
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
 

बुधिार, ददनाांि २७ जुलै, २०१६ / श्रािण ५, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृतनमााण मां्ी 
(३) खतनिमा मां्ी 
(४) राजशशष्ट्टाचार मां्ी 
(५) पयाटन मां्ी 
(६) िामगार, िौशल्य वििास,        

माजी सतैनिाांचे िल्याण मां्ी 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

 

एन.जी.आचाया मागा, चेंबूर, मुांबई-७१ येथील ददलासा  
सामाजजि सांस्थेचे सुलभ शौचालय रद्द िरण्याबाबि 

(१) *  २२४५४   श्री.गुरुमुख जगिानी : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एन.जी.आचायय मागय, चेंबूर, मुींबई-७१ येथे दिलासा सामाजजक सींस्थेच्यामार्य त 
“पे ॲन्ड यजु” हया तत्वावर े्ंबी पुलाच्या खाली महापाललका एम/प. चे मुकािम 
श्री.चींद्रकाींत पवार याींच्या पत्नीच्या नावे सन २०१५-१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
शौचालयाचे बाींधकाम पूर्य झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सुलभ शौचालयाच्या दिकार्ी तानसा जलवादहनी जोडून 
असल्यामुळे शौचालयातील घार् जलवादहनीत जाऊन जनतेच्या सावयजननक 
आरोग्याच्या दृष्ीने रोगराई व धोका सींभवत असल्यामुळे माजी नगरसेवक 
श्री.रववींद्र पवार व लोकप्रनतननधीींनी मादहतीचा अधधकार अधधननयम, २००५ अन्वये 
मादहती मागववरे् व तक्रारी केल्या असता जार्ीवपुवयक िलुयक्ष करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू बाींधकामास ररलायन्स एनजीची कोर्तीही परवानगी न 
घेता अनधधकृतपरे् वीज पुरविा सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून पावसाळयात साथीच्या 
आजाराच्या वेळेस सिरहू शौचालयाच्या घार्ीमुळे जनतेचे आरोग्य धोक्यात येऊ 
नये म्हर्नू सुलभ शौचालय रद्द करण्याबाबत कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरर्ाबाबत तक्रारी तसेच मादहती अधधकार अींतगयत अजय प्राप्त झाले 
आहेत हे खरे आहे. तथावप, याबाबत महापाललकेकडून जार्ीवपूवयक िलुयक्ष 
करण्यात येत आहे हे खरे नाही. 
    सिर शौचालय अद्याप कायायजन्वत नाही. तसेच सिर शौचालय 
महानगरपाललकेच्या मलनन:सारर् वादहनीस जोडण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
     त्यामुळे सिर शौचालयाची घार् जलवादहनीमध्ये जाऊन सिर पररसरात 
सावयजननक रोगराई उद् भवण्याचा धोका सींभवत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सिर शौचालयास ग्राहक क्रमाींक १५२२३८२३९ अन्वये ररलायन्स एनजीतरे् 
अधधकृत वीजजोडर्ी घेण्यात आली आहे. 
(४) व (५) सिर शौचालयाचे बाींधकाम स्वच्छ भारत अलभयानाींतगयत जनतेला 
जास्तीत जास्त स्वच्छतागहेृ व शौचालये उपलब्ध करुन िेण्याच्या उदद्दष्ाींनुसार 
बाींधण्यात येर्ाऱ्या शौचालयाींपैकी एक आहे. 
     सिर शौचालय महानगरपाललकेच्या मलनन:सारर् वादहनीस जोडण्यात 
येर्ार असल्याने जनतेचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सिर 
शौचालय रद्द करण्याची आवश्यकता नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय िमाचारी सांघटनेच्याििीने िामिाजाचा  
पाच ददिसाांचा आठिडा िरण्याच्या िेलेल्या मागणीबाबि 

(२) *  १९९०९   श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ११८६६ ला ददनाांि 
९ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासन, स्थाननक स्वराज्य सींस्था आणर् शाळा या सवाांसािी पाच 
दिवसाींचा आिवडा करण्याची मागर्ी राज्य शासकीय कमयचारी सींघ्ना, 
राजपत्रित अधधकारी सींघ्ना तसेच लशक्षक भारती याींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज, पार्ी, श्रम आणर् महानगराींमधील वाहतकु कोंडी वाचवनू 
कामाचा िजाय वाढवण्यासािी व गतीमान करण्यासािी पाच दिवसाींचा आिवडा 
करण्यात यावा आणर् कामाच्या वेळा लभन्न िेवाव्यात अशा स्वरुपाच्या 
मागण्याींवर शासनाची काय भूलमका आहे, तसेच याबाबत कोर्ता ननर्यय घेतला 
वा घेण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) राज्य शासनाच्या कमयचाऱ्याींसािी कें द्र शासनाच्या धतीवर पाच दिवसाींच्या 
आिवड्याबाबतच्या प्रस्तावाची पडताळर्ी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
गेिराई शहरािील हुिात्मा स्मिृीस्िांभ पाडल्याबाबि 

(३) *  २२५९०   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (जज.बीड) शहरातील नगर पररषिेच्या हद्दीत नगरपररषि इमारतीजवळ 
शासन ननधीतनू हुतात्मा स्मतृीस्तींभाचे बाींधकाम करण्यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नगर पररषिेने शासनाची कोर्तीही परवानगी न घेता हुतात्मा 
स्मतृीस्तींभाचे बाींधकाम पाडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तक्रार िेवनूही चौकशी अधधकारी तथा उपववभागीय 
अधधकारी, बीड याींनी त्याींच्या चौकशी अहवालात िोषीववरुध्ि कोर्तीही कारवाई 
प्रस्ताववत केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर चौकशी अहवालातील इतर मुद्दयाींच्या अनुषींगाने शासनाने 
कोर्ती कारवाई केली व हुतात्मा स्मतृीस्तींभाचे बाींधकाम पाडल्याप्रकरर्ी 
नगरपररषिेववरुध्ि शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, हुतात्मा स्मतृीस्तींभाच्या जागेचा वापर सद्यःजस्थतीत कोर्त्या 
कामासािी करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गेवराई नगरपररषि इमारतीजवळ हुतात्मा 
स्मतृीस्तींभाचे बाींधकाम शासनाच्या ननधीतनु झाले ककीं वा कसे याबाबत कोर्तेही 
अलभलेख नगरपररषिेमध्ये उपलब्ध नसलेबाबत उपववभागीय अधधकारी, बीड व 
मुख्याधधकारी याींच्या अहवालात नमूि असुन याबाबत स्वतींि चौकशी करुन एक 
मदहन्यात अहवाल सािर करण्यात येईल असे जजल्हाधधकारी, बीड याींनी नमूि 
केले आहे. 
(२) सिरील स्मतृीस्तींभ अत्यींत जीर्य झाला असल्याने/ पडझड झालेली असल्याने 
सिरील स्मतृीस्तींभाचे महत्त्व लक्षात घेता व त्या ववषयी आिर राखण्याच्या 
दृष्ीने सिर स्मतृीस्तींभ स्थलाींतर करुन तसेच नतुनीकरर् करुन इमारतीच्या 
आवारातच इतर दिकार्ी कररे्चे सवयसाधारर् सभा दि. ०७/०५/२०१५ िराव    
क्र. १४/१ अन्वये िरले आहे. सद्यजस्थतीत स्मतृीस्तींभ काढण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) हुतात्मा स्मतृीस्तींभाबाबत वरील प्रमारे् ननर्यय घेण्यात आला 
असल्याने कारवाई कररे्चा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
      उपववभागीय अधधकारी, बीड याींच्याद्वारे करण्यात आलेल्या चौकशीचा 
अहवाल जजल्हाधधकारी याींच्याकडून कोर्त्याही अलभप्राय व ननषकषायलशवाय 
शासनास प्राप्त झाला असून त्याबाबत स्वयींस्पष् अहवाल सािर करण्याच्या 
सूचना जजल्हाधधकारी, बीड याींना दिल्या आहेत. 
(५) आज रोजी सिरील दिकार्ी नववन नगरपररषि प्रशासकीय इमारतीचे काम 
चालु असून अींनतम ्प्प्यात आहे. या पररसरातच नववन हुतात्मा स्मतृीस्तींभाचे 
नुतनीकरर्ाचे काम प्रस्ताववत आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईिील िाांजूरमागा ि भाांडूपमध्ये घरफोडयाांचे स् सुरु असल्याबाबि 

(४) *  २०७८७   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींजूरमागय व भाींडूपमध्ये घरर्ोड्याींचे सि सुरु असल्यामुळे 
नागररकाींमध्ये लभतीचे व धचींतेचे वातावरर् पसरले असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १८ एवप्रल, २०१६ ते दिनाींक ५ मे, २०१६ या कालावधीत 
मुींबईतील ववववध भागात सुमारे १०१ घरर्ोडया झाल्याची नोंि पोलीस 
िाण्यामध्ये आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयांत ककती घरर्ोडयाचा तपास परू्य झाला आहे व ककती 
ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या घरर्ोड्या रोखण्याबाबत तसेच 
गुन्हेगाराींवर किोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) काींजूरमागय व भाींडूप या िोन पोलीस िाण्याींमध्ये मे, 
२०१६ मध्ये घरर्ोडीचे एकूर् १२ गुन्हे िाखल असून त्यापैकी ४ गुन्हे उघडकीस 
आले आहेत. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या काययक्षेिातील सवय पोलीस िाण्यात 
घरर्ोड्याींचे एकूर् १४५ गुन्हे िाखल झाले असून त्यापकैी ३६ गुन्हयाींचा तपास 
लागलेला आहे. यामध्ये एकूर् रु. १०,३६,७०२/- एवढा ऐवज हस्तगत करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) वरील काययक्षेिातील घरर्ोडीच्या घ्ना घडण्यास प्रनतबींध करण्याच्या 
दृष्ीकोर्ातून आवश्यक ते उपक्रम तसेच दिवसपाळी व रािपाळी कतयव्यावरील 
पोलीस ननरीक्षक याींना योग्य सुचना िेण्यात आलेल्या असून वररषि अधधकारी व 
वररषि पोलीस ननरीक्षक याींच्याकडून सींशयीत आरोपीींची सखोल चौकशी करण्यात 
येते. 
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     तसेच नाकाबींिीची दिकारे्ही वेळोवेळी बिलण्यात येतात. गुप्त 
बातमीिाराींमार्य त मादहती लमळूनही सींशयीताींवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 
घरर्ोडीच्या गुन्हयाींतील अलभलेखावरील आरोपीींची सतत तपासर्ी करुन 
त्याींच्याववरुध्ि कारवाई करण्यात येते. याप्रकरर्ी घरर्ोड्याच्या गुन्हयात 
वेळोवेळी गुन्हयातील सहभाग तपासून व त्याींच्याववरुध्ि सबळ पुरावे गोळा करुन 
मा.न्यायालयात िोषारोपपि िाखल करण्यात येते व अशा आरोपीींना जास्तीत 
जास्त व किोर लशक्षा व्हावी म्हर्नू प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार महानगरपाशलिाक्षे्ासाठअ अयायािि घनिचरा प्रिल्प उभारणेबाबि 

(५) *  २१४१६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाललका क्षेिात २० लाखाींच्यावर लोकसींख्या असून 
शहरात िररोज ५०० मेट्रीक ्न कचरा जमा होत असून याकररता 
महानगरपाललकेने गोणखवरे येथील ५० एकर जलमनीवर घनकचरा प्रकल्पाची 
ननलमयती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेने हींजर बायो्ेक एनजी, वसई प्रा.लल. या कीं िा् 
दिलेल्या कीं पनीशी असलेला करार रद्द केल्यामुळे कचऱ्याचे प्रमार् वाढून स्थाननक 
नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमायर् झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून अद्यावत घनकचरा 
प्रकल्प उभारण्याबाबत कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०११ च्या जनगर्नेनुसार वसई-ववरार 
महापाललकेच्या क्षेिातील लोकसींख्या  १२,२१,२३३ इतकी आहे. 
     वसई-ववरार महानगरपाललका क्षेिात िररोज सरासरी ५३० मेदट्रक ्न कचरा 
ननमायर् होतो. 
     गोणखवरे येथे भुमापन क्र. ३० (अ) ३१, ३२ मध्ये एकुर्  घनकचरा 
प्रकल्पाची  ४८.३२ एकर जागेपकैी  २३.५० एकर क्षिेावर सन २००९ मध्ये 
घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात आला होता. 
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(२) हींजर बायो्ेक एनजी, वसई प्रा.लल. या कीं पनीच्या घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पाला दिनाींक ३०/११/२०१३ रोजी  आग लागून कचरा प्रकक्रया कें द्र बींि झाले. 
     वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने दिनाींक १७/०७/२०१४ रोजीच्या 
महासभेमध्ये िराव घेवुन हींजर बायो्ेक या कीं पनीसोबतचा करार रद्द करण्यात 
आला. 
     गोणखवरे येथे भुमापन क्र. ३ (अ), ३१, २ या जागेचा वापर ओला आणर् 
सुका कचरा याकरीता क्षपेर्भूमी म्हर्नु करण्यात येतो, ही वस्तुजस्थती आहे. 
     परींत ुयामुळे आरोग्याचा प्रश्न ननमायर् होऊ नये म्हर्नू महानगरपाललकेने 
खालील उपाययोजना केली आहे :- 

 सिर कचऱ्यावर ननयलमत बायो-कल्चर र्वारर्ी करण्यात येते. 
 ननमायर् होर्ाऱ्या लमथेनमुळे आग लागल्यास खबरिारीचा उपाय म्हर्नू 

अजग्नशमन वाहन त्या दिकार्ी िेवण्यात आले आहे. 
 उक्त कचऱ्याचे ननयलमत सपा्ीकरर् करून त्यावर मातीचा थर 

्ाकण्यात येतो. 
 बीएआरसी च्या सल्ल्यानुसार लमथेन ररकव्हरी यींिर्ा कायायजन्वत आली 

आहे. 
(३) घनकचरा प्रकल्प उभारण्याकरीता खालील प्रमारे् काययवाही करण्यात येत 
आहे :- 

 प्रकल्पाचे दिकार्ी शास्िोक्त पध्ितीने भूमीभरर् (SLF) ववकासाचे 
८०% काम पुर्य झाले आहे. 

