
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २६ जुलै, २०१६ / श्रािण ४, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण मां्ी 
(३) खननिमा मां्ी 
(४) राजशशष्ट्टाचार मां्ी 
(५) पयाटन मां्ी 
(६) िामगार, िौशल्य वििास,  

माजी सनैनिाांचे िल्याण मां्ी 
  

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

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

  
निी मुांबई ते गेट िे ऑफ इांडिया जलिाहतिू सेिा सुरू िरण्याबाबत 

  

(१) *  ५६६०६   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई व उपनगरातनू नवी मुींबई ववमानतळावर जलदगतीने पोहचता यावे 
म्हणनू नवी मुींबई ते गे् वे ऑफ इींडिया ककीं वा सीबीिी ते भाऊचा धक्का अशी 
जलवाहतकू सेवा सुरू करण्याचा शासनाने ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर जलवाहतुकीसाठी १०० को्ी रुपयाींची तरतदू 
करण्याचेही ठरववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलवाहतूक प्रत्यक्षात सुरु करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     नवीन भाऊचा धक्का (मुींबई) ते नेरुळ नवी मुींबई येथे जलप्रवासी वाहतूक 
सुरु करणे प्रस्ताववत आहे. 
(२) व (३) पवूण ककनारपट्टीवरील जलवाहतकू सुरु करण्यासाठी नववन भाऊचा 
धक्का येथे मुींबई बींदर ववश्वस्त (MbPT) कें द्र शासन, नेरुळ-नवी मुींबई येथे 
ससिको व माींिवा ता.असलबाग येथे महाराषर मेरी्ाईम बोिाणमाफण त जलप्रवासी 
्समणनलची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यापैकी माींिवा येथे करावयाच्या 
जलप्रवासी प्रकल्प ्समणनलच्या कामाची ननववदा ननश्श्चत झाली आहे व सदर 
काम लवकरच सुरु होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

वप ांपरी धचांचिि महानगरपाशलिेने इांद्रायणी नदीतील िोल्हापुरी 
 बांधाऱ्यामध्ये साांिपाणी सोिल्याबाबत 

  

(२) *  ५९२१५   श्री.सुरेश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आळींदी नगरपररषदेस वपण्याचे पाणी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या इींद्रायणी 
नदीतील कोल्हापुरी बींधाऱ्यामध्ये वपींपरी चचींचवि महानगर पासलकेने मैला समचित 
साींिपाणी सोिल्याचे माहे मे, २०१६ वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसाठ्यात साींिपाणी सोिल्याने आषाढी कानत णकीननसमत्त 
आळींदीस येणाऱ्या लाखो भाववकाींच्या जीववतास धोका ननमाणण झाल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पयाणवरण मींत्री याींना माहे जनू, २०१६ वा 
त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने पयाणवरण ववभागाने वपींपरी चचींचवि 
महानगरपासलकेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(३) वपींपरी-चचींचवि महानगरपासलकेवर जल (प्रनतबींध व प्रदषुण ननयींत्रण) कायदा 
१९७४ अींतगणत मा.मुख्य दींिाचधकारी याींचे न्यायालयात महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण 
मींिळामाफण त फौजदारी ख्ले (आर.सी.सी. क्र. १४४/२०००, आर.सी.सी.क्र. 
७०९/२०१६) दाखल केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदगाि तफा  तारापूर (जज.पालघर) येथील प्रस्तावित जेटीला  
स्थाननि ग्रामस्थाांचा विरोध असल्याबाबत 

(३) *  ६०४१५   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत घोिा (पालघर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींदगाव तफण  तारापूर (श्ज.पालघर) येथील श्जींदालमाफण त जे्ी उभारण्याच्या 
प्रस्तावास स्थाननक मच्छीमाराींनी व ग्रामस्थाींनी जनसुनावणीत हजारोंच्या सींख्येने 
हरकत नोंदवनू सुध्दा सदर जे्ी प्रस्तावास मेरी्ाईम बोिाणने व कें द्रीय पयाणवरण 
ववभागाने परवानगी ददल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मालवाहू जे्ीमुळे पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन त्याचा 
फ्का दाींिी, नवापूर, सातपा्ी मासेमारी बींदराींना बसणार असून मालवाहू जहाजे, 
मोठे बाजण याींच्या वाहतकूीमुळे कव, िोलने् व दालदा पध्दतीची मासेमारी 
धोक्यात येणार असल्यामुळे याबाबत ग्रामस्थाींनी राषरीय हररत लवादाकि ेतक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनुसार दोषी 
कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राषरीय हररत लवादाकि ेप्रकरण न् यायप्रववषठ असून न्यायननणणय 
प्रलींबबत आहे. 

----------------- 
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बदलापूर नगरपाशलिा हद्दीमधील िुळगाि येथे राबविण्यात आलेल्या 
(बी.एस.यु.पी.) शहरी गररबाांसाठी घरिुल योजनेबाबत 

  

(४) *  ५३९९८   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल््यातील बदलापूर नगरपासलका हद्दीमधील कुळगाव येथे शहरी 
गररबाींसाठी राबववण्यात आलेल्या (बी.एस.यु.पी.)  घरकुल योजनेचे बाींधकाम 
ननकृष् दजाणचे झाले असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे 
तसेच लाभाथी ननविीमध्ये ननकष िावलून ननवि करण्यात आल्याचे          
माहे जनू, २०१६ मध्ये ननदशनाणस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, बी.एस.यु.पी. योजनेच्या ठेकेदार व आचथणक गैरव्यवहार करणाऱ्या 
नगरपासलकेच्या अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) या प्रकरणी श्जल्हाचधकारी ठाण याींना सखोल 
चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे सूचीत केले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या प्रस्तावित सुधाररत वििास आराखड्यात मैदानाांचे 

आरक्षण उठविण्याचे प्रस्तावित िेल्याबाबत 

(५) *  ५३८०९   अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), अिॅ.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अबू आजमी 
(मानखदूा शशिाजीनगर) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या सन २०१४-३४ च्या प्रस्ताववत सुधाररत ववकास आराखड्यात 
मैदानाींवरचे आरक्षण उठववण्याचे प्रस्ताववत केले असल्याचे ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एनिीझेि मधील २१०० हेक््र, पयण् न ववभागाचे ५०० हेक््र, 
समठागराींची २६० हेक््र व बीपी्ीची १४० हेक््र अशी एकूण ३००० हेक््र जसमन 
परविणा-या घराींसाठी आरक्षणमुक्त करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आरक्षक्षत भूखींिाींवर असलेल्या झोपिपट्टयाींचा पनुववणकास 
करून बबल्िराींना ववक्रीसाठी घरे उभारता येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपासलका दत्तक भूखींि परत घेत असताना मैदानाींसाठीचे 
आरक्षक्षत भूखींि बबल्िराींना ववकास करण्यासाठी देण्यामागे शासनाची नेमकी 
भूसमका काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने प्रारुप ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीसह पनुणप्रससध्द केलेल्या सन  २०१४-३४ च्या सुधाररत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सन १९९१ च्या ववकास आराखड्यामधील ज्या ना ववकास 
क्षेत्राचा समावेश नैसचगणक क्षते्र ेम्हणनू करण्यात आला आहे ते क्षेत्र वगळून ना 
ववकास क्षेत्रामधील मैदानाींचे आरक्षण काढण्याचे प्रस्ताववत केलेले आहे. तथावप 
प्रससध्द प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये  अशा ना ववकास क्षेत्राचा 
ववकास करताना ठराववक क्षेत्र मोकळ्या जागाींसाठी ठेवण्याची तरतदू देखखल 
प्रस्ताववत केली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने पनुणप्रससध्द केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास 
योजना अहवालामध्ये ना ववकास क्षेत्रामधील ३००० हेक््र जागा ना ववकास 
क्षेत्रासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतदूीनुसार उपलब्ध होव ू शकेल असे प्रस्ताववत 
करणेत आलेले आहे. तथावप, त्याकररता भूखींि क्षेत्राची अ् ककमान ४.०० हेक््र 
इतकी प्रस्ताववत करणेत आलेली आहे. तसेच त्यामधील २५ ्क्के जागा 
सावणजननक मोकळ्या जागा म्हणनू तसेच सींस्थात्मक क्षते्र ८ ्क्के, सामाश्जक 
सुववधा क्षेत्र ८ ्क्के, सवणसमावेशक गहृननमाणणासाठी २५ ्क्के व जमीन 
मालकास ववकासासाठी ३४ ्क्के या प्रमाणे ववकास करण्याबाबत बींधनात्मक 
तरतूदी प्रस्ताववत करणेत आलेल्या आहेत. सबब ३००० हेक््र जमीन 
परविणाऱ्या घराींसाठी आरक्षणमुक्त रादहल असे पणूणत: प्रस्ताववत नाही. 
त्याचप्रमाणे सदरचा आराखिा हा प्रारुप आराखिा असून बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेकिून नागरीकाींच्या सूचना/हरकतीसाठी प्रससध्द करणेत आलेला 
आहे. प्राप्त सूचना / हरकती ववचारात घेवून वैधाननक कायणवाही पूणण होवून 
आराखिा महानगरपासलकेकिून शासनाने मान्यतेसाठी सादर झाल्यानींतर 
गुणवत्तेनसुार या प्रकरणी शासनाकिून अींनतम ननणणय सींकश्ल्पत रहाणार आहे. 
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(३) सन १९९१ च्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्येही आरक्षक्षत खलु्या 
क्षेत्राच्या अनतक्रसमत भागावर तसेच ना ववकास क्षेत्रामध्येही झोपिपट्टी पुनववणकास 
योजना राबववणेच्या तदतदूी आहेत. बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने पुनणप्रससध्द 
केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्येही त्या धतीवर 
झोपिपट्टी पनुवणसन योजना राबववण्याच्या तदतूदी प्रस्ताववत केलेल्या आहेत. 
(४) अशी बाब नसल्याने शासनाच्या भूसमकेबाबत प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुांबईत विविध मोबाईल िां पनयाांनी सुमारे २ हजार ७०२  
अनधधिृत टॉिर उभारले असल्याबाबत 

  

(६) *  ५३७५८   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), ॲि.िारीस 
पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मुींबईत ववववध मोबाईल कीं पन्याींनी सुमारे २ हजार ७०२ अनचधकृत ्ॉवर 
उभारले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार अनचधकृत 
मोबाईल ्ॉवर उभारणा-या कीं पन् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचचका        
क्रमाींक २०४३/२०१४ व २०४७/२०१४ मधील दद. ११.०९.२०१४ व १२.०९.२०१४ 
रोजीच्या आदेशानुसार, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस मोबाईल ्ॉवर सीलबींद करणे 
तसेच वीज पुरवठा खींिीत करण्यास मनाई आहे.       
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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दादर, प्रभादेिी (मुांबई) येथील खेि गल्लीतील रदहिाशाांना  
घराचा ताबा शमळण्याबाबत 

  

