
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २९ माचच, २०१६ / चैत्र ९, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमांत्री 

 
याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण, खननिमच ि  िामगार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २१ 
------------------------------------- 

  
भभिांडी (जि.ठाणे) येथे इमारत िोसळून झालेला अपघात 

  

(१) *  ४९७०८   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (भसललोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भिवींडी (जि.ठाणे) येथे दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोिी ४० वरे्ष िनुी इमारत 
कोसळून झालेल्या अपघातात एक व्यक्ती मतृ्युमूखी पडली तर आठ िण िखमी 
झाले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, मतृ व्यक्तीच्या कु्ूींबबयाींना 
कोणती आर्थिक मित करण्यात आली, 
(४)  तसेच भिवींडी शहरात असलेल्या अनर्िकृत व िोकािायक इमारतीच्या 
सींििाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     घर क्र. ६०८, हमालवाडा, इिगारोड येथे ६० बाय ३५ मोिमापाची तळ 
मिला अर्िक िोन मिल्याची ननवासी इमारत कोसळून एक व्यक्ती मतृ्युमूखी 
पडली व ८ िण ककरकोळ िखमी झाले. 
     सींबींर्ित भमळकत िारकाींना महाराषर महानगरपाभलका अर्िननयमातील 
कलम २५६ व ३९८ नुसार स्ट्रक्चरल ऑडड् करण्याबाबत आणण कलम २६४,२६८ 
व ४७८ (१) अन्वये अनतिोकािायक इमारत ररक्त करण्याबाबत नो्ीस िेण्यात 
आली होती. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींबबयास आर्थिक मित िेण्यात आली नाही. 
(४) भिवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेत असलेल्या अनर्िकृत व 
िोकािायक इमारती सींििाित शासनाने खालीलप्रमाणे उपाययोिना केल्या आहेत. 

(अ) दिनाींक २३.०२.२०१६ च्या शासन ननणियान्वये भिवींडी ननिामपुर 
शहर महानगरपाभलकेच्या आस्ट्थापनेवर उपायुक्त (अनतक्रमण) या पिाची 
ननभमिती करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाने दिलेल्या ननिेशाच्या 
अनरु्षींगाने भिवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेने कीं त्रा्ी पध्ितीने १५ 
पिे िरण्याची कायिवाही सुरु केली आहे. 
(ब) सींबींर्ित भमळकत िारकाींना महाराषर महानगरपाभलका 
अर्िननयमातील कलम २५६ व ३९८ नुसार स्ट्रक्चरल ऑडड् 
करण्याबाबत ननिेश िेण्यात येतात. 
(क) तसेच महाराषर महानगरपाभलका अर्िननयमातील कलम २६४,२६८ 
व ४७८ (१) अन्वये अनतिोकािायक इमारत ररक्त करण्याबाबत नो्ीस 
िेण्यात येतात. 
(ड) शासन पररपत्रक दिनाींक ०५.११.२०१५ अन्वये िनु्या/मोडकळीस 
आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळ्यापवूी करावयाची कायिवाहीबाबत 
मागििशिक सूचना ननगिभमत करण्यात आल्या आहेत. 
(इ) मुींबई महानगर प्रिेशातील सवि स्ट्थाननक स्ट्वराज्य सींस्ट्थाींना ३० वर्षाि 
पूवीच्या इमारतीींना िरवर्षी पावसाळ्याअगोिर सरींचनात्मक लेखा पररक्षण 
करण्याच्या सूचना ननगिभमत करण्यात आलेल्या आहेत. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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भमठी नदी रां दीिरण प्रिलपासाठी स्थापन िेलेलया  

