ी ५० लाखाींची 
फसवणूक केल्याप्रकरणी एका िवकासकािवरो ात गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या िविव  प्रकरणी गनु्हा िाखल झालेल्या िवकासकाींची नावे 
काय आहेत व त्याींच्यावर कोणकोणत ेगनु्हे िाखल झालेले आहेत व तद्नसुार 
िवकासकाींिवरुध्ि अद्यापपयांत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) होय, हे खरे आहे. 
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     सिर प्रकरणी आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई येथ ेग.ुर.क्र. ६३/१७, (मा्ुींगा 
पोलीस स््ेशन ग.ुर.क्र. २५३/१७) भा.िीं.िव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे 
आरोपी मे. भावी होम्स प्रा. मल. चे सींचालक  ीरज एल. शहा व इतर िवरुध्ि 
गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरणी आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई येथे ग.ुर.क्र. ५६/१७, 
(भोईवाडा पोलीस स््ेशन ग.ुर.क्र. १७५/१७) भा.िीं.िव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, 
३४ प्रमाणे आरोपी मे. आ श्स मॉड्यलू इी्ं रनॅशनल प्रा. मल. व मे. अररहींत 
बिल्डसश िवरुध्ि गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे.  
(४) सिर प्रकरणी आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई येथे ग.ुर.क्र. ५७/१७, (िािर 
पोलीस स््ेशन ग.ुर.क्र. १९१/१७) भा.िीं.िव. कलम ४०६, ४०९, ४२०  प्रमाणे 
आरोपी दिवाकर िवश्नवनाथ सवेु िवरुध्ि गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे. 
(५) सिर प्रकरणी िवकासकाींनी प्रकल्प पनुिवशकासाकरीता घेऊन, या 
प्रकल्पातील अनतररक्त िाीं काम क्षते्रफळ म्हाडा प्रा  करणाला हस्ताींतरीत 
करणे िीं नकारक असताना िेखील हस्ताींतरीत न केल्याने झालेल्या 
फसवणुकीिाित म्हाडाच्या सींिीं  त अ  काऱ याींनी दिलले्या फफयाशिीवरुन 
आ थशक गनु्हे िवभाग, मुींिई येथे वरीलप्रमाणे ३ गनु्हे िाखल करण्यात आले 
असनु नमिू ३ गनु्हे तपासा ीन आहेत.  
     या सवश िवकासकाींची स्थावर व जींगम मालमत्ताींिाितची मादहती 
सींकमलत करण्यात येत असनु, तिनींतर िवकासकाींची मालमत्ता जप्त करुन, 
मललावात काढण्याचे प्रस्तािवत आहे. त्याम ुन प्राप्त होणाऱ या रक्कमेतनु 
म्हाडास िेय असलेल्या अनतररक्त िाीं काम क्षेत्रफळाची वसलुी करण्यात 
येणार आहे. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपाकलिेच्या आरोग्य विभागातील  
औषध खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

(२३) *  ११५०७०   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पणेु महानगरपामलकेच्या आरोग्य िवभागाने कॅगच्या आक्षेपाींकड े िलुशक्ष 
करुन खो्ी मादहती दिल्याने और्  खरेिी प्रकरणात रुपये ९ को्ीींचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेने सन २०१३ त े २०१५ या २ वर्ाशत खरेिी 
केलेल्या ९ को्ी रुपयाींच्या और्  खरेिी नींतर त्यािाितची तपासणी व साठा 
आरोग्य िवभागाच्या अींतगशत लेखा परीक्षकाींनी तपासला असल्याचा खो्ा 
प्रकार ननिशशनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींिीं  त िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     तथािप, प्र ान महालेखापाल कायाशलयाने पणेु महानगरपामलकेच्या 
आरोग्य िवभागािाित जून २०१६ मध्ये लेखापररक्षण केलेले असनू पणेु 
महानगरपामलकेच्या मेडडकल स््ोअसश म ील समुारे  रू.९ को्ी फकींमतीच्या 
सजजशकल व नॉन सजजशकल वस्तूींच्या नोंिी व फफजजकल व्हेररफफकेशन 
करण्यात आलेले नाही असा आक्षेप लेखापररक्षकाींनी काढलेला आहे.    
(२) सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या िोन आ थशक वर्ाशच्या 
कालाव ीत रूपये ९ को्ी एवढी सजजशकल व नॉन सजजशकल वस्तुींची खरेिी 
पणेु महानगरपामलकेमाफश त करण्यात आलेले नाही. त्यामळेु सिर आक्षेपामध्ये 
तर्थय नसल्याचे पणेु महानगरपामलकेच ेम्हणणे आहे.  
     अशा प्रकरणी पणेु महानगरपामलकेच्या अींतगशत लेखापररक्षकाींकडून 
ननयममत तपासणी करण्यात येत.े  
     पणेु महानगरपामलकेमाफश त महालेखापालाींच्या आक्षेपािाितचे 
स्पष्ीकरण सािर करण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(३) पणेु महानगरपामलकेच्या मेडडकल स््ोअसशम ील सजजशकल व नॉन 
सजजशकल वस्त ु तसेच और् ाींच्या साठ्यािाित वेळोवेळी फफजजकल 
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व्हेररफफकेशन करण्याचे तसेच खरेिी केलेल्या और् ाींचा वेळीच िवननयोग 
करण्यािाित व ती मिुतिा्य होणार नाहीत याची िक्षता घेण्यािाित पणेु 
महानगरपामलकेस सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील मोनोरेलच्या देखभालीसाठी आणण सुरक्षेसाठी एमएमआरडीएने 

तीनिेळा ननविदा िाढूनही अद्याप एिही िां ्ाटदार  
कमळाला नसल्याबाबत 

  

(२४) *  ११३१२३   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील मोनोरेलच्या िेखभालीसाठी आणण सरुक्षेसाठी एमएमआरडीएने 
तीनवेळा ननिविा काढल्यानींतरही अद्याप एकही कीं त्रा्िार ममळाला नसल्याच े
दिनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हैसरू कॉलनी स््ेशनजवळ मोनोरेलच्या िोन डब्याींना दिनाींक 
९ नोव्हेंिर, २०१७ रोजी आग लागली होती त्यानींतर अद्याप मोनोरेल सरुु 
झालेली नाही व आगीचे कारणही स्पष् झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोनोरेलच्या िेखभाल व सरुक्षेसाठी नवीन कीं त्रा्िार शो णे, 
मोनेरेल सरुु करणे तसेच मोनोरेलच्या आगीचे कारण स्पष् करण्यािाित 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींिई महानगर प्रिेश िवकास 
प्रा  करणाने मुींिई मोनोरेल पररचलन व िेखभालीसाठी मागिवलेल्या 
ननिविेच्या अनरु्ींगाने एकच ननिविा प्राप्त झाल्याने प्रा  करणाने सिर 
ननिविा रद्द करुन दिनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१८ अखेर ननिविा मागिवल्या 
होत्या तथािप, या ननिविा प्रफक्रयेस प्रनतसाि न ममळाल्याने सिर ननिविा 
प्रफक्रयेस मिुतवाढ िेण्यात आली आहे. 
     दिनाींक ९ नोव्हेंिर, २०१७ रोजी पहा्े ५ च्या समुारास म्हैसरू कॉलनी 
स्थानकामध्ये सिर ररक्त मोनोरेलला (गाडी क्र.८) आग लागल्याची घ्ना 
घडली हे खरे आहे.    
     या अनरु्ींगाने ननवतृ रेल्वे सरुक्षा आयकु्त याींच्या अध्यक्षतखेाली िोन 
सिस्यीय एक स्वींतत्र चौकशी सममती स्थापन करण्यात आली होती. सिर 
चौकशी सममतीने त्याींचा अहवाल सािर केला आहे. चौकशी सममतीने केलले्या 
मशफारशीनसुार योग्य ती कायशवाही मुींिई महानगर प्रिेश िवकास 
प्रा  करणाच्या स्तरावर सरुु आहे. 
     म्हैसरू कॉलनी मोनोरेल स्थानकामध्ये आगीमळेु िाीं कामाची, िवद्यतु 
केिल्स आणण िवद्यतु उपकरणाींची झालेली हानी याींचे िरुुस्तीचे काम मुींिई 
महानगर प्रिेश िवकास प्रा  करणामाफश त हाती घेण्यात आले आहे. 

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

नाांदेड येथील अनेि गुांतिणूिदाराांची बीट िॉईन या  
आभासी चलनाच्या िां पनीने िेलेली फसिणूि 

  

(२५) *  ११५०१०   डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.मोहन फड (पाथरी), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड येथील अनेक गुींतवणूकिाराींची िी् कॉईन या आभासी चलनाच्या 
व्यवहारात गेन िी् कॉईन या कीं पनीने रुपये १०० को्ीींची फसवणकू केल्याच े
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी नाींिेड पोमलसाींकड ेचार जणाींनी गनु्हा िाखल केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 



35 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोमलसाींनी दिनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास एका आरोपीला अ्क केली असनू या प्रकरणातील मखु्य 
आरोपी तसेच अनेक एजीं् अद्यापही फसवणुकीचा व्यवसाय करीत असनू 
त्याींना अ्क करण्यात आललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार गुींतवणूकिाराींची फसवणकू करणाऱयाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे.   
(२) सिर प्रकरणी श्री. प्रशाींत पा्ील याींनी दिलले्या फफयाशिीवरुन िवमानतळ 
पोलीस स््ेशन, नाींिेड  येथे ४ आरोपीींिवरुध्ि ग.ुर.नीं.२०/२०१८ भा.िीं.िव. कलम 
४०६, ४२०, २०१, ३४ सह मादहती तींत्रज्ञान अ  ननयम २००० चे कलम ६६(D) 
अन्वये  दि.२४/०१/२०१८ रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आलेला आहे.   
(३) सिर गनु््यातील १ आरोपीस दि.२४/०१/२०१८ रोजी अ्क करण्यात 
आली आहे. तसेच, गनु््यातील मखु्य आरोपी व इतर २ आरोपी फरार असनू 
त्याींचा शो  घेण्यात येत आहे. 
(४) होय, सिर गनु््यात २१ गुींतवणूकिाराींची समुारे ८०,२१,८५१/- रुपयाींची 
फसवणूक झाल्याचे आजपावेतो तपासात ननषपन्न झाले आहे. या प्रकरणी १ 
आरोपीस दि.२४/०१/२०१८ रोजी अ्क करुन दि.२६/०१/२०१८ पयांत पोलीस 
कोठडी िेण्यात आली आहे. अ्क आरोपी हा जाममनावर असनू उवशररत 
आरोपी अ्क करणे व गनु््यात अ  क परुावा हस्तगत करण्यावर तपास 
चाल ूआहे. 
(५) िवलींि झालेला नाही. 