(७) *  ६२६३४   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर, प्रभादेवी (मुींबई) येथील खेि गल्लीतील ५० रदहवाशी असलेली लाल 
चाळ सन २००५ मध्ये तोिून तेथील रदहवाशाींना कुलाण द्ळकनगर येथील सींक्रमण 
सशबबरात स्थलाींतर करुन ११ वषे होऊन गेली असतानाही ववकासकाने रदहवाशाींना 
घराचा ताबा न ददल्यामुळे चाळकरी अदयापही सींक्रमण सशबीरात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन घराचा ताबा देण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ्या ववकासकावर कोणती कारवाई केली आहे, 
(३) तसेच चाळीतील रदहवाशाींना त्याींच्या घराचा ताबा देण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१), (२), (३) व (४)  दादर-प्रभादेवी (मुींबई) येथील लालचाळ 
या मालमत्तेच्या  पुनणववकासाकररता मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरणचना 
मींिळाव्दारे दद.२९.७.२०१६ रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे व 
ऑगस््, २००६ मध्ये येथील रदहवाश्याींना म्हािाच्या सींक्रमण सशबीरामध्ये 
स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. 
      ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या  ननयम  ३३ (७) नुसार शासनाने 
भािकेरु/रदहवाशी याींना देय असलेले च्ई क्षेत्रफळ २२५ चौ.फू्ावरुन ३०० चौ.फू् 
केल्याने इमारतीच्या नकाशामध्ये बदल करुन त्यास म्हािाकिून सुधाररत      
ना-हरकत प्रमाणपत्र ददनाींक ४.१२.२००९ रोजी प्राप्त झाले व महानगरपासलकेकिून 
ददनाींक ११.८.२०१० रोजी आरींभ प्रमाणपत्र प्राप्त झाले व कामास सुरुवात 
करण्यात येवनू ८ मजल्याींपयतंचे बाींधकाम पूणण करण्यात आले. ववकासकाने 
लगतची समळकत सींपाददत केल्याने अींनतम भूखींि क्र.१०१५ व १०१६ याींचे 
एकबत्रकरणाचा प्रस्ताव सादर करुन म्हािाकिून त्यास ददनाींक ५.१०.२०१५ रोजी 
ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे व ववकासकाने समळकतीचे एकबत्रकरण 
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(amalgamation) व ९ व्या मजल्याच्या कामाचे आरींभ प्रमाणपत्र प्राप्त 
करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकि ेअजण सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास 
मान्यता समळाल्यापासून ६ मदहन्यात ९ व्या मजल्याचे बाींधकाम  पूणण करण्यात 
येईल व इमारतीचे भागश: अचधवास प्रमाणपत्र प्राप्त करुन लाल चाळीतील 
रदहवाश्याींना नवीन इमारतीमध्ये पनुवणससत करण्यात येईल असे ववकासकाने 
कळववले आहे. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या वििास आराखड्यातनू 
 चैत्यभूमीचे आरक्षण हटविण्यात आल्याबाबत 

  

(८) *  ५४२६०   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेने सन २०१४-२०३४ या कालावधीसाठी माहे मे, २०१६ 
मध्ये प्रससध्द केलेल्या ववकास आराखड्यात इींद ू समलच्या जागेवर िॉ.बाबासाहेब 
आींबेिकर याींचे आींतरराषरीय दजाणचे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याच्या 
कारणास्तव या शहराच्या आयसी २७ या तक्त्यात चतै्यभूमीचे आरक्षण बदलले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चैत्यभूमी हे आींबेिकरी जनतेसाठी महत्वाचे पे्ररणास्थळ असून 
नवीन ववकास आराखड्यात ही ओळख पुसून इतर सामाश्जक सुववधा असे नाव 
बदलून थे् आींबेिकरी जनतेच्या भावनाींशी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून चतै्यभूमीचे आरक्षण 
अबाचधत ठेवण्याच्या दृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अशी बाब नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपासलका क्षेत्राच्या सन १९९१ च्या मींजूर ववकास 
आराखड्यामध्ये चैत्यभूमी असे नामननदेशन नाही. बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
ददनाींक २७.५.२०१६ रोजी पुनणप्रससध्द केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये चतै्यभूमीची जागा इतर सामाश्जक सुववधा यासाठी नामननदेसशत 
करणेत आलेली आहे. त्यामुळे मुींबई महानगरपासलकेच्या ववकास आराखड्यातून 
चैत्यभूमीचे आरक्षण ह्ववलेले आहे, अशी वस्तशू्स्थती नाही. 
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(३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने प्रारुप सुधाररत ववकास आराखिा हा 
नागररकाींच्या सूचना/हरकतीसाठी पनुणप्रससध्द केलेला आहे. नागररकाींकिून प्राप्त 
सूचना/हरकतीींबाबत वधैाननक कायणवाही करुन प्रारुप सुधाररत आराखिा बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेकिून शासनास सादर झालेनींतर या सींदभाणतील सूचना/हरकती 
ववचारात घेवनू शासनाचा अींनतम ननणणय सींकश्ल्पत रादहल. 

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

शासनाच्या नागरी िस्ती धोरणात सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(९) *  ५८९१८   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समधृ्द वसाहत ्ाऊनशीप प्रकल्पाच्या माध्यमातून उच्च दजाणच्या 
नागरी सुववधा, आचथणक दबुणल उत्पन्न घ्कासाठी परविणारी घरे उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी नागरी वस्तीच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा ननणणय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर धोरणातील सुधारणाींचे थोिक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने सन २००४ मध्ये ववशेष नगर वसाहत योजना सुरु केली 
असून त्या अींतगणत आतापयतं ककती प्रकल्प मींजूर झाले आहेत तसेच या 
योजनेला अल्प प्रनतसाद समळाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अल्प प्रनतसाद समळण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) प्रादेसशक योजनाींच्या क्षेत्रात उपलब्ध जसमनीचा नतच्या कमाल ववकसन 
क्षमतेनसुार उपयोग करुन घेणे, घराींचा पुरवठा वाढववणे, प्रकल्पाींकरीता 
ववननयमाींमध्ये सु्सु्ीतपणा व कायणपध्दतीमध्ये स्पष्ता आणणे, ववकसन योग्य 
वापर ववभागाकरीता वप्रसमयम आकारणीसह एक समान च्ई क्षेत्र ननदेशाींक 
अनुजे्ञय करणे, वप्रसमयम आकारणी करुन वाढीव च्ई क्षेत्र ननदेशाींक अनुजे्ञय 
करणे, प्रकल्पात सोई सुववधाकरीता प्रमाणके ननश्श्चत करणे, प्रनत हेक््री ३०० 
वकृ्ष लागवि बींधनकारक करणे, प्रकल्प क्षेत्र व जवळील बस स््ेशन, िपेो पयतं 
सावणजननक वाहतकू प्रणाली ववकससत करणे, अनुजे्ञय होणाऱ्या बाींधकाम क्षेत्रापकैी 
२० % बाींधकाम क्षेत्र आचथणकदृषाया दबुणल घ्क व अल्प उत्पन्न ग्ाींसाठी ३० 
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ते ५० चौ.मी. क्षेत्राच्या सदननका बाींधणेचे बींधन घालणे, राज्यात नगर वसाहत 
प्रकल्पाींच्या माध्यमातनू शासनास खचण न करता स्मा ण् सस्ी सारख्या सोई 
असलेल्या समधृ्द वसाहती ववकससत होणे व प्रकल्प प्रवतणकाींच्या जबाबदाऱ्या 
यामध्ये स्पष्ता आणणे या अनषुींगाने सुधारणा प्रस्ताववत आहेत. 
(३) सन २००५ नींतर सुमारे १० वषाणच्या काळात सींपूणण राज्यात केवळ ३५ ववशेष 
नगर वसाहत प्रकल्पाींना शासनाकिून लोकेशनल श्क्लअरन्स प्रकल्प प्रवतणकाींनी 
घेतलेले आहे. 
(४) प्रादेसशक योजना क्षेत्रात ववशेष नगर वसाहत क्षेत्रा बाहेर इतरत्र सन २०१३ 
मध्ये मींजूर प्रमाखणत ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली नुसार १.२० ते 
१.४० च्ई क्षेत्र ननदेशाींक समळत असल्याने ववकासकाींचा जागेचा वापर बदल 
करण्याकि े जास्त कल ददसून येतो. तसेच जागेचा वापर बदल केल्यानींतर 
सोयीसुववधाींवर ववकासकास जास्त खचण करावा लागत नाही. याऊल् ववशेष नगर 
वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात ना ववकास ववभागामध्ये ५० ्क्के क्षेत्र खलेु ठेवनू उवणरीत 
५० ्क्के क्षेत्रावर आवश्यक सोयीसुववधा व सावणजननक उपयोगाची आरक्षणे 
प्रस्ताववत करुन ववशषे नगर वसाहत प्रकल्प राबववणे आवश्यक असल्याने 
ववकासकास बाींधकामासाठी उपलब्ध क्षेत्र अपुरे राहते. यासशवाय प्रकल्प क्षेत्रात 
सवण सेवा सुववधा प्रकल्प प्रवतणकाने पुरववणे, त्याींची देखभाल करणे, ववशषे नगर 
वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात आचथणक दृषाया दबुणल घ्क व अल्प उत्पन्न घ्काींसाठी 
घरे बाींधणेचे बींधन असणे, इत्यादी ववशेष नगर वसाहत प्रकल्पात प्रकल्प 
प्रवतणकाींवर असणाऱ्या जबाबदाऱ्या ववचारात घेता, या प्रकल्पासाठी कमी क्षेत्र व 
च्ई क्षेत्र ननदेशाींक कमी प्रमाणात अनुजे्ञय होत असल्याने ववशेष नगर वसाहत 
प्रकल्पाींना अल्प प्रनतसाद समळत असल्याचे ददसून येते. 

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

विक्रोळी (पिूा), मुांबई येथील िननमिार नगर ि टागोरनगर या म्हािा 
िसाहतीमधील मल:ननस् सारण िादहनीबाबत 

  

(१०) *  ५७३९०   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रोळी (पवूण), मुींबई येथील कन्नमवार नगर व ्ागोरनगर या म्हािा 
वसाहतीमधील ५५ वषाणपूवीची मल:ननस् सारण वादहनी  जीणण झाल्याने नववन 
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मोठी मल:ननस् सारण वादहनी ्ाकण्यासाठी येणारा खचण म्हािाने 
महानगरपासलकेकि े भरलेला आहे. तथावप, सदर मल:ननस् सारण वादहनी 
शासनाच्या नावे असलेल्या न.भु.क. ६५७ या भूखींिातनू जात असल्याने 
महानगरपासलकेने  महसुल ववभागाकि े ना हरकत प्रमाणपत्र समळणेचा प्रस्ताव 
सादर करुन तीन वषे झाले. तरी अदयाप ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले 
नसल्याची बाब माहे मे, २०१६ दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मल:ननस् सारण वादहनी अभावी नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
असून यास जबाबदार असणाऱ्या अचधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) न.भु.क्र. ६५७ या भूखींिातनू जात असलेल्या १८.३० मी्र रुीं दीच्या 
प्रस्ताववत ववकास ननयोजन रस्त्यावर मलनन:सारण वादहनी ्ाकण्यासाठी 
आवश्यक असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीचा प्रस्ताव श्जल्हाचधकारी, मुींबई 
उपनगर याींच्याकि ेमहापासलकेमाफण त सादर करण्यात आला आहे. सदर दठकाणी 
ववना आकार ससवरेज पाईप लाईन ्ाकण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस क्षेत्र 
देण्याबाबत श्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी महसुल ववभागाकि े मागणदशणन 
माचगतले असून, सदर प्रस्तावावर महसुल ववभागामाफण त कायणवाही सुरु आहे. 