भमठी नदी वििास प्राधधिरणाबाबत 
  

(२) *  ४४२१९   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.डड मललीिािूचन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने भमठी निी रुीं िीकरण प्रकल्पासाठी स्ट्थापन केलेले भमठी निी 
ववकास आणण सींरक्षण प्रार्िकरण मा.उच्च न्यायालयाने अवैि ठरवनू येथील 
प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे पुनविसन करण्याचे वा नुकसान िरपाई िेण्याचे मा.उच्च 
न्यायालयाने दिनाींक १६ िानेवारी, २०१६ रोिी शासनास आिेश दिले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू निीच्या रुीं िीकरणामुळे बािीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ट्ताींची 
एकूण सींख्या ककती आहे व त्यापकैी ककती प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे शासनाने पुनविसन केले 
आहे व ककती प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे पुनविसन करणे अदयाप बाकी आहे, 
(३) तसेच, उविररत प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे पनुविसन करण्याबाबत शासनातरे्फ कोणती 
कायिवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने दिनाींक १५ िानेवारी, 
२०१६ रोिीच्या १) रर् वपद्शन क्र. २३९६/२०१३, २) रर् वपद्शन          
क्र. २३९८/२०१३, ३) रर् वपद्शन क्र १४७०/२०१२ बाबत दिलेल्या ननणियानुसार      
मा. जिल्हार्िकारी (मुींबई उपनगर जिल्हा) याींनी यार्चकाकत्याांची ककती िमीन 
भमठी निी रुीं िीकरणामुळे बार्ित झाली याबाबत खात्री करण्यासाठी व 
यार्चकाकत्याांना कशा प्रकारे िरपाई िेता येईल याबाबत सुनावणी घेऊन     
दिनाींक १५.०४.२०१६ पयांत ननणिय घ्यावा, असे आिेश दिले आहेत. या अनरु्षींगाने 
सिर प्रकरणी जिल्हार्िकारी (मुींबई उपनगरे) याींच्याकड ेकायिवाही सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) पवई तलाव ते सीएस्ी ब्रीि (एकूण ३०२२) व सीएस्ी ते 
वाकोला नाला व वाकोला नाला ते मादहम कॉिवे (एकूण १५८३) असे पात्र व 
पुनविसन केलेले एकूण ४६०५ प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्रार्िकरणाच्या क्षेत्रातील केवळ प्रस्ट्ताववत सेवा रस्ट्त्याने बार्ित ३४१ 
झोपडीिारकाींचे पनुविसन प्रलींबबत आहे. 
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     सिर रस्ट्त्याचे काम हाती घेण्याच्या वेळापत्रकानसुार पात्र प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे 
पुनविसन प्रार्िकरणामार्फि त करण्याचे ननयोजित आहे. 
    बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेशी सींबींिीत कामाने बार्ित प्रकल्पग्रस्ट्ताींची सींख्या 
१५३३ एवढी असून महापाभलकेतरे्फ अदयाप पयित प्रकल्पग्रस्ट्ताींचे पनुविसन 
करण्यात आलेले नाही. सिर बार्ित बाींिकामाची पात्रता, पुनविसन, ननषकासन 
याबाबतची प्रकक्रया बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेतरे्फ करण्यात येत आहे. 

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

दत्तापुर, तळेगाि, दशासरी, मांगरळ दस्तगीर (ता. धामणगाि रेलिे, जि. 
अमरािती) या पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधधिारी ि  

िमचचारी ननिासस्थानाची दरुािस्था झालयाबाबत 
  

(३) *  ४६९९६   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेलिे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ित्तापुर, तळेगाव, िशासरी, मींगरुळ िस्ट्तगीर (ता. िामणगाव रेल्वे, जि. 
अमरावती) या पोलीस ठाण्यातील पोलीस अर्िकारी व कमिचारी याींच्यासाठी 
असलेल्या ननवासस्ट्थाींनाची िरुावस्ट्था झाली असून सुमारे शींिर वरे्ष िनु्या 
असलेल्या या पोलीस वसाहतीतील काही कमिचायायाींना िीव मुठीत िरुन रहावे 
लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ वा त्या िरम्यान ननिशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ित्तापूर पोलीस ठाण्याची इमारत िनुी असून ती अपूरी पडत 
असल्याने नवीन इमारतीचे बाींिकाम करणे गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पोलीस वसाहतीींची िरुुस्ट्ती करण्याबाबत तसेच ित्तापूर 
पोलीस ठाण्यासाठी नवीन इमारत उिारण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ित्तापुर, तळेगाव-िशासर मींगरुळ िस्ट्तगीर 
(ता.िामणगाव रेल्वे, जि.अमरावती) या पोलीस ठाण्यातील पोभलस अर्िकारी व 
कमिचारी याींच्यासाठी असलेली ननवासस्ट्थाने िनुी असल्याने त्याींची िरुावस्ट्था 
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झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) िामणगाव रेल्वे (जि.अमरावती) तालुक्यातील ित्तापूर पोलीस ठाण्यातील 
पोलीस अर्िकारी व पोलीस कमिचायायाींसाठी नवीन ननवासस्ट्थाने बाींिण्यासाठी 
सावििननक बाींिकाम वविागाकडून अींिािपत्रक व नकाशे तयार करण्याची 
कायिवाही सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने ठाणे जिल्यातील उलहास नदीिर 

