
महारा ट्र िवधानसभा 
दसुरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

मंगळवार, िदनांक १९ जलु,ै २०१६ / आषाढ २८, १९३८ ( शके ) 
  
  

(१) मखु् यमंत्री 

 

यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) गहृिनमार्ण मतं्री 
(३) खिनकमर् मतं्री 
(४)  राजिश टाचार मंत्री 
(५) पयर्टन मंत्री 
(६) कामगार, कौश य िवकास,  

माजी सैिनकांचे क याण मतं्री 
 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ३८ 
------------------------------------- 

  
मुंबई महानगरपािलकेने केले या र यां या कामात झालेला गरै यवहार 

  

(१) *  ५३८८४   डॉ.िमिलदं माने (नागपूर उ तर), ी.अतलु भातखळकर 
(कांिदवली पूवर्), अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), ी.कालीदास कोळंबकर 
(वडाळा), ी.िकसन कथोरे (मरुबाड), ी.िनतशे राणे (कणकवली), 
अॅड.के.सी.पाडवी (अक्कलकुवा), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.िवजय वडटे्टीवार 
(ब्र हपूरी), ी.नसीम खान (चांिदवली), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), 
ी.बाबुराव पाचण (िश र), ी.सरदार तारािसहं (मलुुंड), ी.द तात्रय भरणे 

(इंदापरू), ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा), ी.वैभव िपचड (अकोले), ी.पांडुरंग 
बरोरा (शहापूर), ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.राहुल जगताप ( ीग दा), ी.नरद्र 
मेहता (िमरा भाईंदर), ी.अिमत साटम (अंधेरी पि चम), ी.िदलीप वळसे-पाटील 
(आंबेगाव), ी.भा कर जाधव (गुहागर), डॉ.अिनल ब ड े (मोशीर्), ी.अ  दलु 
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स तार (िस लोड), प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.िवजय भांबळे (िजतंूर), ी.सरेुश लाड (कजर्त), 
डॉ.सतीश (अ णासाहेब) पाटील (एरंडोल), ी.िवनायकराव जाधव-पाटील 
(अहमदपरू), ी.ओमप्रकाश ऊफर्  ब चू कडू (अचलपूर) :   स माननीय मखु्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुंबई महानगरपािलकेने शहरातील केले या ३४ र यां या ३५२ कोटी 
पयां या कामात गैर यवहार झाला अस याची तक्रार मंुबई महानगरपािलके या 
अिधकार्यांनीच के याचे माहे मे, २०१६ या पिह या आठव यात वा या 
समुारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, र याचे पाहणी कर यात आले या ३४ कामांपैकी कोणतेही काम 
योग्य दजार्च े नसून प्र येक र यात ४० ते १०० टक्के त्रुटी अस यामुळे 
मे.रेलकॉन, मे.आर.के.मधानी, मे.रेलकॉन इ फ्रा प्रोजेक्ट, मे.महावीर 
इ फ्रा ट्रक्चर, मे.जे कुमार इ फ्रा क ट्रक्शन व मे.आरपीएस इ फ्रा या 
ठेकेदारांना का या यादीत टाक यात येऊनसु दा सदर ठेकेदार िनद ष सुटतील 
अशा प दतीने गु हा दाखल कर यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, यासंदभार्त महानगरपािलका आयुक्तांनी नेमले या चौकशी 
सिमतीने आपला अहवाल ८ मिह यांपूवीर् आयुक्तानंा सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४)अस यास, सदरहू अहवालातील िशफारशीनुषंगाने महानगरपािलकेने त कालीन 
मखु्य अिभयतंा (र त)े व दक्षता िवभागाचे मुख्य अिभयंता यां यासह काही 
अिधकार्यांना िनलंबीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, र त े गैर यवहार प्रकरणी का या यादीत टाक यात आले 
असतानाही यातील मे.जे कुमार इ फ्रा, मे.आरपीएस इ फ्रा या दोन दोषी 
कंत्राटदारांना सॅ डह टर् रोड येथील हॅकॉक व वस वा उ डाणपूल, िमठी नदी व 
िवक्रोळी उ डाणपूल ही २२७ कोटी पयांची कामे पु हा दे यात आलेली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) अस यास, याप्रकरणी शासनाने उ च तरीय चौकशी केली आहे काय 
चौकशीत काय आढळून आले व यानसूार पुढे कोणती कायर्वाही कर यात आली 
वा येत आहेत, नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, याबाबत बहृ मुंबई महानगरपािलके या प्रमखु 

अिभयंता (र ते व वाहतुक) यांनी िदनांक २७ एिप्रल, २०१६ रोजी आझाद मदैान 
पोलीस ठा याम ये प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल केला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) यासंदभार्त महापािलका आयुक्तांनी नेमले या चौकशी सिमतीने आपला 
अहवाल िदनांक १८.०३.२०१६ व अितिरक्त अहवाल िदनांक ३१.०३.२०१६ रोजी 
आयुक्तानंा सादर केला आहे. 
(४) बहृ मुंबई महानगरपािलकेने ी.अशोक पवार, त कालीन मुख्य अिभयतंा 
(र ते) व ी.उदय मु डकर, मखु्य अिभयतंा (दक्षता िवभाग) यांना िनलंिबत केले 
आहे. 
(५) हँकॉक पलुासह चार पलू बनिव या या कामाच े .१८४.२३ कोटी इतक्या 
रकमेचे कंत्राट मे.जे कुमार इ फ्रा व मे.आरपीएस इ फ्रा यांना दे याबाबतचे 
प्र ताव महापािलका प्रशासनामाफर् त थायी सिमती या मंजुरीसाठी िदनांक २२ 
एिप्रल, २०१६ रोजी सादर कर यात आले होते. यावेळेस र यां या चौकशी 
अहवालावर अंितम िनणर्य झाला न हता. 
     आयुक्त, बहृ मुंबई महानगरपािलका यांनी र यां या कंत्राटातील 
अिनयिमततेबाबत कारवाई कर याचे आदेश िदनांक २५.०४.२०१६ रोजी पािरत 
केले होते. त  नतंर कंत्राटदारांवर कारवाई कर याची प्रिक्रया सु  कर यात येवनू 
िदनांक १६.०५.२०१६ रोजी कंत्राटदारांवर कारणे दाखवा नोटीस बजाव यात आली. 
     िदनांक ०४.०५.२०१६ रोजी पयर्ंत कंत्राटदारांना का या यादीत 
टाक याची/न दणी र  कर याची प्रिक्रया सु  कर यात आली होती. तथािप, 
अंितम िनणर्य घे यात आला नस यामळेु िदनांक ०४.०५.२०१६ रोजी झाले या 
थायी सिमती या बैठकीत वरील चार पुलांचे .१८४.२३ कोटी इतक्या रकमेच े
कंत्राट मे.जे कुमार इ फ्रा व मे. आरपीएस इ फ्रा यांना दे याबाबतचा प्र ताव 
समंत कर यात आला यानुसार महानगरपािलकेमाफर् त सदर कामाच ेकायार्देश 
िदनांक ०६.०५.२०१६ रोजी मे. जे कुमार इ फ्रा व मे. आरपीएस इ फ्रा यांना 
दे यात आले. 
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(६) सदर बाबतीत जनिहत यािचका क्रमाकं ५१/२०१६ म ये मा.उ च यायालय, 
मुंबई यांनी िदले  या िदनांक ०५.०७.२०१६ रोजी या आदेशानसुार, हॅकॉक 
पुलासिहत इतर चार पलुा या बांधकामाची कंत्राटे र  कर यात आली असून 
फेरिनिवदा मागिव याबाबतची प्रिक्रया महापािलकेमाफर् त सु  कर यात आली 
आहे. यामुळे सदर बाबतीत उ च तरीय चौकशी कर यात आलेली नाही. 

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

कोकणातील सागरी पयर्टन थळांचा िवकास कर याबाबत 
  

(२) *  ५६९७२   ी.वैभव नाईक (कुडाळ) :   स माननीय पयर्टन मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील चार िज यामं ये िकनारपट्टी भागात असलेली पयर्टन थळे व 
िव तीणर् सागरी िकनार्यांचा पयर्टन िवकास योजनेतून िवकास कर याचा िनणर्य 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर पयर्टन यवसायाला चालना िमळ यासाठी कद्रीय पयर्टन 
मतं्रालयाने कोकणात सागरी पयर्टन िवकास ही संक पना राबिव यासाठी 
लागणारा पये ८५ कोटीचा िनधीही उपल ध क न िदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, कोकणातील सागरी पयर्टन िवकास कामांचे व प काय आहे व 
शासना या पयर्टन िवकास महामंडळाने कद्रीय पयर्टन मतं्रालयाकड ेसादर केले या 
िवकास प्र तावाची स य:ि थती काय आहे ? 
 

ी. जयकुमार रावल : (१) व (२) कद्र शासना या पयर्टन मतं्रालया या वदेश 
दशर्न योजनतगर्त कोकणातील िसधंदुगुर् को टल सकीर्टची िनवड कर यात 
आलेली आहे. या अंतगर्त .८२.१७ कोटी रकमे या प्रक पास कद्र शासनाने 
त वत: मा यता िदलेली आहे. 
(३) उपरोक्त प्र तावांतगर्त िसधंदुगुर् िज यातील िविवध िठकाणी पयर्टकांकिरता 
पायाभूत सिुवधा उपल ध क न दे याचा समावशे आहे. वर नमदू के याप्रमाणे 
कद्र शासनाने वदेश दशर्न योजनेतंगर्त प्रक पा या .८२.१७ कोटी रकमेस 
त वत: मा यता िदलेली असनू .१२.७९ कोटी िनधी उपल ध क न िदला आहे. 
 

----------------- 
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क याण-ड िबवली येथील िवकासकानंी व त घरांचे प्रलोभन  

दाखवनू नागिरकांची फसवणूक के याबाबत 
  

(३) *  ५८४८५   ी. पेश  हात्र े(िभवंडी पूवर्) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) क याण-ड िबवली येथील गजानन हो स, ओमसाई, आकृती, ित्रमतुीर्, 
ग्रीनिसटी, वि तक, ए हरे ट, उमंग, एकिवरा, साईकृपा, आमंत्रण, साई लीला, 
सनिसटी, ओंकार, मगंलमुतीर्, शुभारंभ, आिशवार्द अशा २० िवकासकांनी व त 
घरांचे प्रलोभन दाखवून नागिरकांची ३५ कोटी पयांची फसवणूक के याबाबत 
त कािलन पोिलस उपायुक्त यांनी माहे िडसबर, २०१५ म ये वा या दर यान 
िवशषे तपास पथक नेमले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, यासंदभार्त िवशषे तपास पथकाकडून सहा ते आठ मिह यांचा 
कालावधी उलटून गे यानंतरही कोणतीही कारवाई न झा याने नागिरकांनी 
गुंतिवले या रकमा यांना अ यापही िमळा या नाहीत तसेच क याण-ड िबवली 
या पिरसरात व त घरां या जािहराती पु हा आढळून आ या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी िवकासकांकडून फसवणूक झा याने अशा 
िवकासकांवर मोक्का अ वये कारवाई कर याबाबत मा. मखु्यमंत्री यांनी       
माहे माचर्-एिप्रल, २०१६ म ये नागिरकांना आ वासन देऊनही अ याप यानुषंगाने 
कोणतीही कारवाई कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने दोषीं िवकासकांवर तातडीने कारवाई क न 
फसवणूक झाले या सवर्सामा य नागिरकांना यानंी गुंतिवलेली रक्कम 
िमळ याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     पोलीस उपआयुक्त, पिरमंडळ-३ यांनी िदले या आदेशाप्रमाणे एकुण १७ 
गु यांपैकी ३ गु हे आिथर्क गु हे शाखा, ठाणे यांचकेड ेतपासात आहेत. महा मा 
फुले चौक, पो. टे. कडील एकुण १४ गु यांपैकी ७ गु यांचा तपास पुणर् 
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कर यात आलेला असनू उवर्िरत ७ गु हे तपासावर प्रलंिबत आहेत. तसेच 
क याण-ड िबवली पिरसरात व त दरात घरे अशा जािहराती आढळून आले या 
नाहीत. 
(४) सदर प्रकरणी महा मा फुले चौक पो. टे. येथे एकुण १४ गु हे दाखल असनू 
याम ये एकुण ३४ आरोपी अटक असनू यांचेकडून एकुण ४०,११,९००/- .चा 
रकमेचा मु मेाल ह तगत केला आहे. 
     याबाबत दाखल गु यांतील ७ गु हे यायप्रिव ठ असून उवर्िरत ७ गु हे 
पोलीस तपासावर आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील अनेक गुतंवणूकदारांना ट्रय ूलाईफ या  