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

जयशसांगपूर (जज.साांगली) नगरपाशलिेत एलईिी 
 पथददिे योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(११) *  ५८७३३   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जयससींगपूर (श्ज. साींगली) नगरपासलकेत एलईिी पथददवे योजनेत एक को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे मे, २०१६ च्या सुमारास ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशा स्वरुपाची तक्रार श्जल्हाचधकारी, कोल्हापूर याींना 
प्राप्त झाली हे खरे आहे. 
(२) याबाबत श्जल्हाचधकारी कोल्हापूर याींचेमाफण त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांजनविहीरे (ता.भिगाि, जज.जळगाि) येथील तत्िालीन ग्रामसेििाने  
ननमाल भारत योजनेत िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१२) *  ६१४६४   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींजनववहीरे (ता.भिगाव, श्ज.जळगाव) येथील तत्कालीन ग्रामसेवक वासुदेव 
रामससींग पारधी व ग्रामस्थ सींभाजी ववश्वासराव पा्ील याींनी सींगनमत करून 
शासनाच्या ननमणल भारत योजनेत गैरव्यवहार करून सुमारे सािचेार लाख 
रुपयाींचा अपहार केल्याप्रकरणी ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
भिगाव पोसलस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपींचायत अींजनववहीरे वासुदेव रामससींग पारधी व 
ग्रामस्थ सींभाजी ववश्वासराव पा्ील अशाींनी सींगनमत करुन सरपींच आनींदा 
देवचींद सभल याींचे दस्तएवैजाींवर अींगठे घेवनू शासनाकिून ननगणमीत चेक मधील 
रक्कम रुपये ४,४१,६००/- चा स्वत:चे फायदयासाठी अपहार करुन शासनाची 
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फसवणकू केल्या  बाबतची तक्रार प्राप्त झाल्याने दद.१८/०५/२०१६ रोजी भिगाींव 
पोलीस स््ेशनला तीनही आरोपीींववरुध्द भाग-५, गु.र.नीं.६६/२०१६ भा.दीं.वव.कलम 
४२०, १२०(ब), ४०६, ४०९, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
     दाखल गुन््यात उपलब्ध ठोस पुराव्यावरुन आरोपीींना अ्क केली असता 
त्याींना सत्र न्यायालयाकिून जासमन मींजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान 
गुन््याशी/घ्नेशी ननगिीत साक्षीदाराींना ववचारपूस केली आहे. गुन््यात आणखी 
सखोल तपास करुन आरापी ववरुध्द सींबींधीत न्यायालयात दोषारोप पत्र 
पाठववण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.  
(३)  प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

नाशशि येथे पयाटन सांचालनालयाचे प्रादेशशि  
िायाालय ननमााण िरण्याबाबत 

  

(१३) *  ५७७६९   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसननर) :   सन्माननीय पयाटन 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने नव्याने पयण् न धोरणाची आखणी व अींमलबजावणी 
करण्यासाठी पयण् न सींचालनालय ननमाणण करण्याचा ननणणय घेतला असून पयण् न 
क्षेत्रात अगे्रसर असलेल्या नासशक श्जल््याला प्रादेसशक कायाणलयाच्या यादीतून 
वगळण्यात आल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नासशक श्जल््याच्या ववकासाच्या दृष्ीने सदर दठकाणी पयण् न 
सींचालनालयाचे प्रादेसशक कायाणलय ननमाणण केले जावे अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्रयाींकि ेलेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) दद. १२/४/२०१६ च्या शासन ननणणयाव्दारे पयण् न 
सींचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून त्या अींतगणत नागपूर, औरींगाबाद, 
अमरावती, पुणे व ससींधुदगुण येथे प्रादेसशक कायाणलयाची स्थापना करण्यात आली 
आहे. यात नासशकचा समावेश करण्यात आला नव्हता. 
(२), (३) व (४) होय. अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली असून ती 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

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

शमरज शहरातील रा ाम्हणपुरी येथील जजलेबी चौि ते शशिनेरी चौि  
या रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ६१७७२   श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली-समरज-कुपवाि महानगरपासलका क्षेत्रातील समरज शहरातील ब्राम्हणपुरी 
येथील श्जलेबी चौक ते सशवनेरी चौक हा रस्ता सुश्स्थतीत असताना पुन्हा याच 
रस्त्याचे िाींबरीकरणाचे काम करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याची 
बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशणनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशीनसुार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) याबाबत वस्तुश्स्थतीदशणक अहवाल सादर 
करण्याचे श्जल्हाचधकारी, साींगली याींना सूचचत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ििाळा - घाटिोपर - ठाणे - िासारिििली मेरो रेल्िे मागा तसेच  
तळोजा ते िल्याणफाटा मेरो रेल्िे प्रिल्पाबाबत 

  

(१५) *  ५४५१४   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विाळा-घा्कोपर-ठाणे-कासारविवली मेरो रेल्वे मागाणच्या प्रकल्पास       
मा. मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक ०४ जनू, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मींजुरी ददली 
असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळोजा ते कल्याणफा्ा मागे सशळ, िोंबबवली ते कल्याण मेरो 
रेल्वे सुरु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरचा मेरो रेल्वे प्रकल्पाबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने मुींबई महानगर प्रदेशामध्ये 
वाढणारी लोकसींख्या, रोजगार तसेच जमीन वापर (Land Use) यातील सींभाव्य 
बदल, ववकास याींचा सखोल अ्यास करुन सन २००८ मध्ये तयार केलेल्या 
सवणकष पररवहन अ्यासानसुार तळोजा ते ददवा जींक्शन दरम्यान मेरो रेल    
वषण २०३१ च्या नींतर प्रस्ताववत आहे. 
     तसेच ऐरोली-कळवा हा उपनगरीय रेल्वे प्रकल्प मुींबई नागरी पररवहन 
प्रकल्प-३ (MUTP-३) च्या अींतगणत रेल्वेमाफण त अमींलबजावणी करण्याचे 
प्रस्ताववत असून कल्याण, िोबबींवली आखण ददवा जींक्शन ही स्थानके नवी 
मुींबईशी जोिली जातील. त्यामुळे ठाणे स्थानकावरील गदी कमी होण्यास मदत 
होईल. सवकंष पररवहन अ्यासाच्या सशफारशी या ननयोजनबध्द पध्दतीने आखण 
ननधी उपलब्धतेनुसार ्प्प्या्प्याने करण्याचे ननयोश्जत आहे. 

----------------- 
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औद्योधगि साांिपाणी प्रकक्रया प्रिल्पातून ननमााण होणाऱ्या गाळापासून िीज ि 
पाणी ननमााण िरण्याच्या प्रिल्पास परिानगी देण्याबाबत 

  

(१६) *  ६१३९३   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  इचलकरींजी शहरातील औदयोचगक साींिपाणी प्रकक्रया प्रकल्पातून ननमाणण 
होणाऱ्या गाळापासून वीज, पाणी, राख आखण उषणता ननमाणण करण्याच्या 
प्रकल्पास परवानगी देण्याची मागणी इचलकरींजी नगरपासलकेने माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकल्पामुळे इचलकरींजी नगरपासलकेची दरवषी १ ते दीि 
को्ी रूपये बचत होणार असून या प्रकल्पासाठी बबल गे्स ्फौंिशेन या सींघ्नेने 
५० ्क्के अथणसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी दशणववली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, उवणरीत ५० ्क्के अथणसहाय्य वैसशष्यपूणण वा अमतृ योजनेतून 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन 
शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 

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

िहाण ू(जज.पालघर) नगरपररषदेत एलईिी ददिे  
खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१७) *  ५९५३५   श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहाण ूनगरपररषदेने सन २०१२ ते २०१४ दरम्यान केलेल्या रु. ६० को्ीींच्या 
ववकास कामाींचा अहवाल सादर करुन एका एलईिी नगाची ककीं मत प्रत्यक्ष 
बाजारभाव मूल्यानुसार  रुपये ७ ते ८ हजार असताना रुपये २६,०००/- प्रमाणे 
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खरेदी केल् यामुळे एलईिी ददवे खरेदीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे तसेच 
शासनाचा ४.५ को्ी रुपयाचा वॅ्  भरलेला नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार 
नगरपररषदेतील अचधकारी व ठेकेदार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
     या स्वरुपाची तक्रार श्जल्हाचधकारी, पालघर याींना प्राप्त झाली आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने श्जल्हाचधकारी, पालघर याींचेकिून चौकशीची 
कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालघर जजल््यातील वपड्िो औद्योधगि िसाहतीतील ननशाांत अरोमा या 
रासायननि िां पनीला आग लागल्याबाबत 

  

(१८) *  ५९७७३   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर श्जल््यातील वपड्को औदयोचगक वसाहतीतील ननशाींत अरोमा या 
रासायननक कीं पनीला ३ जनू, २०१६ रोजी दपुारी आग लागल्याने कीं पनीसह इतर 
तीन कीं पन्या व कीं पनीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या भरवािपािा येथील २० ते 
२५ घरे आगीत जळून खाक झाल्याची घ्ना घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, आगीत नकुसान झालेल्या आपदग्रस्ताींना कीं पनी व्यवस्थापनाने 
कोणती मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, पालघर श्जल््यात वारींवार कीं पन्याींमध्ये लागणाऱ्या आगीच्या 
घ्ना रोखण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मे. ननशाींत अरोमाज ् या कारखान्यात दद.०३/०६/२०१६ रोजी लागलेल्या 
आगीत लगतच्या मे.डिलक्स ररसायकसलींग व मे. ॲक्युरे् रान्सफॉमणर या दोन 
कारखान्याींचे नकुसान झाले. 
     सदर आगीमुळे भरवािपािा येथील घराींचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. 
(२) होय. औदयोचगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालय, पालघर याींनी सदर 
घ्नेची चौकशी केली आहे. 
(३) सदर आगीमध्ये कोणतीही व्यक्ती जखमी अथवा मतृ झालेली नसल्यामुळे 
आपदग्रस्ताींना मदत देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) आगीच्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी तसेच आगीमुळे मालमत्तेचे होणारे 
नुकसान कमी होण्यासाठी कामगाराींना अग्नीशमन प्रसशक्षण देण्यात येते. तसेच 
रासायननक कारखान्यात आगीबाबत वेळोवेळी मॉकड्रील्स सुध्दा घेण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

एमएमआरिीए क्षे्ातील आठ मुख्य मेरो मागाांना पूरि  
आणखी चार निीन िॉररिॉर मागाांच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(१९) *  ६१४१९   श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूा), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), िॉ.शशशिाांत खेििेर 
(शसांदखेि राजा), श्री.रुपेश म् हा् े (शभिांिी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रादेसशक ववकास प्राचधकरण (एमएमआरिीए) क्षेत्रातील आठ 
मुख्य मेरो मागानंा पूरक असे आणखी चार नवीन कॉररिॅार मागाणचा प्रस्ताव 
तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाला केव्हा मान्यता देण्यात येणार आहे व सदर 
प्रस्तावाच्या अींमलबजावणीसाठी कोणती तरतदु करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई मेरोच्या प्रस्ताववत १७२ ककमी 
लाींबीच्या माचगणकाींच्या बहृत आराखियात काही प्रमाणात सुधारणा करून 
त्यामधील ४ मेरो मागांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 
       यापैकी मेरो मागण -२ अ ददहसर (पवूण) -िी.एन. नगर (लाींबी. १८.६० 
कक.मी.  व १७ स्थानके) व  मेरो मागण -७ अींधेरी (पवूण) - ददहसर (पूवण)  (लाींबी 
१६.५० कक.मी. व १६ स्थानके) या दोन मेरो मागांना ददनाींक १७ ऑक््ोबर २०१५ 
रोजी शासनाची मान्यता देण्यात आली असून प्रत्यक्ष अींमलबजावणीचे काम सुरु 
झाले आहे.  तसेच मेरो मागण -२ ब - िी.एन.नगर - मींिाले (लाींबी २३.६४३ 
कक.मी. व २२ स्थानके)  व  मेरो मागण - ४ विाळा-घा्कोपर-मुलूींि-ठाणे-
कासारविली (लाींबी ३२.३२  कक.मी. व १४ स्थानके) या दोन मेरो मागाणच्या 
सववस्तर प्रकल्प अहवालास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने मान्यता 
ददली असून सदर दोन माचगणकाींस  शासनाची मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव 
तपासण्यात येत आहे. 