भभिांडी-िलयाण राष्ट्रीय महामागच २२२ आणण मानिोली ते मोटागाि  
या दोन पलूाांना प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(४) *  ४१९०१   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील उल्हास निीवर भिवींडी-कल्याण-अदिलाबाि राषरीय 
महामागि २२२ आणण मानकोली ते मो्ागाव असे िोन पूल बाींिण्यासाठी मुींबई 
महानगर प्रिेश ववकास प्रार्िकरणाच्या कायिकारी सभमतीच्या बैठकीत सभमतीने 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींिण्यात येणायाया या िोन पुलाींमुळे या िागाींमिील वाहतूक 
कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) मिील प्रकरणी आतापयांत कोणता ननणिय 
घेतला व त्यानुसार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.   
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्रार्िकरणाने ववस्ट्तारीत मुींबई नागरी 
पायािुत सुवविा अींतगित प्रार्िकरणाच्या बैठकीमध्ये मानकोली-मो्ागाव 
रस्ट्त्यावरील मो्ागाींव येथे उल्हास खाडीवर चौपिरी पलु व रस्ट्त्याचे बाींिकाम 
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करणे व कल्याण भिवींडी राषरीय महामागि क्र.२२२ वर उल्हास खाडीवर िगुािडी 
येथे चौपिरी पुल बाींिणे या िोन कामाींना मान्यता दिली आहे. सदयजस्ट्थतीत 
उपरोक्त कामाींसाठी कीं त्रा्िाराींना कायाििेश िेण्याची प्रकक्रया मुींबई महानगर प्रिेश 
ववकास प्रार्िकरणाच्या स्ट्तरावर प्रगतीपथावर आहे.   
 

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

उलहासनगर शहरात वििासिाांनी िेलेलया अननयमीत बाांधिामाबाबत 
  

(५) *  ५२५८१   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय 
साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उल् हास नगर शहरातील बाींिकाम ववकासकाींनी इमारतीींमध् ये वाढीव बाींिकाम 
केलेले असून ९० ्क् के इमारतीींना पूणित् वाचा िाखला घेतलेला नाही, तसेच 
मागील तीन वर्षाित बाींिलेल् या इमारतीींची चौकशी करुन ननयमबा्य काम 
केलेल्या बबल् डराींवर एम ्ी पी अकक् ्नुसार गुन् हे िाखल करण् याचे आिेश आयकु् त, 
नगर रचना वविाग याींनी दिले असल् याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध् ये वा 
त्या िरम्यान ननिशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत िोर्षी 
आढळलेल् या ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बाींिकाम पूणित्वाचा िाखला न घेता बाींिकाम परवानगीतील अ्ी व शतीचे 
उल्लींघन केलेल्या ५३ ववकासक/ वास्ट्तवूवशारि याींच्याववरोिात उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेमार्फि त महाराषर प्रािेभशक नगररचना अर्िननयम, १९६६ अींतगित 
गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात पॉन्झी योिनाांच्या चौिशीसाठी आधथचि गुन्हे अन्िेषण  
विभागातील अधधिाऱयाांचे पथि नेमलयाबाबत 