 वसई-ववरार शहर महानगरपाललका मार्य त घनकचऱ्यातून ऊजाय ननलमयती 
करण्याचा प्रकल्प (वेस्् ्ू एनजी) उभारण्यात येत आहे. 

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

राजषी छ्पिी शाहू महाराज याांच्या िोल्हापुर येथील प्रस्िाविि स्मारिाबाबि 

(६) *  २१९५५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१६१०६ ला ददनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथे प्रस्ताववत राजषी शाहू महाराजाींचे आींतरराषट्रीय िजायचे स्मारक 
उभारण्यासािी लागर्ाऱ्या जलमनीच्या हस्ताींतरर्ाची प्रकक्रया पूर्य झाली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्मारक उभारण्यासािी लागर्ाऱ्या इतर आवश्यक त्या परवानग्या 
शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जमीन हस्ताींतरर् तातडीने व्हावे यासािी शासनाने कोर्ती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) जमीन हस्ताींतरर्ा व्यनतररक्त प्रकल्पाच्या खचायच्या आराखड्यास मींजूरीच्या 
प्रस्तावाची मुख्य अलभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, पुरे् याींचे स्तरावर 
छाननी करण्यात येते आहे. 
(३) व (४) जमीन हस्ताींतरर्ाचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
माजी महसूल मां्ी याांच्या दरूध्िनी प्रिरणाबाबि 

(७) *  २०७६५   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाऊिच्या कराची येथील ननवासस्थानातील िरूध्वनी क्रमाींकावरून माजी 
महसूल मींिी याींच्या िरूध्वनीवर िरूध्वनी आल्याचा आरोप हॅकर श्री.मनीष भींगाळे 
याींनी केल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सिरील प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाींची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, तथावप त्यात तथ्य आढळून आले नाही. 
(२) सिर प्रकरर्ी िहशतवाि ववरोधी पथकाकडून चौकशी करण्यात आली असून 
तपासात िाऊिच्या तथाकधथत िरूध्वनीवरून माजी महसूल मींिी श्री. एकनाथ 
खडसे याींच्या मोबाईल क्रमाींकावर िरूध्वनी आल्याचे अथवा गेल्याचे ननषपन्न 
झालेले नाही. 
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     तसेच, हॅकर श्री.मननष भींगाळे याींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये कक्रलमनल 
रर् वप्ीशन िाखल केलेली होती. सिर याधचका मा.उच्च न्यायालय याींनी 
दिनाींक १८ जुलै, २०१६ रोजी रे््ाळली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 

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

मुांबईिील मानखदुा-बेलापूर रेल्िे प्रिल्पबाधधिाांच्या  
सदतनिा बेिायदेशीरररत्या बळिाविल्याबाबि 

 

(८) *  २०३९७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मानखिुय-बेलापरू रेल्वे प्रकल्पबाधधत रदहवाशाींना म्हाडाने पींतप्रधान 
अनिुान प्रकल्पाींतगयत बाींधण्यात आलेल्या वसाहतीमध्ये सिननका दिल्या त्यावेळी 
१७१ सिननका बेकायिेशीरररत्या बळकावून त्यात घुसखोरी केली असल्यामुळे पाि 
रदहवाशाींवर अन्याय झाल्याची बाब मादहतीच्या अधधकारात माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी गैरव्यवहाराची चौकशी करुन शासनाने िोषीींवर 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) व (२) उपाध्यक्ष, म्हाडा याींच्या अहवालानुसार पींतप्रधान 
अनिुान प्रकल्पाींतगयत म्हाडामार्य त सन १९९० साली ९९० ननवासी व ६१ 
अननवासी अशा एकूर् १०५१ गाळयाींची योजना कायायजन्वत करण्यात आली. सिर 
गाळयाींचे ववतरर् सन १९९० िरम्यान पूर्य करण्यात आले असून गाळेधारकाींकडून 
प्रनतमहा रू. ११/- इतके शुल्क व्यवस्थापन आकार म्हर्नू गाळे ननहाय वसुल 
करण्यात येते. सिरहू सिननकाींपैकी १७१ घरे पाि नागररकाींना डावलून अपाि 
व्यक्तीींना ववतररत केल्याप्रकरर्ी भाडवेसुलीकारामार्य त गाळयाींची तपासर्ी 
मोदहम सुरू असून सिर तपासर्ीत ४४ गाळे कुलूप बींि जस्थतीत आढळून आलेले 
आहेत. सिर बींि गाळयाींची व तपासर्ीवेळी उपलब्ध नसलेल्या इतर 
गाळेधारकाींची पुन:श्च तपासर्ी करण्याची काययवाही सुरू आहे. तपासर्ीअींती 
ननषकषायच्या आधारे काययवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील छोट्या धािपट्टय्ा असणारे विमानिळ िायााजविि िरण्याबाबि 

(९) *  १९५१२   श्री.जयिांिराि जाधि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९३९ ला 
ददनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे िोन वषाांपासून ववमानतळाची सुसज्ज इमारत तयार असूनही 
माहे जनू, २०१६ पयांत प्रवाशी सेवा सुरु झाली नसल्याचे ननिशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ववमान कीं पन्याींची सेवा शुल्क मार्ीची मागर्ी शासनाकड े
प्रलींत्रबत असल्यामुळे सिर ववमानतळावरील ववमानाींचे उड्डार् रखडले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, राज्यातील छोट्या धावपट्टय्ा असर्ाऱ् या कोल्हापूर, सोलापूर, 
नालशक, कराड, गोंदिया, अमरावती, जळगाींव, लातूर, नाींिेड, लशडी या राज्याच्या 
सामान्य प्रशासन ववभागाींतगयत येर्ा-या व महाराषट्र एअरपो य् डवे्हलपमें् 
अ ॅथररर्ीने बनववलेल्या १७ ववमानतळाींवरील उड्डार्ाबाबतच्या धोरर्ाच्या 
प्रस्तावावर राज्य मींिीमींडळाने ननर्यय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ववमानतळावरून प्रवाशी वाहतकू सेवा सुरु करण्यासािी 
शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील छोट्या धावपट्टय्ा असर्ारे ववमानतळ कायायजन्वत करण्याबाबतच्या 
धोरर्ाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या ववचाराधीन असून कें द्र शासनाने नकुत्याच 
जाहीर केलेल्या राषट्रीय ववमान वाहतूक धोरर्ाच्या धतीवर राज्य ववमान वाहतकू 
धोरर् तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) नालशक ववमानतळावर हवाई सेवा सुरु करण्याबाबत दहींिसु्थान एरोनरद्क्स 
लललम्ेड तसेच राज्य शासन खाजगी ववमानसेवा कीं पन्याकड े पािपुरावा करीत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय औयायोधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये (आयटीआय) 
शशिणाऱ्या वियायार्थयाांना वियायािेिनाि िाढ िरण्याबाबि 

(१०) *  २२६४५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५८८९ ला ददनाांि १६ माचा, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय िौशल्य वििास मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय औद्योधगक प्रलशक्षर् सींस्थाींमध्ये (आय्ीआय) 
लशकर्ाऱ्या ववद्याथ्याांना केवळ चाळीस रूपये ववद्यावेतन िेण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सिर ववद्यावेतन अत्यल्प 
असल्याने ववद्याथ्याांकडून ववद्यावेतनात वाढ करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागर्ीच्या अनुषींगाने शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) औद्योधगक प्रलशक्षर् सींस्थामध्ये लशकर्ाऱ्या ववद्याथ्याांचे ववद्यावेतनात वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

नागपूर सुधार प्रवयासने अशभवयासाांिरील भूखांडाच्या तनयशमिीिरणाचे  
वििास शूल्ि िमी आिारण्याबाबि 

(११) *  २१४२१   श्री.शमिेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर सुधार प्रन्यासने अलभन्यासाींवरील आरक्षर् रद्द झाल्यानींतर भूखींडाच्या 
ननयलमतीकरर्ाचे ववकास शूल्क वाजवी पेक्षा २ प् लावल्याचे दिनाींक २८ एवप्रल, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धचखली खिुय भागातील अलभन्यासाींमध्ये सामान्य नागररकाींनी   
२० वषायपवूी अत्यल्प िरात भूखींड ववकत घेतलेले आहेत परींत ुया जागेवर कीं पोस्् 
डपेोचे आरक्षर् लािल्यामुळे या अलभन्यासातील भूखींड ननयलमतीकरर्ापासून 
वींधचत रादहलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सवय भूखींडाींना नासुप्र तरे् पािववलेल्या डडमाींड 
कमी करुन अत्यल्प िरात ववकास शुल्क आकारण्याबाबत कोर्ती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     शासन ननर्यय दिनाींक १०/०५/२०१२ व दिनाींक २५/०१/२०१६ नुसार िर 
आकारर्ी ननजश्चत करण्यात आलेली असून, त्यानसुार आकारर्ी केली जात आहे. 
(२)  ववषयाधीन जागेवर कीं पोस्् डपेोचे आरक्षर् असल्यामुळे या अलभन्यासातील 
भूखींडाचे ननयलमतीकरर्ापासून भूखींडधारक वींधचत रादहले होते हे खरे आहे. 
     तथावप, प्रस्ततु प्रकरर्ी दिनाींक २५/०१/२०१६ च्या शासन ननर्ययान्वये 
ववषयाधीन अलभन्यासातील ज्या जागेवर घरे झालेली आहेत अशा जागेवरील 
कीं पोस्् डपेोचे आरक्षर् वगळण्यात आलेले असून, या शासन ननर्ययातील  
तरतुिीनुसार भूखींड ननयलमतीकरर्ाची काययवाही नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 
स्तरावर सुरु आहे. 
(३) व (४) शासन ननर्यय दिनाींक १०/०५/२०१२ व दिनाींक २५/०१/२०१६ नुसार िर 
आकारर्ी ननजश्चत करण्यात आलेली असून, त्यानसुार आकारर्ी केली जात आहे. 
 

----------------- 
महालक्ष्मी ि ज्योतिबा या िीथाक्षे्ाांच्या वििास आराखडयाबाबि 

(१२) *  १९४१२   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महालक्ष्मी तीथयक्षेि ववकास आराखडयाला शासनाने तत्वतः मान्यता दिली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आराखडयाचा पदहल्या ्प्प्यातील प्रस्ताव शासनाला सािर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महालक्ष्मी तीथयक्षेिासह ज्योनतबा तीथयक्षेि ववकासाकररता ककती 
ननधीची तरतूि करण्यात आली वा येत आहे, तसेच, सिर प्रस्तावावर प्रत्यक्षात 
अींमलबजावर्ी केव्हापासून करण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही. 
(३) श्री महालक्ष्मी तीथयक्षेिासह ज्योनतबा तीथयक्षिे ववकास आराखडा 
जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींचेकडून मागववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