म टीले हल कंपनीने फसिव याबाबत 

(४) *  ५८०४१   ी.योगेश सागर (चारकोप) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील अनेक गुतंवणूकदारांना ट्रयू लाईफ या म टीले हल कंपनीने 
िविवध योजनांचे आिमष दाखवून को यवधी पयास फसिव या प्रकरणी 
औरंगाबाद येथे िदपक सयूर्वशंी सह इतर ७ जणांिव द गु हा न दिव यात आला 
अस याच ेिदनांक १७ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर कंपनीची सभासद संख्या सहा हजारांपेक्षा जा त असून 
कंपनीतफ गुतंणकुदारांना अगंठी, सफारी सटू, पैठणी अशा व तुचे आमीष िदले 
जात होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी तपास कर यात आला आहे काय, तपासात काय 
आढळून आले व यानसुार कोणती कारवाई कर यात आली वा येत आहे तसेच 
गुंतवणकूदारांची रक्कम िमळ याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) गु या या तपासात नमदू कंपनीम ये गंुतवणूकदारांची (सभासदांची) संख्या 
५४१५ अस याचे िन प न झाले आहे. तसेच कंपनीतफ गुतंवणूकदारानंा अंगठी, 
सफारी, सटु व पैठणी अशा व तूंचे आमीष दाखिवले जात होते. सदर प्रकरणी 
िफयार्दीसह ९ साक्षीदारांनी कंपनीकडून फसवणूक झा याबाबत प्र यक्ष येवनू 
जबाब िदले आहेत. या साक्षीदारां या जबाबाव न यांची एकूण ४४,७८०/- 
पयांची फसवणूक झा याचे िन प न झाले आहे. तपासात वळेोवळेी आवाहन 
क नही इतर गुतंवणूकदार जबाब दे यास पढेु आलेले नाहीत. 
(३) सदर प्रकरणी िशवाजी शेणबुा ढाकणे यां या िफयार्दीव न ी.िदपक जीभाऊ 
सयुर्वंशी, सी.एम.डी. ट्रयु लाईफ हीजन प्रा.िल. व इतर सात आरोपींिव द 
िद.१६/०५/२०१६ रोजी एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण,े वाळुज, औरंगाबाद शहर येथे 
गु.र.नं. २३१/२१६ कलम ४०६, ४२०, १०७, १०९, ११४, १२०(ब), ३४ भा.दं.िव. सह 
कलम ३, ४ (१) महारा ट्र ठेवीदार िहतसरंक्षण अिधिनयम १९९९ (एमपीआयडी) 
तसेच कलम ६६ (डी) IT Act (सुधारणा २००८) व प्राईज ची स अँड मनी 
सक्युर्लेशन ि कम (बॅिनगं) ॲक्ट १९७८ चे कलम ४, ५, ६ प्रमाणे गु हा दाखल 
आहे. 
     सदर गु याचा तपास अ यतं बारकाईने कर यात येत आहे. याम ये 
एकूण ८ आरोपींना अटक कर यात आली असून .५,८०,०५०/- िकंमतीचा 
मु मेाल िमळाला आहे. आरोपींना अ यापही जामीन झालेला नसनू ते 
यायालयीन कोठडीत आहेत. सदरचा गु हा पोलीस तपासावर आहे. 

     या यितिरक्त रा यातील इतर िज यात ट्रय ु लाईफ या म टीले हल 
कंपनीने िविवध योजनांच ेआमीष दाखवून को यावधी पयास फसिव याबाबत 
एकही गु हा दाखल नाही. 
(४) सदर प्रकरणी कोणताही िवलंब झालेला नाही. 

----------------- 
औरंगाबाद महापािलकेने हसुर्ल तलावातील गाळ काढ यासाठी 

 ठेकेदाराला जा त दर िद याबाबत 
  

(५) *  ५६८००   ी.अतुल सावे (औरंगाबाद पूवर्) :   स माननीय मुख्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद शहरात गाळ काढ यासाठी २५ पये क्युिबक मीटरचा दर 



8 

असताना महापािलकेने हसुर्ल तलावातील गाळ काढ यासाठी ठेकेदाराला ३०० त े
३२५ पयांचा दर िदला अस याची बाब िदनांक ३० मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू दर कशा या आधारे दे यात आला याबाबत थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी िज हा िनयोजन सिमती या बैठकीत प्र न उपि थत केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणात त कालीन व स याच ेआयुक्त दोषी असून सदर 
प्रकरणाची चौकशी करावी अशी सूचना पालकमं यांनी िवभागीय आयकु्तांना िदली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या प्रकरणी चौकशी कर यात आली आहे काय, यानसुार दोषी 
आढळून आले या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे अंशत: खरे आहे. 
     जलसंपदा िवभागा या दरसूचीनसुार गाळ काढ या या कामाचा दर      
पये ३७.३८ प्रती घनमीटर इतका असनू, महारा ट्र जीवन प्रािधकरणा या 
दरसुचीनुसार उ खननासाठी या कामाचा दर पये ३६९.६८ प्रती घनमीटर इतका 
आहे. 
     या प्रकरणी जलसंपदा िवभागा या दरसूचीनंसुार गाळ कर याचे काम करणे 
अपेिक्षत असताना महारा ट्र जीवन प्रािधकरणा या दरसुचीनसुार काम दे यात 
आ याची बाब िनदशर्नास आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िदनांक ३०.५.२०१६ रोजी झाले या औरंगाबाद िज हा िनयोजन सिमती या 
बैठकीम ये िवषयांिकत प्रकरणी िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद िवभाग यांना 
सखोल चौकशी क न अहवाल सादर कर याचे िनदश मा.पालकमंत्री, औरंगाबाद 
यांनी िदलेले आहेत. 
(४) सदर प्रकरणी औरंगाबाद महानगरपािलके या तरावर प्राथिमक चौकशी 
कर यात आलेली आहे. चौकशीत शहर अिभयंता, कायर्कारी अिभयतंा 
(पाणीपुरवठा), उप अिभयतंा व शाखा अिभयंता हे प्रथमदशर्नी दोषी आढळून 
आ याने या दोषी असले या अिधकारी/कमर्चार्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन 
यां याकडून महानगरपािलकेमाफर् त खुलासा मागिव यात आला आहे. 
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     या प्रकरणी सखोल चौकशी क न २ मिह यात अहवाल शासनास सादर 
कर याबाबत िवभागीय आयकु्त, औरंगाबाद यांना सूचना दे यात आ या आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यात शेअर बाजार यव थलेा समांतर अवैध  

ड बा टे्रडींग सु  अस याबाबत 

(६) *  ५६०८९   ी.सिुनल केदार (सावनेर), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), 
ी.अ लम शखे (मालाड पि चम), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), डॉ.सतंोष टारफे 

(कळमनुरी), ी.अिमत िवलासराव देशमखु (लातूर शहर), ी.योगेश सागर 
(चारकोप), ी.रणधीर सावरकर (अकोला पूवर्), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील 
(िशडीर्) :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात शअेर बाजार यव थेला समातंर यव था िनमार्ण क न 
बाजार िनयामक व शासनाची फसवणकू करणारी अवैध ड बा टे्रडीगं सु  असनू 
रा यासह गुजरात, म यप्रदेश, छ तीसगड व राज थान या रा यांम ये 
गुंतवणकूदारासंाठी ड बा टे्रडीगं चालिव यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर अवैध यापारात दररोज समुारे १५० कोटी पयांची उलाढाल 
होत अस याची मािहती नागपरू येथील आिथर्क गु हे शाखेला िमळा यानंतर 
शहरातील समुारे दहा िठकाणी िदनांक १२ मे, २०१६ रोजी वा या सुमारास 
पोलीसांनी छापे टाकून १३ जणांना अटक क न चौकशी सु  केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच अकोट (ता.अकोट, िज. अकोला) येथे थािनक सट्टा मािफयाकडून 
चालिव यात येणार्या “ड बा टे्रिडगं” वर िदनांक १ जून, २०१६ रोजी पोिलसां या 
िवशषे पथकाने छापा टाक याचेही िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणांची चौकशी पूणर् झाली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व यानसुार कोणती कारवाई कर यात आली वा येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
तथािप स या गुजरात, म यप्रदेश, छ तीसगड, राज थान या रा याम ये 

गुंतवणकूदारासंाठी ड बा टे्रडींग चालिव यात येत आहे याबाबत अजनू पावेतो 
मािहती िमळू शकली नाही परंत ुस या गु हे तपासावर अस याने तपास पुणर् 
झालेनतंर या ब ल सपंुणर् मािहती देणे शक्य होणार आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
िदनाकं १२ मे, २०१६ रोजी १० िठकाणी अवैधिर या ड बा टे्रडींगचा 

यवसाय करणार्या आरोपीतांिव द नागपूर शहर पोलीस आयकु्तालयातील 
पोलीस टेशन लकडगजं येथे ७, पोलीस टेशन तहसील व िसताबडीर् येथ े
प्र येकी १ या प्रमाणे एकूण ९ गु हे २३ आरोपीतािंव द दाखल क न १० 
आरोपीतांना अटक कर यात आलेली आहे व गु याचा तपास चालु आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) उक्त प्रकरणी अवैध ड बा टे्रडींग करणारे कंपनीच ेमालक व इतर आरोपी 
यांचे िव द िद.०२.०६.२०१६ रोजी पोलीस टेशन, अकोट शहर येथे अप. क्रमांक 
२१३/१६ कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, ४७७ (अ), १२०(ब) भादंिव. सह कलम 
२३(१) िसक्युरीटी कॉ टॅ्रक्ट रेग्युलेशन अँक्ट १९५६ अ वये गु हा दाखल कर यात 
आला आहे. सदर गु यात १० आरोपीनंा अटक कर यात आली आहे. गु हा 
पोलीस तपासावर प्रलंिबत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील मेपल ग्रुपतफ "पाच लाखात घर" अशी जािहरात 

 वृ तपत्रांत दे यात आ याबाबत 

(७) *  ५४०१२   ी.संजय पोतनीस (किलना), ी.अिनल कदम (िनफाड), 
ीमती सीमाताई िहरे (नािशक पि चम), अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), 
ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.संजय केळकर (ठाणे), ी.अतलु भातखळकर 

(कांिदवली पवूर्), ी.नरद्र पवार (क याण पि चम), डॉ.बालाजी िकणीकर 
(अंबरनाथ), ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.अिमन 
पटेल (मुंबादेवी), ी.सदंीप नाईक (ऐरोली), ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), 
ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा), ी.सधुाकर कोहळे 

(नागपूर दिक्षण), ी.वैभव नाईक (कुडाळ), ी.गणपत गायकवाड (क याण पवूर्), 
ी.सरदार तारािसहं (मलुुंड), ी.सुधाकर देशमखु (नागपूर पि चम), ी.शांताराम 

मोरे (िभवंडी ग्रामीण) :   स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील मेपल ग्रपुतफ “पाच लाखात घर” अशी पंतप्रधान आिण 
मखु्यमंत्री यांची छायािचत्रे असलेली जािहरात िदनांक १४ एिप्रल, २०१६ रोजी वा 
या सुमारास सवर् प्रमखु वृ तपत्रांत दे यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर वादग्र त मेपल ग्रुप या संचालकांिव द िशवाजीनगर 
पोिलस ठाणे, पुणे येथे फसवणुकीचा गु हा दाखल कर यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी दोषी मेपल ग्रुप या संचालकािव द कोणती 
कारवाई कर यात आली वा येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी मेपल शे टसर् प्रा.िल./मेपल ग्रुप या बांधकाम कंपनी या ३ 
संचालकािव द िशवाजीनगर पोलीस टेशन येथ े गु.र.नं. १००/२०१६ भादंिवक 
४६७, ४६८, ४७१,४०९, ४२०, ४१७, १२० (ब), ३४ प्रमाणे गु हा दाखल कर यात 
आला आहे. 
     सदर गु या या तपासात १७५०७ मूळ फॉमर्स, २ हाडर् िड क ज त 
कर यात आले असनु आरोपींच े बँक ऑफ महारा ट्र, कसबा, पेठ, पुणे येथील 
खात ेगोठिव यात आले आहे. 
     सदर गु यातील २ आरोपींना मा. उ च यायालय, मुंबई यानंी अतंिरम 
जािमन मजंूर केला असुन १ आरोपीस मा.सत्र यायालय, िशवाजीनगर, पुणे 
यांनी अटकपूवर् जािमन मंजुर केला आहे. 
     सदर गु याची या ती व गांिभयर् पाहून सदर गु याचा तपास आिथर्क 
गु हे शाखेकड ेवगर् कर यात आला असून पुढील तपास आिथर्क गु हे शाखेमाफर् त 
कर यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मौजे तुळींज (ता.वसई) येथील रिहवाशांची युिनवर्सल ग्रपु ऑफ कंपनीज  
िब डसर् ॲ ड डे हलपसर् यांनी फसवणूक के याबाबत 

  

(८) *  ५९४९१   ी.प्रताप सरनाईक (ओवळा मािजवडा) :   स माननीय 
मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे तुळीजं  (ता.वसई िज.पालघर) येथील सव नं.१६, िह सा नं.२/अ व सव 
नं.७, िह सा नं.२ या जागेवर असणार्या २७० चाळधारकांना यिुनवर्सल ग्रुप ऑफ 



12 

कंपनीज िब डसर् ॲ ड डे हलपसर् यांनी कमीत कमी २५० चौ.फूट के्षत्रफळ 
असलेली सदिनका कोणताही मोबदला न घेता बांधनू दे याचे  पत्र          
िदनांक १६ एिप्रल, २०१६ रोजी वा या समुारास तेथील रिहवाशांना िदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर लेखी पत्र देऊनही िवकासक चाळधारकांकडून २.५० ते ३ 
लाख पये जबरद तीने घेऊन यानंा  २५० चौ.फूटांपेक्षाही कमी जागा देत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच िवकासकाने वसई-िवरार महानगरपािलकेतील अिधकारी/कमर्चारी 
यां याशी संगनमत क न इमारतीम ये अनिधकृतपणे मजले बांधले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, चाळधारकांकडून घे यात आलेला मोबदला यांना परत 
कर याबाबत तसेच अनिधकृतपणे बांधकामावर व वसई-िवरार 
महानगरपािलके या अिधकारी/कमर्चार्यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची सवर्साधारण कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) उक्त बाब संबंिधत िब डर आिण चाळ धारकांची 

आपसामधील आहे. परंतु वसई िवरार शहर महानगरपािलकेने थळपाहणी केली 
असता िब डर व चाळ धारक यां याम ये करारनामे झा याचे िनदशर्नास येत 
आहे. 
(२) उक्त बाब िनदशर्नास आली नाही. 
(३) सदर इमारतीस / चाळधारकास िदनांक १६.०४.२०१२ रोजी बांधकाम 
परवानगी व िदनांक २८.०४.२०१४ रोजी सुधारीत बांधकाम परवानगी दे यात 
आली. परंतु िवकासकाने बांधकाम परवानगी यितिरक्त अितिरक्त बांधकाम 
के याचे आढळ याने संबंिधत िवकासकािव द महारा ट्र प्रादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ५२, ५३, ५४ व १५२ अंतगर्त नोटीस 
दे यात आले या  आहेत व फौजदारी गु हा दाखल कर यात आला आहे. 
       तसेच सदर बांधकाम परवानगी िदनांक ११.०७.२०१६ रोजी र  कर यात 
आली आहे. याचप्रमाणे रिहवास नसले या इमारती िन कासनाची कायर्वाही व 
रिहवाशी असले या इमारतीमधील सदिनकांना िरका या कर या या नोटीसा देवून 
िन कासनाची कारवाई कर यात येणार आहे. 