(६) *  ४०१९५   अॅड.आभशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िलयाण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), श्रीमती सीमाताई 
हहरे (नाभशि पजश्चम), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िास्ट्त परतावा व अर्िक व्यािाचे अभमर्ष िाखवनू 
गुींतवणकूिाराींकडून मोठया प्रमाणात ठेवी गोळा करणायाया ५० हून अर्िक ववववि 
पॉन्झी योिनाींच्या चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेर्षण वविागातील अर्िकायायाींचे 
पथक माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ननयुक्त करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योिनाींच्या बाबत सेबीकडून तक्रार येण्याची प्रनतक्षा न 
करता, पोभलसाींनी स्ट्वत:हून पुढाकार घेवनू तक्रार िाखल कराव्यात अशा सुचना 
शासनाने केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ककती प्रकरणाींमध्ये गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत व 
र्फसवणकूीचा प्रयत्न करणायाया व्यक्तीींववरूध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
    पथक तयार करण्यात आले आहे. 
(२) सिर योिनाींच्या बाबत सेबीकडून तक्रार येण्याची प्रनतक्षा न करता 
पोलीसाींनी स्ट्वत:हून पढुाकार घेऊन तक्रारी िाखल करण्याबाबत सूचना िेण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) िोन प्रकरणात गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत. 
    कायदयातील तरतिुीींनुसार बळीत गुींतवणकूिारकाींकडून तक्रार प्राप्त 
झाल्यावर व अर्िकृत प्रार्िकरणाींकडून (सेबी, आरबीआय इ.) प्राप्त तक्रारीींची 
शहाननशा करुन गुन्हा ननषपन्न होत असल्यास त्वरीत गुन्हा िाखल करण्यात 
येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बदलापूर (जि.ठाणे) नगरपाभलिेच्या नगररचना विभागामाफच त  