बी.आय.टी चाळीांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(१३) *  २०९२१   श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह 
पांडडि, श्री.सुतनल िटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेंट्रल तसेच भायखळा येथील बीआय्ी चाळी १०० वषे जुन्या 
झाल्यामुळे त्या अत्यींत धोकािायक होऊन चाळीींच्या अींतगयत भागात मोिया 
प्रमार्ात पडझड होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तेथील रदहवाश्याींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
वारींवार तक्रार करूनसुध्िा कोर्तीच काययवाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त रदहवाश्याींना अशा धोकािायक इमारतीत रहावे लागत 
असल्याने उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्य त करण्यात आलेली काययवाही 
खालीलप्रमारे् आहे :- 
     महानगरपाललकेच्या अखत्याररत असलेल्या मुींबई सेंट्रल तसेच भायखळा 
येथील बी.आय.्ी. चाळीींचे सींरचनात्मक अलभयींता याींच्यामार्य त सवेक्षर् करण्यात 
आले आहे. 
     सिर सवेक्षर् अहवालानुसार “डी” ववभागातील बेलालसस रोड, मुींबई सेंट्रल 
येथील बी.आय.्ी. चाळीमधील एकूर् १९ इमारतीींपकैी १५ इमारतीींच्या िरुुस्तीची 
कामे प्रगतीपथावर आहेत आणर् उवयररत ४ इमारतीींच्या िरुुस्तीबाबत ननवविा 
प्रकक्रया सुरु आहे. 
     तसेच, भायखळा “ई” ववभागातील बी.आय.्ी. चाळीमधील एकूर् ५२ 
इमारतीींपैकी ११ इमारतीींच्या िरुुस्तीची कामे प्रगतीपथावर असून ५ इमारतीींच्या 
िरुुस्तीबाबत ननवविा प्रकक्रया सुरु आहे. 
       भायखळा ववभागातील उवयररत ३६ इमारतीींबाबतचा तपलशल खालीलप्रमारे् आहे :-  
     माझगाींव ताडवाडी येथील इमारत क्र. १, २ व ६ ते १६ या इमारती 
पुनववयकास योजनेकरीता प्रस्ताववत आहे. त्यापकैी सी-१ प्रवगायतील १२ ते १६ या 
इमारतीतील भाडकेरुींना पयाययी जागा िेऊन ररक्त करण्यात आल्या असून, 
यामधील इमारत  क्र. १२, १३ ननषकालसत करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
इमारत क्र. १४, १५, १६ या इमारतीींच्या ननषकासनाची काययवाही चालू आहे. 
उवयररत ८ म्हर्जेच इमारत क्रमाींक १, २ व ६ ते ११ या इमारतीींची िरुुस्ती 
करण्याबाबत व सुरक्षात्मक उपाययोजना घेण्याबाबत ववकासकास कळववण्यात 
आले आहे. 
     आग्रीपाडा येथील बी.आय.्ी. चाळ क्र. १ ते ४ या इमारतीींचे सींरचनात्मक 
अलभयींता याींच्यामार्य त करण्यात आलेल्या सवेक्षर्ानसुार इमारत ननषकालसत 
करण्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. परींत ुतेथील भाडकेरुीं नी त्याींच्याकडून 
ननयुक्त सींरचनात्मक अलभयींता याींच्यामार्य त सींरचनात्मक पररक्षर् करुन सािर 
केलेल्या अहवालानुसार सिर इमारती िरुुस्तीयोग्य आहेत.  सिर िोन्ही अहवाल 
ताींत्रिक सल्लागार सलमतीच्या (TAC) आिेशाकरीता सािर करण्यात आले आहेत. 
सिर इमारतीींना सींरक्षर् म्हर्नू ्ेकू लावण्याची कामे महानगरपाललकेमार्य त 
केली आहेत. 
    आग्रीपाडा येथील इमारत क्र. ५ ते ८, १०, १२ ते १६ या इमारती पनुववयकास 
योजनेकरीता प्रस्ताववत असल्याने या इमारतीतील भाडकेरुींना पयाययी जागा िेऊन 
ररक्त करण्यात आल्या असून सिर इमारती ननषकालसत करण्यात आल्या आहेत. 
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     तसेच आग्रीपाडा येथील इमारत क्रमाींक ९ व ११ बाबत केलेल्या 
सवेक्षर्ानुसार सिर इमारती ननषकालसत करण्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झालेले 
आहेत. इमारत क्रमाींक ९ चा पुनववयकास प्रस्ताव मींजूर झालेला असल्याने सिर 
इमारतीतील रदहवाशाींना ववकासकाने पयाययी जागा िेऊन इमारत ररक्त करण्याची 
काययवाही सुरु केली आहे. या इमारतीींमधील ८० पैकी ६० रदहवाशाींनी इमारत 
ररक्त केली असून उवयररत रदहवाशाींकडून इमारत ररक्त करण्याचे काम सुरु आहे. 
इमारत क्र. ११ ररक्त करण्याचे व ननषकासनाचे काम महानगरपाललकेमार्य त सुरु 
आहे. 
     मोमीनपुरा येथील इमारत क्र. १ व २ या इमारती सी-१ प्रवगायतील 
असल्याने या इमारतीतील भाडकेरुीं ना पयाययी जागा िेऊन ररक्त करुन ननषकालसत 
करण्याची काययवाही चालू आहे.  
     नागपाडा येथील बी.आय.्ी. चाळ क्र. १७ पनुववयकास योजनेंतगयत मींजूर 
झालेली असल्याने ववकासकाने सिर इमारतीतील एकूर् ७८ रदहवाशाींना पयाययी 
जागा िेऊन इमारत ननषकालसत करण्यात आलेली आहे. 
     के.के. मागय येथील बी.आय.्ी. चाळ क्र. १ ते ४ चे सींरचनात्मक अलभयींता 
याींच्यामार्य त सवेक्षर् करण्यात आले आहे. सींरचनात्मक अलभयींता याींच्यामार्य त 
प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार सिर इमारतीींची िरुुस्ती प्रस्ताववत आहे. सिर 
इमारती पुनववयकास योजनेंतगयत मींजूर झालेल्या असल्याने सिर इमारतीतील 
रदहवाशाींना पयाययी जागा िेण्याबाबतची काययवाही ववकासकामार्य त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
सडि अजुानी (जज.गोंददया) पांचायि सशमिीिील गैरव्यिहाराबाबि 

(१४) *  २२६२२   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोिे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) गोंदिया जजल्हा पररषिेंतगयत सडक अजुयनी पींचायत सलमतीमध्ये पैशाींची 
अर्रातर्र केल्याप्रकरर्ी ग् लशक्षर्ाधधकारी श्री.सोयाम, श्री.मेश्राम, बँक मॅनेजर 
व मुख्य आरोपी श्री.सुननल प्ले याींसह ४ जर्ाींववरुध्ि डुग्गीपार पोलीस 
स््ेशनमध्ये गुन्हे िाखल करुन त्याींना अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकशी सलमतीने प्रशासनाकड े अहवाल सािर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशी अहवाल थोडक्यात काय आहे व त्या अनषुींगाने शासनाने 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  चौकशी अहवाल थोडक्यात खालील प्रमारे् आहे :- 

अ) श्री.एस.जी. प्ले, कननषि सहायक तथा रोखपाल याींनी त्याींचे 
काययकाळात ग्ववकास अधधकारी, ग् लशक्षर्ाधधकारी, याींच्या 
शासकीय खात्यातील जवळपास रूपये ९९,२२,००१/- एवढी रक्कम 
स्वत:चे वयैजक्तक खात्यावर हस्ताींतरीत करून आधथयक अपहार 
केल्याचे प्रथम िशयनी आढळत आहे. 

ब) श्री. एस.जी.प्ले याींनी अींिाजजत रूपये ३२,९३,३२४/- एवढ्या 
रक्कमेचा धनािेश व धनाकषायच्या रकमेचे स्वत:चे खात्यावर 
खाडाखोड करून जमा करण्याचे प्रयत्न केला. 

क) सुननल प्ले कननषि सहाय्यक तथा रोखपाल याींनी शासकीय 
कपातीचे वववरर्ाएवैजी स्वत:चे वववरर् पि जोडून अनेक रकमा 
स्वत:चे खात्यावर वळती केल्याचे ननिशयनास आले. तसेच अनेक 
धनािेशावर स्वत:चे नाव नमुि करून व ग् लशक्षर्ाधधकारी याींची 
स्वाक्षरी घेवनू स्वत:चे खात्यावर शासकीय रक्कम वळती केल्याचे 
ननिशयनास आले. तसेच ज्या धनािेशावर श्री. एस.जी. प्ले याींचे 
नाव नमुि असुनही ग्लशक्षर्ाधधकारी याींनी स्वाक्षरी करून धनािेश 
ववतरीत कररे् ही अत्यींत गींभीर बाब असून सींबींधधत 
ग्लशक्षर्ाधधकारी हे सुद्धा नततकेच जबाबिार आहेत. 

ड) धनािेश/धनाकषय बँकेचे नावाने असूनही तसेच अनेक 
धनािेशासोबतच्या वववरर्पिात खाडाखोड असूनही ककीं वा 
वववरर्पिावर अधधकाऱ्याचे ऐवजी कररता म्हर्नू श्री. एस.जी. 
प्ले, कननषि सहाय्यक तथा रोखपाल याींची स्वाक्षरी असूनही 
बँकेच्या अधधकारी/कमयचारी याींनी अशा अनेक रकमा श्री. प्ले याींचे 
वैयजक्तक खात्यावर जमा केल्याचे ननिशयनास आले. त्यामुळे अशा 
सवय प्रकारच्या व्यवहारात सींबींधधत बकेँतील अधधकारी / कमयचारी 
याींचाही सहभाग असल्याची शक्यता चौकशी  सलमतीस वा्ते. 
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     सिर प्रकरर्ातील आरोपी सुननल प्ले कननषि सहाय्यक तथा रोखपाल 
पींचायत सलमती, सडक अजुयनी याचे ववरुद्ध पोलीस स््ेशन, डुग्गीपार येथे अपराध 
क्र. १८/२०१६ कलम ४२०, ४०९, ४०८, ४०६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ४७४, ४७७ 
(अ), ३४ भािींवव अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला आहे. सिर गुन्हयातील 
आरोपी  प्ले व  इतर ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा 
तपासावर आहे.   
(४)  प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
पुणे शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठअ मुळशी 

पाणी योजना राबविण्याच्या मागणीबाबि 
(१५) *  २०७२९ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासािी मुळशी (्ा्ा) धरर्ातनू पार्ी 
आर्ण्याच्या मागर्ीने जोर धरला असल्याने मुळशी पार्ी योजना राबववण्यासािी 
महापाललका प्रशासनाने सुमारे १ हजार ३२५ को्ी रुपयाींचा प्राथलमक आराखडा 
तयार केला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील योजनेसािी ननधी उभा कररे् आव्हानात्मक असून 
याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     सिर योजनेसािी प्राथलमक आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात 
येर्ार असून, सन २०१५-१६ चे िरपिकानसुार ढोबळमानाने रुपये ११०० को्ी 
एवढा खचय अपेक्षक्षत आहे. 
(२) सिर योजनेकामी भववषयात ननधी उभा कररे् शक्य होरे्सािी, सन २०१६-१७ 
पासून पार्ीपट्टी मध्ये िरवाढ लागू केली आहे. सिर योजना राबववण्यासािी 
ककमान ४ ते ५ वषय इतका कालावधी लागू शकतो. या कालावधीमध्ये ननधी 
उभारण्यासािी पाण्याच्या िरातील वाढी व्यनतररक्त इतर सेवा शुल्कामध्ये िरवाढ 
कररे् ककीं वा कजय उभाररे्, कजयरोखे उभाररे् या इतर स्िोताींचा सुध्िा ववचार 
कररे् शक्य आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ठाण्यािील ६५ अनधधिृि शाळा बांद िरण्याच्या िाढलेल्या आदेशाबाबि 
(१६) *  १९७४४   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िारे् महानगरपाललका काययक्षेिात अनधधकृतपरे् चालववल्या जात असलेल्या 
६५ शाळा बींि करण्याबाबतचे आिेश लशक्षर् ववभागाने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्या िरम्यान दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शाळेत लशकत असलेल्या २५ हजार ववद्याथ्याांचे भववषय 
्ाींगर्ीला लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशयनास आले आहे, तद् नसुार, उपरोक्त शाळाींमध्ये लशकत असलेल्या 
ववद्याथ्याांची पयाययी व्यवस्था शासन कशाप्रकारे करर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२)  व (३) हे खरे नसून सींबींधधत अनधधकृत शाळा बींि झाल्यावर शाळेतील 
ववद्याथ्याांची प्रवेशाची सोय जवळच्या शासन मान्यता प्राप्त शाळाींमध्ये 
करण्याबाबत सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४)  प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
राज्याि गहृरक्षि दलाि होि असलेल्या गैरप्रिाराबाबि 

(१७) *  १९५२६   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे ३८ हजार गहृरक्षक (होमगाडयस)् असून शासनामार्य त िरवषी 
त्याींचेवर १२० को्ी रुपयाींपेक्षा अधधक रक्कम खचय होते तसेच कतयव्यावर 
असताना रोज रुपये ४००/- भत्त्याच्या स्वरुपात दिले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक गहृरक्षक हे कतयव्याच्या दिकार्ी हजर न राहता 
हजेरीप्ावर स्वाक्षरी करुन अन्य दिकार्ी िसुरी नोकरी करीत असल्याचे व 
कामाच्या दिवशी ऑ्ोररक्षा चालवून कमाई करीत असल्याचे तसेच काही 
दिकार्ी गहृरक्षकाची ननयकु्ती एकाच दिवशी िोन दिकार्ी िाखवनू भत्त्याची 
रक्कम वररषि अधधकाऱ्याींचे सींगनमताने परस्पर उचलत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरर्ी गहृरक्षक सींचालनालय प्रशासनाने दिनाींक २७ एवप्रल, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास अलभयोग सींचालक याींना चौकशी सलमती स्थापन 
करण्याबाबत पिाद्वारे कळववले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी सलमती नेमण्यात आली आहे काय, सिर 
चौकशी सलमतीचे ननषकषय काय आहेत व त्यानुसार शासनाची र्सवर्कू 
करर्ाऱ्या सींबींधधत गहृरक्षक व त्याींचे वररषिाींववरुध्ि रक्कमेच्या वसुलीसह कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सिर प्रकरर्ी महासमािेशक, होमगाडय याींचे कायायलयाकडून 
चौकशी सलमती ननयुक्त करण्यात आली होती. सिर चौकशी सलमतीच्या 
अहवालानुसार कतयव्यावरील तैनात होमगाडय याींनी खो्ी कतयव्य प्रमार्पि ेसािर 
करुन मानधन घेतल्याचे लसध्ि झाल्याने सींबींधधत होमगाडयच्या सेवा समाप्त 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच वसूलीपाि रक्कमा तात्काळ जमा करण्याबाबत 
सींबींधधताींना नो्ीस िेण्यात आली आहे. तसेच अलभयोग सींचालक, याींच्या 
सल्ल्यानुसार सींबींधधताववरुध्ि साींताकु्रझ पोलीस स््ेशन येथे दि. १७/६/२०१६ रोजी 
प्रथम खबरी अहवाल क्र. ०३२९/१६ िाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

पुणे शहर िसेच महामागाािरील हॉटेल ि लॉज मालि 
बाल िामगाराांिडून िाम िरुन घेि असल्याबाबि 