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

कसडिो प्राधधिरणाच्या अखत्याररतीतील जकमन िाटपाबाबत  
नेमलेल्या सकमत्याांच्या अहिालाबाबत 

(२६) *  ११५५६४   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मसडको प्रा  करणाच्या अखत्याररतीतील १२.५० ्क्के योजनेंतगशत 
झालेली शतेकऱ याींची फसवणूक तसेच जममन वा्पािाित झालेली 
अननयममतता व यासारख्या अन्य िािीींकररता शासनाने डी.के. शींकर चौकशी 
सममती, िवनय मोहन लाल चौकशी सममती व डी.एल.एन.मतुी चौकशी 
सममती नेमली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींिीं  त चौकशी सममत्याींनी चौकशी अहवाल शासनास सािर 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सममती ननहाय सिरहू चौकशी अहवालाींचे ननषकर्श काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, सिर चौकशी सममत्याींनी चौकशी अहवाल शासनास सािर 
केले नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िवर्या ीन प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ३ 
सममत्या नेमलेल्या नव्हत्या. मात्र तथािप, मसडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय 
सींचालक श्री.जव्ह.एम.लाल याींच्या दि.६/५/२००३ त े दि.२८/१२/२००४ या 
कायशकाळात झालेल्या भखूींड वा्पाची चौकशी करण्यासाठी डॉ.डी.के. शींकरन, 
तत्कालीन अपर मखु्य स चव, ननयोजन िवभाग याींची एकसिस्यीय सममती 
शासनाने गठीत केली होती. सिर सममतीस चौकशी िरम्यान सहाय्यभतू 
ठरणारी मादहती परुिवण्याकामी श्री.डी.एल.एन. मतुी, पणन अ  कारी याींना 
मसडकोमाफश त स ूचत करण्यात आले होत.े 
(२) व (३) डॉ.शींकरन सममतीने दि.३१/३/२००५ रोजी शासनास अहवाल सािर 
केला होता. सिर सममतीकड े चौकशीसाठी सपूिूश केलेल्या एकूण ८३ 
प्रकरणाींपकैी ५० प्रकरणाींमध्ये अननयममतता आढळली, ११ सींशयास्पि प्रकरणे 
आहेत व २२ प्रकरणाींमध्ये अननयमीतता आढळून आलेली नाही. सिर प्रकरणी 
सममतीने पढुीलप्रमाणे ननषकर्श काढलेले आहेत :- 
१. अननयममतता झालेल्या सवश प्रकरणी ननयमानसुार भखूींड वा्प रद्द 
करण्याचे तसेच सींिीं  ताींकडून मसडकोस झालेले नकुसान वसलू करण्याची 
कायशवाही तात्काळ करावी. 
२. भखूींड वा्प प्रकरणी अननयमीतता झाल्यामळेु रु.३४७ को्ीींचे नकुसान 
झाले. 
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३. अननयमीतता आणण नकुसानीस जािाििार असलेल्या मसडको प्रशासनातील 
अ  काऱयाींिवरुध्ि कायशवाही करावी. 
     सिरहू अहवाल दि.१५/४/२००५ रोजी मसडकोस पाठिवण्यात आला 
असता, सममतीच्या अहवालात नमिू अननयममतता झालेल्या ५० प्रकरणाींपकैी 
मसडकोने ७ प्रकरणी भखूींडवा्प रद्द केले असनू ३५ प्रकरणाींतील भखूींड कायम 
करण्यात आले आहेत. यामशवाय ४ प्रकरणे न्यायालयात प्रलींबित असनू 
उवशररत ४ प्रकरणी मसडकोमाफश त कायशवाही सरुु आहे. 
     तसेच ११ सींशयास्पि प्रकरणाींपकैी ९ प्रकरणी भखूींडवा्प कायम 
करण्यात आल,े यामशवाय १ प्रकरण न्यायालयात प्रलींबित असनू उवशररत १ 
प्रकरणी मसडकोमाफश त कायशवाही सरुु आहे. 
     प्रस्ततु प्रकरणी, अननयममततसे जिाििार असणाऱ या मसडको 
महामींडळातील सींिीं  त अ  काऱ याींिवरूद्ध कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
तसेच, झालेल्या नकुसानीचीही वसलूी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

टेंभूणी (ता.अहमदपूर, जज.लातूर) येथील एिा मुलीच े 
अपहरण िरुन नतची हत्या िेल्याबाबत 

(२७) *  ११५८०३   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) े्ंभणूी (ता.अहमिपरू, जज.लातरू) येथील कोमल अनींत पवार या 
फकशोरवयीन मलुीच े काही समाजकीं ्काींनी अपहरण केल्यानींतर नतच्यावर 
अत्याचार करुन नतची हत्या केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने या गनु््याचा ख्ला जलिगती 
न्यायालयात चालवनू आरोपीींना कठोर मशक्षा करावी असे लेखी ननवेिन 
अणखल महाराषट्र वडार समाज या सींघ्नेने दिनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास तहमसलिार याींना दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेिनाची िखल घेऊन शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर गनु््यात फफयाशिीचे तक्रारीवरून दिनाींक 
३०/१२/२०१७ रोजी िपडीत मलुगी मतृ अवस्थेत ममळून आल्याने गनु्हा िाखल 
आहे. 
(२) दिनाींक ५/१/२०१८ रोजी वडार समाज सींघर्श सममती अहमिपरू याींनी 
तहमसलिार याींना आक्रोर् मोचाश ननघणार असल्यािाित ननवेिन दिलेल ेआहे. 
     तसेच, शासनाकड े दिनाींक २०/२/२०१८ रोजी वडार सींघर्श सममती 
महाराषट्र राज्य याींचकेडून नमिू घ्नेची चौकशी करण्यासाठी जलिगती 
न्यायालयाची ननयकु्ती करावी अशा आशयाचे वा इतर मागण्याचे ननवेिन 
प्राप्त झाले आहे. 
(३) सिर गनु््यािाित फफयाशिीने दिलेल्या तक्रारीवरून दिनाींक २९/१२/२०१७ 
रोजी अहमिपरू पो स््ेशन येथे ग ु र नीं ४३१/२०१७ अन्वये ३०२,३६३,३४ 
भाििव सह कलम ३(अ),४ िाल लैं गक अत्याचार प्रनतिीं क अन्वये गनु्हा 
िाखल करण्यात आलेला आहे. सद्यजस्थतीत गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

वपांपरी धचांचिड निनगर वििास प्राधधिरणाने ननिासी  
भूखांड विक्रीचा ननणचय घेतल्याबाबात 

(२८) *  ११५४३९   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िप ींपरी- च ींचवड नवनगर िवकास प्रा  करणाने सेक््र १ त े२८ म ील ३८ 
ननवासी भखूींड िवक्री करण्याचा ननणशय जादहरात प्रमसद्ध करून घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास ,प्रा  करणाने सन १९७२ त े १९८४ या कालव ीत स्थाननक 
शतेकऱयाकडून सींपादित केलेल्या जममनीचा साडिेारा ्क्के मोििला िेणे 
अद्याप िाकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िा  त शतेकरी याींना साडिेारा ्क्के जमीन परतावा 
िेण्यािाित प्रा  करणाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िप ींपरी  चींचवड नवनगर िवकास प्रा  करणातील 
एकुण ३८ भखूींड ९९ वर्ाशने भाडपेट्टय्ाने वा्प करणेकामी ई-ननिविा 
जादहरातीव्िारे मागिवण्यात आल्या आहेत हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन १९८३ पवूीच्या सींपादित व ननवे  तािा ममळालेल्या 
जममनीींच्या मोििल्यात जममन मालकाींना १२.५ ्क्के परतावा िेण्याचे  ोरण 
लाग ू नाही. त्यामळेु अशा प्रकरणात १२.५ ्क्के परतावा िेण्याचा प्रश्नन 
उद्भ ावत नाही. 
     तथािप, यािाित िप ींपरी  चींचवड नवनगर िवकास प्रा  करणाकडून 
प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू त्यािाित तपासणी करण्यात येत आहे.     
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

जालना जजल््यातील शहागड-पाथरिाला रस्त्यािर एिा  
तरुणास जजिांत जाळण्यात आल्याची घटना 

(२९) *  १०५५०९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल््यातील शहागड-पाथरवाला रस्त्यावर शासकीय सेवेसाठीच्या 
स्प ाश पररक्षचेी तयारी करणारा उमेिवार अनींत श्रीकाींत इींगोले यास हातपाय 
िाीं ून जजवींत जाळण्यात आल्याची गींभीर िाि दिनाींक ९ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींिीं  त तरुणाची हत्या आ थशक व्यवहारातनू झाल्याचे 
त्याींच्या नातवेाईकाींचे म्हणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्श काय आहेत व तद्नसुार या प्रकरणातील आरोपीींना अ्क करून 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर प्रकरणी मयताच े चुलत े याींनी दिलेल्या 
फफयाशिीवरुन पोलीस स््ेशन, गोंिी येथ े ग.ुर.नीं. ०८/२०१८ भा.िीं.िव. कलम 
३०२, २०१, ३४ प्रमाणे दि.०८/०१/२०१८ रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सिर गनु््याच्या तपासात मयताच े घ्नास्थळावरुन िोन मोिाईल, 
आ ारकाडश, पॅनकाडश, अींगावरील कपड ेजप्त करण्यात आले आहेत. मयताच्या 
मोिाईल फोनच ेCDR/SDR तसेच, डम डा्ा हस्तगत करुन आरोपीचा शो  
घेण्यात येत आहे. तसेच, मयताचे िॅक खात,े ट्रकच्या व्यवहारासींिीं  चे परुावे, 
आरोपीने गनु््यात वापरलेले वाहन, मयताचा व्हीसेरा तपासणी अहवाल 
इत्यािीचा िारकाईने तपास करण्यात येत असनु गनु्हा उघडकीस आणणेकामी 
कसोशीने तपास चाल ुआहे.        
(४) िवलींि झालेला नाही. 