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

नागपूर येथे ररलायनस िां पनीतफे िेबल टािण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या 
खड्यात पिून दोन िषीय मुलीचा झालेला मतृ्य ू

  

(२०) *  ५८४५२   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे ररलायन्स कीं पनीतफे केबल ्ाकण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या 
खड्यात पिून दोन वषीय मुलीचा मतृ्यु झाल् याची घ्ना ददनाींक ६ माचण, २०१५ 
रोजी घिली असून उक्त प्रकरणी सीताबिी पोलीस स् े्शनमध्ये सदर 
कीं पनीववरुध्द १४ मदहन्याींनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या दघुण् नेतील मुलीींच्या कु्ुींबबयाींना ररलायन्स कीं पनीने कोणती 
मदत केली तसेच कीं पनी व्यवस्थापनावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) ररलायन्स श्जओ कीं पनीतफे मतृक मुलीच्या पालकाींना आचथणक मदत 
ददल्याबाबतचे कोणतेही कागदपत्र ेसादर केलेली नसून सदर कीं पनीवर ससताबिी 
पोलीस स््ेशन, नागपूर येथे गुन्हा क्र.१८६/१६ कलम ३०४ अ, १७६, ५०६ भादींवव 
प्रमाणे दद. ०२/०५/२०१६ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा पोलीस 
तपासावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चेंबूर (मुांबई) येथील सुमननगर येथे राहणाऱ्या  
मदहलेची िरण्यात आलेली हत्या 

  

(२१) *  ५७२७९   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चेंबूर (मुींबई) येथील सुमननगर येथे राहणाऱ्या िीमती कररषमा माने या 
मदहलेची कुलाण रेल्वे स््ेशन पररसरात भररस्त्यावर चाकूने वार करुन हत्या 
करण्यात आल्याचे ददनाींक २५ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील नागररकाींमध्ये भीतीचे वातावरण ननमाणण झाले 
असल्यामुळे उक्त प्रकरणी आरोपीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
     तथावप, सदरची घ्ना ददनाींक २४ मे, २०१६ रोजी अण्णाभाऊ साठे 
बब्रजच्या खाली, सुमन नगर वाहतकू शाखेच्या समोरील फु्पाथवर, चेंबुर या 
दठकाणी घिली आहे.            
(२) सदर प्रकरणी नेहरु नगर पोलीस स््ेशन येथे गु. र. क्र. ११०/१६ भा. द. वव. 
कलम ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये एका आरोपीस अ्क करण्यात 
आलेली असून गुन्हा तपासाचधन आहे. 
 



21 

     नमूद घ्ना घिलेल्या पररसरातील नागररकाींमध्ये सभतीचे वातावरण 
ननमाणण झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील, मालाि (पिूा) येथील पजश्चम द्रतुगती महामागााखालील  
भुयारी मागााच्या रुां दीिरणाबाबत 

  

(२२) *  ५४८९३   श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालाि (पवूण) मुींबई येथील रेल्वे स्थानकावरुन मालाि पवेूकिील ददींिोशी, 
कुरार श्व्हलेजकि े येणाऱ्या जाणाऱ्या रहदारीची समस्या सोिववण्यासाठी पश्श्चम 
द्रतुगती महामागाणखालील भूयारी मागाणच्या रुीं दीकरणाचे प्रलींबबत काम         
माहे जनू, २०१६ मध्ये सुरु करण्याचे आश्वासन मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी    
ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी ददले होते, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, उक्त भुयारी मागण सुरु करण्याच्या दृष्ीने माहे जनू, २०१६ 
अखेरपयतं शासनातफे कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) अदयाप, शासनाने याबाबत कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर भूयारी मागाणचे काम माहे जनू २०१६ अखेर पयतं सुरु 
करण्याच्या दृष्ीने प्राचधकरणातफे ई-ननववदा पध्दतीने ननववदा माहे मे, २०१६ 
मध्ये मागववण्यात आल्या होत्या. तथावप, फक्त दोनच ननववदा प्राप्त झाल्याने 
सदर ननववदा रद्द करण्यात येऊन श्व्दतीय ननववदा सूचनेव्दारे दद.१५ जुलै, २०१६ 
पयतं पनुश्च: ननववदा मागववण्यात आल्या असून त्यानींतर कीं त्रा्दाराची नेमणकू 
करुन पावसाळा अखेरपयतं कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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मुांबई येथील धारािीतील िाळा किल्ला येथील म्हािाच्या  
सांक्रमण शशबबरातील घरे वििण्यात आल्याबाबत 

(२३) *  ५५९११   प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई येथील धारावीतील काळा ककल्ला येथील म्हािाच्या सींक्रमण सशबबरातील 
घरे ववकण्यात आल्याप्रकरणी धारावी पोसलसाींनी तीन आरोपीींना अ्क केली 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) याबाबत धारावी पोलीस ठाणेस गु.र.क्र. १६५/१६ कलम ४२०, ४६७, ४६८, 
४८१, ५०४, ५०६, ३४१, ३४ भादींवव अन्वये दद. २६/०४/२०१६  रोजी गुन्हा नोंद 
करण्यात आला असून सदर गुन्हयात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
      सदरहू प्रकरण तपासाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मे.दद लक्झरी हॉशलिजे या िां पनीने महाराष्ट्र पयाटन वििास  
महामांिळाचे १७ िोटी रुपये थिविल्याबाबत 

(२४) *  ५८७३५   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अशमत घोिा (पालघर), िॉ.शशशिाांत खेििेर 
(शसांदखेि राजा), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली 
पूिा), श्री.विलासराि जगताप (जत), श्री.सुभाष उफा  पांडितशेठ पाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय पयाटन मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) महाराषर पयण् न ववकास महामींिळाने चालववण्यासाठी घेतलेल्या “िके्कन 
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ओिीसी” या आरामदायी रेनची जबाबदारी ददल्लीतील मे.दद लक्झरी हॉसलिजे या 
कीं पनीकि ेसन २०११ मध्ये सोपववण्यात होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कीं पनीला सन २०११ ते २०१४ असे तीन वषाणचे कीं त्रा् 
देताना ननयमानुसार देय असलेली अनामत रक्कम महाराषर पयण् न ववकास 
महामींिळाने घेतलेली नसून सदर कीं पनीने महामींिळाचे १७ को्ी रुपयाींची रक्कम 
थकवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त सेवेसाठी मध्य रेल्वेला देय असलेली कोायावधी रुपयाींची रक् कम 
महामींिळाने आपल्या नतजोरीतून अदा केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
     सदर कीं पनीस िके्कन ओडिसी गािी हींगामातील काही आठवि ेचालववण्यास 
ददली होती. 
(२) सदर कीं पनीकि ेअनामत रकमेपो्ी रु. १५० लाख इतक्या रकमेची मागणी 
केली होती. त्या पैकी रु.१२४ लाख इतक्या रकमेचा भरणा झाला. या कीं पनीने 
रक्कम रु.१६९२.६१ लाख इतकी रक्कम थकवली आहे. 
(३), (४) व (५) होय. 
       सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी महामींिळाने न्यायालयात ववववध 
ख्ले  दाखल केलेले असून ते न्यायप्रववष् आहेत.     

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

निी मुांबई महानगरपाशलिेमध्ये शालेय सादहत् य  
खरेदीमध् ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(२५) *  ५६९५१   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपासलकाींच् या शाळाींमध् ये सशक्षण घेणा-या ३५ हजार 
ववदयार्थ यांसाठी लागणा-या शालेय सादहत् य खरेदीमध् ये ३५ को्ी रुपयाींचा आचथणक 
गैरव्यवहार झाल् याचे सन २०१६ मध् ये ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी नगरपासलकेचे नगरसेवक 
याींनी आयकु् त, महानगरपासलका, नवी मुींबई व मा.सशक्षण मींत्री याींच् याकि ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या आचथणक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     नवी मुींबई महानगरपासलकेच्या सशक्षण ववभागाअींतगणत बालवािी व इयत्ता 
पदहली ते आठवी मध्ये सशकणाऱ्या ववदयार्थयानंा शालेय सादहत्य पुरववण्याकरीता 
महानगरपासलकेस प्राप्त झालेल्या ननववदा अदयाप अींनतम करण्यात आल्या 
नसल्याचे आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपासलका याींनी कळववले आहे. 
(२) अशा आशयाचे ननवेदन आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपासलका ककवा मा.मींत्री, 
शालेय सशक्षण याींना प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील नगर भूमापन िायाालयातील परररक्षण भूमापिास लाच 
घेतल्याप्रिरणी अटि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२६) *  ५४२४९   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.रुपेश म् हा् े (शभिांिी पिूा), 
िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष 
साबणे (देगलूर), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गोपालदास अग्रिाल 
(गोंददया), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील नगर भूमापन कायाणलयातील परररक्षण भूमापक रमेश सरक्े व 
सींदीप खाींिकेर याींना ददनाींक २४ मे, २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाच्या अचधकाऱ् याींनी दीि लाख रुपयाींची लाच घेतल्याप्रकरणी अ्क केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भूमापक रमेश सरक्े याींनी ७५०० भूमापकाींकिून ताींबत्रक 
वेतनिेणी समळवनू देण्याच्या नावाखाली ११.२५ को्ी रुपयाींची लाच घेतली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) या प्रकरणी िी.रमेश सरक्े-परररक्षण भूमापक, नगर 
भूमापन अचधकारी, ठाणे, िी.समीर खेिकेर-खाजगी इसम याींना           
ददनाींक २४.०५.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली. तसेच िी.प्रशाींत येदे- परररक्षण 
भूमापक, नगर भूमापन अचधकारी, ववलेपाले याींना दद.३१.०५.२०१६ रोजी अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(२) तपासात ही बाब ननषपन्न झाली नाही. 
(३) व (४) लाचेच्या मागणीसींदभाणत सींबींचधताींववरुध्द लाचलुचपत प्रनतबींधक 
अचधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१) (ि), १३(२) अन्वये          ददनाींक 
२४.०५.२०१६ रोजी गुन्हा रश्जस््र क्रमाींक २९/२०१६ दाखल करण्यात आला 
आहे.सदर गुन्हयाचा तपास चालू आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही कमणचारी याींना शासन 
सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
धगरणी िामगाराांच्या घराांची लॉटरी िाढण्याबाबत 