(१८) *  २०२१९   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहराच्या मध्यवती भागाबरोबरच उपनगर तसेच महामागायवर मोठ्या 
प्रमार्ात हर्ेल व लरजजींगमध्ये २९ ्क्के बालकामगार कमी मोबिल्यात काम 
करीत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान पुरे् पोललसाींनी केलेल्या 
पहार्ीत ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मुलाींकडून सकाळी ०५ वाजल्यापासून ते रािी ११ वाजेपयांत 
काम करुन घेऊन त्याचप्रमारे् पाच ते सात मदहने काम करुन घेतल्यानींतर 
त्याींना पगार न िेता हाकलून िेतात, ही बाब ननिशयनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत सींबींधधत लरज व हर्ेल मालकाींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, पुरे् जजल्हयामध्ये कृती िलामार्य त दि.०४/०५/२०१६ रोजी 
आयोजजत केलेल्या धाडसिामध्ये हर्ेल या आस्थापनेत २ बाल कामगार आढळून 
आले होते. त्याची मुक्तता करण्यात आली असून त्याींना बालगहृात िाखल 
करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      अशा स्वरुपाची एकही तक्रार कामगार आयुक्तालयास प्राप्त झालेली 
नाही. तसेच कायायलयातील ननरीक्षकाींच्या ननरीक्षर्ामध्येही सिरची बाब 
ननिशयनास आलेली नाही. 
(३) पुरे् जजल्हयामध्ये कृती िलामार्य त दि.०४/०५/२०१६ रोजी झालेल्या 
धाडसिामध्ये हर्ेल या आस्थापनेमध्ये आढळून आलेल्या बाल कामगाराींबाबत 
सींबींधधत आस्थापना मालकाववरुध्ि मुींढवा पोलीस स््ेशन अींतगयत बाल कामगार 
(प्रनतबींध व ननयमन) अधधननयम, १९८६ च्या कलम ३ चे उल्लींघन केल्याबाबत 
दि.४/७/२०१६ रोजी ख्ला िाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िुलाबा, मुांबई येथील मेरो हाऊस या इमारिीस आग लागल्याच्या घटनेबाबि 

(१९) *  २१३८४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
प्रा.जोगेवद्र ििाड,े श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा, मुींबई येथील मेट्रो हाऊस या इमारतीला माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान आग लागून इमारतीची ५० ते ६० ्क्के हानी झाली असून लाखो 
रुपयाींची ववत्तहानी झाल्याचे ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या इमारतीमध्ये मालकाींनी वा भाडकेरुींनी अथवा अन्य व्यक्तीींनी 
अींतगयत रचनेमध्ये बिल केल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या भागात अनधधकृत रे्रीवाल्याींची असलेली असींख्य िकुाने व 
मोठ्या प्रमार्ात झालेल्या अनधधकृत बाींधकामामुळे अजग्नशमन िलाला आग 
ववझववण्यात अडथळे ननमायर् झाले, तसेच भववषयात असे होऊ नये म्हर्नू काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) दिनाींक ०२/०६/२०१६ रोजी कुलाबा, मुींबई येथील 
मेट्रो हाऊस या इमारतीला आग लागून काही प्रमार्ात ववत्त हानी झाली हे खरे 
आहे. 
    तथावप, सिर इमारतीचा सींरचनात्मक लेखापरीक्षर् अहवाल (structural 
audit report) प्राप्त झाल्यानींतर ककती ववत्तहानी झाली तसेच इमारतीच्या 
अींतगयत रचनेमध्ये रे्रबिल झाले ककीं वा कसे हे ननषपन्न होईल. 
(३) सिर भागातील अनधधकृत रे्रीवाल्याींची िकुाने महापाललकेमार्य त काढून 
्ाकण्यात आली व अद्यापपयांत सिर दिकार्ी त्याींना िकुाने लावनू िेण्यात 
आलेली नाहीत तसेच भववषयातही सिर दिकार्ी ते धींिा करर्ार नाहीत याची 
तींतोतींत काळजी महापाललकेमार्य त घेण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

म्हाडामाफा ि ियार िरण्याि येणाऱ्या घराांच्या उत्पवन मयाादेि िाढ िरण्याबाबि 

(२०) *  २२२१७   प्रा.अतनल सोले :   सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडामार्य त तयार करण्यात येर्ाऱ्या घराींच्या उत्पन्न मयायिेत वाढ 
करण्याबाबत शासन ववचाराधीन असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू घरे आता अधधक ककीं मतीत ग्राहकाींना खरेिी करावे 
लागर्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू घराींच्या उत्पन्न मयायिेत वाढ न करुन कमी ककीं मतीत 
ग्राहकाींना घरे उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहिा : (१) शासन ननर्यय दिनाींक २६/०५/२०१६ व दिनाींक 
२०/०६/२०१६ च्या शुध्िीपिकाअन्वये म्हाडामार्य त बाींधण्यात येर्ाऱ्या सिननकाींच्या 
ववतरर्ासािी उत्पन्न ग्ाची मयायिा व क्षेिर्ळ ननजश्चत केले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सिननका ववतरर्ासािी उत्पन्न मयायिा वाढववल्यामुळे घराींच्या 
ककीं मतीवर काहीही पररर्ाम होत नाही.  तथावप, ककीं मती ववषयी धोरर्ातील 
व्याजाचा भाींडवलीकरर्ाचा िर, आस्थापना खचय, अनपेक्षक्षत बाबी, आकजस्मक 
खचय, व्यवस्थापकीय खचय व गाळयाींच्या ककीं मतीवर आकारण्यात येर्ारा नर्ा या 
बाबीींचे िर दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या म्हाडा प्राधधकरर् िरावानुसार 
कमी करण्यात आले आहेत.  सिर िरावातील ववववध बाबीींचे िर मुींबईसािी व 
इतर ववभागीय मींडळाींसािी वेगवेगळे आहेत.  मुींबई बाहेरील ववभागीय मींडळाींसािी 
ववववध बाबीींचे िर मुींबईच्या तुलनेने अत्यींत कमी िेवण्यात आले आहेत.  यामुळे 
म्हाडाने बाींधलेल्या गाळयाींच्या ककीं मतीत घ् अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
रय ुलाईफ व्हीजन प्रा.शल. या िां पनीने हजारो  

गुांििणिूदाराांची फसिणिु िेल्याबाबि 

(२१) *  १९७३३   डॉ.अपूिा दहरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र-गुजरात व मध्यप्रिेशमधील हजारो गुींतवर्कूिाराींना आकषयक आलमषे 
िाखवनू कोट्यवधी रुपयाींची र्सवर्कू करर्ाऱ्या ट्रय ु लाईर् व्हीजन प्रा.लल. 
कीं पनीच्या नालशक येथील सी.एम.डी.ला आधथयक गुन्हे शाखेच्या पथकाने 
दिनाींक १६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास औरींगाबाि येथे अ्क केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हया र्सवर्कू प्रकरर्ी पोललसाींनी तपास केला आहे काय, त्यात 
काय ननिशयनास आले व ककती गुींतवर्कूिाराींना ककती रकमेस सींबींधधताींकडून 
र्सवर्कू केल्याचे ननिशयनास आले आहे, 
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(३) असल्यास, ट्रयु लाईर् कीं पनीच्या र्सवर्कु प्रकरर्ी कोर्ा-कोर्ाववरुध्ि 
कारवाई करण्यात आली व त्याींचेकडून ककती मुद्देमाल/सींपत्ती जप्त करण्यात 
आली आहे, 
(४) असल्यास, आलमषे िाखवून जनतेची र्सवर्कू करर्ाऱ्या कीं पन्याींववरुध्ि 
त्याींनी जनतेला र्सवण्यापवुीच कारवाई करण्याची मागर्ी होत असल्याच्या 
पाश्वयभुमीवर शासनाकडून कोर्ती प्रनतबींधात्मक कायिेशीर कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) गुन्हयाच्या तपासात नमूि कीं पनीमध्ये गुींतवर्कुिाराींची (सभासिाींची) सींख्या 
५४१५ असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. सिर प्रकरर्ी कर्यायिीसह ९ साक्षीिाराींची 
कीं पनीकडून र्सवर्कू झाल्याबाबत प्रत्यक्ष येवनू जबाब दिले आहेत. या 
साक्षीिाराींच्या जबाबावरून त्याींची एकूर् ४४,७८०/- रुपयाींची र्सवर्कू झाल्याचे 
ननषपन्न झाले आहे. 
(३) सिर प्रकरर्ी लशवाजी शेर्बुा ढाकरे् याींच्या कर्यायिीवरून श्री. दिपक जीभाऊ 
सुययवींशी, सी.एम.डी. ट्रयु लाईर् व्हीजन प्रा.लल. व इतर सात आरोपीींववरुध्ि 
दिनाींक १६/०५/२०१६ रोजी एम.आय.डी.सी. पोलीस िारे्, वाळुज, औरींगाबाि शहर 
येथे गु.र.नीं. २३१/२०१६ कलम ४०६, ४२०, १०७, १०९, ११४, १२०(ब), ३४ 
भा.िीं.वव. सह कलम ३, ४ (१) महाराषट्र िेवीिार दहतसींरक्षर् अधधननयम, १९९९ 
(एमपीआयडी) तसेच कलम ६६ (डी) IT Act (सुधारर्ा २००८) व प्राईज चीट्स 
अँड मनी सक्युयलेशन जस्कम (बॅननींग) ॲक्् १९७८ चे कलम ४, ५, ६ प्रमारे् 
गुन्हा िाखल आहे. 
     सिर गुन्हयाचा तपास अत्यींत बारकाईने करण्यात येत आहे. यामध्ये 
एकूर् ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून रू.५,८०,०५०/- ककीं मतीचा 
मुद्देमाल लमळाला आहे. आरोपीींना अद्यापही जामीन झालेला नसून ते 
न्यायालयीन कोिडीत आहेत. सिरचा गुन्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) र्सवर्कूीच्या घ्नेबाबत मादहती लमळताच सींबींधधताींवर कायिेशीर कारवाई 
करण्यात येते. तसेच लोकाींनी र्सव्या जादहरातीला बळी पडू नये म्हर्नू प्रलसध्िी 
माध्यमाद्वारे व ववववध बैिकामधनू मादहती िेण्यात येते. 
(५) सिर प्रकरर्ी कोर्ताही ववलींब झालेला नाही.    

----------------- 
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गोिांडी, मुांबई येथील गौिमनगर मधील झोपडपट्टीला 
लागलेल्या आगीच्या घटनेबाबि 

 

(२२) *  २१३५४   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोवींडी, मुींबई येथील गौतम नगरमध्ये झोपडपट्टीला लसलेंडरच्या स्र्ो्ाने 
भीषर् आग लागून ५० ते ६० झोपडया जळून खाक झाल्याची घ्ना दिनाींक     
६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडल्याचे ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार आगीमध्ये नुकसान झालेल्या झोपडपट्टीवालसयाींना 
कोर्ती आधथयक मित िेण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच, उक्त प्रकारच्या घ्ना वारींवार घडू नये याकररता मुींबईतील सवय गॅस 
लसलेंडर एजन्सीींना लेखी पि पािववण्यात येर्ार असून िघुय् ना घडलेल्या दिकार्ी 
अनधधकृत लसलेंडर सापडल्यास सींबींधधत एजन्सीवर गुन्हा िाखल करुन एजन्सीचा 
परवाना रद्द करण्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून कोर्ती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दिनाींक ६ मे, २०१६ रोजी न्यु. गौतमनगर, गोवींडी 
येथील झोपडपट्टीला आग लागल्याची घ्ना घडलेली आहे. सिर आगीमध्ये 
सुमारे १५० झोपड्या जळल्याचे तपासामध्ये दिसून आले आहे. 
(२) सिरची आग ही एस.आर.ए. त्रबल्डसय मेससय लकडावाला व त्याचे साथीिार 
याींनी लावली असावी अशा प्रकारचा तक्रार अजय केल्याने त्या अनुषींगाने या 
प्रकरर्ात िेवनार पोलीस िारे् गुरक्र.११९/१६ कलम ४३६, ३४ भािवव अन्वये 
गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. तथापी सिर घ्नेची चौकशी केली असता 
सिरची आग ही अनधधकृतपरे् घेतलेल्या वीज कनेक्शमुळे शर य् सकी्मुळे 
लागली असावी असे दिसून येत आहे. 
     तसेच आगीमध्ये नुकसान झालेल्या झोपडपट्टीवासीयाींना मा. जजल्हाधधकारी 
(उपनगरे) याींच्याकडून आधथयक मित िेण्यात आली आहे. 
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(३) सिर आग गॅस लसलेंडरमुळे लागली नसल्याने सिरची मादहती ननरींक आहे. 
(४) सिरहू गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 

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

परभणी जजल्हयािील महा-ई सेिा िें द्राच्या चौिशीबाबि 

(२३) *  १९८९०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५०५३ ला ददनाांि १६ माचा, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभर्ी जजल्हयातील महा-ई सेवा कें द्र, जजल्हा समन्वय, वररषि स्तरावरील 
अधधकारी याींच्याकडून होत असलेल्या अडवर्कुीची तसेच ननयमबाहय मींजुऱ्याींची 
चौकशी करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, परभर्ी याींनी सींबींधधताींना नो्ीस बजावून 
चौकशी कामी उपजजल्हाधधकारी याींची नेमर्कु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) परभर्ी येथील वतृ्तपिाींनी दिनाींक ३० जनु, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
महा-ई सेवा कें द्रामार्य त ग्राहकाींच्या लु्ीबाबत स््ीींग ऑपरेशन करून गैरप्रकार 
ननिशयनास आर्ल्यावरून जजल्हयातील अशा महा-ई सेवा कें द्राची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील िोन्ही प्रकरर्ी जजल्हाधधकारी, परभर्ी याींनी 
कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. याबाबत चौकशी करण्यासािी दि. ०४/०७/२०१६ रोजीच्या आिेशाद्वारे 
तहलसलिार, परभर्ी याींना ननयकु्त करण्यात आले आहे.   
(३) मा. वव.स.स याींच्या ननवेिनास अनुलक्षनु चौकशी करण्यात आली असून पूर्ाय 
तालुक्यातील वपींपळगाव-२ व णझरोर्ा्ा या दिकार्ी एकाच कु्ुींबातील 
सिस्याच्या नावे  एकापेक्षा जास्त महा-ई सेवा कें द्र वा्प केल्याचे आढळुन 
आलेले आहे. 
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     तसेच वतृ्तपिातील बातमीच्या अनुषींगाने केलेल्या चौकशीत वसमतरोड 
येथील महा-ई सेवा कें द्राच्या िशयनी भागात िर र्लक लावण्यात आला नसल्याचे 
व जजजामाता रोड, परभर्ी येथील कें द्र ववदहत जागेवर काययरत नसल्याचे 
आढळून आले आहे. या सींिभायत सींबींधधताींवर कारवाई करण्याच्या सूचना िेण्यात 
आल्या असुन काययक्षेिातील सवय महा-ई सेवा कें द्राींची तपासर्ी करुन 
कें द्रचालकाींद्वारे नागरीकाींची आधथयक अडवर्कू होत असल्याचे आढळुन आल्यास, 
सिर कें द्र बींि करण्याबाबत तात्काळ काययवाही करण्याच्या सूचना जजल्हयातील 
महसूल यींिरे्ला िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
माढा (जज.सोलापूर) शहराच्या पाणीपुरिठा योजनेबाबि 