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

िल्याण-डोंत्रबिली (जज.ठाणे) शहरातील मोठागाि माणिोली खाडी 
पुलाच्या प्रलांत्रबत असलेल्या िामाबाबत 

(३०) *  ११५३८९   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.कशिाजीराि िडड चल े
(राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबिवली (जज.ठाणे) शहरातील नागरीकाींच्या वाहतकूीवर पडणारा 
ताण कमी करण्यासाठी शासनाने मोठागाव-माणकोली खाडीवरील पलूाच्या 
कामास मींजूरी िेऊन मा.मखु्यमींत्री याींच्या शभुहस्त ेमाहे सप् े्ंिर, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम्यान सिरहू कामाचे भमूमपजून झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माणकोली मभवींडी हद्दीतील कामास अजूनही सरुूवात झालेली 
नाही यामळेु पलूाचे काम प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाशत ठाणेच े लोकसभा सिस्य डॉ.श्रीकाींत मश ींिे याींनी 
एका पत्राद्वारे एमएमआरडीए आणण जजल्हा  कारी, ठाणे याींच्याकड ेनाराजी 
व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जजल्हा ननयोजन सममतीच्या िठैकीमध्ये मागील २ वर्ाशपासनू 
सिरहू पलूाच्या प्रलींबित असलेल्या कामािाित मा.पालकमींत्री याींनी 
एमएमआरडीए, जजल्हा  कारी, ठाणे तसेच महानगरपामलका प्रशासनाच्या 
प्रलींबित असलेल्या पलुाचे काम शीघ्र गतीने हाती घेण्याच्या दृष्ीने कारवाइश 
करण्याचे ननिेश दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सिरहू मोठागाव माणकोली पलुाचे काम शीघ्र गतीने हाती 
घेऊन लवकारात लवकर पणूश होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) व (६) मोठागाींव (डोंबिवली) येथील जागचेे भसूींपािनाचे काम कल्याण-
डोंबिवली महानगरपामलकेकडून करण्यात येत आहेत. सिर महानगरपामलकेने 
भसूींपािन करुन दिलेल्या जागेमध्ये व खाडीवरील पलुाच्या कामास सरुुवात 
करण्यात आलेली आहे. मानकोली (मभवींडी) िाजुकडील भसूींपािनासाठी 
प्रकल्पिा  त जममनीचा िर ठरिवण्यासाठी जजल्हा  कारी ठाणे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली गदठत केलले्या सममतीने जममनीचा िर ननजश्नचत केला आहे.  
मुींिई महानगर प्रिेश िवकास प्रा  करणामाफश त भसूींपािनासाठी सक्षम 
प्रा  काऱयाची ननयकु्ती केली आहे. 

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

दादर (मुांबई) येथील मुांबई मराठी ग्रांथ सांग्रहालय  
या सांस्थेतील अननयकमततेबाबत 

(३१) *  १०९६४८   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िािर (पवूश) (मुींिई) येथील मुींिई मराठी ग्रींथ सींग्रहालय या सींस्थेच्या 
प्रमखु कायशवाहकाींनी ५ वर्ाशहून अ  क काळ लेखा पररक्षण अहवाल सािर न 
करता िवश्नवस्त मींडळाच्या सवश मादहतीची पतुशता न करता तसेच  माशिाय 
आयकु्ताींची मान्यता न घेता िवश्नवस्ताींची िेकायिेशीर ननवड केल्याप्रकरणी 
सींस्थेने महाराषट्र सावशजननक िवश्नवस्त व्यवस्था अ  ननयम १९५० चे कलम 
२२ (३) अन्वये उल्लींघन केल्याप्रकरणी सींस्थचेी नोंिणी रद्द करण्यासाठी 
ॲडव्हॉक सममतीतफे चौकशी करण्याची मागणी आजीव सिस्य, ज्येषठ 
पत्रकार व प्रमखु ननमींत्रक स ुीर हे गष्े याींनी माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये 
मा.मखु्यमींत्री आणण  माशिाय आयकु्त याींना दिलेल्या लेखी ननवेिनाद्वारे 
केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू सींस्थेच्या कायशवाहकाींनी  माशिाय आयकु्ताींची परवानगी 
न घेता गत ४५ वर् े पासनू परस्पर िेकायिेशीररीत्या िरमहा ८-१६ हजार 
रुपये इतक्या कमी िराने ‘मसनेएक्झीबि्सशचे श्री.गाीं ी याींचे िरोिर िेकायिा 
कराराद्वारे भाड े रक्कम घेऊन, सींस्थचेे मोठ्या प्रमाणात आ थशक नकुसान 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी तत्कालीन प्रमखु कायशवाहक आणण अन्य 
िोर्ीींिवरुध्ि शासनाने त्वरीत कारवाई करुन सींस्थेच्या गरैप्रकार व 
गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी ॲडव्हॉक सममती ननयकु्त करणेिाित 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने नेमलेल्या चौकशी सममतीने 
शासनास सािर केलेल्या अहवालाचे ननषकर्श काय आहेत व त्यानसुार सींस्थेची 
नोंिणी रद्द करुन िोर्ीींिवरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     श्री.स ुीर रामचींद्र हे गष्े तक्रारिार याींनी दि.०५.१२.२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये तक्रार िाखल केली आहे. 
(२) प्रमखु कायशवाह याींनी दिलेल्या जिािानसुार सन १९६७ साली या जागेवर 
मसनेमागहृ व तीन मजली इमारत िाीं ून घेण्याचे ठरले. मेससश के. गाीं ी 
ॲन्ड कीं . (कॉन्टॅ्रक््सश) याींनी स्वखचाशने सींस्थेस इमारत िाीं ून दिली. जनु्या 
नव्या इमारतीचा खचश भरुन काढण्यासाठी मसनेमागहृ व जागेच्या वापराच े
उत्पन्न घ्यावे असे ठरले. तत्कालीन िवश्नवस्ताींनी न्यायालयात या चका िाखल 
करुन िाि मा गतली. या कायिेशीर लढाईत होणारा िवलींि लक्षात घेता 
िवश्नवस्ताींनी न्यायालयात करार करुन दि.२०.१२.१९९१ साली कन्से्ं  ्म्सशच्या 
अनरु्ींगाने समझोता केला. त्या समझोत्याद्वारे रु.६००० त े रु.१६००० एवढी 
रक्कम जागा वापरापो्ी ममळत होती. दि.०१.१२.२०१७ रोजी ही सींपणूश इमारत 
व मसनेमागहृ कन्से्ं  ्म्सशच्या अ्ी शती नसुार िवद्यमान कायशकारणीने 
ताब्यात घेतलेली आहे व त्यानसुार काही लक्ष रुपयाींच ेउत्पन्न सींस्थेस प्राप्त 
होणार आहे असे श्री.िवश्नवास मोकाशी, प्रमखु  कायशवाह याींनी दिलले्या 
जिािावरुन दिसनू येत आहे. सिर प्रकरणाची चौकशी सरुु असनू चौकशी पणूश 
होताच अमभप्रायासह अींनतम अहवाल सािर करण्यात येईल. 
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(३) सद्य:जस्थतीत प्रश्नन उद्भ ावत नाही. अींनतम अहवाल प्राप्त झाल्यावर 
योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) अींनतम अहवाल प्राप्त झाल्यावरच यािाित योग्य तो ननणशय घ्यावा 
लागेल. 
(५) चौकशी चाल ूआहे. 

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

िरळी (मुांबई) येथील लेडी रतन एस.आर.ए. सहिारी गहृननमाचण 
सांस्थेंतगचत बाांधण्यात आलेल्या इमारती मोडिळीस आल्याबाबत 

  

(३२) *  १०४९८७   श्री.सनुनल कशांदे (िरळी) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िैननक मशवनेर मागश, गाीं ी नगर, वरळी, मुींिई येथील लेडी रतन 
एस.आर.ए. सहकारी गहृननमाशण सींस्थेंतगशत झोपडपट्टी पनुिवशकास योजनेनसुार 
सन १९९९ त े २००३ या कालाव ीत िाीं ण्यात आलेल्या १६ इमारती 
सद्यजस्थतीत िेखभाल-िरुुस्ती अभावी मोडकळीस आल्या असल्याने तसेच 
अनेक इमारतीींना तड ेगेले असनू, घरातील छपर कोसळत असल्याने या १६ 
इमारतीींचा िवशरे् िाि म्हणून वाढीव क्षेत्रफळ िेवनू पनुिवशकास करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतनन ी याींनी माहे डडसेंिर, २०१७ च्या नतसऱया 
आठवड्यात वा त्या िरम्यान मा.मखु्यमींत्री महोिय आणण गहृननमाशण मींत्री 
याींच्याकड ेलेखी ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनातील मागणीच्या अनरु्ींगाने या १६ इमारतीींचा 
तातडीने पनुिवशकास करण्यािाित शासनाकडून आजतागायत कोणता 
सकारात्मक ननणशय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
     लेडी रतन हौमस ींग कॉम्प्लेक्स सह.गहृ. सींस्थेच्या सींिभाशत 
मा.लोकप्रनतनन ीींच े ननवेिन पढुील कायशवाहीसाठी झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्रा  करणास दि.१६.२.२०१८ च्या पत्रान्वये पाठिवण्यात आले आहे.  
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     तसेच झोपडपट्टी पनुवशसन प्रा  करणाकड े प्राप्त मा.लोकप्रनतनन ीींच े
ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने प्रा  करणाने या योजनेिवर्यीची वस्तजुस्थती 
मा.लोकप्रनतनन ी याींना दि.२६ फेब्रवुारी, २०१८ च्या पत्रान्वये  कळिवली आहे. 
(२) िहृन्मुींिई िवकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ िवननयम ३३(१०) अींतगशत 
पणूश झालेल्या पनुवशसन इमारतीींचा पनु्हा पनुिवशकास अनजु्ञेय नाही. तथािप, 
इतर अनजु्ञेय िवननयमाखाली सींिीं  त सींस्था ननयमो चत प्रकारे सींिीं  त 
प्रा  करणाकड ेपनुिवशकासाचा प्रस्ताव िाखल करु शकत.े 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
मे.एम.एन.डी रेडसच िॉपोरेशन या िां पनीच्या मालिाविरोधात शासनाचा 