(२७) *  ५५३०६   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-
पाटील (शशिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अबू आजमी (मानखदुा 
शशिाजीनगर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :  सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चगरणी कामगाराींच्या २३६८ घराींची लॉ्री काढण्याची घोषणा मा.मुख्यमींत्री 
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याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केल्याचे ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी काढलेल्या ६९२५ घराींच्या लॉ्रीमधील १२०० चगरणी 
कामगार अपात्र ठरले होते, त्या घराींचा अदयाप ननणणय झालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चगरणी कामगाराींकिून घेतलेल्या सािसेात लाख रुपयाींपकैी ५ 
लाख २८ हजार रुपये अनतररक्त घेतले गेले असा कॅगचा अहवाल असतानाही 
आता घराींची ककीं मत सािनेऊ लाख रुपये कोणत्या आधारे ठरवली असा प्रश्न 
कामगार सींघ्नेकिून केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मुींबईतील २ हजार ६३४ चगरणी कामगाराींच्या घराच्या सोितीत 
कामगाराींच्या ननकषाींत बसत नसतानाही काही सरकारी अचधकारी, 
सरव्यवस्थापक, सुरक्षा अचधकारी याींनाही सोितीत घराचा बींपर ड्रॉ लागला 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, शेकिो चगरणी कामगाराींनी लालबाग येथील भारतमाता 
ससनेमासमोर ददनाींक २२ एवप्रल, २०१६ रोजी ववनामुल्य घरे दया अन्यथा लॉ्री 
रद्द करा अशी मागणी केल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने चगरणी कामगाराींच्या घराच्यासींदभाणत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) म्हािामाफण त उपलब्ध होणाऱ्या सदननकाींपकैी चगरणी 
कामगार प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगणत सेंच्युरी समल (१४३०), वेस््नण इींिीया समल 
(२५०), ज्यबुली समल (१५७), भारत समल (१८८), प्रकाश कॉ्न समल (५६२) व 
रुबी समल (४७) या ६ चगरण्याींच्या जसमनीवर एकूण २६३४ सदननकाींची        
दद. ९ मे, २०१६ रोजी सोित काढण्यात आली. 
(२) मुींबईतील १८ चगरण्याींच्या जागेवरील ६९२५ सदननकाींच्या दद. २८.०६.२०१२ 
रोजी काढण्यात आलेल्या सोितीमधील ५९५८ सदननकाींचे ववतरण करण्यात 
आलेले आहे. उवणररत सदननकाींचे ववतरणाचे काम चालू आहे. ववदहत कालावधीत 
कागदपत्र े सादर न केलेले, सोितीमध्ये दोनदा यशस्वी झालेले तसेच अवपल 
अचधकारी याींनी अपात्र केलेल्या चगरणी कामगाराींऐवजी त्याच चगरणीमधील 
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प्राधान्य क्रमाींकानुसार प्रनतक्षा यादीमध्ये ज्या कामगाराींनी/वारसाींनी कागदपत्र े
सादर केलेली आहेत त्याींची पात्रता तपासण्याची कायणवाही सुरु आहे असे 
उपाध्यक्ष, म्हािा याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(३) याबाबत कामगार सींघ्नेकिून लेखी स्वरुपात ववचारणा झालेली नाही, असे 
उपाध्यक्ष, म्हािा याींनी त्याींच्या अहवालात नमुद केले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     चगरणी कामगार प्रकल्प ्प्पा-१ ची सोित दद. २८.०६.२०१२ रोजी व   
्प्पा-२ ची सोित दद. ०९.०५.२०१६ रोजी काढण्यात आली. सदर सींगणकीय 
सोितीमधील यशस्वी झालेल्या मूळ चगरणी कामगाराींनाच त्याींची पात्रता तपासून 
सदननकाींचे ववतरण करण्याची कायणवाही म्हािामाफण त सुरु आहे. 
(५) व (६) हे खरे आहे. तथावप चगरणी कामगाराींना ववनामूल्य घरे देण्याबाबतचा 
कोणताही धोरणात्मक ननणणय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेि महानगरपाशलिा दशलत िस्ती सुधार योजनेतील  
ननधी शासनािि ेपरत गेल्याबाबत 

  

(२८) *  ५८७६४   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेि दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेि महानगरपासलका दसलत वस्ती सुधार योजनेतील दहा को्ी ६० लाख 
रुपयाींचा ननधी शासनाकि े परत गेल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननधी परत जाण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तदनुसार शासन स्तरावर कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नागरी दसलत वस्ती सुधारणा योजनेअींतगणत        
सन २०१५-२०१६ मध्ये श्जल्हाचधकारी, नाींदेि याींना उपलब्ध करुन ददलेला 
रु.१०,६०,७०,०००/- इतका ननधी आहररत न झाल्यामुळे प्रत्यावपणत झाला आहे. 
(२) व (३) श्जल्हाचधकारी कायाणलयाने कळववल्यानुसार कोषागारातील ताींबत्रक 
अिचणीमुळे बीिीएस (BDS) काढूनही सींदर ननधी कोषागारातनू प्राप्त होऊ 
शकला नाही. 
(४) व (५) श्जल्हाचधकारी नाींदेि याींच्याकिून सन २०१५-१६ चा प्रत्यावपणत ननधी 
सन २०१६-१७ मध्ये खचण करण्यास मींजूरी देण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 
त्यावर कायणवाही सुरु आहे. तसेच सन २०१६-१७ या आचथणक वषाणत नागरी दसलत 
वस्ती सुधारणा योजनेअींतगणत दद.२.७.२०१६ च् या शासन ननणणयान्वये नाींदेि 
महानगरपासलकेसाठी रु.१६,८५,९५,०००/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला 
आहे. 

----------------- 
सोलापूर शहरात िुष्ट्ठरोगयाांसाठी अद्ययाित  

रदहिासी रुगणालय बाांधण्याबाबत 

(२९) *  ६१३०९   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरात एकात्मता जीवन ववकास नगर पररसरात कुषठरोग्याींसाठी 
अदययावत रदहवासी रुग्णालय बाींधण्याबाबतचा सोलापरू महानगरपासलकेमाफण त 
तयार करण्यात येत असलेला प्रकल्प अहवाल पुणण झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पास शासनाने मींजूरी देऊन ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सोलापूर महानगरपासलके माफण त कुषठरोग्याींसाठी 
अदयावत रदहवाशी रुग्णालय बाींधण्याबाबत प्रकल्प अहवाल तयार केला 
असल्याचे महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकल्प अहवाल अदयाप शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलिाणा नगरपररषदेच्या एिाजत्मि गहृननमााण ि झोपिपट्टी  

वििास योजनेच् या ननधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३०) *  ५९३६६   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलिाणा नगरपररषदेचे मुख्याचधकारी व सींबींचधताींनी एकाश्त्मक गहृननमाणण व 
झोपिपट्टी ववकास योजनेचा ननधी इतरत्र वळता करुन सुमारे दोन को्ी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार केल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, सदर प्रकरणी 
दोषी असणाऱ्या अचधका-याींववरूध् द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशा प्रकारची तक्रार श्जल्हाचधकारी बुलढाणा याींना 
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने श्जल्हाचधकारी बुलढाणा याींचे माफण त सदर 
प्रकरणी चौकशी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विरार (ता. िसई, जज. पालघर) येथे अमोननया इिो शसटी व्यिस्थापनाने स्िस्त 
दरात घरे देण्याच्या जादहराती देऊन फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(३१) *  ६१५६९   श्री.अशमत घोिा (पालघर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववरार (ता. वसई, श्ज. पालघर) येथील आगाशी रोिवरील जे.पी.नगर येथे 
अमोननया इको सस्ीच्या व्यवस्थापनाने स्वस्त दरात घरे देण्याच्या जादहराती 
देऊन नेव्ही, आमी, सेवाननवतृ्त कमणचारी व इतराींकिून लाखो रुपये घेऊनही 
त्याींना गत ४ ते ५ वषाणपासून अदयाप घरे न देता त्याींची फसवणकू केली 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर व्यवस्थापनाववरोधात मा. मुख्यमींत्री तसेच पोसलस 
अचधक्षक, पालघर याींच्याकि ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास लेखी 
तक्रार करुनही कोणतीच कायणवाही न झाल्यामुळे ददनाींक १९ माचण, २०१६ रोजी 
पोसलस अचधक्षक कायाणलयावर मोचाण काढून ननवेदन देण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच गुींतवणकूदाराींचे पसेै परत समळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता अनाणळा पो.स््े. येथे गु.र.क्र.१५२/२०१५, 
१५५/२०१५, १५७/२०१५, १५८/२०१५ या चार गुन््यामध्ये आरोपीववरुद्ध भादींववस 
कलम ४०६, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, १२०(ब) सह महाराषर ओनरसशप ऑफ 
फ्लॅास ॲक््, १९६३ कलम १३ (१) (२) (३) व १४ प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत. 
तसेच दाखल गुन््याींमध्ये एमपीआयिी ॲक््, १९९९ कलम ३ चा अींतभाणव 
करण्यात आला आहे. 
      नमुद गुन्हयातील ३६,५०,०००/- रुपये इतकी रक्कम मा.उच्च न्यायालयात 
जमा तसेच बकँा व ब्रोकर याींचेकिून सुमारे १०,००,०००/- रुपये गोठवण्यात 
आलेले आहेत. कक्रस््ल होमकॉन कीं पनी किून ४६ गुींतवणकूदाराींना १३,२२,२९२/- 
रुपये परतावा करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

----------------- 
िोिणात मेररटाईम इजनस्टटयुट उभारण्याची  

मा. मुख्यमां्ी याांनी िेलेली घोषणा 
  

(३२) *  ५३९९३   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात मेरर्ाईम इश्न्स्््यु्  उभारण्यात येईल अशी घोषणा          
मा. मुख्यमींत्री  याींनी ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) इींडियन मेरी्ाईम यनुनव्हणसस्ीचे उपकें द्र मौजे जयगि 
(ता.श्ज.रत्नाचगरी) येथे उभारण्यासींदभाणत इींडियन मेरी्ाईम सुननव्हणसस्ी आखण 
जेएसिब्ल्यू जयगि पो ण् सल. याींच् यामध्ये दद.१५.०२.२०१६ रोजी परस्पर सामींजस्य 
करार (Memorandum of Understanding) स्वाक्षाींककत करण्यात आला आहे. 
्या करारनाम्यानसुार, प्रस्ताववत उपकें द्रासाठी मे.जेएसिब्ल्यू जयगि पो ण् सल. हे 
सुमारे २० एकर जागा ववनामुल्य उपलब्ध करुन देणार आहेत. उपकें द्रासाठी 
लागणारा ननधी इींडियन मेरी्ाईम युननव्हणसस्ी उपलब्ध करुन देणार असून 
बाींधकामसुध्दा त्याींचेमाफण त करण्यात येणार आहे. सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठी सल्लागाराची ननयुक्ती करण्याची कायणवाही इींडियन मेरी्ाईम 
युननव्हणसस्ी याींच्यामाफण त करण्यात येत आहे. 