13 

(४) उपरोक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी क न शासनास चार आठवडयात अहवाल 
सादर कर या या सूचना िज हािधकारी, पालघर यांना दे यात आ या आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मुंबई शहरातील बफर्  िवके्र यांकडील बफार् या नमु यामं ये 
 ई-कोलाय िजवाणू आढळ याबाबत 

  

(९) *  ५९८९३   ी.सुधाकर कोहळे (नागपूर दिक्षण), ी.सुधाकर देशमखु 
(नागपूर पि चम), ी.कृ णा खोपड े (नागपूर पूवर्), ी.िवकास कंुभारे (नागपूर 
म य), ी.सरदार तारािसहं (मलंुुड), ी.जयप्रकाश मुंदडा (बसमत) :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई महापािलके या आरोग्य खा याने शहरातील बफर् िवके्रत,े उपहारगहृ, 
यूस सटर, उसाचा रस िवके्रते, डअेरी, िमठाईची दकुाने, बफार्चे गोळे िवके्रत े

तसेच ल सी व ताक िवके्र यांकडील बफार्चे ९४८ नमुने तपासले असनू यातील 
९२ टक्के हणजे ८७० नमु यामं ये ई-कोलाय िजवाणू आढळ याची मािहती    
माहे जनू, २०१६ म ये िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू दिूषत बफार्च े पेय िप याने अनेक संसगर्ज य आजार 
पसरत असनू यामुळे नागिरकां या जीवाला धोका िनमार्ण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई कर यात आली आहे वा येत   
आहे ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे आहे. 

(२) हे अंशत: खरे आहे. 
(३) बहृ मुंबई महानगरपािलके या सावर्जिनक आरोग्य खा यातफ िविवध 
उपहारगहेृ, फळांचे रस बनवणारी दकुाने, उसाची रसवतंी गहेृ, बफार्चे गोळे 
िवकणारी दकुाने यापकैी दिुषत बफर्  आढळले या दकुानावंर कारवाई क न १२२४० 
िकेलो बफर्  न ट कर यात आला. 
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     मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ या कलम ३९४ अ वये, एकूण 
३१२ तपासणी अहवाल दे यात आले असून, ९० िवके्र यांवर खटले दाखल 
कर यात आले आहेत. 
    मुबंई महानगरपािलका अिधिनयम १८८८ या कलम ४१५, ४१६ व ४८८ 
अ वये, ५६८६ अनिधकृत फेरीवा यांवर कारवाई क न २१७९ िकलो िमठाई, 
११४२३ खा य पदाथर्, १३७२० िलटर पेय व सरबते तसेच ६९२० िकलो नासलेली 
फळे व भाजीपाला महापािलकेमाफर् त न ट कर यात आला. 
    अ न सुरक्षा व मानके िनयम व िनयमन २०११ नसुार बफर्  उ पादकांवर 
कारवाई कर याची बाब महानगरपािलकेमाफर् त आयुक्त, अ न व औषध प्रशासन 
यां या िनदशर्नास आणून दे यात आली आहे. 
    तसेच, बहृ मुंबई महानगरपािलके या ह ीतील ११ बफर्  कारखा यांपैकी 
अयोग्य नमनुा आढळले या ६ कारखानदारांवर खटले दाखल कर यात आले 
असून, १ कारखा यावर ज तीची कारवाई कर यात आली आहे. 
    िविवध उपहारगहेृ, फळाचंे रस बनवणारी दकुाने, उसाची रसवंती गहेृ, बफार्चे 
गोळे िवकणारी दकुाने इ यादी आ थापनांची िनयिमतपणे तपासणी कर यात येत 
असून यांना िनरीक्षणाखाली ठेव यात येते. 

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

उ हासनगर ठाणे येथील शहाड ते महानगरपािलका या र याचे  
बांधकाम अपणूर् अस याबाबत 

  

(१०) *  ५४६१४   ीमती योती कलानी (उ हासनगर) :   स माननीय 
मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उ हासनगर ठाणे येथील शहाड ते महानगरपािलका हा र ता गत ८ 
मिह यांपासून खोदनू ठेवलेला असनू कंत्राटदारा या िदरंगाईमळेु तसेच 
िनधीअभावी सदर खोदले या र यात अपघात होऊन सहा जणांचा मू य ू
झा याची बाब िदनांक २१ माचर्, २०१६ या दर यान िनदशर्नास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उ हासनगर महानगरपािलके या महासभेत मतृां या कुटंुिबयांना ५ 
लाख पये दे याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती तसेच संबंिधत 
कंत्राटदाराला का या यादीत टाक याची कारवाई कर यात यावी अशी मागणी सवर् 
पक्षीयांनी केली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) अस यास, उपरोक्त माग या मा य क न उ हासनगर शहाड र याच ेकाम 
विरत कर याबाबत महानगरपािलका प्रशासनाकडून कोणती कायर्वाही कर यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) अशा आशयाची बातमी िदनांक २१.०३.२०१६ रोजी 

वतर्मानपत्रात प्रिस द झाली होती. तथािप सदर बाब खरी नसून या र यावर 
अपघात होऊन एका जणाचा मृ य ूझाला आहे. 
      सदर र याचे काम िनधीअभावी रखडले नसून कंत्राटदारां या िदरंगाईमळेु 
रखडले आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) िदनांक १८.०२.२०१६ रोजी या उ हासनगर महानगरपािलके या 
महासभेम ये काही सद यानंी मतृां या कुटंुिबयांना पाच लाख पये 
दे याबाबत       तसेच, सदर कंत्राटदाराला काळया यादीत टाक याबाबत या 
माग या के या हो या. 

तथािप, सदर माग यांबाबत उ हासनगर महानगरपािलके या 
महासभेम ये केवळ चचार् झाली असून यावर, कोणताही िनणर्य झालेला नाही. 
यामुळे याबाबत कोणतीही कायर्वाही कर यात आलेली नाही. 

सदर र याचे काम पूणर् कर याकिरता उ हासनगर 
महानगरपािलकेमाफर् त कंत्राटदारास वेळोवेळी कळिव यात आले आहे. तसेच, 
िदनांक ०५.०७.२०१६ रोजी या पत्रा वये, सदर र या या कामात प्रगती 
राख या या टीने ता काळ कायर्वाही कर याबाबत व कायर्वाही न के यास 
िनिवदे या अटी व शत नसुार यांचेवर सक्त कारवाई कर यात येईल आिण 
पोलीस टेशनम ये यांचिेव द गु हा दाखल कर यात येईल असे संबिंधत 
कंत्राटदारास कळिव यात आले आहे. 

----------------- 
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सरुजागड (िज. गडिचरोली) पिरसरातील लोहखिनजाचे अवैध  
उ खनन के या प्रकरणी कारवाई कर याबाबत 

  

(११) *  ५८५०१   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय खिनकमर् मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडिचरोली िज हयातील सुरजागड येथील पहाडीवर ७० टक्केपेक्षा अिधक 
लोहिम ीत दगड असून हा पिरसर पेसा अतंगर्त येणार् या गावां या ह ीम ये येत 
असून लॉयड मेटल कंपनीने पेसा कायदयाच े उ लघनं क न मोठया प्रमाणात 
लोहखिनजाचे उ खनन के याच े व वनसंवधर्न काय याचे उ लंघन क न या 
पिरसरातील अ यंत मौ यवान हजारो झाड ेतोडून पर पर िवक याची  मािहती  
िदनांक ५ जून, २०१६ रोजी वा या सुमारास िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, या गंभीर प्रकरणाबाबत नागिरकांनी लॉयड मेटल कंपनी या 
िवरोधात संबिधत िवभागाकड े तक्रार केली असतानंाही अ याप कोण याही 
प्रकारची कायर्वाही कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची चौकशी क न सदर कंपनीवर फौजदारी गु हा 
दाखल करावा या सदंभार्त हजारो नागिरकांनी लोकप्रितिनधी या उपि थतीत   
माहे मे, २०१६ या सुमारास मोचार् काढून कायर्वाही कर याची मागणी केली 
होती, हे ही खरे आहे काय 
(४) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी क न संबिधत कंपनी िवरोधात 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उ तर आले नाही.) 
----------------- 

  
सोलापूर येथील ए हॉन लाईफ साय स कंपनीमधून अमंली पदाथार्चा  

साठा ज त कर यात आ याबाबत 
  

(१२) *  ५३६५२   ी.हनमुंत डोळस (माळिशरस), अॅड.आिशष शलेार (वादें्र 
पि चम), ी.अतलु भातखळकर (कांिदवली पूवर्), ी.संजय केळकर (ठाणे), 
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ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (िवलेपाल), डॉ.बालाजी िकणीकर 
(अंबरनाथ), ी.िवजय औटी (पारनेर), ी.िस दराम हेत्र े (अक्कलकोट), 
ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), ी.अ लम शेख 

(मालाड पि चम), ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.भारत भालके (पढंरपूर), ी.बाबुराव पाचण 
(िश र), ी.राहुल जगताप ( ीग दा), ी.वैभव िपचड (अकोले), ी.िजतद्र आ  हाड 
(मुंब्रा कळवा), ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.अिनल कदम (िनफाड), ी.योगेश 
सागर (चारकोप), ीमती सीमाताई िहरे (नािशक पि चम), ी.गणपत गायकवाड 
(क याण पवूर्), ी.नारायण पाटील (करमाळा), ी.िनतेश राणे (कणकवली), 
ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.िदपक च हाण (फलटण), ी.सरेुश लाड 

(कजर्त), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब पाटील (कराड उ तर), ी.जयंत पाटील 
(इ लामपूर), डॉ.अिनल ब ड े (मोशीर्), ी.िवनायकराव जाधव-पाटील (अहमदपरू), 
ी. यंबकराव िभसे (लातूर ग्रामीण), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), 
ी.आिसफ शखे (मालेगांव म य), प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी), ी.अतलु सावे 

(औरंगाबाद पवूर्), ी.द तात्रय भरणे (इंदापरू), ी.िदलीप वळसे-पाटील (आंबेगाव), 
ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.प्रताप सरनाईक 

(ओवळा मािजवडा) :   स माननीय मुख्यमंत्री पढुील गो टीचंा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापूर िज हयातील िचचंोली एमआयडीसीतील ए हॉन लाईफ साय स या 
कंपनी या गोदामातील १८.५ टन “एफेड्रीन” व २५०० िलटर असेिटक एंड हायटे्रड 
केिमक स या अंमली पदाथार्चा २०० कोटी पयाचा साठा अमंली पदाथर् िवरोधी 
पथक आिण सोलापूर ग्रामीण पोलीस यांनी संयुक्तपणे कारवाई क न ज त 
के याच ेिदनांक १७ एिप्रल, २०१६ रोजी वा या समुारास िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, एफेड्रीन आिण ॲिसटीक एंड हायटे्रड हे दो ही एकित्रत के यावर 
केथ पेटामाई ट हे नशसेाठी वापरले जाणारे ड्रग्ज तयार होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, ठाणे गु हे अ वेषण िवभागा या अमंली पदाथर् िवरोधी पथकाने 
अंमली पदाथर् ज त क न उपरोक्त कंपनीचा मालक व तीन यक्तींना       
माहे एिप्रल, २०१६ म ये अटक केली अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) तसेच पोिलसांचे छापासत्र सु  झा याचे समज यानंतर ७२ कोटी       
पयांचे १८० िकलो एफेड्रीन अंमली पदाथर् िदनांक २९ एिप्रल, २०१६ रोजी वा या 
समुारास उरण जवळ या समदु्रात फेक यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, उक्त प्रकरणांची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व यानसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(६) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय. 