िर चिुविल्याप्रिरणी गुन्हा नोंदविल्याबाबत 
  

(३३) *  १०८२३०   श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.एम.एन.डी टे्रडसश कॉपोरेशन या कीं पनीच्या मालकािवरो ात आझाि 
मिैान पोलीस ठाण्यात शासनाचा सव्वासात को्ी रुपयाींचा कर चुकिवला 
म्हणून महाराषट्र मलू्यव ीत कर कायिा सन २००२, कलम ७६ (झेड) अन्वये 
गनु्हा नोंििवल्याची िाि दिनाींक ७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फो श् येथील डी.एन.रोडवरील मे.एम.एन.डी टे्रडसश कॉपोरेशन 
याींनी आपल्या वािर्शक अहवालात फेरफार करुन दिनाींक १ जानेवारी त े ३१ 
माचश, २००९ या कालाव ीत रुपये ७ को्ी २६ लाखाींचा शासनाचा कर 
थकिवल्याचे चौकशीत ननिशशनास आल,े हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००९ पासनू आतापयांत गत आठ वर् ेया थकिवलेल्या 
करािाित सींि  ताींिवरो ात शासकीय ननयमानसुार फकती व्याज व िींड 
आकारण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, सिर कीं पनीने िींडाची तसेच कराची रक्कम शासनाकड ेजमा 
केली नसल्यास  त्याींचेिवरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरणी आझाि मिैान पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र. १२/२०१८ 
भा.िीं.िव. कलम ४२० सह ७४(२) महाराषट्र कर कायिा २००२ अन्वये गनु्हा 
नोंि करण्यात आला आहे. नमिु गनु्हा तपासावर आहे. 
(३) सिर व्यापाऱ यास सहायक िवक्रीकर आयकु्त, (ड-०४०) अन्वेर्ण याींनी दि. 
३० व ३१ डडसेंिर, २०१६ रोजी नन ाशरणा आिेश पाररत करुन कर, व्याज, व 
शास्ती असा एकूण रु. ७,२६,०९,५७८/- मागणी पत्र काढण्यात आले आहे. 
(४) सिर कीं पनीने िींडाची तसेच कराची रक्कम शासनाकड े जमा केली 
नसल्याने त्याींचेिवरुध्ि पढुीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली. 
     अ) सहायक िवक्रीकर आयकु्त (ड-०४०) अन्वेर्ण याींनी दि. ३० व ३१ 
डडसेंिर, २०१६ रोजी नन ाशरणा आिेश पाररत केल ेव दि. ०४.०१.२०१७ रोजी 
नन ाशरणा आिेश व मागणी पत्र व्यापाऱ याच्या व्यवसायाच्या दठकाणी 
 चक्वनु िजावले. 
     ि) सहायक िवक्रीकर आयकु्त (ड-०४०) अन्वेर्ण याींनी दि. ०६.०३.२०१७ 
रोजी व्यापा-याचे एचडीएफसी िॅंकेचे खात ेगोठिवले. 
     क) सहायक िवक्रीकर आयकु्त (ड-०४०) अन्वेर्ण याींनी सहआयकु्त 
आयकर व सहआयकु्त सेवाकर याींना व्यापा-याच्या त्याींच्याकडील पत्ता व 
इतर मादहतीसाठी पत्र काढले आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपाकलिेच्या तत्िालीन लेखाधधिाऱ याांनी सेिेतून 
ननितृ्त होताना िां ्ाटदाराांना ३२ िोटी रुपयाांच ेदेयिे िाटप िेल्याबाबत 
(३४) *  ११३३४७   श्री.अब् दलु सत्तार (कसल्लोड), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) औरींगािाि महानगरपामलकेच्या तत्कालीन लेखा  काऱ याींनी सेवेतनू 
ननवतृ्त होताना कीं त्रा्िाराींना ३२ को्ी रुपयाींची िेयके वा्प केल्याचे दिनाींक 
१४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाशत मा.आयकु्ताींनी तीन अ  काऱ याींची चौकशी सममती 
ननयकु्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशी सममतीने आपला अहवाल दिला आहे काय, या 
अहवालानसुार शासनाने सिरहू अ  काऱ याींवर कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), व (३) • औरींगािाि महानगरपामलकेतील 
लेखा  कारी श्री.िरुाशणी याींच्याकड े दिनाींक २३.१०.२०१७ त े ३१.१२.२०१७ या  
कालाव ीत मखु्य लेखा  कारी या पिाचा अनतररक्त कायशभार सोपिवण्यात 
आला होता. 
• या अनतररक्त कायशभाराच्या कालाव ीत श्री.िरुाशणी याींनी रु.२६.४७ को्ी 
रकमेची िेयके कीं त्रा्िारास अिा केल्याचे ननिशशनास आले आहे. 
• या सींिभाशत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशीकरण्याकररता 
अनतररक्त आयकु्त, औरींगािाि महानगरपामलका याींच्या अध्यक्षतखेाली तीन 
सिस्यीय सममती महानगरपामलकेच्या दिनाींक १६.१.२०१८ च्या आिेशान्वये 
गठीत करण्यात आलेली आहे. 
• सिर सममतीचा अहवाल प्रलींबित आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

औांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) येथील ज्योनतचकलांग मांहदर  
नतथचक्षे्ाला ‘अ’ दजाच देण्याबाबत 

  

(३५) *  ११०६२३   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िेशातील १२ ज्योनत शमल ींगापकैी औींढा नागनाथ (जज.दहींगोली) येथील 
ज्योनत शमल ींग मींदिर असनू राज्यासह परराज्यातनू लाखो भािवक या नतथशक्षेत्राला 
भे् िेत असल्याने पयश् काींना चाींगल्या सोयी-सिुव ा उपलब्  व्हाव्यात 
यासाठी औींढा नागनाथ क्षेत्राला ‘अ’ िजाश िेण्यात यावा अशी तथेील 
लोकप्रनतनन ीनी व भािवकाींनी मागील २ वर्ाशपासनू सातत्याने मा.मखु्यमींत्री, 
पयश् नमींत्री, स चव, पयश् न िवभाग आिीींकड े ननवेिनाद्वारे मागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औींढा नागनाथ नतथशक्षेत्राला ‘ि’ वगश िजाश दिल्यामळेु 
शासनाकडून नतथशिवकासासाठी फारसा नन ी िवतरीत केला जात नसल्याने 
भािवकाींना ननवास स्थान, भोजन, वाहनतळ व अन्य सोयी-सिुव ा अपऱुया 
पडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाितची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
औींढा नागनाथ या नतथशक्षेत्राला ‘अ’ वगश पयश् न िजाश िेवनू िवकास 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) औींढा नागनाथ क्षेत्राला “अ” िजाश 
िेण्यािाित ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. तथािप, सिर नतथशक्षेत्राचा िवकास 
करण्यािाितचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असनू ननयोजन िवभागाच्या 
दि.०४.०६.२०१५ च्या शासन ननणशयाच्या अनरु्ींगाने आगामी वर्ाशत फकती 
अनतररक्त ननयत व्यय उपलब्  होणार आहे. यािाितचा प्रस्ताव ननयोजन व 
िवत्त िवभागास सािर करण्यात आला आहे. त्याींच्या अमभप्रायानींतर मान्यता 
िेण्यािाित कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