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

मुांबईच्या सागरी किनारपटटीची सुरक्षा िरणेबाबत 
  

(३३) *  ५८४१९   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय पुराम 
(आमगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.सुरेश लाि (िजात) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सागरी ककनारपट्टीच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी वषाणतनू दोनदा रींगीत 
तालीम (मॉकडड्रल) घेण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे मे, १७ व १८ तारखेला ही तालीम घेण्यात आली असता 
सहापैकी पाच दठकाणी लॅडि ींग पाईंासवर दहशतवादी ककती सहजपणे येऊ 
शकतात याचा प्रत्यय सागर कवच या रींगीत तालमीत भारतीय ककनारा रक्षक 
अचधकाऱ्याींना आला असून सदर रींगीत तालमीची मादहती राज्याचे मुख्य सचचव 
याींच्या ननदशणनास आणनू देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सागरी सुरक्षा किक करण्याबाबत कोणती तातिीची 
कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     सागरी मागे अनतरेकी  हल्ला होऊ नये तसेच तो रोखण्यासाठी सागरी 
सुरक्षेच्या दृष्ीने सराव  व्हावा म्हणनू भारतीय त्रक्षक दलामाफण त सींबींचधत 
सवण सागरी सुरक्षा यींत्रणाींना समाववष् करुन वषाणतनू दोनदा  सागर कवच 
असभयान (रींगीत तालीम) राबववण्यात येते. 
     सन २०१६ मधील पदहले सागर कवच असभयान (१/१६) हे दद. २७ व २८ 
एवप्रल, २०१६ रोजी राबववण्यात आले. सदर असभयानादरम्यान ८ दठकाणी ब्ल्यु 
फोसण म्हणजे सागरी सुरक्षा घ्क हे िमी अनतरेक्याींना पकिण्यात यशस्वी झाले 
आहेत. तर ३ दठकाणी रेि फोसण म्हणजे िमी अनतरेक्याींच्या कारवाया यशस्वी 
झाल्या आहेत. 
     सागर कवच असभयानानींतर मुख्य सचचव महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली 
आढावा बैठक घेण्यात येते.  त्यावेळी बैठकीमध्ये असभयानाच्या अनषुींगाने चचाण 
होवून सागरी सुरक्षा अचधक भक्कम व बळक् करण्याबाबत  सुचना देण्यात येत 
असतात व सदर सुचनाींच्या अनषुींगाने आवश्यक त्या सवण उपाययोजना करण्यात 
येत असतात.         
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला येथील २५० युििाांची िौशल्य वििास योजनेच्या  

नािाखाली फसिणिू िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३४) *  ६२९२१   श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम), िॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथे मा. पींतप्रधानाींच्या नावाचा गैरवापर करुन हररयाना येथील 
स्वाती समड्िा व राहत मळीक याींनी २५० यवुकाींची कौशल्य ववकास योजनेच्या 
नावाखाली फसवणकू केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आरोपीींनी युवकाींना मोठया पगाराचे व कजाणचे आसमष 
दाखवनू नोंदणी शुल्क व अनामत रक्कम गोळा करुन फसवणकू केली असल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

मुांबईतील साांताकु्रझ, िशलना येथील स्िामी वििेिानांद  
झोपिपट्टीच्या पनुविािास प्रिल्पाबाबत 

 

(३५) *  ५५९६०   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अजय 
चौधरी (शशििी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींताकु्रझ (मुींबई) कसलना येथील स्वामी वववेकानींद झोपिपट्टीच्या 
पुनववणकासाचा प्रकल्प ववकासक जेसमनी बबल्िसणमाफण त राबववण्यास १३ वषाणचा 
कालावधी लागल्यामुळे जसमनीचे मालक िी. रमेश मल्होत्रा याींचे ननधन 
झाल्यानींतर ववकासकाचा प्रनतननधी म्हणनू मेघा बबल्िसण ॲण्ि िवे्हलपसणने हा 
प्रकल्प ददशाभूल करणारे कागदपत्र ेतयार करुन हिप केल्याचे प्रकरण नकुतेच 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पुनववणकास प्रकल्प राबववण्यास मेघा बबल्िसण ॲण्ि 
िवे्हलपसणला झोपिपट्टीवाससयाींची सींमती नसताींना गैरव्यवहाराच्या मागाणने 
राजककय पदाचा गैरवापर करुन हा प्रकल्प राबववला जात असल्याचा आरोप 
सामाश्जक कायणकत्याण कल्पना इनामदार याींनी ददनाींक १४ मे, २०१६ रोजी पत्रकार 
पररषदेत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या एसआरए प्रकरणात उपश्जल्हाचधकारी याींचाही समावेश आहे 
तसेच या प्रकल्पाची एलवायआयओएची मुदत सींपलेली असताींनाही म्हािाचे मुख्य 
कायणकारी अचधकारी याींनी ववकासकाच्या बाजनूी ननणणय ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सवण प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश महेता : (१)  झोपिपट्टी पनुवणसन प्राचधकरणाच्या असभलेख्यानुसार 
श्व्हलेज कोळे कल्याण, साींताकु्रझ येथील न.भू.क्र. ८८, ८९ व ९० या 
समळकतीवरील स्वामी वववेकानींद सह.गहृ. सींस्थेच्या झोपिपट्टी योजनेचे ववकासक 
मे. जेसमनी िवे्हलपसण हे आहेत. 
(२) सामाश्जक कायणकतीने पत्रकार पररषद घेतल्याची मादहती उपलब्ध नाही.  
तथावप, या ववषयासींदभाणतील दद. ७.६.२०१६ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
सदरचे ननवेदन झोपिपट्टी पनुवणसन प्राचधकरणाकि ेपाठववण्यात आले आहे. 
(३) स्वामी वववेकानींद सहकारी गहृननमाणण सींस्थेच्या योजनेस दद. १८.०१.२००६ 
रोजी आशयपत्र ददले असून दद. १८.११.२००६ रोजी पुनवणसन इमारतीचे आराखि े
मींजूर केले आहेत. या योजनेच्या ठीकाणचे २२ झोपिीधारक स्थलाींतरीत होत 
नसल्याने पुढील बाींधकामाच्या परवानग्या ददलेल्या नाहीत. या सींस्थेने 
दद.१९.८.२०१४ अन्वये ववकासक बदलण्याववषयी केलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने 
मुख् य कायणकारी अचधकारी, झोपिपट्टी पनुवणसन प्राचधकरण याींनी सवण सींबींचधताींची 
सुनावणी घेवून दद.२०.८.२०१५ च्या आदेशान्वये सींस्थेची ववकासक बदलण्याची 
मागणी अमान्य केली आहे. 
     सदरहू झोपिपट्टी पुनवणसन योजनेतील असहकायण करणाऱ्या २२ 
झोपिीधारकाींपैकी १० झोपिीधारकाींचे दद. १६/५/२०१६ रोजी ननषकासन करण्याची 
कारवाई उपश्जल्हाचधकारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राचधकारी बाींद्रा-२ याींनी केली 
असून उवणररत १२ झोपिीधारकाींना दद.२१/६/२०१६ रोजी ४८ तासाची अींनतम नो्ीस 
बजावली आहे.   
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(४) मुख्य कायणकारी अचधकारी, झोपिपट्टी पनुवणसन प्राचधकरण याींच्या 
दद.२०.८.२०१५ च्या आदेशाववरुध्द सींबींचधत सहकारी गहृननमाणण सींस्थेने मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार गठीत उच्चस्तरीय ससमतीकि े अवपल 
क्र.९/२०१५ दाखल केले आहे. सदरहू अपील अजाणवर दद.१६/७/२०१६ रोजी सुनावणी 
घेण्यात आली असून प्रकरण ननणणयाथण बींद करण्यात आले आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मध् य नागपूर क्षे्ातील लेंिी तलािाच् या पररसरात 
 अनधधिृत अनतक्रमण झाल्याबाबत 

(३६) *  ५८०६६   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पिूा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मध् य नागपूर क्षेत्रातील लेंिी तलाव बजुवनू अनेकाींनी अनचधकृत अनतक्रमण 
करुन पक् के घरे बाींधली असून अनतक्रमण झालेल् या घराींची मोजणी सी.्ी.सव् हे 
कायाणलयामाफण त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.आयुक् त, नागपूर महानगरपासलका 
याींना ददनाींक ७ जनू, २०१६ रोजी पत्र ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने या अनचधकृत अनतक्रमणाींवर कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय.      
(३) व (४) नगर भूमापन कायाणलयामाफण त मोजणी प्रकक्रया पूणण करण्यात आली 
असून, सवेक्षणानींतर अनतक्रमण ननमूणलन कायणवाही करण्यात येणार असल्याचे, 
आयुक्त, नागपूर महानगरपासलका तसेच श्जल्हाचधकारी, नागपूर याींच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 
 

----------------- 
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ठाणे महापाशलिेतील नगरसेििाने उद्योजिाला  
धमिािून िोटयिधी रुपये घेतल्याबाबत 

  

(३७) *  ५३७९८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.िैभि वपचि (अिोले), 
श्री.राहुल मोटे (पराांिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापासलकेतील नगरसेवकाने उदयोजकाला धमकावून तब्बल २६.९५ 
को्ी रुपये घेतल्याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यानींतर न्यायालयातून अ्क पूवण 
जासमन रद्द होवनूही पोलीसाींनी सदर नगरसेवकास अदयाप अ्क केली नसल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफण त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ठाणे महापासलकेतील नगरसेवकाने उदयोजकाला 
धमकावून रु. २६.९५ को्ी रुपये घेतल्याबाबतची घ्ना ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कायणक्षेत्रात घिल्याबाबतचा गुन्हा दाखल नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ननमाल सागर तट अशभयाांनातगात पांचायत पातळीिर  
सशमती स्थापन िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(३८) *  ५५७७८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याला लाभलेल्या समुद्रककना-याींचा पयण् न ववकास होण्याच्या दृष्ीने 
ननमणल सागर त् असभयाींनातगणत पींचायत पातळीवर ससमती स्थापन करण्यात 
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येणार असून ससमतीला दहा ते वीस लाखापयतंचा ननधी पायाभुत सुववधाींसाठी 
देण्यात येणार असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे थोिक्यात स्वरुप काय आहे व या योजनेअींतगणत 
आतापयतं ककती ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) महाराषर मेरी्ाईम बोिाणच्या ७१ व्या बै्कीत ननमणल सागर त् योजनेस 
तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून त्या अनषुींगाने सदर योजनेचे प्रारुप अींनतम 
करण्यात येत आहे. 
     ककनारपट्टीचे सींवधणन, सींरक्षण, व्यवस्थापन व ववकास यामध्ये जनतेला 
सहभागी करुन घेणे व त्यादवारे त्याींच्या सामाश्जक व आचथणक उन्नतीस हातभार 
लावणे हे या योजनेचे उद्दीष् आहे. या योजनेमध्ये स्वच्छता व कचरा 
व्यवस्थापन, जलकक्रिा, पयण् नासाठी सुववधा, पयाणवरणस्नेही उजाणस्त्रोत, कौशल्य 
ववकास, ककनारा सुरक्षा सजगता, काींदळवन व कोरल्स सींवधणन ्या बाबी अींतभूणत 
असतील. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िसई-विरार शहर महापाशलिेच्या पाणीपुरिठा ि मलनन:स् सारण योजनेबाबत 
  

(३९) *  ६०७८१   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार शहर महापासलकेच्या पाणीपुरवठा व मलनन:स् सारण 
(underground sewer system) योजनाींना राज्य शासानाने मान्यता देऊन 
सदर प्रस्ताव आचथणक तरतदूीींच्या मान्यतेसाठी व योजनाींच्या अींनतम मान्यतेसाठी 
कें द्र शासनाकि ेमागील दोन वषाणपेक्षा जास्त काळापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकि े पाठपुरावा केला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन योजना कायाणश्न्वत करण्यासींदभाणत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४)  
 कें द्र शासन पुरस्कृत जेएनएनयआुरएम असभयानाींतगणत वसई-ववरार शहर 

महापासलकेच्या पाणीपुरवठा व भुयारी ग्ार योजनेचा सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल राज्य स्तरीय सुकाण ूससमतीच्या मान्यतेने कें द्र शासनास सादर 
करण्यात आला होता. 