(२४) *  २०३८५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माढा (जज.सोलापूर) शहराला पार्ीपुरविा करर्ाऱ्या येवती-माढा या      
४५ कक.मी. नळ पार्ीपुरविा योजनेस २१ दिकार्ी पाईपलाईनला गळती 
असल्याचे व त्यापकैी ७ दिकार्ी गळतीचे प्रमार् मोिे असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे वडाची वाडी येथील जलशुध्िीकरर् कें द्राचे वीज 
कनेक्शन त्रबल न भरल्याने बींि आहे तसेच सहा ववद्युतपींप वापराअभावी गींजले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त नळपार्ी पुरविा योजनेची िरुूस्ती करण्याबाबत तसेच 
उक्त जलशुध्िीकरर् कें द्राचे वीज बील भरून ववद्यतुपींपाची िरुूस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) दिनाींक ११/०९/२०१५ रोजी माढा ग्रामपींचायत बरखास्त होऊन माढा नगर 
पींचायत अजस्तत्वात आली आहे. 
    माढा ग्रामपींचायत अजस्तत्वात असताना माढा गावास पार्ीपुरविा करर्ाऱ्या 
माढा नळ पार्ीपुरविा योजनेच्या िेखभालीचे काम जजल्हा पररषि ग्रामीर् 
पार्ीपुरविा ववभागाकड ेहोते. 
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     माढा नगरपींचायत स्थापन झाल्यानींतर महाराषट्र सुवर्यजयींती नगरोत्थान 
महालभयान (जजल्हास्तर) अींतगयत माढा नगरपींचायत क्षिेातील माढा पार्ीपुरविा 
योजनेच्या िरुुस्तीच्या कामास जजल्हाधधकारी सोलापूर याींनी मान्यता दिली असून 
सिर कामाची ननवविा प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
    माढा नगरपींचायत जलशुध्िीकरर् कें द्राचे थकीत त्रबल ्प्प्या्प्प्याने भरून 
जलशुध्िीकरर् कें द्र माढा नगरपींचायतमार्य त कायायजन्वत करण्याचे माढा 
नगरपींचायतीचे ननयोजन आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील मालाड (पजश्चम) येथील आक्सा बीचिरील  

िां ्ाटी जीिरक्षिाांच्या िेिनाबाबि 

(२५) *  १९८३७   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड (पजश्चम) येथील सवायत धोकािायक असर्ा-या आक्सा 
बीचवरील कीं िा्ी जीवरक्षक गत ६ वषाांपासून तु् पुींज्या वेतनावर उिरननवायह 
करीत असल्याचे ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेच्या कायमस्वरूपी जीवरक्षकाला ८ तास काम करण्याचे 
२२ ते २५ हजार लमळत असून सिर कीं िा्ी जीवरक्षकाला १० तास काम 
करण्याकररता केवळ रुपये १० हजार लमळत असल्याचे ननिशयनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं िा्ी जीवरक्षकाला महापाललका वयाच्या ३० व्या वषी ननवतृ्त 
करीत असून महापाललका जीवरक्षकाला वयाची अ् ही ५८ वषे असल्याचे 
ननिशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आपला जीव धोक्यात घालून पयय् काींचे सींरक्षर् करर्ाऱ्या कीं िा्ी 
जीवरक्षकाींच्या वेतनवाढ व ननवतृ्ती वय वाढववण्याकररता शासनाने काय काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) महानगरपाललकेच्या कायमस्वरुपी जीवरक्षकाला महापाललका ननयमानुसार 
रुपये ५२००-२०२०० + गे्रड पे १९५० या वेतनशे्रर्ीत वेतन व भत्ते दिले जातात. 
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     कीं िा्ी पध्ितीवरील जीवरक्षकाची ननयुक्ती ही सहा मदहन्याींच्या 
कालावधीसािी केली जात असून त्याींना १० तासाच्या कामाकररता रु. १२,०००/- 
प्रनतमाह इतके वेतन िेण्यात येते.        
(३) कीं िा्ी पध्ितीवरील जीवरक्षकाची ननयुक्ती ही सहा मदहन्याींच्या 
कालावधीसािी केली जात असल्याने त्याींच्या ननवतृ्तीच्या वयाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
     महापाललका जीवरक्षक हे महानगरपाललका ननयमानुसार वयाच्या ५८ व्या 
वषी सेवाननवतृ्त होतात. 
(४) व (५) कीं िा्ी पध्ितीवरील जीवरक्षक व पावसाळी मोसमािरम्यानचे कीं िा्ी 
जीवरक्षक याींच्या वेतनामध्ये जानेवारी, २०१६ पासून वाढ करण्यात आली असून, 
त्याींना िरमहा अनकु्रमे रुपये १२,०००/- व रुपये ९,६००/- इतके वेतन िेण्यात येते. 
     कीं िा्ी पध्ितीवरील जीवरक्षकाची ननयुक्ती ही सहा मदहन्याींच्या 
कालावधीसािी केली जात असल्याने त्याींच्या ननवतृ्तीच्या वयाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नालासोपारा येथे वििासिाांनी बनािट िागदप्ाांच्या  
आधारे िेलेल्या अनधधिृि बाांधिामाबाबि 

(२६) *  २१३१३   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मा.नगरववकास राज्यमींिी याींचेकड े माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
श्री.मनोज पा्ील, श्री.मनोज बारो्, श्री.आलशष जोशी याींनी नालासोपा-यातील 
बनाव् सीसी कागिपिाींच्या आधारे केलेल्या अनधधकृत बाींधकामाववरोधात 
तक्रारीत तथ्य् ा आढळल्याने महापाललका आयकु्त याींना मा.नगरववकास राज्यमींिी 
याींनी दिलेल्या आिेशानींतर महापाललकेने नालासोपारा पोलीस िाण्यात १२ 
ववकासकाींववरूध्ि आवश्यक ती कागिपि ेिेऊन तक्रार िाखल केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामध्ये िगुाय बी. जगतलसींग, समीर ताहीर खान, नरेंद्र नारायर् 
लशींिे, लभमसेन त्रिपािी, ववजय बबन मगरे इत्यािी १२ ववकासकाींचा समावेश 
असून या १२ ववकासकाींना ककती चौ.रु््ाचे अनधधकृत बाींधकाम बनाव् सीसी व 
कागिपिाींच्या आधारे केल्याची तक्रार नालासोपारा पोलीस िाण्यात करण्यात 
आली आहे, 
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(३) असल्यास, तक्रारीत नावे समाववष् असलेल्या या सवय ववकासकाींनी 
अनधधकृत बाींधकामाबरोबरच या इमारतीत राहर्ाऱ्या १२०० ते १३०० नागररकाींना 
ववववध राषट्रीयकृत व सहकारी बँकेतनू कजय घेतानाही र्सवर्कू केल्याचे 
ननिशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासन व कें द्र शासनाच्या प्रचललत कायद्यानुसार या सवय 
ववकासकाींववरोधात शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
     तसेच नमूि केलेल्या १२ ववकासकाींनी अींिाजे २,२७,६५० इतक्या क्षेिर्ळाचे 
अनधधकृत बाींधकाम केले आहे. 
     सवय ववकासकाींववरोधात महाराषट्र प्रािेलशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ 
अींतगयत र्ौजिारी प्रकक्रया सींदहतेच्या कलम १५४ अन्वये कलम क्रमाींक ४२०, 
४६५, ४६८, ४७१ या कलमान्वये गुन्हा (FIR) िाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
पोललसाींमार्य त पढुील चौकशी व कारवाई सुरु आहे. 
     तसेच सिर ववकासकाींनी सिरील अनधधकृत इमारती ननषकालसत करु नये 
करीता न्यायालयीन स्थधगती घेतली आहे. उक्त  स्थधगती आिेशाववरूध्ि 
न्यायालयात िाि मागून उक्त स्थधगती ववलोवपत झाल्यास अनधधकृत इमारती 
ननषकालसत करण्याची काययवाही महानगरपाललकेमार्य त करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 

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

मेघिाडी (िमरबाग) ि जोगेश्िरी (पिूा), मुांबई येथील झोपडपट्टी पनुिासनाबाबि 

(२७) *  १९४७२   प्रा.जोगेवद्र ििाड े:  सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेघवाडी (कमरबाग) व जोगेश्वरी (पवूय), मुींबई येथील झोपडपट्टीत बेस्् 
सीएर्एस या ववकासकाच्या माध्यमातनू झोपडपट्टी पुनवयसन योजना राबववण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववकासकाववरोधात महाराषट्र झोपडपट्टी कायिा, १९७३ चे 
कलम ३५ अन्वये अपील करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ववकासकाकडून माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
पोलीस बळाचा वापर करून जबरिस्तीने झोपड्या पाडून त्यात असलेल्या 
इलेक्ट्रीक मी्रमध्ये पेट्रोल ्ाकून पे्वण्याचा प्रयत्न िेखील करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ववकासकाववरोधात शासनाने कारवाई करुन त्याला काळया 
यािीत ्ाकण्याबाबत कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहिा : (१) मे. बेस्् सीएर्एस प्रा.लल. हे या झोपडपट्टी पुनवयसन 
योजनेचे ववकासक आहेत. 
(२) भूव्यवस्थापक तथा सक्षम प्राधधकारी, म्हाडा याींनी सिर योजनेतील 
झोपडीवालसयाींना महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेि (सु.नन.व.पु.) अधधननयम १९७१ च्या 
कलम ३३-३८ अन्वये दिलेल्या नो्ीसीववरुध्ि सींबींधधत झोपडीधारकाींनी उक्त 
अधधननयमाच्या कलम ३५ अन्वये अपर जजल्हाधधकारी (अनत/ननषका) पजश्चम 
उपनगरे याींचेकड े अवपल िाखल केले होते. सिरची अवपले त्याींनी दिनाींक 
१४/०३/२०१६ च्या आिेशान्वये रे््ाळली आहेत. 
     तद्नींतर या योजनेतील ७३ झोपडीवालसयाींनी उक्त अधधननयमाच्या कलम 
३५ अन्वये उच्चस्तरीय सलमतीकड ेदिनाींक १६/०४/२०१६ रोजी अजय क्र. ८८/२०१६ 
िाखल करुन या योजनेला िेण्यात आलेली परवानगी, आशय पि, मींजूर नकाशे 
इत्यािी मुद्यावर आव्हान दिले आहे. 
(३) सक्षम प्राधधकारी तथा भू-व्यवस्थापक, म्हाडा याींनी दिनाींक २४/०५/२०१६ 
रोजी पोलीस बींिोबस्तात या योजनेमध्ये झोपडपट्टी अधधननयमाच्या कलम ३३-३८ 
अन्वये ननषकासनाची कारवाई केलेली आहे. सिर कारवाई सुरु असताना 
झोपडीवालसयाींनी सरकारी कामात अडथळा आर्रे्, पोलीसाींना धक्काबुक्की, 
मारहार् व िगडरे्क केल्यामुळे पोलीस ववभागाने सींबींधधत झोपडीधारकाींववरुध्ि 
भा.िीं.वव. सींदहतेच्या कलमान्वये गु.र.क्र. १८२/२०१६ िाखल केला आहे, असा 
पोलीस ववभागाचा अहवाल आहे. 
(४) वर नमूि केल्याप्रमारे् झोपडीवालसयाींनी उच्चस्तरीय सलमतीकड ेअजय केलेला 
आहे. उच्चस्तरीय सलमतीच्या ननर्ययाप्रमारे् पुढील योग्य ती काययवाही करण्यात 
येर्ार आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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धानोरा (जज.गडधचरोली) िालुक्यािील खामिळा जयशसांगटोला 
मागाािर नक्षलिायायाांनी दोन जणाांची हत्या िेल्याबाबि 

(२८) *  १९८१८   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धानोरा (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील खामतळा जयलसींग्ोला मागायवर 
नक्षलवाद्याींनी िोन जर्ाींची दिनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास हत्या 
केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सिर प्रकरर्ामध्ये नक्षल आरोपीींनी मतृक १) गाींगसु बदु्द ु कुमो्ी व २) 
मतकुरशहा सनकु होळी हे पोलीस खबरे असल्याच्या कारर्ावरून त्याींना मारहार् 
करून त्याींची हत्या केली. सिर प्रकरर्ी पोलीस स््ेशन पुराडा अप क्र. १२/२०१६ 
कलम ३०२, ३६४, १४३, १४७,१४८, १४९, १२० (ब) भा.िीं.वव. सह ३/२५ भा.ह.का. 
अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला असून र्रार नक्षल आरोपीींचा शोध घेण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