जुन्या चाळीांच्या पुनविचिास योजनेंतगचत वििासिाांनी आणण  
म्हाडाच्या अधधिाऱ याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(३६) *  ११५३३३   श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.शकशिाांत कश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग 
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बरोरा (शहापरू), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतकसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्य 
भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सभुाष 
साबणे (देगलरू), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल कशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जुन्या चाळीींच्या पनुिवशकास योजनेंतगशत मागील ७ वर्ाशत िवकसीत 
करण्यात आलले्या प्रकल्पामध्ये िवकासकाींनी आणण म्हाडाच्या अ  काऱ याींनी 
समुारे १ लाख ५५ हजार चौरस मी्रचा िवकास करून परस्पर समुारे २० 
हजार को्ी रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्याची तक्रार श्री.कमलाकर शणेॉय याींनी 
मा.मखु्यमींत्री, गहृननमाशण मींत्री,लाचलचुपत िवभाग (एसिी) आदिींकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींिइशतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळीींचा पनुिवशकास 
करण्यासाठी शासनाने डीसीआर ३३(७ )अन्वये म्हाडाला अ  कार दिले आहेत 
तर म्हाडाने िवकासाचा अ  कार िवकासकाला दिले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चाळीींच्या पनुिवशकास केल्यानींतर जेवढा िवकास करण्यात 
आला त्याच्या ५० ्क्के भाग िवकासक आणण ५० ्क्के भाग म्हाडाचा 
असताना िवकासकाींनी म्हाडाचा भाग परस्पर िवकून समुारे २० हजार को्ीींच े
शासनाचे नकुसान केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कारवाइश करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे.  
     श्री.कमलाकर शणेॉय याींनी मा.उच्च न्यायालयात, महाराषट्र शासन व 
इतर याींच्यािवरुध्ि Criminal Public Interest Litigation No.२८ of २०१८ 
िाखल केली आहे. सिर या चकेमध्ये  मा.उच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र सािर 
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करण्यात आल े आहे. सिर प्रकरणाची दि.०८.०२.२०१८ रोजी झालेल्या 
सनुावणी िरम्यान मा.न्यायालयाने या चकाकताश श्री. कमलाकर शणेॉय  याींना 
यािाित लाचलचुपत िवभागाकड े सिवस्तर जिाि नोंििवण्याच े ननिेश दिले 
आहेत. त्यानसुार सिरचे प्रकरण सध्या न्यायप्रिवषठ आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    स ुाररत िवकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अ  सचुना दि.२५.०१.१९९९ 
व दि.२१.०५.२०११ म ील तरतिुीनसुार उपकरप्राप्त इमारतीींचे मालक/ 
िवकासक व ७०% भाडकेरु/रदहवाश्नयाींच्या सींमतीने पनुिवशकास योजना 
राििवण्यात येतात. मुींिई शहरातील उपकर प्राप्त इमारती या खाजगी 
मालकीच्या असनू, मींडळातफे पनुिवशकासासाठी िवकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(७) म ील तरतिुीनसुार खाजगी मालक फकीं वा मालकाींनी नेमलेल्या 
िवकासकास ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रिान करण्यात येत.े तद्नींतर उपकर प्राप्त 
इमारतीींचा पनुिवशकास करण्याची जिाििारी ही ना-हरकत प्रमाणपत्र ारकाींवर 
असत.े    
(३) मुींिई इमारत िरुुस्ती व पनुरशचना मींडळाींतगशत ज्या उपकर प्राप्त 
इमारतीींच्या पनुिवशकासाींकररता िवकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगशत 
ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रिान केले जात.े ज्या योजनाींमध्ये िवक्रीयकु्त िाीं काम 
क्षेत्रफळ हे ५०% पेक्षा जास्त येत असेल तर त्या योजनाींमध्ये म्हाड 
अ  ननयम पररमशष्-३ मध्ये नमिू केल्याप्रमाणे व मींडळाने पररगणणत 
केल्यानसुार िवकासकाने अनतररक्त िाीं काम क्षेत्रफळ हे पनुिवशकासाचे काम 
पणूश केल्यानींतर मींडळास सपुिूश करणे िीं नकारक असत.े 
    सन २०११ मध्ये मींडळातफे ज्या िवकासकाींनी म्हाडास िेय असलेले 
अनतरीक्त िाीं काम क्षते्रफळ सपुिूश केले नाही, नव्याने िाीं ण्यात आलेल्या 
इमारतीमध्ये त्यािाित तरतिू केली नाही फकीं वा त्रयस्थ व्यक्तीींना िवकले 
आहेत, अशा २९ िवकासकाींिवरुध्ि आ थशक गनु्हे अन्वेर्ण िवभागामध्ये 
सिवस्तर गनु्हे नोंििवले आहे. शासन गहृननमाशण िवभागाने दि.१५.१०.२०१२ 
रोजीच्या पत्राव्िारे दिलेल्या ननिेशानसुार ०९ प्रकरणाींमध्ये िवकासकाींकडून 
अनतरीक्त िाीं काम क्षेत्रफळ ६४८३.५४ चौ.मी. म्हाडाने ताब्यात घेतले असनू, 
३५.८५ चौ.मी. ऐवजी शीघ्र गणकाच्या िरानसुार रक्कम रुपये १.०८ को्ी 
वसलु केले आहेत. याव्यनतरीक्त या ०९ प्रकरणाींमध्ये िवकासकाींकडून 
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िींडात्मक रक्कम रुपये ९.०६ को्ी वसलु करण्यात आले आहे. उवशररत 
प्रकरणाींमध्ये िवकासकाींनी िींडात्मक रक्कम मींडळाकड े भरणा केलेली नाही. 
तसेच या प्रकरणामध्ये एकूण ७३९२.८८ चौ.मी. अनतरीक्त िाीं काम क्षते्रफळ 
मींडळास सपुिूश केलेले नाही. अशा िवकासकाींिवरुध्ि आ थशक गनु्हे अन्वेर्ण 
िवभागाने सींिीं  त न्यायालयात चाजशमश् िाखल केल्या आहेत व पढुील 
कायशवाही करण्यात येत आहे.  
    तद्नींतर मुींिई इमारत िरुुस्ती व पनुरशचना मींडळाने सन २०१७ मध्ये 
पनु्हा ०५ िवकासकाींिवरुध्ि गनु्हे नोंििवले आहेत.  
    म्हाडास िेय असलले े िींडात्मक रक्कम व उवशररत अनतरीक्त िाीं काम 
क्षेत्रफळ वसलु करण्याच्या दृष्ीने मींडळातफे िवकासकाची स्थावर व जींगम 
मालमत्तािाितची मादहती ममळिवण्यासाठी सह उपननिीं क-मुींिई शहर, 
जजल्हा  कारी-ठाणे, शहर आणण उपनगरे व िवकासकाींच्या िँक खात्यािाितची 
मादहती ररझवश िँक ऑफ इींडडया  याींच्या कायाशलयाकडून मागिवण्यात आली 
आहे. सिर मादहती सींकमलत झाल्यानींतर, मा.जजल्हा  कारी, मुींिई शहर 
याींच्याकड े महसलु पनुशप्राप्ती साठी (Revenue Recovery Certificate) 
िेण्यात येईल. तद्नींतर िवकासकाींची मालमत्ता जप्त केल्यानींतर, मललावात 
काढण्याच ेप्रस्तािवत असनू त्याम ुन प्राप्त होणाऱया रक्कमेतनू मींडळास िेय 
असलेल्या अनतरीक्त िाीं काम क्षेत्रफळाची वसलुी करण्यात येईल.  
(४) मुींिई इमारत िरुुस्ती व पनुरशचना मींडळाच्या सींिीं  त क्षबेत्रय 
अ  काऱयाींनी प्रत्यक्ष जागवेर पाहणी करुन, ज्या िवकासकाींनी म्हाडास िेय 
असलेले अनतरीक्त िाीं काम क्षेत्रफळ सपुिूश केले नाही, तसेच नव्याने 
िाीं ण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये तरतिू केली नाही व त्रयस्थ व्यक्तीींना 
िवकले आहेत, यािाितची खात्री केल्यानींतर अशा एकूण २९ प्रकरणाींमध्ये सन 
२०११ मध्ये व सन २०१७ मध्ये ०५ प्रकरणाींमध्ये असे एकूण ३४ 
प्रकरणाींमध्ये िवकासकाींिवरुध्ि गनु्हे अन्वेर्ण िवभागाकड े सिवस्तर गनु्हे 
नोंििवण्यात आले आहे. सिर प्रकरणाींमध्ये गनु्हे अन्वेर्ण िवभागाने सिवस्तर 
तपास करुन ज्या िवकासकाींनी अद्याप म्हाडास िेय असलेले अनतरीक्त 
िाीं काम क्षेत्रफळ सपुिूश केले नाहीत, त्याींच्यािवरुध्ि सींिीं  त न्यायालयात 
चाजशमश् िाखल करण्यात आलेली आहेत.  
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िेरळ (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील िडाप  
व्यािसानयिाची हत्या झाल्याबाबत 

(३७) *  ११५५८१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वेरळ (ता.िापोली, जज.रत्ना गरी) येथील वडाप व्यावसानयक श्री. राजाराम 
चव्हाण याींची भर रस्त्यात नतघाींनी दिनाींक ३१ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्या 
समुारास हत्या केल्या प्रकरणी पोमलसाींनी तीन आरोपीींना अ्क केल्याचे 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू तपास सींशयास्पिरीतीने झाल्याचे व पोमलसाींनी 
साीं गतल्याप्रमाणे खून चोरीच्या उद्देशाने न होता हा जममनीच्या वािातनू 
झाल्याचे व मारेकरी िाहेरचे असल्याचे कु्ुींबियाींचे म्हणणे आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित मतृ व्यक्तीच्या पत्नी श्रीमती दिपेश्री चव्हाण याींनी  
दिनाींक  २ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास राज्याचे गहृमींत्री याींच्याकड े
या गनु््याचा तपास कें द्रीय अन्वेर्ण िवभागामाफश त (सीआयडी) व्हावा अशी 
िवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार सिरहू तपास सीआयडी माफश त होण्यािाित 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१),(२), (३) व (४) सिर गनु््याच्या तपासात 
आरोपीींनी मयताचे गळ्यातील सोन्याची चैन चोरी करण्याचे उद्देशाने खून 
केल्याचे ननषपन्न झाले आहे. सिरचा खून जममनीचे वािातनू झाल्याचे तसेच 
आरोपी याींचे अन्य कोणी िाहेरचे साथीिार असल्याचे तपासात ननषपन्न 
झालेले नाही. सिर प्रकरणी ३ आरोपीींिवरूद्ध मींडणगड पोलीस स््ेशन येथ े
ग.ुर.नीं. ४७/२०१७ भा.िीं.िव.क. ३०२, ३९७, २०१, १२०(ि) प्रमाणे गनु्हा िाखल 
करून तीनही आरोपीींना अ्क करून आरोपीिवरूद्ध मा.न्यायालयात 
िोर्ारोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे. गनु्हा न्यायप्रिवषठ आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िुळगाि बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपकलिा हद्दीतील एमएमआरडीएमाफच त 
सुरु असलेल्या फोरेस्ट नािा ते होप इांडडया या रस्त्याच े

िाँक्रीटीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 
(३८) *  १०६२७७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.बळीराम कसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळगाव ििलापरू (जज.ठाणे) नगरपमलका हद्दीतील एमएमआरडीएमाफश त 
सरुु असलेल्या फोरेस्् नाका त ेहोप इींडडया या रस्त्याचे काँक्री्ीकरणाचे काम 
अत्यींत ननकृष् िजाशचे व सींथगतीने सरुु असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यानच्या कालाव ीमध्ये ननिशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय 
ननिशशनास आले तिनसुार सिर रस्त्याच ेकाँक्री्करण िजेिार होणेिाित काय 
कायशवाही करण्यात आली तसेच या रस्त्याचे काम पाहणारे अमभयींता व 
ठेकेिार याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) प्रश्नना ीन रस्त्याचे  जानेवारी, २०१८ 
पयांत ९० ्क्के काम पणूश झालेले आहे. सिर रस्त्याच्या कामाची गणुवत्ता 
तपासण्यासाठी प्रा  करणाच्या िक्षता िवभागास आिेमशत करण्यात आल े
आहे. िक्षता पथकाने कामास दिनाींक १ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी भे्  दिली 
असनू, कामाच ेनमनेू तपासणीसाठी गोळा केले आहेत. हे नमनेु चाचणीस्तव 
पाठिवण्यात आले आहेत. 

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

निी मुांबईतील सेझसाठी आरक्षक्षत असणारी १७०० हेक्टर जमीन 
औद्योधगि िसाहतीसाठी िापरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(३९) *  १०५६७९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



53 

(१) नवी मुींिईतील सेझसाठी आरक्षक्षत असणारी १७०० हेक््र जमीन 
औद्यो गक वसाहतीसाठी वापरण्यात येणार असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जममनीचा १५ ्क्के भाग वसाहतीमध्ये काम करणाऱया 
कमशचाऱयाींच्या ननवासाकररता वापरण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेझसाठी आरक्षक्षत असणारी जमीन औद्यो गक वसाहतीसाठी 
वापरण्याची नेमकी काय कारणे आहेत, 
(४) असल्यास, औद्यो गक वसाहतीसाठी जममनीचा लवकरात लवकर वापर 
व्हावा यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे तसेच १५ ्क्के 
राखीव जममनीम ून वसाहतीम ील कमशचाऱयाींसाठी व सामान्य नागररकाींसाठी 
फकती हजार घरे उपलब्  होणार आहेत, 
(५) असल्यास, सिर घरे उभारण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५)  नवी मुींिई प्रकल्पासाठी 
सींपादित केलले्या जममनीपकैी १८४२ हे. जमीन नवी मुींिई िवशरे् आ थशक क्षते्र 
(NMSEZ) कीं पनीला िवकसीत करण्यासाठी भाडपेट्याने िेण्यात आलेली 
आहे.        
     यािाित मसडको महामींडळाने सािर केलेल्या प्रस्तावानरु्ींगाने 
दि.३०/१/२०१८ च्या मींत्रीमींडळ िठैकीमध्ये िेण्यात आलेल्या मान्यतनेसुार 
शासनाने नवी मुींिई िवशरे् आ थशक क्षते्रासाठी अ  सचूीत केलेल्या क्षेत्राचा 
िवकास  एकाजत्मक औद्यो गक क्षते्र म्हणून करण्यास तत्वत: मान्यता दिली 
आहे. तसेच, सिर क्षेत्राच्या जममनीच्या अनजु्ञेय वापरामध्ये ििल न करता, 
एकूण क्षेत्राच्या ८५% औद्यो गक व कमाल १५% रदहवास वापर अनजु्ञेय 
करण्यात आला आहे. 
     मसडकोचे प्रचमलत  ोरण, कीं पनीसोितचे करारनामे, प्रस्तािवत उद्योग 
िवकास या सवश िािी तपासनू व त्यािाित ननणशय घेऊन, सिर ननणशय 
मसडको महामींडळाला कळिवण्यासाठी उच्चस्तरीय सममती गठीत करण्याचा 
ननणशय घेण्यात आला असनू त्यानसुार महामींडळाच्या स्तरावर कायशवाही 
करण्याचे ननयोजजत आहे. 