 कें द्र शासन पुरस्कृत जेएनएनयआुरएम असभयान ३१ माचण, २०१४ अखेर 
सींपुष्ात आल्याने सदर प्रकल्पास कें द्र शासनाकिून मान्यता समळाली 
नाही. 

 तथावप, कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ असभयानाींतगणत वसई-ववरार शहराच्या 
रु.१३५.५९ को्ी ककीं मतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास शासनाने मान्यता 
ददली असून मलनन:स्सारण प्रकल्प अमतृ असभयान कालावधीत घेण्याचे 
प्रस्ताववत आहे. 

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

पुणे येथील नागरीिाांना िमी दरात फ्लॅट देण्याचे अशमष दाखिनू  
लाखो रुपयाांची फसिणिू िरण्यात आल्याबाब त 

 

(४०) *  ५६३१६   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील सम्यक ननवास हक्क सींघ प्रायोजक सभम फाऊीं िशेन या सींस्थेने 
पुणे येथील नागरीकाींना कमी दरात फ्लॅ् देण्याचे असमष दाखवनू लाखो रुपयाींची 
फसवणकू केल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे येथील लोहगाव, विगाव सशींदे रस्ता येथील मराठवािा समत्र 
मींिळ कॉलेजजवळील सवे क्र.३४९ येथे सुमारे ६ एकर जागेत गहृप्रकल्पाचे ननम्मे 
बाींधकाम झाल्यानींतर ववकासक फरार झाल्याने समथण पोलीस स््ेशन, पुणे येथे 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कफयाणदीचे तक्रारीवरून समथण पोलीस स््ेशन येथे सम्यक 
ननवास हक्क सींघ,सभम फाऊीं िशेन या सींस्थेच्या सींस्थापकाववरूद्ध गु. र. नीं. 
०९/२०१५, भा. दीं. वव. क. ४०६, ४२० प्रमाणे दद. १३/०१/२०१५ रोजी दाखल 
करण्यात आला आहे. 
     गुन्हयाच्या तपासात सदर गहृ प्रकल्प सींस्थेने ४४५ नागररकाींची  
४,०७,२४,१६५/- रूपयाींची फसवणकु केल्याचे ननषपन्न झाले असून सभासदाींकिून 
फ्लॅ् देण्याच्या मोबदल्यात पैसे श्स्वकारल्याचे बकँ खाते अकाऊीं ्वरून तपासात 
ननषपन्न झाले आहे. 
     सदर सींस्थेने त्याींचे ४४६/२, सरस्वती वव.प.म., ददनबींधु चौक, रास्ता पेठ, 
पुणे येथील कायाणलय पुणणपणे बींद केले असून , सदर सींस्थेच्या सींस्थापकाचा 
शोध घेण्यात येत असून ,ते अदयाप पयणत समळून आलेले नाहीत. सदर 
गुन्हयाचा तपास चालु आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील ददहसर चेि नािा जिळील िीबी ररयालटी ओझोन  
या रदहिाशी प्रिल्पाचे िाम बांद असल्याबाबत 

  

(४१) *  ६२४२३   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ददहसर चेक नाक्याजवळील िीबी ररयाल्ी ओझोन या रदहवाशी 
प्रकल्पाचे काम गेल्या ४ वषांपासून बींद असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 
 



40 

(२) असल्यास, सदर रदहवाशी प्रकल्पात एकूण ३६०० कु्ुींबबयाींनी सदननकेचे सवण 
पैसे भरलेले असतानासुध्दा व सन २०१२ मध्ये ग्राहकाींना सदननकेचा ताबा देणे 
बींधनकारक असूनसुध्दा अदयापपयतं ववकासकाने ग्राहकाींना सदननकेचा ताबा 
ददला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यानुसार उक्त 
ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) होय, सदरचा प्रकल्प बहृन्मुींबई 
महानगरपासलका व समरा-भाईंदर महानगरपासलका या दोन ननयोजन 
प्राचधकरणाींच्या हद्दीत ससमेवर आहे. बहृन्मुींबई महानगरपासलका हद्दीमध्ये या 
प्रकल्पाचा सुमारे २६ ्क्के भाग येत असून, या भागामध्ये औदयोचगक सेवा 
इमारतीचे बाींधकाम मींजूर करण्यात आले आहे. समरा भाईंदर महानगरपासलका 
हद्दीतील क्षेत्र मींजूर ववकास योजनेनुसार औदयोचगक ववभागात असून, मींजूर 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमधील तरतदूीनसुार या जसमनीचे रदहवास वापर 
ववभागात रुपाींतरीत करताना समरा भाईंदर महानगरपासलकेस हस्ताींतरीत 
करावयाचे सुववधा क्षेत्र सींबींचधत ववकासकाने हस्ताींतरीत न केल्याने समरा भाईंदर 
महानगरपासलकेने ददनाींक १०/११/२०१४ च्या पत्रान्वये बाींधकामास स्थचगती ददली 
आहे. आता ववकासकाने सुववधा क्षेत्राची जागा ददनाींक ९/६/२०१६ च्या नोंदणीकृत 
करारान्वये महानगरपासलकेस हस्ताींतरीत केलेली असल्याने, ददलेली बाींधकाम 
स्थचगती रद्द करण्याची कायणवाही समरा भाईंदर महानगरपासलकेकिून सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उल्हासनगर महापाशलिा हद्दीतील प्रभात गािानच्या 

िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४२) *  ५४४४७   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महापासलका (श्ज.ठाणे) हद्दीतील प्रभात गािणनच्या कामात 
गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल चौकशी ससमतीने पासलका आयुक्ताींकि े माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर केल्याचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच सदर 
अहवालाच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) उल्हासनगर महानगरपासलका हद्दीतील प्रभात 
गािणनच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने 
महानगरपासलकेचे अनतररक्त आयुक्त याींनी चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल 
महानगरपासलका आयुक्ताींना सादर केला आहे, हे खरे आहे. 
(२) अनतररक्त आयुक्त उल्हासनगर महानगरपासलका याींनी त्याींच्या अहवालामध्ये 
खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे:- 
प्राकलनाप्रमाणे दजेदार काम झाल्याबाबत त्रयस्थ सींस्थेमाफण त लेखापरीक्षण करुन 
घेण्यात यावे. 
      तसेच यापवूी करण्यात आलेल्या कामाचा दजाण तपासण्यात यावा. 
      सदर अहवालाच्या अनुषींगाने महानगरपासलकेचे कायणकारी असभयींता याींना 
ताींबत्रक बाबीींची चौकशी करण्याबाबत महानगरपासलकेमाफण त कळववण्यात आले 
होते. त्यानुषींगाने कायणकारी असभयींता याींनी चौकशी करुन ददलेल्या अहवालात 
अींदाजपत्रकाच्या तरतदुीप्रमाणे काम झाले असल्याचे नमूद केले आहे. 
      तसेच, सदर कामाचे त्रयस्थ सींस्थेमाफण त लेखापरीक्षण करुन घेण्याची 
कायणवाही उल्हासनगर महानगरपासलकेमाफण त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील जागेश्िरीच्या मुनाबाई चाळीतील रदहिाशाांना  

वििासि ि पोलीसाांनी िेलेली मारहाण 

(४३) *  ५४२८३   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जागेश्वरी (पवूण) मुींबई येथील कमरबाग जवळील मुनाबाई चाळीच्या आदशण 
मेघवािी (एसआरए) सहकारी गहृननमाणण सींस्था, मेघवािी या सींस्थेच्या ८० 
सभासदाींची घरे ननषकासीत करण्याबाबत ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी देण्यात 
आलेल्या नो्ीस ववरोधात मींत्रालयातील उच्चाचधकार ससमतीकि े महाराषर 
झोपिपट्टी कायदा, १९७३ च्या कलम ३५ अन्वये अपील सादर करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अवपलावर ननणणय होण्यापुवीच ववकासकाींनी 
झोपिपट्टीधारकाींना पोलीसाींच्या मदतीने मारहाण करुन ददनाींक २४ मे, २०१६ 
रोजी वा त्या दरम्यान झोपड्यातून बाहेर काढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) सदर झोपिपट्टी पनुवणसन योजनेतील ७३ 
झोपिीवाससयाींनी उच्चस्तरीय ससमतीकि े दद.१६.०४.२०१६ रोजी अजण क्र.८८/२०१६ 
अन्वये या ववकासकास या योजनेववषयी ददलेली परवानगी, एलओआय तसेच 
अवपसलय प्राचधकारी तथा अपर श्जल्हाचधकारी (अनत/ननषका) पश्श्चम उपनगरे 
याींच्या दद. १४.०३.२०१६ च्या आदेशाववरुध्द अपील दाखल केले आहे. 
     सदर अवपल दाखल झाले असताींनाही सक्षम प्राचधकारी तथा भूव्यवस्थापक, 
म्हािा याींनी झोपिपट्टी अचधननयमाच्या कलम ३३-३८ अन्वये   दद. २१.०४.२०१६ 
रोजी नो्ीस ददली असल्याचे झोपिपट्टीवासीयाींच्या वकीलाींनी दद.१२.०५.१६ च्या 
पत्रान्वये ससमतीस कळववले आहे. 
(२) सक्षम प्राचधकारी तथा भू-व्यवस्थापक, म्हािा याींनी दद.२४.०५.२०१६ रोजी 
पोसलस बींदोबस्तात या योजनेमध्ये झोपिपट्टी अचधननयमाच्या कलम ३३-३८ 
अन्वये ननषकासनाची कारवाई केलेली आहे. सदर कारवाई सुरु असताना 
झोपिीवाससयाींनी सरकारी कामात अिथळा आणणे, पोलीसाींना धक्काबुक्की, 
मारहाण व दगिफेक केल्यामुळे पोलीस ववभागाने सींबींचधत झोपिीधाकाींववरुध्द 
भा.दीं.वव. सींदहतेच्या कलमान्वये गु.र.क्र. १८२/२०१६ दाखल केला आहे, असा 
पोलीस ववभागाचा अहवाल आहे. 
(३)  वर नमुद उच्चस्तरीय ससमतीकिील अपील अजाणवरील ननणणयाप्रमाणे पढुील 
योग्य ती कायणवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील मुलुांि पोलीस ठाण्यात एिा आरोपीने िोठिीत असताांना  
गळफास घेऊन आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(४४) *  ५७४२७   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मुलुींि पोलीस ठाण्यात एका आरोपीने कोठिीत असताींना गळफास 
घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. अ्क आरोपी असमन रवव राठोि याींनी     
ददनाींक ०२/०५/२०१६ रोजी गळफास घेवनू आत् महत् या केली. त् याबाबत मुलुींि 
पोलीस ठाणे अपमतृ् यू क्रमाींक ५५/१६ कलम १७४ सीआरपीसी अन् वये नोंद 
घेण् यात आली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी गुन् हे शाखेकिून चौकशी सुरु आहे. 