(२) होय. 
     एफेड्रीन आिण ॲसेिटक ऐड हायटे्रक हे दो ही एकित्रत के यावर केथ 
पेटामाई ट हे ड्रग्ज तयार होत,े परंतु एनडीपीएस ॲक्ट, १९८५ अंतगर्त केथ 
पेटामाई ट या ड्रग्जचा समावेश कर यात आलेला नाही. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
     प्र तुती प्रकरणी तपासाम ये तसे काही िनदशर्नास आलेले नाही. 
(५) प्र ततु प्रकरणी अमंली पदाथर् िवरोधी पथक, गु हे शाखा ठाणे शहर यांनी 
थािनक गु हे शाखा (सोलापूर ग्रामीण) यांचे मदतीने सोलापरू िज यातील 
एमआयडीसीतील ए हान लाईफ साय स या कंपनी या गोदामातून            
िद. १४/०४/२०१६ रोजी ९५०० िकलो इफेड्रीन व िद. २०/०४/२०१६ रोजी ११,१५४ 
िकलो ६९६ गॅ्रम इफेड्रीन तसेच २६५९ लीटर ॲसेिटक अन हायड्राईड द्र य 
(आतंररा ट्रीय िकंमती प्रमाणे सुमारे दोन हजार कोटी पयांच)े असा मु मेाल 
ज त केलेला आहे. 
     सदर प्रकरणी वतर्कनगर, ठाणे येथे एनडीपीएस कायदा, १९८५ कलम 
८(क), ९(अ), २४, २५(अ), २७(अ), २९ अ वये गु हा दाखल कर यात आलेला 
असून ए हान लाईफ साय स या कंपानीचे मालक, प्रोडक्शन मॅनेजर व केिम ट 
यांना अटक कर यात आलेली आहे. तसेच सदर गु यांचे तपासात एकूण १० 
आरोपींना अटक झालेली असनू यापैकी ९ आरोपीिव द दोषारोप पत्र दाखल 
कर यात आलेले आहे. तसेच ७ पािहजेत आरोपींचा शोध घेणे सु  आहे. 
(६) प्र न उ  ावत  नाही. 

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



19 

माहूर नगरपंचायतीमाफर् त केले या र यां या कामांची चौकशी कर याबाबत 
 

(१३) *  ५९१०६   ी.प्रतापराव पाटील िचखलीकर (लोहा), ी.िवनायकराव 
जाधव-पाटील (अहमदपरू) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा यातील  साडतेीन शक्ती िपठाचा सवार्ंिगण िवकास हावा या उ ेशाने 
माहूर नगरपचंायतीला िदले या कोटयावधी पया या िनधीतून केले या 
र यां या कामाची चौकशी कर याची मागणी ग्राम थांनी माहे मे, २०१६ या 
समुारास िज हािधकारी यां याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या र यां या कामांची चौकशी िज हािधकारी यांनी केली आहे 
काय, यात काय आढळून आले, यानसुार संबिंधत दोषींवर कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) अशा मागणीबाबतचे पत्र िज हािधकारी, नांदेड 

कायार्लयास प्रा त झालेले नाही. तथािप, या आशयाचे िनवेदन थािनक नगर 
सेवकांनी मुख्यािधकारी, नगर पचंायत माहुर यांना िदलेले आहे. तसेच थािनक 
वृ तपत्रात या आशया या बात या प्रिस द झाले या आहेत. 
(२) उक्त िनवेदन व बात यां या अनुषंगाने िज हािधकारी यां यामाफर् त अहवाल 
सादर कर या या सूचना मखु्यािधकारी नगर पंचायत माहुर यांना िद या आहेत. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मुंबईतील भांडुप (पुवर्) येथे अिरहंत प्रोजेक्टम ये व तात घरे दे याच े
 अिमष दाखवनू िवकासकाने फसिव याबाबत 

  

(१४) *  ५४०४३   ी.अशोक पाटील (भाडूंप पि चम) :   स माननीय मुख्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील भांडुप (पूवर्) येथील गु द त पोलीस सोसायटी या जागेवर सु  
असले या अिरहंत प्रोजेक्टम ये व तात घर दे याचे अिमष दाखवून िवकासकाने 
७७ कुटंुबांना को यवधी पयांना फसिव याची तक्रार कांजुरमागर् पोलीस ठा यात 
दाखल कर यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर प्रकरणी पोलीसांनी चौकशी क न फसवणूक करणा-या 
िवकासकािंव द कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?   
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िफयार्दी यशंवत कमलाकर देवधर यांनी िदले या िफयार्दीव न १) सागा 
इं फ्रा ट्रक्चर प्रा.िल. कंपनी २) ी.नेिमनाथ कं ट्रक्शन प्रा.िल. ३) मे.नेिमनाथ 
कं ट्रक्शन प्रा.िल. ४) पेस िरॲलेटसर् चे संचालक यांनी एकमेकाशंी संगनमत 
क न भांडूप (पु.) येथील अिरहंत या बांधकाम प्रोजेक्ट म ये लॅट दे याच े
आ वासन देवनू िफयार्दी व इतर साक्षीदाराकंडून पये १६,६७,७८,४५०/- ि वका न 
लॅट न देता िव वासघात क न िफयार्दी व साक्षीदार यांची फसवणकू के याने 
यांचिेव द कांजूरमागर् पोलीस टेशन येथ े गु.र.क्र.४९/२०१६ भा.दं.िव.सं. कलम 
४०९, ४२०, १२० (ब) सह कलम ३, ४, ५, १३ मोफा ॲक्ट, १९६३ अ वये गु हा 
दाखल कर यात आला असनू अिधक तपास सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
को हापूर शहरात नगरो थान योजनेतनू र यांची कामे व  

ट्रॉमर् वॉटर प्रक प अपणूर् अस याबाबत 
  

(१५) *  ५४६०४   ी.राजेश क्षीरसागर (को हापूर उ तर) :   स माननीय 
मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापूर शहरात नगरो थान योजनेतून पये १०८ कोटीं या र यांची कामे 
तसेच पये ७५ कोटींचा ट्रॉमर् वॉटर प्रक पाच ेकाम गत चार वषार्पासून सु  
असून सदर कामांना दोन ते तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही उक्त कामे अदयाप 
पूणर् झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर कामे वेळेत पूणर् होत नस याने आता पये १०८ कोटींची 
नगरो थान योजना पये १७५ कोटींवर तर पये ७५ कोटींचा ट्रॉमर् वॉटर प्रक प 
पये १२५ कोटींवर गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) अस यास, सदर कामानंा वारंवार मदुतवाढ िद यामुळे तसेच खचार्त वाढ 
होत अस याने महापािलका कजर्बाजारी झाली असून महापािलके या मालकी या 
िशवाजी माकट, किपलतीथर् माकट व शाहू माकट या तीन इमारती हुडकोकड े
कजार्साठी गहाण ठेव यात आ या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, यासंदभार्त शासन तरावर कोणती कायर्वाही कर यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) महारा ट्र सुवणर् जयंती नगरो थान महाअिभयानांतगर्त मंजूर र त े िवकास 
प्रक पाची मजंूर िकंमत पये १०८ कोटी होती. तर सदर प्रक पाची स याची 
िकंमत .१२३.१६ कोटी इतकी आहे, हे खरे आहे. 
       महारा ट्र सुवणर् जयतंी नगरो थान महाअिभयानांतगर्त पजर् य 
जलवािहनी प्रक पाची मंजरू िकंमत ७५.५८ कोटी होती. तर सदर प्रक पाची 
िनिवदा कमी दराची प्रा त झालेने सदर प्रक पाची स याची िकंमत ७१.०७ कोटी 
इतकी आहे, हे खरे आहे. 
(३) सदर कामांना मुदत वाढ िद यामुळे पवुर् िनयोिजत खचार्त वाढ होणार नाही. 
सदर कामी महानगरपािलकेस आव यक इतका विनधी उभारणेसाठी हुडको या 
सं थेकड ेफक्त िशवाजी माकट ही इमारत को हापूर महानगरपािलकेने तारण 
िदलेली आहे. 
(४) व (५) सदर प्रक प लवकर पणूर् करणेबाबत या सूचना को हापूर 
महानगरपािलकेस दे यात आ या आहेत. 

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

रा यातील सागर िकनार्यावरील जेट्टीचा िवकास कर याबाबत 
  

(१६) *  ५६५९७   ी.सदंीप नाईक (ऐरोली), ी.पांडुरंग बरोरा (शहापूर), 
ी.सुिनल राऊत (िवक्रोळी), ी.संजय कदम (दापोली), ी.सुधाकर कोहळे 

(नागपूर दिक्षण), ी.अशोक पाटील (भांडूप पि चम), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.वैभव नाईक (कुडाळ), ी.राज पुरोिहत (कुलाबा), ी.भा कर जाधव (गुहागर), 
ीमती िदिपका च हाण (बागलाण) :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील सागरी िकनार्यावर असले या जेट्टीचंा िवकास क न यावर 
जलवाहतकू सु  कर यासाठी महारा ट्र मेरी टाईम बोडार्ने माहे मे, २०१६ म ये 
त वत:मंजुरी िदली असनू जेट्टींची दु ती के यानतंर प्रवासी वाहतुकीसाठी 
खाजगी उ योजकांना परवानगी दे यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच रा यातील प्रलंिबत जलवाहतकुीचे प्रक प मागीर् लाव यासाठी वततं्र 
जलवाहतकु महामंडळ थापन कर यास मा.मुख्यमंत्री यांनी त वत: मा यता 
िदली अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सागरी िकनार्यावरील जेट्टीचा िवकास क न रा यात प्रवासी फेरी 
बोट-रो-रो सेवा, मालवाहतुक आिण पयर्टनास या महामंडळामुळे चालना िमळणार 
अस याने जलवाहतुक मंडळ थापन कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय. 

(२) होय. 
(३) प्रवासी फेरी सेवा, रो-रो सेवा, मालवाहतूक व पयर्टनासाठी खाजगी 
उ योजकांना वापरावयास दे यासाठी िकनारपट्टीवरील जेट्टींच े प्राथिमक स हक्षण 
पूणर् कर यात आले आहे. या जेट्टींपकैी उपरोक्त प्रयोजनांसाठी सुयोग्य अशा 
जेट्टींची िनवड कर याची कायर्वाही प्रगतीत आहे. यानतंर िनिवदा प्रिक्रये वारे 
खाजगी िवकासकांची िनवड कर यात येईल तसेच, जलवाहतूक महामंडळ थापन 
कर यासाठी महामंडळाची या ती, कामाचा वाव, अंमलबजावणी यतं्रणा, इ. बाबी 
ठरिव याची कायर्वाही महारा ट्र मेरीटाईम बोडार्ने िनयुक्त केले या 
स लागारांमाफर् त हाती घे यात आली होती. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मुंबई महापािलकेमाफर् त पाणीपुरवठा करणार्या टँकर घोटाळयाबाबत  
  

(१७) *  ५३८५५   ी.अिजत पवार (बारामती), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील 
(उ मानाबाद), ी.पांडुरंग बरोरा (शहापूर), ी.वैभव िपचड (अकोले), ी.नरद्र 
मेहता (िमरा भाईंदर), ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), ी.राहुल मोटे (परांडा), 
ी.हनुमंत डोळस (माळिशरस), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब पाटील (कराड 

उ तर), अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), अॅड.पराग अळवणी (िवलेपाल), 
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ी.संजय केळकर (ठाणे), ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), ी.अतलु भातखळकर 
(कांिदवली पूवर्), ी.राहुल जगताप ( ीग दा), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.िवजय भाबंळे (िजंतूर), ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी. यंबकराव िभसे (लातूर 

ग्रामीण), डॉ.सतीश (अ णासाहेब) पाटील (एरंडोल) :   स माननीय मखु्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुबंई महानगरपािलकेत एक पशैाला एक लीटर पाणी या दराने टँकर माफीया 
पा याची खरेदी करीत आहेत, मात्र पािलकेकडून नाममात्र दरात खरेदी केलेले एक 
लीटर पाणी त बल एक पयात िवकत अस याच ेमाहे एिप्रल २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, महानगरपािलकेने १०० िदवसांत त बल ३९ हजार खासगी 
टँकर वारे पाणी पुरवठा के याच ेतसेच वषार्ला जवळपास   ५०० कोटी पयांचा 
टँकर घोटाळा  होत अस याचे िदनांक १४ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासनाने चौकशी क न संबंिधत टँकर माफीयांवर कोणती 
कायर्वाही केली आहे वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?    

ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 
       बहृ मुंबई महानगरपािलका कोण याही टँकर मालकास पाणी देत नसनू, 
जलजोडणी धारकास अपुरा पाणी पुरवठा होत अस यास, याची लेखी मागणी 
आ यास, याला िविहत शु क आका न महानगरपािलके या अथवा जलजोडणी 
धारकाने उपल ध केले या खाजगी टँकर वारे पाणी पुरवठा केला जातो. 
(२) हे खरे नाही. 
       तथािप, अशा प्रकारची तक्रार बहृ मंुबई महानगरपािलकेस प्रा त झाली 
होती. 
(३) सदर तक्रारी या अनुषंगाने महापािलकेमाफर् त पडताळणी केली असता 
याम ये कोणतेही त य आढळून आले नाही. यामुळे सदर प्रकरणी कोणतीही 
कायर्वाही कर यात आलेली नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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कुलाबा (मुंबई) येथील िरगल िथएटरजवळील मेट्रो हाऊस  
इमारतीला लागले या आगीबाबत 

  

(१८) *  ५३६५४   अॅड.आिशष शलेार (वादें्र पि चम), ी.अतलु भातखळकर 
(कांिदवली पूवर्), ी.संजय केळकर (ठाणे), ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), अॅड.पराग 
अळवणी (िवलेपाल), ी.सरदार तारािसहं (मलंुुड), ी.सुधाकर देशमखु (नागपूर 
पि चम), ी.गोपालदास अग्रवाल (ग िदया), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), 
ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम) :   स माननीय 

मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दिक्षण मंुबइर्तील कुलाबा येथील िरगल िथएटरजवळील मेट्रो हाऊस 
इमारतीला गु वार िदनांक २ जून, २०१६ रोजी दपुारी ४.३० वाजता भीषण आग 
लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू आग लाग याची कारणे काय आहेत, आगीत कोण या 
व पाची हानी झाली आहे याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
अस यास, यानसुार आगीत मतृ व जखमीं या कुटंुिबयांना शासनाने आिथर्क 
मदत जाहीर केली आहे काय, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे आहे. 

(२) बहृ मुंबई महानगरपािलके या अिग्नशमन दलातफ आग लाग या या 
कारणांची चौकशी कर यात आली. 
       चौकशीम ये सदर आग सदोष िव यतु प्रणालीमुळे लाग याचे आढळून 
आले. या आगीत अिग्नशमन दलाचे १ सहा यक कद्र अिधकारी व २ 
अिग्नशामक जखमी झाले होते. यांना वरीत उपचार क न सोड यात आले. 
       सदर घटना ही नसैिगर्क आप तीत मोडत नस यामुळे आगीत मतृ व 
जखमीं या कुटंुिबयांना आिथर्क मदत दे यात आली नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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नालासोपारा येथ ेबोगस कागदपत्रां या आधारे िवकासकांनी केलेले  
अनिधकृत बांधकाम व रिहवाशांची केलेली फसवणूक 

  

(१९) *  ५७२१५   ी.सरदार तारािसहं (मलंुुड) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालासोपारा येथ े बोगस सीसी कागदपत्रां या आधारे केले या अनिधकृत 
बांधकामािवरोधात तसेच सदर अनिधकृत इमारतीत राहणार्या १२०० ते १३०० 
नागिरकांना िविवध रा ट्रीयकृत व सहकारी बँकेतून कजर् घेताना फसवणकू के या 
प्रकरणी नगरिवकास रा यमंत्री यांचेकड े ी. मनोज पाटील, ी. मनोज बारोट व 
ी. आिशष जोशी यानंी माहे मे, २०१६ म ये वा या समुारास केले या तक्रारीत 

त य आढळ याने वसई-िवरार महानगरपािलके या आयुक्तामंाफर् त नालासोपारा 
पोलीस ठा यात १२ िवकासकांिव द तक्रार दाखल कर यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िवकासक कोण आहेत याबाबत तपास कर यात आला आहे 
काय, 
(३) तसेच उक्त प्रकरणी चौकशी कर यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व यानसुार कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) व (३) सदर िवकासकांिव द नालासोपारा पो. टे. म ये भा.दं.िव.सं. कलम 
४२०, ४६५, ४६८, ४६९, ४७१ सह एमआरटीपी ५३, ५४ प्रमाणे ३१ गु हे दाखल 
कर यात आले असनू अ यापपयर्ंत एका आरोपींस अटक कर यात आली आहे. 
उवर्िरत आरोपीनंा अटक कर याची कायर्वाही चाल ूआहे. सदरहू गु हे तपासाधीन 
आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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अहमदनगर येथे पोलीस िशपाई पदा या भरती  

प्रिक्रयेम ये झाले या गैर यवहाराबाबत 
(२०) *  ५५४४४   ी.िवजय औटी (पारनेर) :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अहमदनगर येथे पोलीस िशपाई पदा या ४९ जागासंाठी झाले या भरती 
प्रिक्रयेम ये गरै यवहार झा याचे िदनांक २१ एिप्रल, २०१६ रोजी वा या समुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सदर प्रकरणाची चौकशी कर यासाठी िज हा पोलीस अिधक्षक, 
अहमदनगर यांनी सिमती िनयुक्ती केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व यानसुार दोषी अिधकार्यांिव द 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) पोलीस भरती प्रक्रीयेम ये िदनांक २० एिप्रल, २०१६ 
रोजी पोलीस िशपाई ी.मि छंद्र िकरण शेलार, नेमणूक पोलीस मुख्यालय, 
अहमदनगर यांनी गरै यवहार के याचे िनदशर्नास आले आहे. 
(२) व (३) पोलीस िशपाई ी.मि छंद्र िकरण शलेार नेमणूक पोलीस मुख्यालय 
अहमदनगर यांना पोिलस आयुक्त अहमदनगर यांनी यांच े िद २०/०४/२०१६ 
रोजी या आदेशा वये शासन सेवेतून िनलंिबत केले आहे. तसेच, यांचे िव द 
आदेिशत कर यात आले या प्राथिमक चौकशीम ये ते दोषी आढळ याने यांचे 
िव द िवभागीय चौकशी आदेशीत कर यात आलेली असून सदर िवभागीय 
चौकशी उप िवभागीय पोलीस अिधकारी, नगर ग्रामीण िवभाग, अहमदनगर 
यांचेकड ेिदनांक १७/६/२०१६ रोजी दे यात आलेली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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वसई -िवरार महानगरपािलके या आरोग्य िवभागात औषध 
 खरेदी प्रिक्रयेम ये झालेला गरै यवहार 

(२१) *  ६०१३१   ी.भरतशठे गोगावले (महाड), अॅड.के.सी.पाडवी 
(अक्कलकुवा), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), 
ी.सरदार तारािसहं (मुलंुड) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
(१) वसई -िवरार महानगरपािलके या आरोग्य िवभागात औषध खरेदी प्रिक्रयेम ये 
मोठया प्रमाणात गरै यवहार झा याचे नकुतेच माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या 
समुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वसई येथील सरडी, एम पेटीट ग्णालयाम ये औषध पुरिवलेली 
साठा न दवही तपासली असता औषधांच े िमळालेले नग, यापकैी वापर केलेले 
नग व प्र यक्ष िश लक रािहलेले नग याम ये तफावत आढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, गरोदर मिहलांसाठी दे यात येणा-या इंजेक्शन आयनर् सुक्रोज या 
औषधांचे १ हजार ३८२ नग प्रा त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यानसुार दोषी 
यक्तींवर काय कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) व (२) अशा प्रकारची तक्रार िदनांक २५.०४.२०१६ रोजी 

महानगरपािलकेस प्रा त झाली होती. 
       सदर तक्रारी या अनुषंगाने आयुक्त, वसई िवरार शहर महानगरपािलका 
यांनी मुख्य लेखापरीक्षक यां याकडून अंतगर्त लेखापिरक्षण केले असता सदर 
तक्रारीत त य आढळून आले नाही. 
(३) गरोदर मिहलासंाठी दे यात येणारा आयनर् सुक्रोज इंजेक्शनचा साठा 
खालीलप्रमाणे आहे:- 

सन २०१३-१४ २००० नग 
सन २०१४-१५ ६००० नग 
सन २०१५-१६ िनरंक 
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(४) सदर प्रकरणी वसई िवरार शहर महानगरपािलका यांनी अतंगर्त लेखापिरक्षण 
केले असनू याम ये त य आढळून आले नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील अनिधकृत बांधकामांना अिधकॄत दजार् दे या या िनणर्याबाबत 

(२२) *  ५३९२९   ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अिमत िवलासराव 
देशमुख (लातरू शहर), ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा), ी.राणाजगजीतिसहं 
पाटील (उ मानाबाद), ी.सदंीप नाईक (ऐरोली), ी.मकरंद जाधव-पाटील (वाई), 
ी.िदपक च हाण (फलटण), ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.शिशकातं िशदें 

(कोरेगाव), ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), ी.िकसन कथोरे (मरुबाड), ी.पांडुरंग 
बरोरा (शहापरू), ी.सभुाष साबणे (देगलूर), डॉ.संजय रायमुलकर (मेहकर), 
ी.प्रकाश आिबटकर (राधानगरी), ी.राजेश टोपे (घनसावगंी), ी.मनोहर भोईर 

(उरण), ी.गोपालदास अग्रवाल (ग िदया), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), 
ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम) :   स माननीय 

मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील अनिधकृत बांधकामांच े धोरण ठरिव यासाठी रा य शासनाने 
सनदी अिधकारी िसताराम कंुटे यां या अ य  ातखेाली गठीत केले या सिमती या 
अहवालानूसार िदनांक ३१ िडसबर, २०१५ पयर्ंत या बेकायदा बांधकामांना अिधकृत 
दजार् दे याचा िनणर्य शासनाने घेतला अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ वा 
यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शासनाने घेतले या िनणर्यात अनिधकृत बांधकामा या 
पुनर्िवकासासाठी कोणतीही तरतदू नस याने तसेच अनिधकृत बांधकामे या 
भागात आहेत तेथे वीज,पाणी,मलिन: सारण,र ते आदी नागरी सुिवधांवर  ताण 
पडून भिव यात नागरी सुिवधांवर िवपिरत पिरणाम हो याची शक्यता असून 
िनणर्यात सु प टता नस याने सनदशीर मागार्ने घरे िवकत घेणार्यानंा अडचणीचे 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, यासंदभार्त शासनाने कोणता िनणर्य घेतला वा घे यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) शासनाने नागरी के्षत्रासाठी अनिधकृत 
बांधकामे िनयिमत करणे, यावर कारवाई करणे यावर उपाययोजना 
सुचिव यासाठी आयुक्त, बहृ मुंबई यां या अ यक्षतखेाली सिमती नेम यात 
आलेली होती. सदर सिमतीने यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. सदर 
अहवाल शासनाने ि वकारला असून याआधारे  अनिधकृत बांधकामांवर कायर्वाही 
करणे, अनिधकृत बांधकामे होऊ नये यासाठी प्रशासकीय तसेच काय याम ये 
सुधारणा प्र तािवत करणे, झालेली अनिधकृत बांधकामे िनयमानुकूल कर यासाठी 
धोरण ठरिवणे, आरक्षणाम ये असलेले बाधंकामे िनयमानुकुल करणे इ. साठीचे 
शासनाने धोरण ठरवून या धोरणास िद.१० माचर्, २०१६ रोजी झाले या 
मा.मतं्रीमंडळ बैठकीम ये मा यता प्रा त झालेली आहे. 
      अनिधकृत बांधकामासंबंधी िविवध जनहीत यािचका मा.उ च 
यायालयाम ये दाखल झाले या अस याने जनहीत यािचकांमधील अंतिरम 
िनणर्यानसुार शासनाने मा.मतं्रीमडंळाने मा य केले या धोरणाची अमंलबजावणी 
कर यासाठी मा.उ च यायालयाची अनमुती अपेिक्षलेली होती. तथािप, मा.उ च 
यायालयाने िद.२६/०४/२०१६ रोजी िदले या िनणर्याम ये अनिधकृत बांधकामे 
िनयमानुकुल कर यास अनुमती िदलेली नाही. यामुळे स या यािवषयी कोणतेही 
आदेश/शासन िनणर्य िनगर्िमत करता आलेले नाहीत. शासन तरावर वैधािनक 
बाबी तपासनू पुढील कायर्वाही कर याची बाब िवचाराधीन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

लोणार (िज. बुलढाणा) येथील जागितक दजार् या  
सुिवधासंंदभार्तील आराखडयाबाबत 

  

(२३) *  ५४८७५   डॉ.संजय रायमुलकर (मेहकर) :   स माननीय पयर्टन मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (िज. बलुढाणा) येथे जागितक दजार् या सुिवधासंंदभार्त महारा ट्र 
रा य पयर्टन िवकास महामंडळाने िदनांक १२ एिप्रल, २०१६ रोजी मुंबई येथ े
घेतले या बैठकीत समुारे ९३,४६,५१,४७२ पयांचा आराखडा सादर केला आहे,  हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर आराखडयानुसार सरोवर िवकास कामांना के हापासून 
सु वात कर यात येणार आहे तसेच सदर कामे के हापयर्ंत पूणर् 
कर याचे अपेिक्षत आहे, 
(३)  सदरच िवकास कामे सु  झाली नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?  
  
ी. जयकुमार रावल : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) व (३) िवषयाधीन आराखडा उ  च  तर सिमती या िद.१२/४/२०१६ या 
बैठकीत सादर कर यात आला. उ च तर सिमती या िशफारशीनसुार सदर 
आराखडा िशखर सिमतीस अंितम मा यतसेाठी सादर के यानतंर िशखर 
सिमती या िनणर्यानसुार सदर आराख याची अमंलबाजवणी करावयाची आहे. 