----------------- 
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मौजे कशरढोन (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे अनधधिृत  
िां टेनर याडच बाांधल्याबाबत 

  

(४०) *  ११४९०५   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मशरढोन (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील सव्हे क्र. २६० म ील २५ 
त े३० एकर शासफकय जमीनीवर ८ त े१० कीं ्ेनर याडश िाीं ून िवनापरवानगी 
त्याचा वापर करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सिर िाीं काम ननषकामसत करून िवनापरवानगी 
त्याचा  वापर करणाऱयाींवर फौजिारी कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मौजे मशरढोन (ता.पनवेल, जज.रायगड) 
येथील सीं.क्र.२६० म ील जममनी या शासकीय जममनी नसनू खाजगी 
मालकीच्या आहेत. या जागेवर अन  कृत िाीं कामे करण्यात आलेली आहेत. 
अन  कृत िाीं कामे कीं ्ेनर याडशचे नसनू वेअर हाऊसचे असल्याच े
जजल्हा  कारी, रायगड याींनी कळिवले आहे. त्याचा िवनापरवानगी वापर 
करण्यात येत असल्याच े ननिशशनास आले आहे.  या सींिभाशत दिनाींक 
२६/२/२०१८ रोजी मसडकोने सींिीं  तास नोद्स िजावली आहे. तसेच दिनाींक 
५/३/२०१८ रोजी कागिपत्र े सािर करण्यासाठी सींिीं  तास कळिवण्यात आल े
आहे. या जागेवरील अन  कृत िाीं कामािाित मसडकोच्या स्तरावर सिवस्तर 
चौकशी सरुु आहे. तसेच सिर अन  कृत िाीं कामाींचा िवनापरवाना वापर 
केल्यािद्दल जजल्हा  कारी, रायगड याींनी सींिीं  ताींकडून िींडाची रक्कम रुपये 
१०,४३,७५०/- वसलु केलेली आहे व उवशरीत रक्कम रुपये १३,८३,६६०/- च्या 
वसलुीची नो्ीस सींिीं  तास िेण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) येथील न्यू पनिेल भागात इमारतीांच े 
बेिायदेशीर बाांधिाम झाल्याबाबत 

  

(४१) *  ११५६९१   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील न्य ू पनवेल भागात ननलकीं ठ लँडमाकश , 
ओरीयन मॉल व या सारख्या इतर व्यावसायीक इमारतीींचे िेकायिेशीर 
िाीं काम झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींिीं  त िोर्ी अ  काऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • ननलकीं ठ लँडमाकश ला एकूण ४५६६.८१ 
चौ.मी. क्षते्रासाठी िाीं काम परवानगी िेण्यात आली. त्यापकैी ४१७१.९० 
चौ.मी. क्षेत्रावर िाीं काम पणुश करण्यात आले. 
• उपरोक्त ४५६६.८१ चौ.मी. क्षेत्रापकैी २५० चौ.मी. क्षते्र रेल्वेने भसूींपादित 
केले असतानाही िाीं काम परवानगी दिली, या मदु्द्यािाित श्री.यशवींत भगत 
याींनी मा.उच्च न्यायालयात जनदहत या चका क्र. ११५/२००९ िाखल केली. 
• सिर जनदहत या चकेत मा.उच्च न्यायालयाने िवभागीय आयकु्त, कोकण 
िवभाग याींना चौकशी करण्याचे ननिेश दिले. िवभागीय आयकु्त, कोकण 
िवभाग याींनी त्याींच्या चौकशी अहवालात उपरोक्त २५० चौ.मी. क्षेत्राचे 
भसूींपािन झाल्याचे तथािप, सिर जममन ननजश्नचत कोणत्या दठकाणी आहे 
यािाित अनमुान िशशिवता येत नसल्याचे नमिु केले. 
• िवभागीय आयकु्त, कोकण िवभाग याींच्या अहवालास अनसुरून तत्कालीन 
नगरपररर्िेने िवकासाची परवानगी व भोगव्ा िाखला रद्द केला. या आिेशा 
िवरुध्ि िवकासक मे.रुपा असोमसए् याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् या चका 
क्र. ४५२/२०१६ िाखल केली. 
• मा.उच्च न्यायालयाने नगरपररर्िेच्या आिेशास स्थ गती दिली आहे.    
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•  सद्य:जस्थतीत उपरोक्त जनदहत या चका क्र. ११५/२००९ व रर् या चका 
क्र. ४५२/२०१६ मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबित आहेत. 
• ओरीयन मॉलच्या ६ भखूींडावरील एकूण २०७७२.३९ चौ.मी. क्षेत्रासाठी 
िाीं काम परवानगी िेण्यात आली. त्यापकैी १९०८८.०७ चौ.मी. या क्षेत्रावर 
िाीं काम पणुश करण्यात आले. 
• उपरोक्त ६ भखूींडापकैी एका भखूींडातील २३५२ चौ.मी. च्या क्षेत्राच्या मालकी 
हक्कािाित श्री.िवजयकुमार जोशी याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् या चका 
क्र. ४४४५/२०१३ िाखल केली असनू प्रकरण न्यायप्रिवषठ आहे. 
• अन  कृत िाीं कामािाित प्राप्त तक्रारीवर महानगरपामलकेमाफश त ननयममत 
कायशवाही करण्यात येत,े असे पनवेल महानगरपामलकेने कळिवले आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई शहरातील रेल्ि,े पोटच रस्ट, सी.आर.झडे., पयाचिरण, विमानतळ 

प्राधधिरण, िन विभाग याांच्या जकमनीांिरील झोपडपट्टायाांिररता 
शौचालय बाांधण्यास ना हरित प्रमाणप् कमळत नसल्याबाबत 

  

(४२) *  ११५७४७   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शहरातील रेल्वे, पो श् ट्रस््, सी.आर.झेड., पयाशवरण, िवमानतळ 
प्रा  करण, वन िवभाग याींच्या जममनीींवरील अजस्तत्वात असलले्या 
झोपडपट्टय्ाींकररता शौचालय िाीं ण्यास फकीं वा त्याची िरुुस्ती करण्यास ना 
हरकत प्रमाणपत्र ममळत नसल्यािाित महाराषट्र शासनाच्या नगरिवकास 
खात्याने कें द्र शासनाच्या नगरिवकास खात्याकड े दिनाींक ४ जून, २०१५ रोजी 
वा त्या समुारास पत्रव्यवहार केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अमभयानाच्या सींचालकाींनी 
महाराषट्र शासनाच्या नगरिवकास खात्यास  दिनाींक १० जून, २०१५ रोजी 
रेल्वे, पो श् ट्रस््, हायवे ऑथॉरर्ी व िवमानतळ प्रा  करण येथे शौचालय 
िाीं ण्याकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे नाही असे कळिवले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आमिार नन ीतनू फकीं वा खासिार नन ीतनू म्हाडामाफश त 
अजस्तत्वात असलेली ना-िरुुस्त शौचालये तोडून पनु्हा िाीं ताना िवमानतळ 
प्रा  करण, रेल्वे व इतर प्रा  करणे सिर शौचालयाच्या िाीं कामास अ्काव 
करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र शासन व महाराषट्र शासन याींनी शौचालय िाीं ण्यास ना 
हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही अशा दिलेल्या दिशा-ननिेशाचे उल्लींघन करून 
सिर प्रा  करण शौचालयाच्या िाीं कामास अ्काव करतात यािाित शासन 
काय उपाययोजना करणार वा कररत आहेत, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
    कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील रेल्वे, पो श् ट्रस््, सी.आर.झेड., पयाशवरण, 
कस््म, भारतीय राषट्रीय महामागश प्रा  करण, परुातत्त्व, वन िवभाग इत्यािी 
प्रा  करणाच्या जममनीवर शौचालय िाीं काम करण्यािाित नगर िवकास 
िवभागाने दिनाींक ४ जून, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनाकड ेमागशिशशन 
मागिवले होत.े  
(२) सींचालक, स्वच्छ भारत अमभयान याींनी दिनाींक १० जून, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये उपरोक्त प्रा  करणाच्या जममनीवर शौचालय िाीं काम करण्यािाित 
ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्नयकता नसल्याचे कळिवले आहे, हे खरे आहे. 
(३) मा.सींसि सिस्य तसेच मा.िव ानमींडळ सिस्य याींच्या स्थाननक िवकास 
नन ीतनू शौचालयाच े िाीं काम व िरुूस्ती करताना सींिीं  त प्रा  करणाच े
आवश्नयक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र िवहीत वेळेत ममळत नसल्याची िाि 
ननिशशनास आली आहे. 
(४) सींचालक, स्वच्छ भारत अमभयान याींनी दिनाींक १० जून, २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये शौचालय िाीं काम करताना सींिीं  त प्रा  करणाच्या ना-हरकत 
प्रमाणपत्राची आवश्नयकता नसल्यािाित कळिवल्यानसुार सवश सींिीं  त 
प्रा  करणाींना ननिेश िेण्यात आले आहेत. तसेच मा.मखु्य स चव महोियाींच्या 
स्तरावर यािाित सवश सींिीं  ताींची िठैक आयोजजत करून सवश सींिीं  ताींना 
सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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ज्येष्ट्ठ अकभनेते हदलीपिुमार ि त्याांच ेनातेिाईि याांनी मुांबई क्राईम 
बँ्रचिड ेवििासि समीर भोजिानी याांच्या विरोधात तक्रारी िेल्याबाबत 