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

िहाण ू(जज.पालघर) येथील चारोटीनािा गुलजारी नदीपा्ात भराि  
टािून बेिायदेशीर बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४५) *  ६०३८७   श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहाण ू(श्ज.पालघर) येथील चारो्ीनाका गुलजारी येथे नदीपात्रात भराव ्ाकून 
बेकायदेशीर बाींधकाम करुन व्यापारी गाळे बाींधल्याचे ददनाींक १३ जनू, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींचधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ग्रामपींचायत चारो्ी याींनी िीमती प्रसमला रामू वाघात व इतर दोन तसेच 
िीमती दहरी पोशा वाघात व इतर दोन याींना अनुक्रमे दद.३०.३.२०१५           
व २७.२.२०१५ रोजीच्या माससक सभा ठरावान्वये ग् क्रमाींक ७० मध्ये गाळे 
बाींधण्यासाठी चुकीची परवानगी ददलेली आहे. 
     त्यामुळे ग्रामपींचायत चारो्ी मधील ठरावास उपश्स्थत असणारे सरींपच, 
उपसरपींच व इतर ग्रामपींचायत सदस्य याींच्यावर महाराषर ग्रामपींचायत 
अचधननयम च्या कलम ३९ (१) नुसार करवाई प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
तसेच सींबींचधत ग्रामववकास अचधकारी याींच्या ववरुध्द महाराषर श्जल्हा पररषदा 
श्जल्हा सेवा (सशस्त व अपील) ननयम १९६४ (४) अींतगणत कारवाई प्रस्ताववत 
करण्यात येत आहे. 
     सदरील बाींधकाम थाींबववण्यासाठी/ननषकाससत करण्यासाठी ग्रामपींचायतीने 
दद.९.२.२०१६, १.७.२०१६ तसेच १८.७.२०१६ रोजी अन्वये नो्ीस देण्यात आल्या 
आहेत 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

विरार शहरातील फुलपािा येथे वििासिाांनी  
अनधधिृत २० इमारती उभारल्याबाबत 

(४६) *  ५४३४०   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववरार शहरातील फुलपािा येथील सव्हे क्र. ११२, ११३, ११४ व ११५ येथे 
ववकासकाींनी अनचधकृत २० इमारती उभारुन सदननकाींच्या ववक्रीतून शेकिो 
कु्ुींबबयाींची फसवणकू करुन पासलकेचाही लाखो रुपयाींचा महसूल बुिवला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यातील १० इमारती मींजूर ववकास आराखियातील २० मी्र 
रुीं दीच्या िी.पी. रोिवर व त्यालगतच्या ६.० मी्र रुीं दीच्या पाणी मागाणवर बाींधल्या 
असून उवणररत इमारती लगतच्या खेळाच्या राखीव मैदानावर बाींधल्या असल्याचे 
ददनाींक २५ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू सवण अनचधकृत इमारती बाींधताींना माजी श्जल्हाचधकारी 
याींच्या नावाचा बनाव् बबनशतेी परवाना, ससिको प्रशासनाचे बनाव् परवाने 
तसेच वास्तवुवशारद याींचे बनाव् इमारत आराखि े इत्यादी सवण बनाव् 
कागदपत्राींच्या आधारे करारनामे दयु्यम ननबींधक कायाणलयाकि ेनोंदणीकृत करुन 
बहुताींश सदननकेसाठी वसई ववकास सहकारी बकेँतून कजे घेण्यात आले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी १६ व्यावयानयक व ववकासकाींचा सदर बेकायदा 
बाींधकामाींमध्ये सकक्रय सहभाग असून फक्त ५ ववकासकाींवर फौजदारी गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सवणसींबींचधत 
दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) फुलपािा ववरार (पू) सवे नीं. ११२,११३,११४ व ११५ 
येथे ववकासकाींनी अनचधकृत २० इमारतीचे बाींधकाम केलेले आहे, ही वस्तशु्स्थती 
आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) वरील इमारतीींच्या ववकासापकैी ५ ववकासकाींचा सहभाग ननश्चीत 
झाल्यानींतर त्याींच्यावर महाराषर प्रादेसशक नगर रचना अचधननयमातील कलम 
५३ व ५४ अींतगणत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      तसेच उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने ५ ववकासकाींवर गुन्हा दाखल करुन 
त्याींना अ्कही करण्यात आली आहे.  त्याचप्रमाणे इतरही काही ववकासकाींचा 
सहभाग ननश्श्चती झाल्यानींतर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई वसई ववरार शहर 
महानगरपासलकेमाफण त करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलिाणा (जज.बलुिाणा) येथील पोलीस ननिासस् थानाांची झालेली दरुिस् था 

(४७) *  ६०५२१   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  बुलिाणा (श्ज.बुलिाणा) येथील धामणगाव बढे, बोराखेिी, लाल पोलीस 
लाईन या पोलीस ननवासस् थानाींची अनतशय दरुवस् था झाली असून ननवासस् थानाींचे 
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दरवाजे, खखिक् या अज्ञाताने काढून नेल् या असून शौचालय, स् वच् छता गहृ 
वापरण् याजोगे नसल् याचे ननदशणनास आले आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पोलीस कमणचा-याींच् या कु्ूबबयाींना मापदींिानुसार सोई सुववधा 
उपलब् ध होत नसल् याने त् याींचा मानससक ताण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पोलीस कमणचारी ननवासस् थाने नव् याने बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) बुलढाणा श्जल््यातील धामणगाींव बढे व बोराखेिी येथील पोलीस 
अचधकारी/कमणचारी याींच्याकरीता नवीन ननवासस्थाने बाींधण्यासाठी आखण लाल 
पोलीस लाईन येथील ननवासस्थानाींची दरुुस्ती करण्यासाठी क्षेबत्रय कायाणलयाने 
सावणजननक बाींधकाम ववभागास कळववले असून पाठपुरावा करणेत येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे शहर आणण उपनगरातील एलबीटी बांद िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४८) *  ५५७८१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विजय ििटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपासलका हद्दीतील एलबी्ी बींद करण्याचा ननणणय शासनाने 
घेतला आहे मात्र तेथील व्यावसानयकाींकि े एलबी्ीची को्यवधी रुपयाींची 
थकबाकी असून ही थकबाकी वसुल करण्यासाठी प्रशासनाने आतापयतं साितेीन 
लाख व्यावसानयकाींना नो्ीस पाठववल्या असल्याचे ददनाींक २० एवप्रल, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आतापयतं ककती व्यावसानयकाींकिून थकबाकी 
वसूल करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, थकबाकी न देणाऱ्या व्यावसानयकाींवर शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१३-१४ या आचथणक वषाणत दाखल झालेल्या वववरणपत्राींपैकी आज 
अखेर ३,७०१वववरणपत्राींची तपासणी करण्यात आलेली असून, त्यापकैी 
तपासणीअींती ५१२ नोंदणीधारकाींनी स्थाननक सींस्था कर कमी भरल्याचे 
ननदशणनास आले असून त्याींना स्थाननक सींस्था कर ननयम, २०१० च्या ननयम ३३ 
प्रमाणे नमुना “त्र” ची मागणी नो्ीस पाठववण्यात आलेली आहे. 
(२) ३५१ नोंदणीधारकाींकिून कराची व्याजासह वसुली करण्यात आली आहे. 
(३) उवणरीत १६१ नोंदणीधारकाींकिून व्याजासह स्थाननक सींस्था कर वसुली 
करण्याची कायणवाही महानगरपासलके माफण त चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील मुलुांि जिात नाक्यािरुन बेिायदेशीरररत्या प्रिेश  

िेलेल्या ३५ रिचा अद्याप शेाध न लागल्याबाबत 
  

(४९) *  ५४२९८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मुलुींि (प.) येथील एल.बी.एस. मागाणवरील जकात नाक्यावर   
ददनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी पहा्े कमणचाऱ्याींना मारहाण व सशवीगाळ करुन 
१५ सींशनयताींनी पासलकेची सींपूणण यींत्रणा रोखनू धरुन मुींबईत बेकायदेशीरररत्या 
प्रवेश केलेल्या ३५ रकचा अदयापही मुींबई पोलीसाींना शोध लागला नसल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहराला धोका ननमाणण झाल्या प्रकरणी ववरोधी पक्षनेता 
ववधानसभा याींनी ददनाींक १२ मे, २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान मा.मुख्यमींत्री 
तसेच महापासलका आयुक्त व ए.्ी.एस प्रमुख याींना पत्र ददले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे 
    मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी दद. २६.०५.२०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री, 
महाराषर राज्य याींना असे पत्र ददले आहे. 
(३) सदरहू प्रकरणी चौकशी केली असता याबाबत मुलुींि पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.क्र. ६३/१६ भा.द.वव. कलम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, १४३, १४७, १४९, ३४ सह 
मनपा कायदा १८८८ कलम ४७८, ४७८ (१) (अ) (ब) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात 
आला आहे. 
       नमूद गुन््याचा अचधक तपास सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पनिेल येथे स्िस्त घरे देण्याचे आशमष दाखिणाऱ्या बालाजी  
समूहाच्या गहृ घोटाळयाच्या तपासाबाबत 

  

(५०) *  ५४५२७   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई व ठाणे येथील शेकिो गुींतवणकूदाराींना पनवेल मध्ये स्वस्त घरे 
देण्याचे आसमष दाखवणाऱ्या बालाजी समूहाच्या गहृ घो्ाळयाचा तपास नवी 
मुींबईच्या आचथणक गुन्हा शाखेकि े वगण करण्याचा ननणणय नवी मुींबईचे पोलीस 
आयुक्त याींनी ददनाींक ८ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच आदई, सुकापूर, चचपळे व नेरे या गावाींमधील गहृ प्रकल्पाींवर 
गुींतवणकूदाराींना फसवल्याची तक्रारही नोंदववण्यात आली असून मा. न्यायालयाने 
महेंद्र ससींग याला पोलीस कोठिीत ठेवनू त्याची चौकशी करण्याचे आदेश 
पोसलसाींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) प्राप्त तक्रारीच्या अनुींषगाने खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे नतरुपती बालाजी या 
ववकासका ववरुध्द ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सदर गुन्हयाचा पुढील 
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तपास आचथणक गुन्हे  शाखा, कक्ष-१ नवी मुींबई याींचेकि ेचालू असून सदर गुन्हे 
२६ आरोंपीववरूद्ध आहेत. सदर २६ आरोपीींपैकी ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे, १२ आरोपीींना अ्कपवुण जासमन  मा.श्जल्हा सत्र न्यायालय, असलबाग याींनी 
मींजूर केलेला आहे. तसेच उवणरीत ८ आरोपीींना अ्क करण्याची कारवाई करण्यात 
येत आहे. गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूण सवण प्रककया महाराषर ववधानमींिळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