भािसा (जज.ठाणे) प्रिल्पग्रस्िाांच्या पुनिासनाबाबि 

(२९) *  १९४२४   श्री.जयांि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भातसा (जज.िारे्) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेिातील पाल्हेरी, पाधचिरे, वाकीचा 
पाडा, घोड ेपाऊल व पळसवाडा तसेच अन्य बाधधत रदहवाश्याींचे सन १९९९ च्या 
पुनवयसन कायद्यातील सुधारर्ानुसार पनुवयसन न झाल्याने दिनाींक ११ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास सवय प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबे धरर्ाखालील पािात बसून मुींबइय 
महापाललकेला करण्यात येर्ारा पार्ी पुरविा बींि करून आींिोलन करर्ार 
असल्याचा इशारा भातसा प्रकल्पग्रस्त पुनवयसन सलमतीने धरर्ाचे काययकारी 
अलभयींता याींना एका ननवेिनाद्वारे दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गेल्या ४७ वषाांपासून मुींबइय महानगरपाललकेला तानसा प्रकल्पातनू 
पार्ी पुरविा होत असताना ९७ कु्ुींबाचे पनुवयसन व २७ कु्ुींबातील वारसाींना 
नोकरीत सामावनू न घेरे् यासींबींधी प्रकल्पग्रस्ताींमध्ये असींतोष पसरलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवयसन 
करण्यासोबतच त्याींना मुींबई महापाललकेत नोकऱ्या िेण्याबाबत कोर्ती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
      तानसा प्रकल्प मुींबई महापाललकेच्या मालकीचा आहे. भातसा 
धरर्ाींतगयतच्या ९७ प्रकल्पबाधीत कु्ूींबातील ९६ प्रकल्पग्रस्ताींना जलसींपिा 
ववभागाने नोकरीस सामावनू घेतलेले आहे. उवयररत २७ प्रकल्पग्रस्त उमेिवाराना 
मुींबई महानगरपाललकेत सामावून घेण्याच्या सूचना दिनाींक २१/०१/२०१४ रोजी 
मा.मींिी महसूल याींनी िारे् येथील बैिकीत दिलेल्या होत्या. अद्याप त्यावर मुींबई 
महानगरपाललकेकडून काययवाही अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवयसन भातसानगर वसाहतीमधील शासकीय जलमनीवर 
करण्याच्या अनषुींगाने प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, िारे् याींनी दि. २५/०२/२०१५ अन्वये 
शासनास सािर केला आहे. सिर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
     मुींबई महापाललकेत प्रकल्पग्रस्ताींना नोकऱ्या िेरे्कररता प्रकल्पग्रस्ताींची यािी 
आयुक्त, मुींबई महानगरपाललका याींच्याकड े जजल्हाधधकारी, िारे् याींनी      
दिनाींक ३१/०५/२०१४ पिान्वये पािववली आहे. त्यावर मुींबई महापाललकेमार्य त 
काययवाही होरे् अलभपे्रत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िुळीांज (िा.िसई, जज.पालघर) येथील युतनिासल गु्रप ऑफ िां पनीज बबल्डसा ॲवड 
डवे्हल्पसा या वििासिाने चाळधारिाांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(३०) *  २२५५६   श्री.रामनाथ मोिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) युननवयसल गु्रप ऑर् कीं पनीज त्रबल्डसय ॲन्ड डवे्हल्पसय याींनी मौजे तुळीींज 
(ता.वसई, जज.पालघर) येथील सवे नीं.१६, दहस्सा नीं.२/अ व सवे नीं.७, दहस्सा नीं.२ 
जागेवर असर्ाऱ्या २७० चाळधारकाींना कमीत कमी २५० चौ.रू्् क्षेिर्ळ 
असलेली सिननका कोर्ताही मोबिला न घेता बाींधनू िेण्याचे लेखी पि दिनाींक 
१६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास तेथील रदहवाशाींना दिले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, लेखी पि िेऊन सिरहू ववकासक चाळधारकाींकडून २.५० ते      
३ लाख रुपये वसूल करुन त्याींना २५० चौ.रू््ापेक्षाही कमी जागा िेत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकासकाने वसई-ववरार महानगरपाललकेतील अधधकारी/कमयचारी 
याींच्याशी सींगनमत करुन इमारतीमध्ये अनधधकृतपरे् मजले बाींधले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चाळधारकाींकडून घेण्यात आलेला मोबिला त्याींना परत 
करण्याबाबत तसेच अनधधकृतपरे् बाींधलेल्या मजल्याींवर व वसई-ववरार 
महानगरपाललकेच्या अधधकारी/कमयचाऱ्याींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) उक्त बाब सींबींधधत त्रबल्डर आणर् चाळधारकाींची 
आपसामधील आहे. परींतु वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने स्थळपाहर्ी केली 
असता त्रबल्डर व चाळधारक याींच्यामध्ये करारनामे झाल्याचे ननिशयनास येत आहे. 
(२) उक्त बाब ननिशयनास आली नाही. 
(३) सिर इमारतीस/चाळधारकास दिनाींक १६/०४/२०१२ रोजी बाींधकाम परवानगी 
व दिनाींक २८/०४/२०१४ रोजी सुधारीत बाींधकाम परवानगी िेण्यात आली. परींत ु
ववकासकाने बाींधकाम परवानगी व्यनतरीक्त अनतरीक्त बाींधकाम केल्याचे 
आढळल्याने सींबींधधत ववकासकाववरुध्ि महाराषट्र प्रािेलशक व  नगररचना 
अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५२, ५३, ५४ व १५२ अींतगयत नो्ीस िेण्यात 
आलेल्या आहेत व र्ौजिारी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
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     तसेच सिर बाींधकाम परवानगी दिनाींक ११/०७/२०१६ रोजी रद्द करण्यात 
आलेली आहे. त्याचप्रमारे् रदहवास नसलेल्या इमारती ननषकासनाशी काययवाही व 
रदहवाशी असलेल्या इमारतीमधील सिननकाींना ररकाम्या करण्याच्या नो्ीसा िेवून 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येर्ार आहे.  
(४) उपरोक्त प्रकरर्ाची सखोल चौकशी करुन शासनास चार आिवड्यात अहवाल 
सािर करण्याच्या सूचना जजल्हाधधकारी, पालघर याींना िेण्यात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
जळगाांि शहरािील महेरुण पररसरािील साांडपाणी िलािाि  

जाि असल्याने जलप्रदषुण होि असल्याबाबि 

(३१) *  २२११२   श्रीमिी जस्मिा िाघ :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव शहरातील महेरुर् पररसरातील साींडपार्ी तलावात जात असल्याने 
जलप्रिषुर् होत असल्याने जैवववववधताही धोक्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महेरुर् तलावाच्या पररसरात सुरु असलेल्या बाींधकामाच्या 
दिकार्ाचे साींडपार्ी थे् नाल्यात जाण्याच्या दृष्ीने भूलमगत पाईपलाईन 
्ाकण्याबाबत मा.पालकमींिी, जळगाींव जजल्हा, जजल्हाधधकारी, जळगाींव, 
महापाललका आयुक्त, जळगाींव याींना दिनाींक ९ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून हे साींडपार्ी तलावात 
जाऊ नये याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     या पररसरातील साींडपार्ी काही प्रमार्ात तलावात जाते ही वस्तजुस्थती 
आहे. 
(२) होय. 
(३) मेहरुर् तलावाचे पार्ी वपण्यासािी वापरण्यात येत नाही. माि या 
पररसरातील साींडपार्ी तलावात जाऊ नये यासािी महानगरपाललकेमार्य त 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार भुमीगत ग्ार योजना राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
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     तसेच या पररसरातील रदहवाशी नागरीकाींनी साींडपार्ी मेहरुर् तलावात 
सोडू नये याकरीता या पररसरातील भुखींडाचा ववकास करताींना 
महानगरपाललकेमार्य त खालील अ्ी बींधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

१. भुखींडातील साींडपार्ी हे भुखींडात बगीचा, शोषखड्डा करुन त्यात मुरवावे. 
२. महानगरपाललकेची भुमीगत ग्ार योजना ववकसीत झाल्यानींतर जमीन 

मालक याींनी त्याींचे भुयारी ग्ार ड्रनेेज महानगरपाललकेच्या भुयारी 
ग्ार योजनेस जोडरे् बींधनकारक राहील. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
डहाण ूि िलासरी (जज.पालघर) िालुक्याि िाळया गुळाची  
सराासपणे गािठअ दारु बनिनू विक्री होि असल्याबाबि 

 

(३२) *  २२४८६   श्री.गुरुमुख जगिानी :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहार् ूव तलासरी (जज.पालघर) उधवा, िापचरी, धुींिलवाडी, अच्छाड व अन्य 
पररसरात पशुखाद्याच्या नावाखाली मोिया प्रमार्ात काळया गुळाची सरायसपरे् 
ववक्री होऊन गाविी िारु बनववण्यासािी सिरहू गुळाचा वापर होत असल्याचे 
दिनाींक ७ जनू, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी बहुल वस्तीत हातभट्टयाींमध्ये िारु बनववण्यासािी 
राज्यात बींिी असलेल्या आणर् आरोग्याला घातक िरर्ारा काळा गूळ व नवसागर 
याची खलेुआम ववक्री केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू गुळामधील साखरेचे प्रमार् तपासण्याचे साधन सींबींधधत 
ववभागाकड ेनसल्याने तसेच धाड घालून एखाद्या व्यापाऱ्याकडून गूळ हस्तगत 
केला तरी त्याचा प्रयोग शाळेतील परीक्षर् अहवाल तातडीने उपलब्ध होत 
नसल्यामुळे ववके्रते याचा र्ायिा घेत असून तरुर् वपढी िारुच्या आहारी जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून कोर्ती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  



36 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) तलासरी पोलीस िारे् हद्दीतील पररसरात गाविी िारु 
बनववण्यासािी सिर गुळाचा वापर होत असल्याबाबत दिनाींक ७ जनू, २०१६ रोजी 
वा त्यािरम्यान ननियशनास आलेले नाही. परींतु याबाबत दिनाींक २२ मे, २०१६ 
रोजी वार्गाव पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.३/१६ मुीं.प्रोव्ही. ॲक्् कलम ६५ (र्) 
प्रमारे् गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वार्गाव पोलीस स््ेशन येथे िाखल सिर गुन्हयातील जप्त मुद्देमाल   
दिनाींक ०६/०६/२०१६ रोजी केलमकल ॲनालायझर, मुींबई याींचेकड े रासायननक 
तपासर्ी करीता पािववण्यात आलेला असून अहवाल प्रलींत्रबत आहे. 
(४) वार्गाव पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.३/१६ मुीं.प्रोव्ही. ॲक्् कलम ६५ (र्) 
प्रमारे् गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये एका आरोपीस अ्क 
करण्यात आले असून त्याचेववरुध्ि मा. न्यायालयात िोषारोपपि सािर करण्यात 
आले आहे. 
     तलासरी, डहार् ू पोलीस िारे् हद्दीत काळा गुळ व नवसागर याींची ववक्री 
होऊ नये म्हर्नू पोलीस स््ेशन हद्दीत बी् अधधकारी व कमयचारी हे त्या त्या 
बी् मधील िकुाने वेळोवेळी तपासतात. तसेच चोर्ी ककीं वा बेकायिेशीर ववक्री 
आढळून आल्यास सींबींधधताींवर कडक कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

गेिराई (जज.बीड) नगरपररषदेच्या मुख्य प्रशासिीय  
इमारि बाांधिामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(३३) *  २२६००   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गेवराई (जज.बीड) नगरपररषिेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचे 
कायायरींभ आिेश समथय इन्रा्ेक सजव्हयसेस प्रा.लल., पुरे् याींना दिनाींक          
६ जानेवारी, २०११ रोजी वा त्या सुमारास िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं िा्िारास नगरपाललकेने रुपये १७,५४,२२२/- ची िेयके अिा 
करुनही त्याने इमारत बाींधकाम पूर्य केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नगरपाललकेने दिनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
पुन्हा िसुऱ्या कीं िा्िारास रुपये १.९३ को्ी ककीं मतीचे हेच काम दिले परींत,ु 
पूवीच्या कीं िा्िाराने केलेल्या कामाचा कोर्ताही उल्लेख नववन सुधारीत 
आराखडा व अींिाजपिकात करण्यात आला नसल्यामुळे शासनाचे लाखो रुपयाींचे 
आधथयक नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िाखल तक्रारीची चौकशी करताना जुन्या 
कीं िा्िाराने केलेल्या कामाची आणर् नवीन कीं िा्िाराने तेच काम केल्याचे 
िाखवनू पुन्हा ननधी घेवनूही चौकशी अधधकाऱ्याने कोर्तेही ननषकषय त्याींच्या 
दिनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोजीच्या अहवालात नमुि केले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरर्ी झालेल्या आधथयक गैरव्यवहारातील िोषीींववरुध्ि 
शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची 
काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) दिनाींक ०६/०१/२०११ रोजी दिलेल्या कामाच्या आिेशानुसार काम सुरु केले 
होते.  त्यानुसार झालेल्या कामाचे िेयक रू.१७,५४,२२२/- सींबींधधत कीं िा्िारास 
अिा केलेले आहे. 
     तद् नींतर सिरहू काम िषुकाळी पररजस्थती व ननधी अभावी बींि पडले. 
नगरपररषिेने  सवयसाधारर् सभा दि.१५/०४/२०१३ िराव क्र.२६ नुसार कीं िा्िाराची 
अनामत रक्कम जप्त करुन कीं िा् रद् ि केले. 
(३), (४) व (५) पुवीचे कीं िा्िाराने केलेले काम वगळून उवयरीत कामाचे सुधारीत 
अींिाजपिक तयार केले होते. 
     या सुधारीत अींिाजपिकास अधीक्षक अलभयींता म.जी.प्रा. औरींगाबाि याींनी 
ताींत्रिक मान्यता व जजल्हाधधकारी कायायलयाने दिनाींक १७/०७/२०१५ रोजी 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 
     नगरपररषिेने ररतसर ई-ननवविा मागवनू दिनाींक ०७/०९/२०१५ रोजी िसुऱ्या 
कीं िा्िारास रुपये १.९३ को्ी ककीं मतीचे काम दिले आहे. 
     पूवीच्या कीं िा्िाराने केलेले काम वगळून उवयररत कामाचे सुधारीत 
अींिाजपिक नगरपररषिेने तयार केले असल्याने ननधी हडप करण्याचा अथवा 
त्याबाबतीत चौकशी अधधकारी याींनी ननषकषय नमुि करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िसई-विरार महानगरपाशलिेच्या प्रभारी सहायि आयुक्ि 
याांच्यािर तनलांबनाची िारिाई िरणेबाबि 