----------------- 
रा यातील इचलकरंजी, िभवडंी, मालेगांव आदी यतं्रमाग के्षत्रातील  
कामगारानंा  क याणकारी योजनांचा लाभ न िमळा याबाबत 

  

(२४) *  ५५६५१   ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी), कुमारी प्रिणती िशदें 
(सोलापूर शहर म य), ी.राजेश टोपे (घनसावगंी), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील 
(उ मानाबाद), ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्), ीमती सीमाताई िहरे (नािशक 
पि चम) :   स माननीय कामगार मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील इचलकरंजी, िभवडंी, मालेगांव आदी यंत्रमाग के्षत्रातील यतं्रमाग 
कामगारांना कोण याही क याणकारी योजनांचा लाभ िमळत नस यामळेु 
कामगारांनी सपं व इतर आदंोलन सु  के यामळेु या उ योगात कामगार उपल ध 
होत नस याची बाब माहे मे, २०१६ म ये िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, बांधकाम कामगारां या धतीर्वर सुतावर सेस लावनू रा यातील 
यंत्रमाग कामगारांना िविवध क याणकारी योजनांचा लाभ दे यासाठी कामगार 
रा यमतं्री यां या अ यक्षतखेाली थापन किमटीने मडंळाच े उ प नाचे त्रोत 
आिण कामगारां या क याणा या िविवध योजनां या िशफारशी माहे नो हबर, 
२०१३ म ये शासनास सादर के या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त िशफारशी ि वकार याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली आहे वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे कोणती ? 
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ी. संभाजी िनलंगेकर-पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) सिमती या िशफारशीं या अनुषगंाने मा.मतं्री मंडळासमोर प्र ताव सादर 
कर यासाठी िविवध िवभागाचंे अिभप्राय न दिव याबाबत आव यक कायर्वाही सु  
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
बॄह मुंबइर् महानगरपािलकेकडून िप याचे पाणी िब डरांना पुरिव यात आ याबाबत 
  

(२५) *  ५४६७५   ी.िनतशे राणे (कणकवली) :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई महानगरपािलकेने दु काळा या पा वर्भमूीवर पुनिवर्कासात उ या    
राहणा-या इमारतीं या बांधकामासाठी िप याचे पाणी यावयाचे नाही असा िनणर्य 
घेतला असताना महापािलके या अंधेरी के पूवर् िवभागा या सहार रोड येथील 
जु या कायार्लयामधून पािलका अिधकारी व िवकासक यां या संगनमताने 
िवकसकांना सरार्स बेकायदेशीरिर या िप याचे पाणी टँकर वारे उपल ध क न 
दे यात येत अस याचे व िप याच े पाणी इमारत बांधकामासाठी वापरले जात 
अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ या पिह या आठव यात िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, याप्रकरणाची चौकशी करावी आिण मुबंइर्करांच े िप याचे पाणी 
िवकासकानंा िवकणा-या अिधका-यांिवरोधात कडक कारवाइर् करावी तसेच 
पािलकेने पोलीस ठा यात एफआरआय दाखल करावा, अशी मागणी पािलकेकड े
माहे एिप्रल, २०१६ या पिह या पंधरवडयात ी. िववकेानंद गु ता यांनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, गुढीपाड या िनिम त सटु्टी असतानाही या िवभाग कायार्लयातून 
िवकासकानंा िप या या पा याचा पुरवठा कर यात आला आहे तसेच िदनांक ५ त े
७ एिप्रल या काळात त बल ४५ टँकर (दरिदवशी १५ टँकर) िप याचे पाणी 
ओबेरॉय, क ट्रक्शन या प्रा.िल.ला दे यात आले व अशाच प दतीने अ य 
िवकासकानंाही येथनू टँकर मधनू िप याच ेपाणी दे यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) अस यास, यासंपणूर् प्रकरणाची चौकशी कर यात आली आहे काय व 
यानसुार पुढे कोणती कारवाइर् कर यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नस याचे बहृ मंुबई महानगरपािलकेने कळिवले 

आहे. 
(२) अशा प्रकारची कोणतीही मागणी ी. िववेकानंद गु ता यां याकडून बहृ मुंबई 
महानगरपािलकेस प्रा त झालेली नाही. 
      तथािप, अशा आशयाची बातमी दैिनक वतर्मानपत्राम ये प्रिस द झाली 
होती. 
(३) हे खरे नाही. 
       बहृ मुंबई महानगरपािलकेमाफर् त कोण याही िवकासकास टँकर वारे पाणी 
पुरवठा केला गेला नाही. 
       सदर िठकाणी ओबेरॉय क ट्रक्शन प्रा.िल. यांनी बांधले या लडर 
कॉ लेक्स को. ऑप. हौ. सो. िल. या रिहवाशी इमारतीस गढुीपाड या या िदवशी 
महापािलकेमाफर् त घरगतुी वापराकिरता िनयमानसुार रीतसर शु क भ न 
पूवर्परवानगीने टँकर वारे पाणी पुरवठा कर यात आला आहे. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत  नाही. 

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

मुंबई महानगरपािलके या िशक्षण िवभागाने बाजारभावापेक्षा अिधक  
दराने शालेय सािह य खरेदी के याबाबत 

  

(२६) *  ६०६७३   डॉ.राहूल आहेर (चादवड) :   स माननीय मुख्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई महानगरपािलके या िशक्षण िवभागाकडून ३४ कोटींची िनिवदा प्रिक्रया 
राबिवली असनू बाजारभावापेक्षा अिधक दराने शालेय सािह य खरेदी के याच े
माहे मे, २०१६ म ये वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या खरेदीम ये कंत्राटदार आिण अिधकार्यांनी सगंनमत क न 
मो या प्रमाणात गरै यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीच ेिन कषर् 
काय व यानसुार  खरेदी प्रिक्रयेतील दोषी कंत्राटदार व अिधकारी यां यावर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे खरे नाही. 

(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
औरंगाबाद िज यात खुलताबाद-सुिलभंजन- हैसमाळ या  

पयर्टन थळांचा िवकास कर याबाबत 
  

(२७) *  ५५९१८   ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), 
ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), डॉ.संतोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय पयर्टन 

मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद िज यात खुलताबाद-सुिलभंजन- हैसमाळ या पयर्टन थळाचा 
एकित्रतपणे िवकास कर यासाठी ४४५ कोटीचा िवकास आराखडा तयार कर यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर पयर्टन थळांचा िवकास कर यासाठी थापन कर यात 
आले या पयर्टन िवकास प्रािधकरणाचा मंजुर आराखडा रा  य िनयोजन िवभागाने 
परत पाठिव याचे माहे मे, २०१६ यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, सदर मंजूर आराखडा िनयोजन िवभागाने परत पाठिव यामागील 
कारणे काय आहेत तसेच उक्त प्र तावास मंजूरी देऊन खुलताबाद-सिलभंजन-
हैसामाळ या पयर्टन थळाचंा िवकास कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. जयकुमार रावल : (१) होय. .४३५.९२ कोटीचा आराखडा तयार कर यात 
आला आहे. 
(२) व (३) िनयोजन िवभागाने सदर आराख यास मागर्दशर्क त वानंसुार 
िज हा तरीय सिमतीची मा यता घेऊन तो पयर्टन िवभागास सादर कर या या 
सूचना दे यात आ या हो या. यानसुार आराख यास िज हा तरीय सिमतीची 
मा यता घेऊन पयर्टन िवभागास सादर केला आहे. िविहत केले या मागर्दशर्क 
त वांनुसार सदर आराखडा उ च तरीय सिमती समोर सादर कर याची कायर्वाही 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

येरवडा (िज.पणुे) येथील महापािलके या ग्णालयातील यंत्रसामुग्री  
आिण उपकरणे िवनावापर पडून अस याबाबत 

  

(२८) *  ५५७५५   ी.सगं्राम थोपटे (भोर), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), 
अॅड.भीमराव ध ड े (आ टी) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) येरवडा (िज.पुणे) येथील पणर्कुटी चौकातील िब्रटीशकालीन पे तनजी 
दवाखाना पाडून या िठकाणी पणेु महानगरपािलकेने दहा वषार्पूवीर् पंचवीस कोटी 
पये खचर् क न बांधले  या ग्णालयात िविवध आजारां या श त्रिक्रया 
कर यासाठी आव यक असलेली यतं्रसामगु्री आिण उपकरणांची खरेदी कर यासाठी 
सात वष लागली असुन सदर ग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता 
अस याने गत तीन वषार्पासनू कोटयावधी पयांची यंत्रसामुग्री वापरािवना पडून 
अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या समुारास िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त कारणा तव ग्णांची गैरसोय होत अस यामळेु शासनाने 
सदर ग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांची पदे भर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) सदर ग्णालयाम ये आतंर ग्ण िवभाग, 
बा य ग्णिवभाग, सोनोग्रािफ, प्रयोगशाळा, लसीकरण, प्रसुित िवभाग, अ थीरोग 
िवभाग, श य िचकी सा यासाठी लागणारी सवर् यतं्रसामुग्री कायार्ि वत आहे. 
तथािप, तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे ही व तुि थती आहे. 
     ग्णालयाकरीता आव यक असणारे कुशल मुन य बळ व तज्ञ डॉक्टर 
पुरेशा प्रमाणात उपल ध नस याने, पुणे महानगरपािलकेकडून सदरची िरक्त पदे 
भर याची प्रिक्रया सु  आहे. 
     िरक्त पदे कायम व पी भर याची प्रक्रीया होईपयर्ंत अहर्ता प्रा त तज्ञ 
डॉक्टरां या सेवा बंधपत्रीत (बॉ डडे) डॉक्टसर् हणनू उपल ध क न घे याकिरता 
संचालक, वै यकीय िशक्षण संचालनालयाकड े प्र ताव सादर केला होता. यास 
अनसु न २५ बंधपत्रीत वै यकीय अिधकारी जु झाले आहेत. या यितिरक्त 
कंत्राटी प दतीने सु दा तज्ञ डॉक्टर नेम  यासाठी जािहरात देऊन भरती कर  याचा 
पुणे महानगरपािलकेमाफर् त प्रय न कर यात आला आहे. तथािप, केवळ एकच 
तज्ञ डॉक्टर उपल ध होवू शकले. पणुे महानगरपािलकेकडून डॉक्टरांची िरक्त पदे 
भर यासाठी पाठपुरावा कर यात येत आहे. 

----------------- 
  
कोकणासाठी वतंत्र पयर्टन िवकास महामंडळ थापन कर या या घोषणेबाबत 

  

(२९) *  ५३९६५   ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.संजय पोतनीस (किलना), 
ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा) :   स माननीय पयर्टन मंत्री पढुील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणसाठी वतंत्र पयर्टन िवकास मंडळ थापन कर याची घोषणा       
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी िदनांक ११  एिप्रल, २०१६ रोजी केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच र नािगरी व िसधंदुगुर् िज हयातील पयर्टन थळां या िवकासासाठी  
पये ३०५५ कोटींचा आराखडा एिशयन डे हलपमट बके या मा यमातनू 
कायार्ि वत कर यात येणार अस याच ेजाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे,  
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. जयकुमार रावल : (१) होय. 

(२) होय. 
(३) व (४) कायर्वाही प्रगतीत आहे. 

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

मुंबई कािंदवली येथील समुारे १० एकर भखूंड झोपडपट्टी पुनिवर्कास 
प्रािधकरणातील अिधकार्यांनी िवकासकाला िद याबाबत 

  

(३०) *  ५७६८०   ी.िवजय भांबळे (िजतंूर), डॉ.राहूल आहेर (चांदवड), 
ी.िवजय औटी (पारनेर), ी.शिशकातं िशदें (कोरेगाव), ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा 

कळवा), ी.भा कर जाधव (गहुागर), ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.वैभव िपचड 
(अकोले), ी.मकरंद जाधव-पाटील (वाई), ी.िवलास तरे (बोईसर) :   
स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई कािंदवली येथील १० एकर मोक या भूखंडा या मालम तापत्रकावर 
शासनाचे नांव असतानाही हा भूखडं झोपडपट्टी पुनिवर्कास प्रािधकरणातील 
अिधकार्यांनी मे. िचिप्रया डे हलपसर्ला िद याचे माहे एिप्रल, २०१६ म  ये वा 
समुारास  िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  यानसुार झो.पु. 
प्रािधकरणातील अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येतआहे, 
(३) नस यास, याची कारण ेकाय आहेत? 
  