  

(४३) *  १०७०६१   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ज्येषठ अमभनेत े दिलीपकुमार व सायरा िानो तसेच त्याींचे नातवेाईक 
याींनी मुींिई क्राईम बँ्रच (आ थशक घो्ाळा िवभाग) याींचेकड े िवकासक समीर 
भोजवानी याींचे िवरो ात  ाकिप्शहा, छळवणकू, शस्त्राींचा  ाक िाखवनू 
गुींड गरी करणे व िेकायिेशीरररत्या िींगल्याचा तािा ममळिवणे अशा प्रकारची 
लेखी तक्रार केल्यानींतर पोलीसाींनी समीर भोजवानी याींच्या घरी ्ाकलेल्या 
छाप्यात अनेक िकेायिेशीर शस्त्र ेसापडल्याची िाि दिनाींक ८ जानेवारी २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, न्यायालयाने दिलीपकुमार व सायरा िानो याींच्या िाजुने 
ननकाल िेऊन िवकासक भोजवानी याींचा िावा फे्ाळून लावला तरीही, 
भोजवानी याींनी या ज्येषठ अमभनेता िाम्पत्याला वारींवार  मक्या दिल्याच े
तपासात ननषपन्न होऊनही सींिीं ीत िवकासकािवरो ात कॅफेसोपा सारख्या 
कायद्या अींतगशत कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या सवश प्रकरणाचा तपास पणूश झाला आहे काय, असल्यास 
तपासाचे ननषकर्श काय आहेत, तद्नसुार सिर िवकासकावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी खार पोलीस स््ेशन येथ े ग.ु र. क्र. ०५/२०१८ 
भा.िीं.िव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ि) अन्वये आरोपीिवरुध्ि 
गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु््याचा पढुील तपास आ थशक 
गनु्हे िवभाग, मुींिई येथे ग.ुर.क्र. ०२/१८ अन्वये सरुु आहे.  
     तसेच, गनु््याच्या तपासािरम्यान आरोपीच्या घरामध्ये १६ प्राणघातक 
 ारिार शस्त्र ेममळुन आल्याने, त्यासींिभाशत स्वतींत्रररत्या िाींद्रा पोलीस स््ेशन 
येथे स्थाननक गनु्हा रजज. क्र. ०८/१८, कलम ४ व २५ भारतीय हत्यार कायिा 
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१९५९ सह कलम ३७ (१)(अ) म.पो. कायिा अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात 
आला आहे. सिर गनु्हा तपासा ीन आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
मेळघाट धारणमाहू (जज.अमरािती) येथनू आठ आहदिासी शाळिरी 

मुलाांच ेपुण्यातील एिा िारखान्याच्या िामासाठी अपहरण िेल्याबाबत 
(४४) *  ११५२८९   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (जज.अमरावती)  ारणमाहू येथून आठ आदिवासी शाळकरी 
मलुाींचे पणु्यातील एका कारखान्याच्या कामासाठी अपहरण केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मेळघा्ातनू रोजगाराचे आममर् िाखवनू आिीवासीींना 
परप्राींतात फकीं वा मोठ्या शहरात घेऊन जाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात 
वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्श 
काय आहेत व तद्नसुार सिर िाि थाींिवण्यासाठी व सींि  त िोर्ी व्यक्तीींवर 
कारवाई करण्यािाित कोणती कायशवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारची तक्रार  ारणी,  चखलिरा या मळेघा्ातील पोलीस स््ेशन 
येथे प्राप्त नाही. 
(३)  ारणमाहू या गावातील ८ आदिवासी शाळकरी मलुाींचे अपहरण 
झाल्यािाित पोलीस स््ेशन  ारणी येथे दिनाींक १८.०१.२०१८ रोजी अप. 
क्र.१३/१८, कलम ३६३,३४ भािींिव प्रमाणे गनु्हा नोंि असनू याम ील २ 
आरोपीताींना अ्क करण्यात आली होती. त्या ८ मलुाींची सु् का करण्यात 
आली आहे. गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नाकशि पूणे महामागाचिरील जम्मू पांजाब ढाबा (सांगमनेर) येथे 
ऑईलची चोरी िरताांना आठ जणाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(४५) *  १०५५१०   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक पणेू महामागाशवरील जम्म ू पींजाि ढािा (सींगमनेर) येथे फनेस 
ऑईलची चोरी करताना व ्ँकर म ून ऑईल काढून िसुऱया ्ँकरमध्ये 
भरताना सींगमनेर पोमलसाींनी आठ जणाींना अ्क केल्याच े दिनाींक १३ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोलीसाींनी रुपये ५८ लाख फकींमतीचे आठ ्ँकर व 
फनेस ऑइल जप्त केल्याचहेी ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील ६ ्ँकरचालक फरार झालेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार सींिीं ीत िोर्ीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सींगमनेर पोलीसाींना ममळालेल्या गपु्त मादहतीवरुन 
पोलीसाींनी दिनाींक १२ जानेवारी, २०१८ रोजी समुारे ०२.३० चे समुारास 
नामशक पणेु महामागाशवरील जम्म ुपींजाि वषैणव ढाब्याचे समोरील (सींगमनेर) 
ररकाम्या प्लॉ्मध्ये छापा ्ाकला असता आरोपीीं हे सींगनमताने फननशश 
ऑईलची चोरी करुन त े िवक्री करीत असताींना ममळून आल्याने सींगमनेर 
पोलीसाींनी सिर ८ आरोपीींना  (३ ्ँकरचालकाींसह) अ्क केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. याप्रकरणी पोलीसाींनी रु. ५८,३०,०००/- फकीं मतीचे ८ ्ँकर व 
फननशश ऑईल जप्त केले आहे. 
(३) सिर गनु््यात तीन ्ँकरचालक असनू त्याींना त्याच दिवशी अ्क 
करण्याींत आली आहे. गनु््यातील इतर ६ त े७ आरोपी फरार  आहेत. 
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(४) या प्रकरणी सींगमनेर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. १२/२०१८, भा.िीं.िव.कलम 
३७९, ३४ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. गनु््यातील आठ 
आरोपीींना दिनाींक १२.०१.२०१८ रोजी अ्क करण्याींत आली असनू त्याींना 
दिनाींक १६.०१.२०१८ पयांत पोलीस कोठडीत होत.े सध्या आरोपी जामीनावर 
आहेत. मा.न्यायालयाच्या आिेशाने जप्त मदु्देमाल मळू मालकाींना परत 
करण्याींत आला आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

मुांबई बँिेतील रुपये १२३ िोटीांच्या गैरव्यिहार प्रिरणी  
िोणतीही िारिाई िरण्यात आली नसल्याबाबत 

  

(४६) *  १०८२७६   श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई िँकेतील रुपये १२३ को्ीींच्या घो्ाळ्या प्रकरणी गनु्हा िाखल 
करणाऱया मुींिई पोलीसाींच्या आ थशक गनु्हे िवभागाने डडझास््र ररकव्हरी साइ् 
म ील िँकािवरो ातील तक्रारीनसुार झालेल्या गरैव्यवहारािाित अद्यापी 
कोणतीही कारवाई केली नसल्याची िाि दिनाींक १३ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मळूात िनाव् असलेल्या अनेक मींजूर सींस्थाींचे पनुरुज्जीवन 
करुन त्याींना लाखो रुपयाींची कजे िेण्यात मुींिई िँकेचे रुपये १८३ को्ी 
अडकल्याचा अहवाल आ थशक गनु्हे िवभागाला सािर होऊनही या िवभागाने 
अद्यापी कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, तत्कालीन जजल्हा उपननिीं क सहुास पा्ील याींनी आपल्या 
अहवालात सींचालक व अ  काऱयाींवर फौजिारी कारवाईची मशफारस करुनही, 
सींचालक व अ  काऱयाींवर कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी अनेक व्यक्ती, सामाजजक सींस्था याींनी आ थशक 
गनु्हे अन्वेर्ण िवभागासह नािाडश, ररझव्हश िँक इ. सींस्थाींकड े या िँकेतील 
कोट्यव ी  रुपयाींच्या गरैव्यवहारािाित  तक्रारी केल्या असनूही, या िँकेतील  
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अनेक मजूर सींस्था अजस्तत्वात नसतानाही त्याींना िेण्यात आलेल्या िोगस 
कजाशची पणूशत: चौकशी करण्यास होत असलेल्या िवलींिास जिाििार 
असलेल्या अ  काऱयाींिवरो ात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकरणी आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई येथ े दिलेल्या फफयाशिीवरुन 
ग.ुर.क्र. २१/२०१५ भा.िीं.िव. कलम ४२०, ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२०(ि), २१४ प्रमाणे गनु्हा नोंि असनु नमिु गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(२) उपरोक्त नमिु गनु््याच्या फफयाशिीमध्ये सन २०११-१२ मध्ये मुींिई िॅंकेने 
िनाव्/िोगस कागिपत्र ेतयार करुन ७४ मजुर सींस्थाींना एकाच दिवशी िॅंकेचे 
सभासित्व दिल ेआहे अशी तक्रार आहे. 
     नमिु गनु््यात झालेल्या तपासात मजुर सहकारी सींस्थाींचे पनुरुज्जीवन 
करुन त्याींना दिलले्या कजाशच े १८३ को्ी रुपये त्याींच्याकड े अडकल े
असल्यािाितची कोणतीही मादहती/अहवाल आ थशक गनु्हे शाखा, मुींिई 
याींचेकड े प्राप्त नाही. मात्र, एकाच दिवशी सभासित्व मींजुर केलेल्या ७१ 
सहकारी सींस्थाींपकैी एकाच सींस्थेला रु. १५ लाख कजश दिल्याचे व त ेखात े
ननयममत असल्याची मादहती िॅंकेकडून प्राप्त आहे. यासींिभाशत अ  क तपास 
सरुु आहे. 
(३) तत्कालीन जजल्हा उपननिीं क सभुार् पा्ील याींनी मुींिई जजल्हा मध्यवती 
सहकारी िॅंकेच्या कामकाजाची चौकशी केली आहे. मात्र सिर चौकशीमध्ये 
सींचालक व अ  काऱ याींवर फौजिारी कारवाईची मशफारस केलेली नाही. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणी महाराषट्र सहकारी सींस्था अ  ननयम, १९६० च्या कलम 
८९-ऐ खालील तपासणी अहवालात मजुर सींस्था अजस्तत्वात नसतानाही त्याींना 
िेण्यात आलेल्या िोगस कजाशिाित उल्लेख आढळुन आलेला नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) येथील छािणी पररसरात  