बाांधिाम परिानगी देताना िराव्या लागणा-या  
पडताळणीला होणारा विलांब 

(७) *  ४०२५१   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराभसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बिलापूर (जि.ठाणे) नगरपाभलकेच्या नगररचना वविागामार्फि त बाींिकाम 
परवानगी िेताना कराव्या लागणा-या पडताळणीला पूवी ३ दिवस लागत 
असल्याने हा ववलींब ्ाळण्यासाठी ही पडताळणी ऑ्ो डडसीआर प्रणालीनुसार 
करण्याचा ननणिय बिलापूर पाभलकेच्या दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०११ रोिीच्या 
सविसािारण सिेत घेण्यात आला होता व तदनींतर पाभलका व सींबींर्ित ठेकेिार 
कीं पनीबरोबर दिनाींक ४ िानेवारी, २०१२ रोिी करारनामा झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू करारनाम्यानींतर पडताळणीचे काम ४८ तासात होणे 
अपेक्षक्षत असतानाही काही त्रु् ीमुळे ववलींब कायमच असल्याने याबाबत पाभलकेने 
सींबींर्ित ठेकेिार कीं पनीला २ वेळा केवळ नोद्सा बिावल्या मात्र अन्य कोणतीही 
कारवाइि करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर काम पाभलकेने खािगी, सावििननक, िागीिारी तत्त्वावर 
ठेकेिारी कीं पनीला दिलेले असल्याने ठेकेिार कीं पनीने पाभलका कमिचा-याींना ऑ्ो 
डीसीआर प्रणाली हाताळण्याचे प्रभशक्षण िेवून ठराववक मुितीनींतर ती पाभलकेकड े
हस्ट्ताींतरीत करणे आवश् यक होते, भशवाय यातनू पाभलकेला उत्पन्नही भमळणे 
अपेक्षक्षत असतानाही अिनूही हे काम ठेकेिाराींमार्फि तच केले िात असून ठेकेिार 
कीं पनी रदहवासी बाींिकामासाठी १८ रुपये प्रती चौ.मी. तर वाणणज्यक 
बाींिकामासाठी २१.५० रु. प्रती चौ.मी. इतके शुल्क आकारुन स्ट्वत:च घेत 
असल्यामुळे सींबींर्ित ठेकेिार कीं पनीला को्याविी रूपयाींचे उत्पन्न भमळते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कामाींसाठी काढण्यात आलेल्या ननवविा िादहरातीत झालेल्या 
चुका व करारनाम्यात ररक्त असलेले रकाणे पाहाता यात मोठा गैरव्यवहार 
झाल्याचा सींशय व्यक्त होत असून यासींपूणि प्रकरणाची सखोल चौकशी करून 
सींबींर्िताींवर गुन्हा िाखल करण्याची मागणी काही नगरसेवकाींनी नगराध्यक्ष, 
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बिलापूर पाभलका, मुख्यार्िकारी, बिलापूर नगरपाभलका, मा.मुख्यमींत्री आिीकड े
माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार िोर्षीींवर कोणती कारवाइि केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     JNNURM अींतगित ववववि सुिारणा राबववणे करीता E-Governance 
दवारे बाींिकाम परवानगी िेण्यासाठी ऑ्ो डीसीआर सॉफ््वेअर प्रणाली 
बसववण्याबाबत नगरपररर्षिेने ननणिय घेतला होता. 
     सिर कामासाठी नगरपररर्षिेने िादहर ननवविा मागववल्या होत्या. त्यातील 
सवाित कमी िराची ननवविा मे. सॉफ्््ेक्् इींजिननअसि प्रा.भल. पुणे याींची ननवविा 
मींिुर करुन या कीं पनी समवेत दिनाींक ०४.०१.२०१२ रोिी करारनामा झाला आहे, 
हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     सिर कीं पनी समवेत झालेल्या करारनाम्यानुसार नकाशे पडताळणीसाठी 
िास्ट्तीत िास्ट्त िहा दिवसाींचा कालाविी िेण्यात आलेला आहे. ऑ्ो डीसीआर 
प्रणाली मध्ये काही ताींबत्रक त्रु् ी असल्याचे ननिशिनास आल्यावरुन सींबींिीत 
कीं पनीस लेखी पत्र ेिेण्यात आलेली होती. तसेच त्रु् ीींची पूतिता करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) याबाबत नगरपाभलकेने केलेल्या करारनाम्यानुसार कराराची मुित १० वर्षि 
आहे. हा कालाविी सींपल्या नींतर ठेकेिाराने सिर प्रणालीचे डे् ा, प्लकन्स व 
ररपो ि्स (सॉफ््/ हाडि कॉपी) या सवि बाबीींसह मुख्यार्िकारी याींच्या ताब्यात 
िेण्याची आहे. या कराराच्या कालाविीत नगरपररर्षि कमिचायायाींना डीसीआर 
प्रणाली हाताळण्याचे प्रभशक्षण िेण्याची तरतूि करारनाम्यात नाही. सिर कीं पनी 
समवेत झालेल्या कारारनाम्यानुसार रदहवासी बाींिकामासाठी रुपये १८/- प्रनत 
चौ.मी. तर वाणणज्य रुपये २१.५०/- प्रनत चौ.मी. इतके शुल्क परस्ट्पर 
ववकासकाकडून वसूल करावयाचे आहेत. 
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(४) व (५) ननवविा सूचनेमध्ये कराराचा कालाविी ३ वर्षािचा नमुि असताना 
प्रत्यक्ष ननवविा पत्रकामध्ये १० वर्षािचा कालाविी का नमुि करण्यात आला व 
इतर सचि अनुर्षींर्गक बाबीींसींििाित जिल्हार्िकारी, ठाणे याींना या प्रकरणी चौकशी 
करुन एका मदहन्याींत अहवाल सािर करण्याच्या सूचना िेण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील झोपडपट्टीत राहणा-या रहहिाशाांिररता सुर  
िरण्यात आलेलया स्माटच िाडच योिनेबाबत 

  