ी. प्रकाश महेता : (१) सीटीएस  क्र.१६३ (पै) व १६६, हनमुाननगर कांिदवली 

मुंबई या िमळकतीमधील ४७७६९१.६२ चौ.मी. के्षत्रावरील योजनेस           
िदनांक ११.१२.२००९ अ वये ता पुर या व पात आशयपत्र िदले आहे.  या 
योजने या मा यमातून ४०४७० चौ.मी. के्षत्रावर महसलू िवभागाची बांधकाम 
परवानगी न घेता बांधकाम सु  के याब ल िज हािधकारी यांनी झोपडपट्टी 
पुनवर्सन प्रािधकरणास सदर बांधकामास थिगती दे याची िवनंती केली होती. 
यास अनसु न झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रािधकरणामाफर् त िद.१४/८/२०१५ अ वये 
मे. चीिप्रया प्रा.िल. यांना काम बदं कर याची नोिटस िदली असून स य:ि थतीत 
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काम बंद आहे. या नोटीसीिव द िवकासकाने उ च तरीय सिमतीकड े दाखल 
केले या अपील क्र.२९/२०१६ म ये सिमतीने िद.०५.०३.२०१६ अ वये मुख्य 
कायर्कारी अिधकारी, झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरण यानंा सवर् मु यावर पुनर्िवचार 
करावा असे आदेिशत केले आहे. यानुषगंाने मुख्य कायर्कारी अिधकारी, 
झोपडपट्टी पनुवर्सन प्रािधकरण यांनी िद.२०.०९.२०१६ रोजी सुनावणी आयोिजत 
केली आहे. दर यान िज हािधकारी, मुबंई उपनगर यांनी िद. १०.०२.२०१६ या 
पत्रा वये न.भू.क्र.१६३अ मधील ४०,४७० चौ.मी. मोकळा भूखंड ता यात घे या या 
सुचना के्षत्रीय कायार्लयांना िद या हो या. यानतंरही िवकासका या िवनतंी 
अजार् या अनषुंगाने िज हािधकारी, मुंबई उपनगर यांनी िद. २५.०४.२०१६ व   
िद. २९.०६.२०१६ रोजी आदेश पािरत केले असून बांधकामासह जिमनीचा ताबा 
घे याची कायर्वाही सु  आहे असा िज हािधकारी, मुबंई उपनगर यांचा अहवाल 
आहे. 
(२) व (३) वर नमूद िमळकतीवरील योजने संदभार्त मा.मुंबई उ च यायालयात 
जनिहत यािचका क्र.१०४/२०१२ व िरट यािचका क्र.१६०७, १६१०, १६१८, १६१९ व 
१६२०/२०१५  दाखल कर यात आ या असनू प्रकरण स या यायप्रिव ठ आहे. 

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

क याण ड िबवली महानगरपािलका के्षत्रातील  
द्रोपदी िवहार इमारत खच याबाबत 

  

(३१) *  ५४४०७   ी.सभुाष भोईर (क याण ग्रामीण) :   स माननीय 
मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क याण ड िबवली महानगरपािलका के्षत्रातील ड िबवली पि चममधील द्रोपदी 
िवहार ही चार मजली इमारत िदनांक ४ जून २०१६ रोजी वा या समुारास 
खच याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर इमारतीम ये २३ कुटंुब व शाळेच े ८०० िव याथीर् िशक्षण 
घेत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यानसूार सदर 
िव याथार्ं या िशक्षणासाठी शासनाकडून कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

     क याण-ड िबवली महानगरपािलकेकडून सदर इमारतीची संरचना मक 
तपासणी कर यात आली असता, ही इमारत अ यतं धोकादायक ि थतीम ये 
अस याच ेआढळून आले. 
     या तपासणी अहवालानसुार सदर इमारत िन कािसत कर याबाबत 
महानगरपािलकेकडून इमारती या मालकास कळिव यात आले. 
     यानसुार इमारत मालकाने या इमारतीचा ितसरा व चौथा मजला पुणर्पणे 
िन कािसत केला असून, उवर्िरत इमारती या िन कासनाचे काम सु  आहे. 
(२) या इमारतीम ये २३ कुटंुबे वा त यास होती. तर या इमारतीत असले या 
मॉडनर् इंिग्लश कूल या शाळेत ४०६ िव याथीर् िशक्षण घेत होते. 
(३) या इमारतीत ि थत असले या मॉडनर् इंिग्लश कूल या शाळे या वगर् 
खो या अ य इमारतीम ये थलातंरीत कर यात आ या असून, तेथे शाळेचे वगर् 
िनयिमतिर या सु  अस याचे आयकु्त, क याण-ड िबवली महानगरपािलका यांनी 
कळिवले आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
गँ्रटरोड, मुंबई येथील गुलमहल इमारत कोसळून झालेली दघुर्टना 

  

(३२) *  ५३७५५   ी.अिमत साटम (अंधेरी पि चम), ी.अिजत पवार 
(बारामती), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद), ी.वैभव िपचड (अकोले), 
ी.पांडुरंग बरोरा (शहापूर), ी.सजंय पोतनीस (किलना), ी.सरदार तारािसहं 

(मलुुंड), ी.सुधाकर देशमखु (नागपूर पि चम), ी.राज पुरोिहत (कुलाबा), 
ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.गोपालदास 

अग्रवाल (ग िदया), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), अॅड.के.सी.पाडवी (अक्कलकुवा), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   
स माननीय गहृिनमार्ण मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील गँ्रटरोड पिरसरातील कामाठीपुरा येथील १४ या ग लीतील 
गुलमहल ही तीन मजली इमारत िदनांक ३० एिप्रल, २०१६ रोजी वा या 
समुारास कोसळून सहा जण ठार तर तीन जण गभंीर जखमी झाले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास, सदर इमारत ही ९० वष जुनी असून हाडाने ही धोकादायक 
अस याच ेजािहर क न खाली कर या या नोिटसा बजाव या हो या, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, सदर दघुर्टनेबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, यानसुार मतृ पावले यां या नातेवाईकांना तसेच जखमींना 
शासनाने कोण या व पाची मदत िदली वा दे यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. प्रकाश महेता : (१) हे खरे आहे. 

(२) सदर इमारत १०० वषार्पके्षा जा त जनुी होती. इमारत धोकादायक अस याच े
हाडाने जािहर केले न हत.े मात्र, आमदार िनधीतुन सदर इमारतीची दु ती 
कर यासाठी इमारतीतील खो या खाली के या हो या. 
(३) व (४) उपमखु्य अिभयंता, पिरमंडळ-३, मुंबई इमारत दु ती व पुनरर्चना 
मंडळ यांनी घटनेची सिव तर चौकशी केली असून सदर इमारत कोसळ याची 
दघुर्टना ही िन वळ अपघाताने घड याचा िन कषर् काढ यात आला आहे. इमारत 
कोसळ याने मतृ  पावले या तथा जखमी यक्ती या सदर इमारतीतील रिहवाशी 
नस याने प्रािधकरणा या धोरणानसुार यांना मंडळातफ / शासनातफ मदत 
दे यात आलेली नाही. 

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

मुंबई महानगरपािलकेतील डिेब्रज घोटाळयाबाबत 
  

(३३) *  ५४२६९   ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्) :   स माननीय मुख्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई महानगरपािलके या उपायुक्तानंी झोन-५ या र यालगतचे डिेब्रज व 
ना यातील गाळ उचल याच े१५० कोटीचे कंत्राट असताना, कंत्राटदाराने प्र यक्षात 
काम केलेले नसतानाही कायर्कारी अिभयं या या सहीने व वत: या मजीर्ने 
कंत्राटदारास िद याचे भासवनू १५० कोटी पयांचा गैर यवहार के याच ेमाहे मे, 
२०१६ म ये वा या सुमारास आयुक्त मुबंई महानगरपािलका यां या िनदशर्नास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले, व यानसुार संबंिधतांवर कारवाई 
तसेच १५० कोटी पयां या वसुली या संदभार्त कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) बहृ मुंबई महानगरपािलके या पिरमंडळ-५ मधील 

र यांलगतच ेडबे्रीज उचल यासाठीचे ऑग ट २०१४ त ेऑग ट २०१६ या दोन 
वषार् या कालावधीकरीताचे प्रितिदन १९० मे. टन पिरणामाचे .२०३.४९ प्रित 
मे.टन या दराने एकूण १,३८,७०० मे. टनाचे .२,८२,२४,०६३/- इतक्या रकमेच े
कंत्राट मे. राम इंिजिनयरींग ऍ ड कं ट्रक्शन कंपनी यांना महापािलके या उप 
प्रमखु (घ.क. य.) िनयोजन िवभागाकडून दे यात आले होते. 
       तसेच, पिरमंडळ-५ मधील र यालगत या छो या ना यांमधील गाळ 
उचल यासाठीचे मे २०१४ ते मे २०१६ या दोन वषार् या कालावधीकरीताचे 
प्रितिदन २४० मे. टन पिरणामाचे . ३२१/- प्रित मे. टन या दराने एकूण 
१,७५,२०० मे . टनाचे .५,६२,३९,२००/- इतक्या रकमेच ेकंत्राट मे. अशंमुन ऍ ड 
कंपनी यांना महापािलके या उप प्रमखु (घ.क. य.) िनयोजन िवभागाकडून दे यात 
आले होते. 
       तथािप, मे. अशंमुन ऍ ड कंपनी या कंत्राटदाराने १,७५,२०० मे. टनाची 
मयार्दा ओलांडून २,५२,६५३ मे. टन इतक्या गाळाची वाहतुक केली. यामुळे सदर 
कंत्राटदारास .५,६२,३९,२००/- ऐवजी .८,११,०१,७६२/- इतक्या रकमेचे अिधदान 
केले अस याच ेिनदशर्नास आले. 
(२) पिरमडंळ-५ मधील र यालगत या छो या ना यातील गाळ 
उचल यासाठी या १,७५,२०० मे. टनाची मयार्दा ओलांडून २,५२,६५३ मे. टन 
गाळाची वाहतूक कंत्राटदाराने  के यामुळे व यासाठी .५,६२,३९,२००/- इतक्या 
रकमेऐवजी ८,११,०१,७६२/- इतक्या रकमेच े अिधदान झा याचे िनदशर्नास 
आ याबाबतचा अहवाल सहा यक आयकु्त एम/पूवर् िवभाग यांनी उपायुक्त    
(पिर-५) यां याकड ेिद.१०.०५.२०१६ रोजी सादर केला. 
       सदर अहवालावर उपायुक्त (पिर-५) यांनी सदर कामावर देखरेख ठेवणारे 
सहा यक अिभयंता (घन कचरा यव थापन) व सदर कामाच े देयक पािरत 
करणारे लेखा अिधकारी यांची चौकशी कर यासाठी आदेश िदले. 
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       पिरमंडळ-५ मधील छो या गटारामंधील गाळ उचलणे व याची वाहतूक 
करणे यासाठी केले या कंत्राटातील िविहत को यापेक्षा जा त प्रमाणात गाळ 
वाहून ने याबाबत या अिनयिमततसे सकृतदशर्नी जबाबदार असणार्या सहा यक 
अिभयंता (घ.क. य.) व सबंंिधत लेख अिधकारी यांची चौकशी क न जबाबदारी 
िनि चत कर याची कायर्वाही महापािलका तरावर सु  आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणाबाबतचा अिंतम चौकशी अहवाल अ यािप प्रा त झालेला 
नाही. 

----------------- 
कोकणातील बेरोजगार उमेदवारांना शासनातील िविवध िवभागाम ये नोकरी 

लाव याचे आमीष दाखवून फसिव यात आ याबाबत 
  

(३४) *  ५७०००   ी.वैभव नाईक (कुडाळ) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील समुारे ६८ सुिशिक्षत बेरोजगार उमेदवारांना वाटगाव (ता.वाळवा, 
िज.सांगली) येथील सिचन हंिबरराव पाटील व हेमंत हनमुंतराव पाटील यांनी   
सन २०१२ ते िदनांक १६ माचर्, २०१४ या कालावधीत शासनातील िविवध 
िवभागाम ये नोकरी लाव याचे आमीष दाखवनू बनावट नेमणूकीची पत्र े देवनू १ 
कोटी ७२ लाख १७ हजार पयांना फसिवले अस याची तक्रार िदनांक २८ मे, 
२०१६ रोजी खेड (िज. र नािगरी) पोिलस थानकात ी. राजेश मोरे व अ य 
फसवणूक झाले या यक्तीनंी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर तक्रारी या अनुषंगाने पोिलसांनी या प्रकरणी चौकशी क न 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) सदर प्रकरणी िफयार्दीचे तक्रारीव न खेड पोलीस ठाणे येथे सिचन हंबीरराव 
पाटील व हेमंत हनमुतंराव पाटील यांचिव द गु हा रिज.नंबर १३६/२०१६ 
भा.दं.िव.क. ४६५, ४६८, ४२०, ३४ प्रमाणे िदनांक २८/०५/२०१६ रोजी गु हा दाखल 
झाला आहे. सदर  गु यात सिचन हंबीरराव पाटील यास िद.२८/०६/२०१६ रोजी 
अटक कर यात आली असून दसुरा आरोपी हेमंत हनमुतंराव पाटील याचा शोध 



42 

सु  असून लवकरात लवकर अटक कर याची कारवाई कर यात येत आहे. 
गु याचा तपास चाल ुआहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
उ हासनगर येथील घनकचरा यव थापन व डि पंग ग्राउंड या सम येबाबत 

  