(३४) *  २१४२०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मालोंड े येथील सव्हे क्रीं . ८१२ लेबो नननस त्रबल्डीींग, कोळीवाडा 
(ता.वसई) येथे माजजि कुरेशी व र्रीि अली सय्यि (पप्प ु वप.ओ.पी.) याींनी 
महानगरपाललकेच्या परवानगीलशवाय अनधधकृत बाींधकाम केल्याची कर्यायि 
सहायक आयुक्त, श्रीमती जस्मता भोईर याींनी दिनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोजी 
वा त्यासुमारास वसई पोलीस िारे् येथे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहायक आयुक्त, श्रीमती जस्मता भोईर याींनी केलेल्या 
कर्यायिीवरून सींबींधधत इसमाींवर अनधधकृत बाींधकाम केल्याप्रकरर्ी गुन्हा 
रजज.नीं.१५/२०१४ महाराषट्र प्रोिलशक व नगररचना अधधननयम १९६६ चे कलम ५२, 
५३ व ५४ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कर्यायिी सहायक आयुक्त याींनी लगेचच िसुऱ्या दिवशी दिनाींक 
१४ ऑगस््, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास सींबींधधत अनधधकृत बाींधकाम 
व्यावसानयकाींच्या इमारती अनधधकृत नसून इमारतीसींिभायत आरोपीींना कागिपि 
सािर केल्याने त्याींचेवर गुन्हे िाखल करु नयेत अशी ववनींती पोलीस ननरीक्षक, 
वसई पोलीस िारे् याींचेकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
तद् नुसार महापाललका सहायक आयुक्त याींनी बाींधकाम व्यावसानयकाींववरोधातील 
आपली कर्यायि मागे घेतली असून पोललसाींना पुराव्याकामी एकही कागिपि ेसािर 
केलेला नाही पोललसाींना तपासात मित सहकायय न करता पोललसाींची दिशाभूल 
करण्याचा व मादहती िडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने महापाललका सहायक 
आयुक्त याींचेवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दिनाींक १३/०८/२०१४ रोजी कर्यायि िाखल केली, हे खरे 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) व (५) या प्रकरर्ी महाराषट्र नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ 
अन्वये श्रीमती जस्मता भोईर याींची ववभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 
     तसेच या प्रकरर्ी आयुक्त, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींना 
तात्काळ ववभागीय चौकशी परू्य करण्याचे ननिेश िेण्यात आले आहेत.  

----------------- 
राज्यािील अशासिीय आयटीआय सांस्थाांना ि एमसीव्हीसी  

ितनष्ट्ठ वियायालयाांना अनुदान देण्याबाबि 
(३५) *  २२६५०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६००३ ला ददनाांि            
१३ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय िौशल्य 
वििास मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २००१ पवूी मान्यता दिलेल्या अशासकीय आय्ीआय 
सींस्थाींना तसेच अशासकीय एमसीव्हीसी कननषि ववद्यालयाींना अनिुान 
िेण्याबाबत शासनाने कोर्ता ननर्यय घेतलेला आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननर्ययाचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) राज्यातील सन २००१ पवूी मान्यता दिलेल्या 
अशासकीय आय्ीआय सींस्थाींना तसेच अशासकीय एमसीव्हीसी कननषि 
महाववद्यालयाींना अनिुान िेण्याबाबत शासनाने कोर्ताही अींनतम ननर्यय घेतलेला 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िाई (जज.सािारा) चे डीिायएसपी ि ड्रग्ज प्रिरणाचे िपास अधधिारी याांना 

लाचलुचपि प्रतिबांधि विभागाने अटि िेल्याबाबि 
(३६) *  १९४१५   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेरे्ड्रोन प्रकरर्ात आरोपीस सहाय्य करण्यासािी पाच लाखाींची मागर्ी करुन 
हर्ेल आमराईमध्ये रक्कम स्वीकारल्याप्रकरर्ी वाई (जज.सातारा) चे डीवायएसपी 
व ड्रग्ज प्रकरर्ाचे तपास अधधकारी श्री.िीपक हुींबरे, एजी्ं  श्री.यवुराज ढमाळ 
याींना मुींबईच्या लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशयनास आले, तद् नुसार िोषी व्यक्तीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) लाचेच्या मागर्ीसींिभायत सींबींधधताींववरुध्ि लाचलुचपत प्रनतबींधक 
अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१) (ड), १३(२) अन्वये दिनाींक 
०८/०५/२०१६ रोजी गुन्हा रजजस््र क्रमाींक ५४/२०१६ िाखल करण्यात आला आहे. 
सिर गुन्हयाचा तपास चालू आहे. 

----------------- 
ठाणे शहर सिेक्षण मेवटेनवस ि खाजगी इसमास  
५० हजाराांची लाच स्िीिारिाना पिडल्याबाबि 

(३७) *  १९७९१   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी 
वियाया चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िारे् येथे जागेचा मोजमाप नकाशा तयार करुन िेण्यासािी िारे् शहर 
सवेक्षर् मेन््ेनन्स व खाजगी इसमास ५० हजाराींची लाच स्वीकारताना िारे् 
लाचलुचपत ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी पकडल्याची घ्ना दिनाींक २४ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सिर सवेक्षर् मेन््ेनन्स व खाजगी इसमावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या प्रकरर्ी रुपये १,५०,०००/- इतकी लाच जस्वकारले 
प्रकरर्ी श्री.रमेश सरक्े- परररक्षर् भूमापक, नगर भूमापन अधधकारी, िारे्,  
श्री.समीर खेडकेर- खाजगी इसम याींना दिनाींक २४/०५/२०१६ रोजी अ्क करण्यात 
आली. तसेच श्री.प्रशाींत येिे-परररक्षर् भूमापक, नगर भूमापन अधधकारी, ववलेपाले 
याींना दिनाींक ३१/०५/२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) लाचेच्या मागर्ीसींिभायत सींबींधधताींववरुध्ि लाचलुचपत प्रनतबींधक 
अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१)(ड), १३(२) अन्वये दिनाींक 
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२४/०५/२०१६ रोजी गुन्हा रजजस््र क्रमाींक २९/२०१६ िाखल करण्यात आला आहे. 
सिर गुन्हयाचा तपास चालू आहे. त्याचप्रमारे् िोन्ही कमयचारी याींना शासन 
सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
नाांदेड येथील खाजगी बालगहृािील गैरप्रिाराबाबि 

(३८) *  २१४१९   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस आयुक्त, मुींबई याींना माहे माचय, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
आलेल्या एका नननावी पिाची त्याींनी िखल घेऊन समाजसेवा शाखेकड े त्या 
पिाचा तपास सोपववला असता नाींिेड येथील सुननता या खाजगी बालगहृात १० 
दिवसाींचे मुलीं बालगहृाच्या चालक सत्यश्री गटे्ट याींनी १ लाख ८० हजार रुपयाींना 
ववकल्याचे तपासात ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडिेव पोलीस िाण्याचे वररषि ननरीक्षक या प्रकरर्ाच्या तपास 
करीत असून त्याींनी केलेल्या तपासाचे ननषकषय काय आहेत, सिर सुननता या 
खाजगी बालगहृात आतापयांत बेकायिेशीरपरे् ककती मुलाींची खरेिी तसेच ववक्री 
करण्यात आल्याचे तपासात ननषपन्न झाले, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, तपास योग्यररतीने करण्यात आला ककीं वा नाही याबाबत पोलीस 
आयुक्त, मुींबई याींनी चौकशी करून कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच, नाींिेड येथील सुननता या खाजगी बालगहृाकड े आवश्यकत्या सवय 
परवानग्या आहेत ककीं वा नाही याचाही तपास करण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आरोपीींनी सींगनमत करुन १० दिवसाच्या मुलाची 
रु.१,९०,०००/- इतक्या रक्कमेस बेकायिेशीर ित्तक घेण्याकररता िेवान घेवान 
करुन अपव्यवहार केला. 
(२) सिर प्रकरर्ी ताडिेव पोलीस िारे्चे सहायक पोलीस ननरीक्षक तपास करीत 
असून, तपास अद्याप सुरु आहे. या गुन्हयात एकाच बालकाबाबत चौकशी 
करण्यात आली असून, अशा प्रकारचे आर्खी काही अपव्यापार झाले असल्यास 
कारवाई होरे्बाबत पोलीस अधीक्षक, नाींिेड व मदहला व बाल ववकास अधधकारी, 
नाींिेड याींना कळववण्यात आले आहे. 
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(३) सिर प्रकरर्ी ताडिेव पोलीस िारे् येथे गु.र.क्र.९४/२०१६ कलम ३७०(१), ३४ 
भािवव सह कलम ८० बाल न्याय काळजी व सींरक्षर् कायिा अन्वये दिनाींक 
१३/४/२०१६ रोजी गुन्हा नोंि केला आहे.  गुन्हयातील ५ आरोपीींना अ्क केली 
असून, गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(४) होय. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िे.बी.सी. िां पनीने हजारो गुांििणिूदाराांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(३९) *  १९७६५   डॉ.अपिूा दहरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील नालशक तसेच अनेक जजल्हयात प्रचींड आधथयक र्सवर्कूीची 
व्याप्ती असलेल्या के.बी.सी. कीं पनी प्रकरर्ाचा मुख्य सींशयीत सुिधार 
श्री.भाऊसाहेब चव्हार् यास पोललसाींनी दिनाींक ६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
अ्क केली, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सींबींधधत सुिधाराकडून बकँ लरकर मध्ये िेवण्यात आलेले 
सुमारे १८ ककलो सोने व २ ककलो ३०० गॅ्रम चाींिी इत्यािी मालमत्ता आधथयक 
गुन्हे शाखेच्या पोललसाींनी जप्त केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, के.बी.सी. कीं पनी र्सवर्कूीमधील पैशाींची स्थावर मालमत्तेतही 
गुींतवर्कू करण्यात आल्याचा सींशय खातेिाराींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, के.बी.सी. कीं पनी र्सवर्कू प्रकरर्ी पोललसाींनी तपास केला आहे 
काय, त्यात काय ननषपन्न झाले व याप्रकरर्ात कोर्कोर् सहभागी आहेत व 
त्याींचे ववरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, राज्यातील ५ जजल्हयातील ६ हजाराींहून अधधक गुींतवर्कूिार 
सभासिाींची २१० को्ी २२ लाख रुपयाींची र्सवर्कू झाल्याचे पाश्वयभुमीवर 
के.बी.सी. कीं पनीमध्ये गुींतवर्कू केलेल्या व र्सवर्कू झालेल्या या हजारो 
गुींतवर्कूिाराींना त्याींच्या रकमा परत लमळरे्सींबींधी कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर गुन्हयातील मुख्य आरोपी श्री. भाऊसाहेब  चव्हार् व त्याींची पत्नी    
सौ. आरती चव्हार् याींच्या लरकर मधील २६ ककलो सोने व २ ककलो ३०० गॅ्रम  
चाींिी ही बकेँच्या लरकरमध्ये गुन्हयाचे तपास आणर् पुढील काययवाही कामी 
सींरक्षक्षत करण्यात आलेले आहे. 
(३) होय, हे ही खरे आहे. 
(४) सिर प्रकरर्ी राज्यातील ववववध पोलीस घ्काींतगयत १२ गुन्हे िाखल 
करण्यात आले असून २० आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी       
२ आरोपीींना मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी जालमनावर मुक्त केले आहे.      
(५) आरोपीताींचे के.बी.सी. कीं पनीचे नावावरील स्थावर व जींगम मालमत्ता 
सींरक्षक्षत करण्यात आलेली असून नमुि स्थावर व जींगम मालमत्तेबाबत पढुील 
कारवाईसािी शासनाकडून सक्षम प्राधधकारी याींची नेमर्कू करण्यात आलेली आहे. 
मा.न्यायालयाच्या आिेशाने पुढील कारवाई करण्यात येत आहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
विरार पररसराि बनािट िागदप्ाांच्या आधारे ग्राहिाांची 
फसिणिू िरणाऱ्या वििासिाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४०) *  २१४००   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजे बोळीींज, ववरार पजश्चम (जज.पालघर) येथील घर नीं.१५८८ या गाविार् 
जलमनीवर बनाव् कागिपिाींच्या आधारे मे.जस्मत त्रबल्डसय ॲण्ड डवे्हल्पसय या 
बाींधकाम व्यावसानयकाने लसध्िी ववनायक अपा य्में् ही चार मजली इमारतीचे 
बाींधकाम करुन ग्राहकाींची र्सवर्कू केल्याचे दिनाींक ३० जनू, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद् नुसार बनाव् कागिपिाींच्या आधारे ग्राहकाींची र्सवर्कू 
केल्याप्रकरर्ी ववरार पररसरातील ववकासकाींवर कोर्ती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे.   
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  मौजे बोळीींज ववरार येथे गाविार् जलमनीवर 
मे.जस्मत त्रबल्डसय याींनी G+४ अनधधकृत त्रबल्डीींग बाींधली आहे. तसेच या प्रकरर्ी 
ग्राहकाींनी मे.जस्मत त्रबल्डसय याींचेववरुध्ि र्सवर्कूीचा गुन्हा िाखल केला आहे.    
       या प्रकरर्ी सखोल चौकशी करुन  र्सवर्कू करर्ाऱ्या ववकासकावर 
र्ौजिारी तसेच महाराषट्र प्रािेलशक नगर रचना अधधननयमातील कलमाच्या 
तरतुिीनुसार गुन्हे िाखल करण्याच्या सूचना आयकु्त, वसई ववरार शहर 
महानगरपाललका याींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार महापाशलिेच्या सन २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षण अहिालाि 