(८) *  ४६२०१   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्रीमती देियानी फराांदे (नाभशि मध्य), श्री.बाळासाहेब सानप (नाभशि 
पूिच), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश 
लाड (ििचत), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टीत वर्षािनवुरे्ष राहणा-या रदहवाशाींना चाींगले आणण सुसज्ि 
घर भमळवनू िेण्याकरीता गहृननमािण वविागाने स्ट्मा ि् काडि योिना सुरु केली 
असून यासाठी पात्र ठरण्यासाठी झोपडपट्टी सव्हेक्षणात महानगरपाभलका, 
नगरपाभलका क्षेत्रात अन्यत्र कुठेही स्ट्वत:च्या मालकीचे व िाड्याचे घर नसल्याचे 
प्रनतज्ञापत्र झोपडीिारकास दयावे लागणार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कु्ूींबाच्या िववषयासाठी अन्य दठकाणी घरासाठी गुींतवणकू 
करणायाया झोपडपट्टीिारक या योिनेमुळे अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या योिनेतील सिर ननयम भशथील करण्याबाबत शासन ववचार 
करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणामार्फि त बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका क्षेत्रामध्ये िे सव्हेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 
सींबींर्ित सक्षम प्रार्िकायायाने झोपडीवाभसयास पात्र ठरववल्यानींतर त्यास स्ट्मा ि् 
काडि िेण्याचा झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणाने ननणिय घेतला आहे. 
     शासन ननणिय, गहृननमािण वविाग, दि. १६/०५/२०१५ अन्वये 
झोपडपट्टीवाभसयाींची पात्रता ननिािररत करताींना त्याींच्या नावे आणण त्याच्या/नतच्या 
पत्नीच्या/पतीच्या नावे अथवा १८ वर्षािखालील (अज्ञान) मुलाींच्या नावे सींबींर्ित 
महानगरपाभलका/नगरपाभलका/नगरपररर्षि क्षेत्रात अन्य झोपडी/ घर/सिननका 
मालकी तत्वावर अथवा िाड ेतत्वावर नसल्याबाबत स्ट्वयींघोर्षणापत्र िेणे आवश्यक 
आहे. 
(२) शासन ननणियातील उपरोक्त तरतिु केवळ झोपडपट्टी पुनविसन योिनेच्या 
सींििाित/व सींबींर्ित महानगरपाभलका/नगरपाभलका/नगरपररर्षि क्षेत्रापूरती मयािदित 
आहे. कु्ुींबाच्या व्याखेत पती/पत्नी व १८ वर्षािखालील (अज्ञान) मुलाींचाच समावेश 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही  