(३५) *  ५४५९५   ीमती योती कलानी (उ हासनगर) :   स माननीय 
मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  उ हासनगर महानगरपािलकेस घनकचरा यव थापनाकिरता ‘लड फील 
साईट’ महानगरपािलका के्षत्रात उपल ध नस यामळेु तसेच लगत या पिरसरातही 
डि पंग ग्राउंडकिरता जागा उपल ध होत नस यामुळे घनकचरा यव थापनाबाबत 
फार मोठी सम या िनमार्ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस यास, सदर डि पंग ग्राउंड किरता व घनकचरा यव थापन 
प्रक पाकिरता महसूल/ कक्ष -१/ टे - ७/ एल. बी. पी. /सी. आर ११७         
िद. २१/०८/२००४ चे आदेशानसुार मौजे कांबा येथील २५ हेक्टर आगाऊ ताबा 
दे यात आलेली जागा मा. िज हािधकारी, ठाणे यांच े०४/०१/२००८ चे पत्रानसुार 
आदेश र  होऊन ताबा िमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच मौजे तळोजा येथील घनकचरा यव थापनाकिरता एम.एम.आर.डी.ए. 
कडून प्र तािवत जागा सदु्धा उपल ध झाली नसनू उ हासनगर या २० िक.मी. 
पिरसरातील शतेजमीन मालकांकडून िनिवदा मागवनू डि पंग ग्राउंडकिरता जागा 
उपल ध क न घे याचा प्रय नही िविवध तांित्रक कारणांनी अयश वी ठरला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उ हासनगर महानगरपािलकेस घनकचरा यव थापन व डि पंग 
ग्राउंड किरता जागा उपल ध क न दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 

(४) व (५) उ हासनगर महानगरपािलकेमाफर् त सवर्तोपरी प्रय न क नही 
घनकचरा यव थापनासाठी जागा उपल ध होत नस याने डिंपगं ग्राऊंडवर 
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दैनंिदन जमा होणारा घनकचरा कमी हावा या हेतनेू शहरात िनमार्ण होणार्या 
कचर्यावर प्रिक्रया कर यासाठी खाजगी अिभक यार्ं वारे महापािलकेमाफर् त 
घनकचरा यव थापन अंतगर्त खालीलप्रमाणे कायर्वाही कर यात येत आहे :- 

  घनकचर्यापासनू वीजिनिमर्ती, खतिनिमर्ती प्रक प इ यादी 
उभारणीसाठी खाजगी अिभक यार्ंमाफर् त जागेसह व जागेिवना घनकचरा 
यव थापन अंतगर्त एक्सपे्रशन ऑफ इंटरे ट ( वार याची 
अिभ यक्ती) वतर्मानपत्रात प्रिस द क न प्र ताव मागिव यात आले 
होते. याअनुषगंाने दोन प्र ताव प्रा त झाले असून याबाबत पुढील 
कायर्वाही सु  आहे. 

  शहरात िनमार्ण होणारे डिेब्रज/रॅिबड तसेच इतर बांधकामाच े टाकाऊ 
सािह य यांपासून िब्रक्स अथवा वीट इ यादी व त ु वनिव यासाठी 
जागेसह व जागेिवना घनकचरा यव थापन अतंगर्त “एक्सपे्रशन ऑफ 
इंटरे ट” ( वार याची अिभ यक्ती) वतर्मानपत्रात प्रिस द क न प्र ताव 
मागिव यात आले हाते. याअनुषंगाने दोन प्र ताव प्रा त झाले असनू 
याबाबत पढुील कायर्वाही सु  आहे. 

  उ हासनगर महानगरपािलका ह ीतील नागरी घनकचर्यातून वेगळे 
केले या ला टीक वे टपासून पायरोलायसीस ततं्रज्ञानाने इंधन तयार 
कर या या प्रक पाची पी.पी.पी. त वावर उभारणी करणे व ७ वष 
कालावधीसाठी िनगा व देखभाल करणे या कामासाठी अनभुवी 
सं थांकडून वार याची अिभ यक्ती प्रपत्र ई-िनिवदे वारे उ हासनगर 
महानगरपािलके या संकेत थळावर मागिव याबाबतची कायर्वाही सु  
आहे. 

----------------- 
कांजूरमागर् (पवूर्) येथे िसमटची िभतं कोसळून २ कामगारांचा मृ यु झा याबाबत 

(३६) *  ५५४८०   ी.अशोक पाटील (भांडूप पि चम), ी.सुिनल केदार 
(सावनेर), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी), 
ी.अ लम शखे (मालाड पि चम) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टीचंा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुंबई उपनगरातील कांजूरमागर् (पूवर्) येथील कव नगरम ये मुंबई महानगर 
प्रदेश िवकास प्रािधकरणातफ (एमएमआरडीए) ३ इमारती बांध या या कामाच े
कंत्राट पाकर्  या कंपनीला दे यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर इमारतींसाठी गांधीनगर पलूा या बाजूला भिूमगत पा या या 
टाकीच ेकाम कर यासाठी बांध यात आलेली िसमटची िभतं िदनांक ०७ मे, २०१६ 
रोजी कोसळून िभतंी या िढगार् याखाली २ कामगारांचा मृ य ुझाला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, सदर संरक्षक िभतं बांध याच े उप कंत्राट बालाजी डे हलपसर्ला 
िदलेले असतानंा या कंपनी या रिज टर न दणीवर मतृ कामगारांची न द 
नस याच ेपोलीसांनी केले या तपासात िन प न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, याप्रकरणी तपास कामाची स यःि थती काय आहे व मतृ 
कामगारां या कुटंुिबयांना कोण या व पाची नकुसान भरपाई दे यात आली वा 
दे यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) अशंत: खरे आहे.  

(२) होय.  
(३)  सदर तपासात बालाजी डे ह पसर् यांची न दणी रिज टर कांजुरमागर् पोिलस 
ठाणे यांनी जमा केले असनू याम ये मतृाची न द केली आहे. 
(४) व (५) संबंिधत क्षेित्रय सरकारी कामगार अिधकारी  यांनी अपघाता या 
िठकाणी प्र यक्ष भेट देऊन िनिरक्षण केले असता, बांधकाम मजुरांकरीता िवहीत 
केले या सुरके्ष या उपाययोजनांचे पालन न के याचे आढळून आ याने इमारत व 
इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशतीर् िनयमन) अिधिनयमांतगर्त 
िवकासक तसेच कंत्राटदार यांचे िव द िदनांक २७/०५/२०१६ रोजी प्रितबंधा मक 
आदेश (Prohibitory Order) िनगर्िमत केले आहेत. तसेच संबिंधतािव द 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशतीर् िनयमन) अिधिनयम, 
१९९६ व कंत्राटी कामगार (िनयमन व िनमुर्लन) अिधिनयम, १९७० 
अिधिनयमांतगर्त ॲडीशनल चीफ मेट्रोपोिलटन मॅिज टे्रट दादर यायालय क्र. ५ 
येथे खटले दाखल कर यात आले आहेत. 

मतृ कामगारां या नातवेाईकांना ग्णवाहीके दारे यांचे गावी 
अं यसं कारासाठी जा याकरीता तातडीने मदत हणून  . १५,०००/- दे यात 
आले, त नतंर कंत्राटदार ी. बालाजी क ट्रक्शन यांच ेतफ प्र येकी .५०,०००/- 
नुकसान भरपाई दे यात आली. तसेच कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयमातंगर्त 
यावया या नुकसान भरपाईबाबत यु इंिडया इ युर स या िवमा कंपनीकड े
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दावा कर यात आला असून सदर दा या अतंगर्त नुकसान भरपाई िमळणे 
िनणर्याधीन असताना कंत्राटदाराने मतृ कामगार कै. ी. इंद्रजीत चौहान व     
कै. ी. महेश चौहान यांचकेरीता . ८,९६,०००/- व . ८,६७,६४० चा धनादेश 
नुकसान भरपाई आयुक्त, यां या कायार्लयात जमा केलेला आहे. 

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

को हापूर महानगरपािलकेच ेवकर् शॉर्प अिधक्षक यांनी केलेला गैर यवहार 
  

(३७) *  ५४६१७   ी.राजेश क्षीरसागर (को हापूर उ तर), डॉ.सिुजत िमणचकेर 
(हातकणगंले), ी.उ हास पाटील (िशरोळ), ी.चंद्रदीप नरके (करवीर) :   
स माननीय मुख्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापूर महानगरपािलकेचे वकर् शॉप अिधक्षक एम.डी.सावतं यांनी वकर् शॉपला 
पेअरपाटर् पुरिव याचे काम आप या मजीर्तील ठेकेदारांना देणे, कमी िकंमती या 
व त ूजा त दराने खरेदी करणे तसेच आव यक नसलेले पेअर पाटर् आप या 
मजीर्तील ठेकेदाराकडून तयार क न यांची िकंमत जादा दराने अदा करणे, बूम 
वाहनाचा िगअर गरज नसतानंा जादा दराने खरेदी करणे इ यादीम ये गे या तीन 
वषार्त ४० त े५० लाखांचा गैर यवहार के याचे िनदशर्नास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सदर गैर यवहाराबाबत महासभेत मािहती देऊनही अदयापी याची 
दखल न घेता चौकशीचे कोणतेही लेखी आदेश काढ यात आलेली नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर गैर यवहाराप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे 
काय, त नसुार दोषी यक्तींवर शासन तरावर कोणती कारवाई कर यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नस यास याची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) व (२) प्रा त तक्रारी या अनुषंगाने आयुक्त, को हापूर 

महानगरपािलका यांचेकडून चौकशीची कायर्वाही कर यात येत आहे. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत  नाही. 
 

----------------- 
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िवरार येथ ेखाजगी मालकीची जिमन सरकारी दाखवून एचडीआयएल कंपनीने 

रटल हाउिसगं कीम या योजनेसाठी परवानगी घेत याबाबत 
  

(३८) *  ५४२१२   ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अिमत घोडा 
(पालघर) :   स माननीय मखु्यमंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िवरार पि चम येथील ग्लोबल िसटीतील मौजे िचखल ड गरी आिण ड गरे 
येथील आराखडयात खाजगी मालकीची ५२५ एकर अिधक २५ एकर सरकारी 
जिमन दाखवून एचडीआयएल कंपनीने मुबंइर् महानगर प्रदेश िवकास प्रािधकरण 
(एमएमआरडीए) या रटल हाउिसगं कीम या योजनेसाठी परवानगी घेतली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) वसइर्-िवरार शहर महापािलकेच े त कालीन आयकु्त, नगररचना िवभागाचे 
उपसंचालक, त कालीन िसडको प्रािधकरण आिण एचडीआयएल, ए हरशाइर्न 
डे हलपसर् आिण यां या आिकर् टेक्ट या संगनमताने खाजगी अिधक सरकारी 
जिमनीवर ४ एफएसआय देवनू टीडीआर व डीआर यां या मा यमातून २५ हजार 
कोटी पयांचा गैर यवहार के याची बाब अिलकडचे (मे २०१६ या पिह या 
पंधरवडयात) िनदशर्नास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िवरार येथील रटल हाउिसगं कीम म ये सरकारची िदशाभलू 
किरत एचडीआयएलने परवानगी घेवनू या परवानग्याचा वापर वत: या 
फायदयासाठी के  याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या प्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय यानुसार पुढे 
कोणती कारवाइर् केली  वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय. मुंबई महानगर प्रदेश िवकास प्रािधकरणाने मौजे 

ड गरे, िचखल ड गरी व बोळींज येथील मे. HDIL या िवकासकाने प्र तािवत 
केले या रटल हौिसगं योजनेस रिहवास व कमी घनता के्षत्रावर (४८२.४२ एकर) 
िद.२/२/२००९ रोजी या पत्रा वये लोकेशन िक्लअर स िदला होता. तसेच 
िद.३/६/२००९ रोजी या पत्रा वये सुधारीत लोकेशन िक्लअर स िदले होते. 
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सदर के्षत्र िद.३/७/२००९ या अिधसूचने वारे वसई-िवरार शहर 
महानगरपािलकेत समािव ट झा याने व रटल हौिसगं योजना राबिव यासाठी 
शासनाने िद.४/११/२००९ रोजी या िनगर्िमत केले या अिधसूचनेम ये वसई-िवरार 
शहर महानगरपािलकेचा समावेश नस याने िद.२५/८/२०११ रोजी या पत्रा वये 
प्रािधकरणाने सदर प्रक पास िदलेला लोकेशन िक्लअर स र  केला आहे. 
(२) वसई-िवरार महानगरपािलकेने िद.१६/७/२०१५ रोजी खाजगी जमीनीवर 
मे.HDIL यांना बांधकाम परवानगी िदलेली आहे. सदर बांधकाम परवानगी ही 
अनुज्ञये असले या मूळ चटई के्षत्राप्रमाणे (Basic F.S.I.) दे यात आलेली आहे. 
(३) मुंबई महानगर प्रदेश िवकास प्रािधकरणाने िदलेले लोकेशन िक्लअर स 
िद.२५/८/२०११ रोजी या पत्राने र  कर यात आले असून वसई-िवरार शहर 
महानगरपािलकेने मे.एच.डी.आय.एल. यांना मुळ चटई के्षत्राप्रमाणे (Basic 
F.S.I.) िद.१६/७/२०१५ रोजी अंतीम बांधकाम परवानगी िदलेली आहे. 
(४) व (५) शासनाकड ेतक्रार प्रा त झा यानंतर सदर प्रकरणाचा अहवाल, वसई 
िवरार शहर महानगरपािलका व नगर रचना संचालनालयाकडून अपेिक्षलेला आहे. 
अहवाल प्रा त झा यानतंर शासन यावर िनणर्य घेईल. तसेच सदर बांधकाम 
परवानगीबाबत मा.उ च यायालयात जनिहत यािचका क्र.२९०१/२०१५ दाखल 
असून यावर अ याप िनणर्य हावयाचा आहे. 

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