तनदशानास आलेल्या औषधे खरेदीिील गैरव्यिहाराबाबि 

(४१) *  २१३४७ श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महापाललकेच्या सन २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षर् अहवालात 
महापाललकेतील ननिशयनास आलेल्या औषध खरेिीतील गैरव्यवहाराबाबत 
नगरसेवक श्री.धनींजय गावड े याींनी मा.मुख्यमींिी, मा.सावयजननक आरोग्य मींिी, 
आयुक्त, वसई-ववरार महापाललका याींचेकड े लेखी तक्रार करून या सवय 
गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय सलमतीमार्य त चौकशी करावी अशी लेखी मागर्ी माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.गावड े याींनी पिात नमूि केलेल्या तक्रारीपकैी प्रमुख तक्रारी 
कोर्त्या आहेत, त्या तक्रारीींची शहाननशा करण्यात येऊन िोषी व्यक्तीींववरूध्ि 
कारवाई करण्यात आली आहे काय तसेच लेखापररक्षर् अहवालात औषधाींच्या 
खरेिी व अन्य बाबतीत घेण्यात आलेले आक्षपे कोर्ते त्या आक्षेपाींची तपासर्ी 
पूर्य झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, दिनाींक २५/०४/२०१६ रोजी नगरसेवक श्री.धनजय 
गावड े याींनी मा.सावयजननक आरोग्य मींिी याींच्याकड े तक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे. 
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     सिर तक्रारीच्या अनषुींगाने आयुक्त, वसई ववरार शहर महानगरपाललका 
याींनी मुख्य लेखापरीक्षक याींच्याकडून अींतगयत लेखापररक्षर् केले असता सिर 
तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) श्री.गावड े याींनी त्याींच्या पिात नमुि केलेल्या तक्राराींपकैी प्रमुख तक्रारी 
खालीलप्रमारे् आहेत:- 

(१)  वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेच्या सर.डी.एम.पे्ी् रुग्र्ालयामध्ये 
औषध सािा तपासला असता औषधाींचे लमळालेले नग व प्रत्यक्ष 
लशल्लक रादहलेले नग यामध्ये तर्ावत आढळून आलेली आहे. 
     प्रत्यक्षात तर्ावत असलेले नग हे कोर्त्या कारर्ासािी व 
कोर्त्या दिकार्ी वापरण्यात आले याची खािी लेखापरीक्षकाींना करता 
आलेली नाही. 

(२)  इींजेक्शन आयनय सुक्रोस या औषधाींचे भाींडार ववभागाकडून १ हजार ३८२ 
नगर प्राप्त झाले. त्यापकैी केवळ ८६ नग वापरण्यात आले. 
     १ हजार २९६ नग लशल्लक रहारे् अपेक्षक्षत होते. माि यादिकार्ी 
केवळ ७९६ नग लशल्लक होते. म्हर्जेच जवळपास ५०० नगाींची 
तर्ावत आढळून आली.  

(३)  अे.आर.व्ही. वकॅ्सीन या औषधाींचे भाींडार ववभागाकडुन ३५३ नग प्राप्त 
झाले. त्यापैकी २५३ नग वापरण्यात आले. सिर औषधाींचे १०० नग 
लशल्लक राहरे् अपेक्षक्षत होते. माि या दिकार्ी लशल्लक नग आढळून 
आले नाहीत. म्हर्जेच १०० नगाींची तर्ावत आढळून आली. 

     उपरोक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य लेखापररक्षक याींनी केलेल्या चौकशीत 
तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 

----------------- 
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डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील एमआयडीसीिील प्रोबेस  
एवटरप्रायझेस या िां पनीि झालेल्या स्फोटाबाबि 

(४२) *  १९८८९   प्रा.जोगेवद्र ििाड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगवनाथ शशांदे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.जयांि पाटील, 
अॅड.अतनल परब, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  डोंत्रबवली (जज.िारे्) येथील एमआयडीसीतील प्रोबेस एन््रप्रायझेस या 
कीं पनीत दिनाींक २६ मे, २०१६ रोजी रासायननक भट्टीचा शक्तीशाली स्र्ो् होऊन 
त्यात ५ ते १० व्यक्ती िार व १५० व्यक्ती जखमी झाल्याचे तसेच या 
स्र्ो्ामुळे कारखाना पररसराच्या िोन ते तीन कक.मी.भागातील असींख्य घराींची 
छपरे, काचाींची ताविाने उडून वा रू््ून लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे 
ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्र्ो्ात मतृ व जखमीींना नुकसान भरपाई लमळरे् तसेच 
पररसरातील ज्या घराींचे वा मालमत्तेचे नकुसान झाले त्याचे पींचनामे पूर्य 
करण्यात आले आहेत काय, एकूर् ककती व्यक्ती, सींस्थाींच्या मालमत्ताींचे 
नुकसान झाले आहे, त्याची एकूर् ककीं मत ककती आहे व झालेली नकुसान भरपाई 
शासन िेर्ार आहे काय, 
(३) असल्यास, डोंत्रबवली एमआयडीसीतील केलमकल रॅ्क््री व अनेक धोकािायक 
उद्योग अन्यि स्थलाींतरीत करण्याच्या नागररकाींच्या मागर्ीकड ेशासनाचे िलुयक्ष, 
होत असून भववषयात सवय धोकािायक उद्योग अन्यि स्थलाींतर करण्याबाबत 
तसेच उपरोक्त स्र्ो्ात मतृ, जखमी व नकुसानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी तनलांगेिर-पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     एकूर् १२ व्यक्ती मतृ व ३३ कामगार व नागरी वसाहतीतील १८१ व्यक्ती 
असे एकूर् २१५ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. 
     कारखान्यात झालेल्या स्र्ो्ातील हािऱ्यामुळे त्या पररसरातील एकूर् 
२५७९ घराींचे नकुसान झाले आहे. 
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(२) होय, मतृ व्यक्तीच्या वारसास अथय सहाय्य व जखमी झालेल्या व्यक्तीींच्या 
रुग्र्ालयातील उपचाराच्या खचायसािी मा.मुख्यमींिी ननधीतून रु.५०,५१,९१०/- 
(अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष एक्कावन्न हजार नऊशे िहा र्क्त) इतके अथय 
सहाय्य मींजूर केले आहे. 
      ९ मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रु.२ लक्ष या प्रमारे् एकूर् १८ लक्ष 
व २१५ जखमी व्यक्तीींच्या वैद्यकीय उपचाराच्या रक्कमेची प्रनतपुती सींबींधधत 
रुग्र्ालयाींना महसूल ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
    तसेच त्या पररसरातील एकूर् २५७९ घराींचे व मालमत्तेच्या नकुसानीचे 
पींचनामे महसूल ववभाग व इतर ववभागाकडून पुर्य करण्यात आले आहे. 
(३) डोंत्रबवली एमआयडीसीतील केलमकल कीं पन्या अन्यि स्थलाींतरीत कररे्बाबत 
मा.मींिी (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतेखाली दि.३०/०५/२०१६ रोजी बैिक घेण्यात 
आली होती. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

राज्यािील पोलीस िमाचा-याांच्या अतििालीि भत्त्यामध्ये  
दपुटीने िाढ िरण्याच्या प्रस्िािाबाबि 

(४३) *  १९४८१   श्री.जयांि पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५८१३ ला ददनाांि १६ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस लशपाइय ते पोलीस ननरीक्षक पिापयांतचे अधधकारी व 
कमयचारी याींना िेय असलेल्या अनतकालीक भत्त्यामध्ये िपु्ीने वाढ करण्यासींबींधी 
शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर ननर्यय घेण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनतकालीक भत्त्यामध्ये कोर्त्या स्वरूपाची वाढ व केव्हा 
पासून करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच, याप्रकरर्ी ककती कालावधीत ननर्यय घेण्यात येइयल ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील पोलीस लशपाई ते पोलीस ननरीक्षक पिापयांतचे अधधकारी व 
कमयचारी याींना िेय असलेल्या अनतकालीक भत्त्यामध्ये िपु्ीने वाढ 
करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला असून, सिर प्रस्ताव शासन स्तरावर 
ववचाराधीन आहे. 
(२) प्रस्ततू प्रकरर्ी ननर्यय झालेला नसल्याने अनतकालीक भत्त्यामध्ये अद्याप 
कोर्तीही वाढ झालेली नाही. 
(३) सिर प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. 
 

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

गेिराई (जज.बीड) शहरािील स्िच्छिा िां ्ाटािील अतनयमििेबाबि 

(४४) *  २२६०३   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) गेवराई (जज.बीड) नगरपाललकेने सन २००६ ते २०१६ या कालावधीत 
शहरातील स्वच्छतेचे कीं िा् एकाच कीं िा्िारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००६ ते २०१४ या कालावधीत स्वच्छता कीं िा्िाराने 
नगरपाललकेच्या स्वच्छता कमयचाऱ्याींकडून काम करुन घेवून त्याची बोगस िेयके 
नगरपाललकेकडून घेतली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत दिलेल्या तक्रारीवरुन झालेल्या चौकशीमध्ये उपववभागीय 
अधधकारी, बीड याींनी नगरपाललकेच्या कमयचाऱ्याींनी केलेल्या कामाचा आढावा 
आणर् त्याींचे जबाब न घेता िोषीींना पािीशी घालर्ारा अहवाल दिनाींक         
६ एवप्रल, २०१६ रोजी जजल्हाधधकारी, बीड याींना सािर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नगरपाललकेने शहरातील स्वच्छतेसािी केलेल्या पाच ववभागाींची 
मनुषयबळ सींख्या ककती, क्षेि व उपलब्ध ववभागननहाय मनुषयबळ यानसुार 
कीं िा्िारास नगरपाललकेने ककती ननधी अिा केला, 
(५) शहराच्या स्वच्छतेसािी कीं िा्िाराने उचलेल्या बोगस िेयकाच्या वसुलीसािी 
शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)    नाही. 
      तथावप, सन २००८-०९ ते २०१३-१४ या कालावधीत स्पधायत्मक ननवविा 
प्रकक्रया करून स्वच्छतेच्या कामाचे कीं िा् एकाच कीं िा्िारास  िेण्यात आले 
असल्याची वस्तजुस्थती आहे. 



49 

(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नगर पररषि गेवराईचे शहरातील एकुर् पाच ववभाग असून चार ववभागात 
कीं िा्िाराकडून स्वच्छतेचे काम करुन घेण्यात येते. 
     स्वच्छतेचे काम प्राप्त िरपिकाप्रमारे् िेण्यात आलेले असून ववलशष् 
भागासािी ववलशष् मनषुय बळाची अ् नाही. 
     सन २००६-०७ ते २०१५-१६ मध्ये ववववध कीं िा्िाराींना एकुर् रक्कम    
रुपये २,८३,९०,५९२/- ननधी ननयमाप्रमारे् नगरपररषिेने अिा केला आहे. 
     पाचव्या ववभागात नगरपररषिचे १२ सर्ाई कामगार सार्सर्ाईचे काम 
करतात. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यािील हसूाल धरणासाठअ सांपाददि िरण्याि 

 आलेल्या जशमनीिर अतिक्रमण झाल्याबाबि 
(४५) * २२६५९   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जजल्हयातील हसूयल धरर्ासािी सींपादित करण्यात आलेल्या ३७७ 
एकरपैकी १७७ एकर जलमनीवर अनतक्रमर् झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सिर अनतक्रमर् केलेली जमीन ताब्यात घेरे्बाबत 
कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे . 
      हसुयल धरर्ासािी सींपादित करण्यात आलेल्या जलमनीपैकी पार्लो् 
क्षेिातील काही जलमनीवर अनतक्रमर् असल्याचे प्रथम िशयनी आढळुन आले 
असल्याने तालुका भूमी अलभलेख कायायलयाकडून सिर जागेची मोजर्ी करुन 
घेण्यात येत आहे. सिर मोजर्ी पूर्य झाल्यावर अनतक्रमीत क्षेि समजू शकेल. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खोट्या ि बनािट िागदप्ाांच्या आधारे शसडिोच्या साडबेारा टक्िे 
योजनेंिगाि भूखांड शमळविणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४६) *  २१७७०   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागो गाणार :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लसडकोचे मुख्य भूमी व भूमापन अधधकारी याींनी खोट्या कागिपिाींच्या 
आधारे ट्रस््ची जमीन स्वत:च्या नावावर िाखवनू साडबेारा ्क्के योजनेंतगयत 
लमळववलेला भूखींड रद्द करण्याची कारवाई तसेच त्रिपक्षीय करारनामाही रद्द 
केल्याची नो्ीस िेऊन खान बहािरू खोरमसजी लभवींडीवाला या सावयजननक 
ट्रस््चा गैरव्यवहार करर्ाऱ्याींववरुध्ि कारवाई केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खोट्या व बनाव् कागिपिाींच्या आधारे लसडकोच्या साडबेारा 
्क्के योजनेंतगयत भूखींड लमळववलेल्या ककती िोषीींवर, तसेच कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, कारवाईचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, 
       भूधारक श्री.डोसू अिेसर लभवींडीवाला याींनी भूखींड प्राप्त करुन घेण्यासािी 
बोगस कागिपि े सािर करुन लसडको महामींडळाची र्सवर्कू केल्याने त्याींचे 
ववरुध्ि दिनाींक १९/१२/२०१५ रोजी एर्.आय.आर.  िाखल करण्यात आला आहे. 
तसेच, सींपादित जलमनीच्या मूळ ननवाड्यात बेकायिेशीरररत्या बिल केल्याचे 
प्रथमिशयनी दिसून आल्याने रोडपाली, सेक््र २०, भूखींड क्र.४, क्षेि १६२०० 
चौ.मी. च्या भूखींडाचे वा्पपि, भाडपेट्टा करारनामा व त्रिपक्षीय करारनामा   
दिनाींक ५/४/२०१६ च्या आिेशानुसार रद्द करण्यात आला आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवय सवय प्रककया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींिरे्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