गॅस्रोची लागण झाल्याबाबत 
  

(४७) *  १११७०९   श्री.अब् दलु सत्तार (कसल्लोड), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.आकसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाि (जज.औरींगािाि) येथील छावणी पररसरात गॅस्ट्रोच्या रुग्णाींची 
सींख्या समुारे ३ हजाराींवर पोहचली असल् याचे दिनाींक १४ नोव्हेंिर, २०१७ 
रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे अडीचश ेिालकाींनाही गॅस्ट्रोची लागण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गॅस्ट्रोची साथ ननयींत्रणात आणण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     औरींगािाि छावणी पररसरात दिनाींक १० नोव्हेंिर, २०१७ रोजी गॅस्ट्रो 
उदे्रकाची लागण झाली होती. दिनाींक १० नोव्हेंिर त े २१नोव्हेंिर, २०१७ या 
कालाव ीत ७४३९ रुग्ण आढळुन आले.   
(२) गॅस्ट्रो उदे्रकािरम्यान ६०४ िालकाींवर उपचार करण्यात आल े ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
(३) औरींगािाि छावणी पररसरातील गॅस्ट्रो उदे्रक ननयींत्रणात आणण्यासाठी 
औरींगािाि छावणी मींडळ, औरींगािाि महानगरपामलका व सावशजननक आरोग्य 
िवभागाच्या यींत्रणेमाफश त खालीलप्रमाणे उपचारात्मक व प्रनतिीं ात्मक 
उपाययोजना करण्यात आल्या :- 
• आरोग्य कमशचाऱयामाफश त साथग्रस्त भागात सवेक्षण, 
• उपचार व सवेक्षणासाठी अनतररक्त मनषुयिळ आणण और्  परुवठा, 
 
 



64 

 
 
• पाणी शधु्िीकरणासाठी घरोघरी मेडडक्लोर द्रावणाचे तसेच ओ.आर.एस. 
पाकी्ाींच ेवा्प, 
• प्रयोगशाळेद्वारे पाणी व ्ी.सी.एल. पावडरची तपासणी, 
• रुग्णाींवर तातडीने आणण प्रभावी उपचार, 
• पाणी परुवठा तात्परुता िींि करुन जलवादहनी िरुुस्त करण्यात आली. 
खींडीत पाणीपरुवठा कालाव ीत पयाशयी शधु्ि पाणीपरुवठा करण्यात आला, 
• गहृभे्ीद्वारे पररसरातील लोकाींचे वयैजक्तक व पररसर स्वच्छता, िपण्याच्या 
पाण्यािाित घ्यावयाची काळजी यासींिभाशत प्रिो न, 
• गहृ भे्ीद्वारे हस्तपबत्रका वा्प. 
     दिनाींक २२ नोव्हेिर २०१७ पयांत गॅस्ट्रो साथ उदे्रक ननयींत्रणात आला 
आहे. तद्नींतर आजपयांत गॅस्ट्रो िा  त रुग्ण आढळून आलेला नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

िुळगाि बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपकलिा हद्दीतील नैसधगचि नाले 
बांहदस्त िरून इमारती बाांधण्यात आल्याबाबत 

  

(४८) *  १०६८४२   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.बळीराम कसरसिार (बाळापरू), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कुळगाव ििलापरू (जज.ठाणे) नगरपमलका हद्दीतील नसै गशक नाले िींदिस्त 
करून त्यावर गरुुित्त हाईट्स, माींजली, मनोहर िवकास हेन्दे्रपाडा, कृषणा 
इस््े् हेन्दे्रपाडा व इतर अनेक इमारती िाीं ण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय 
ननिशनाशस आल े तद्नसुार नसै गशक भराव करून िाीं ण्यात आलेल्या 
इमारतीींवर, िवकासकावर व िाीं काम परवानगी िेणाऱया नगरपामलकेच्या 
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सिीं  त अ  काऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मखु्या  कारी याींच्या अहवालानसुार 
कुळगाींव ििलापरू नगरपररर्ि हद्दीतील नसै गशक नाले कुठेही िींदिस्त केलेले 
नाहीत. तथािप, नाल्याच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने एका दठकाणी सींिीं  त 
िवकासकाने व एका दठकाणी नगरपररर्िेने सींरक्षक मभींत िाीं लेली आहे, ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
• “गरुुित्त हाईट्स” अशा नावाची इमारत कुळगाींव ििलापरू नगरपररर्ि 
हद्दीत नाही. 
• हेंदे्रपाडा भागातील “मनोहर िवकास” या इमारतीलगत नाला आहे. तथािप, 
तथेील नाल्यालगत सींरक्षक मभींतीचे िाीं काम नगरपररर्िेमाफश त करण्यात 
आले आहे. 
• हेंदे्रपाडा या भागात असलेल्या “कृषणा इस््े्” इमारतीलगत नाला नाही. 
तथािप, सिर इमारतीलगत अन्य एका िवकासकामाफश त िाीं ण्यात येणाऱया 
इमारतीच्या िाजूला नाला आहे. सिर नाल्यालगत नगरपररर्िेने दिलले्या 
परवानगीनसुार िवकासकाने सींरक्षक मभींत िाीं ली आहे, ही वस्तजूस्थती आहे. 
• नगरपररर्ि हद्दीत नसै गशक नाल्यावर भराव ्ाकून कुठेही इमारत िाीं लेली 
नाही, असे नगरपररर्िेने कळिवले आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
बाांद्रा िुलाच सांिुलातील मे.नमन हॉटेल्स प्रा.कल याांनी महानगर वििास 

प्राधधिारणास अदा िराियाची रक्िम थिविल्याबाबत 
  

(४९) *  ११४९०६   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींद्रा कुलाश सींकुलातील (मुींिई) प्लॉ् नीं C ५७ व C ५८ या जी ब्लॉक 
म ील प्लॉ्साठी मुींिई महानगर िवकास प्रा  कारणास अिा करावयाची ३२ 
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को्ी रुपये मे.नमन हॉ्ेल्स प्रा.मल याींनी थकिवल ेअसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रक्कम वसलू करण्याकड े सींिीं  त अ  कारी 
जाणीवपवूशक िलूशक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार सिर 
रक्कम वसलू करण्यािाित तसेच िलूशक्ष करणाऱया अ  काऱयाींिवरुध्ि शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  मुींिई महानगर प्रिेश िवकास प्रा  करणाने वाींदे्र-
कुलाश सींकुलाच्या “जी” ब्लॉकम ील मे. नमन हॉ्ेल्स प्रा. मल. याींना िवतरीत 
केलेल्या भखूींड क्र. सी-५७ व ५८ वरील इमारतीच े िाीं काम पणूशत्वासाठी 
नन ाशररत ४ वर्ाांच्या कालाव ीत िाीं काम पणूश न केल्यामळेु, आकारण्यात 
आलेल्या अनतररक्त अ  मलू्यापकैी भाडपेटे्टिाराकडून रु. ३५.४७ को्ी दिनाींक 
३१/०१/२०१८ अखेर इतके अ  मलू्याचा भरणा िाकी आहे. 
(२), (३) व (४) मे. नमन हॉ्ेल्स प्रा. मल. याींनी प्रश्नना  न भखूींडावरील (सी-
५७ व ५८)  इमारतीींचे िाीं काम नन ाशररत चार वर्ाशच्या कालाव ीत पणूश न 
केल्यामळेु आकारलेल्या अनतररक्त अ  मलु्याच्या रक्कमेचा भरणा न 
केल्यामळेु त्याींना मुींिई महानगर प्रिेश िवकास प्रा  करणाने भाडपेटे्टिारास 
भखूींड परत घेण्यािाित ररझींप्शनची नो्ीस दिनाींक १२/०९/२०१७ रोजी दिलेली 
होती. सिर नो्ीसीच्या िवरो ात मे. नमन हॉ्ेल्स प्रा. मल. (सी-५७ व ५८) 
याींनी ररझम्पशनच्या नो्ीस िवरो ात मुींिई उच्च न्यायालयात िावा (WP 
No. ३२०९/१७) िाखल केला आहे. 

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

धचिलठाणा (जज.औरांगाबाद) येथील विमानतळाच्या  
विस्तारीिरणाबाबत 

(५०) *  ११४८५४   श्री.अब् दलु सत्तार (कसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(कशडी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमचला 
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गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   चकलठाणा (जज.औरींगािाि) िवमानतळाच ेिवस्तारीकरण करण्यािाित व 
त्यासाठी महाराषट्र िवमानतळ िवकास कीं पनीला भसूींपािन सींस्था म्हणून 
ननयकु्त केल्यािाितचे आिेश शासनाने दिनाींक २२ नोव्हेंिर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारस ननगशममत केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औींरगािाि शहर पररसरात शासनाने रुपये ३ हजार को्ी खचश 
करुन उद्योजकाींसाठी “ऑररकमस्ी” तयार करण्यात येत असनू आींतरराषट्रीय 
पातळीवरील उद्योजकाींना आकिर्शत करण्यासाठी िवमानतळ िवस्तारीकरणाची 
मागणी स्थाननक व िेशपातळीवरील उद्योजकाींकडून शासनाकड ेकरण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार शासनाने िवमानतळ िवस्तारीकरणाचा ननणशय घेऊन 
त्यासाठी रुपये २०० को्ी उपलब्  करुन िेण्याचे जाहीर केले होत,े परींत ू 
यािाित अद्यापपयांत कोणतीही कायशवाही न झाल्यामळेु त्यासाठी आता रुपये 
६०० को्ी खचश करावे लागणार असल्याचे दिनाींक ५ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार यािाित पढेु कोणती कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) िवमानतळ िवस्तारीकरणाच्या मागणीसींिभाशत ननवेिन स्थाननक 
उद्योजकाींच्या सींस्थकेडून शासनास प्राप्त झालेले आहे. 
(३) औरींगािाि िवमानतळाच्या िवस्तारीकरणासाठी रु.२०० को्ी उपलब्  
करुन िेण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे. तथािप, िवस्तारीकरणासाठी 
आवश्नयक जममनीची मोजणी केल्यानींतरच खचाशचा आकडा ननजश्नचत होईल. 
सद्यजस्थतीत िवमानतळाच्या िवस्तारीकरणासाठी जममनीची मोजणी 
करण्यासींिभाशत जजल्हा  कारी, औरींगािाि कायाशलयाकडून कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
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(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 

मुद्रणपवूश सवश प्रफक्रया महाराषट्र िव ानमींडळ स चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई. 