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

मुांबइच शहरातील उपिर प्राप्त इमारतीांच्या पनुविचिासाबाबत 
  

(९) *  ४०७२४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.अिय चौधरी (भशिडी), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड रािा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइि शहरात सन १९४० पवूीच्या िवळपास १९ हिार उपकर प्राप्त 
इमारतीींपैकी सध्या अजस्ट्तत्वात असलेल्या १४ हिार ८५८ उपकरप्राप्त इमारतीीं 
पुनवविकास आणण िरुूस्ट्तीच्या प्रनतक्षते आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िरुूस्ट्तीसाठी सध्या वावर्षिक १०० को्ीींची तरतिू केली असून 
त्यामध्ये उपकरप्राप्त इमारतीींत राहणायाया रदहवाश् याींचा दहस्ट्सा ४० को्ी रूपये तर 
राज्य शासनाकडून ४० को्ी व महानगरपाभलका आणण म्हाडा प्रार्िकरणाकडून 
प्रत्येकी १० को्ी रूपये दिले िात असल्याने हा ननिी अत्यल्प असून त्यात वाढ 
करण्याची मागणी  सातत्याने मुींबइितील आमिाराींकडून करण्यात येत असल्याने 
या मागणीची िखल घेवनू तत्कालीन मुख्यमींत्रयाींनी सन २०१३ मध्ये 
अर्िवेशनातच हा ननिी २०० को्ी करण्यात येइिल, असे िादहर केले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी शासनाने इमारतीींच्या िरुूस्ट्तीसाठी प्रती चौरसमी्र २ 
हिार रूपये खचाांऐविी ३ हिार रूपये खचि करण्यास मान्यता दिली मात्र ही 
मान्यता िेताना रदहवाशाींकडून उपकर वसूलीमध्ये साडसेातशे रूपयाींवरून ३ हिार 
रूपये एवढी वाढ करण्याचा ननणिय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने वविानसिेत िादहर करूनही गेल्या ३ वर्षाितील ३०० 
को्ी रूपये म्हाडाला दिलेले नाही, तसेच मुींबइि शहरातील िनु्या व मोडकळीस 
आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीींच्या िरुूस्ट्तीसाठी १०० को्ी ऐविी २०० को्ी रूपये 
िेण्याचा ननणिय होवूनही गेल्या ३ वर्षािपासून घेतलेल्या ननणियानुसार ननिी 
उपलब्ि करून िेण्यास शासनाकडून झालेल्या ववलींबामुळे िोकािायक इमारतीींची 
िरुूस्ट्ती आिभमतीस होऊ शकलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबइि शहरातील िुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त 
इमारतीींच्या िरुूस्ट्तीसाठी शासनाने िादहर केलेला ननिी मागील थकबाकीसह 
ववनाववलींब ववतरीत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) मुींबई शहर जिल््यात एकूण १९,६४२ उपकरप्राप्त 
इमारतीींपैकी काही इमारती कोसळल्याने तर काही अत्यींत मोडकळीस आल्याने 
तोडल् यामुळे काही इमारतीींची पनुबाांिणी ककीं वा पुनवविकास झाल्याने तसेच काही 
इमारतीींना उपकरातनू सु् दिल्याने आता प्रत्यक्ष अजस्ट्तत्वात असलेल्या 
उपकरप्राप्त इमारतीींची सींख्या १४,५२४ इतकी आहे. त्यापकैी १ सप् े्ंबर, १९४० 
पूवी बाींिलेल्या इमारतीींची सींख्या १२,२५७ इतकी आहे. उपकरप्राप्त इमारतीींच्या 
सींरचनात्मक िरुुस्ट्तीची कायिवाही मुींबई इमारत िरुुस्ट्ती व पनुरिचना मींडळामार्फि त 
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करण्यात आली असून दि.१.३.२०१५ पयांत २९५०१ सींरचनात्मक िरुुस्ट्तीची कामे 
करण्यात आली आहेत. मुींबई शहर बे्ावरील उपकर प्राप्त इमारती या खािगी 
असून त्याींच्या पनुवविकासाकरीता बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयामावलीमध्ये 
ननयम ३३(७) ची तरतुि अींतिुित करण्यात आली असून, उपकरप्राप्त इमारतीचे 
मालक /ववकासक/सहकारी गहृननमािण सींस्ट्था याींनी इमारतीच्या पनुवविकासाचा 
प्रस्ट्ताव दिल्यास त्यास पनुवविकासाकरीता” ना हरकत प्रमाणपत्र” दवारे सहमती 
िेण्याची कायिवाही मुींबई इमारत िरुुस्ट्ती व पुनरिचना मींडळातरे्फ करण्यात येते. 
(२) उपकराची वसुली म्हाडा अर्िननयम १९७६ मिील तरतिुीनसुार करण्यात येते. 
त्यानुसार उपकरप्राप्त इमारतीींकडून भमळणारा िरुुस्ट्ती उपकर, तेवढेच राज्य 
शासनाचे अींशिान म्हाडास उपलब्ि करुन िेण्याची तरतुि आहे. याभशवाय 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलका व म्हाडाकडून अींशिान िेण्यात येते. सन २०१३ च्या 
पदहल्या अर्िवेशनात वविान पररर्षिेत उपजस्ट्थत केलेल्या ताराींकीत प्रश्न 
क्र.३६९१४ चे उत्तर िेताना तत्काभलन मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी मुींबई इमारत 
िरुुस्ट्ती व पुनरिचना मींडळास िेय अींशिानात वाढ व म्हाडा अर्िननयमात 
करावयाची सुिारणा याबाबत पढुील कायिवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन 
दिले होते हे खरे आहे. 
(३) गहृननमािण वविागाच्या दि. ७.१२.२०१३ च्या अर्िसूचनेदवारे उपकरप्राप्त 
इमारतीींच्या सींरचनात्मक िरुुस्ट्ती खचािच्या मयाििेमध्ये रु.२००० प्रती चौरस मी्र 
वरुन रु.३००० प्रती चौरस मी्र इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. अशी वाढ 
केली तरी त्याअनुर्षींगाने िाडकेरुीं वर आकारण्यात येणायाया उपकरामध्ये वाढ 
करण्यात आली नसून िाडकेरुकडून १९९८ च्या िराने म्हणिे रु.७५० प्रती चौरस 
मी्र या िरानेच उपकराची वसुली करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) मागील ३ वर्षािमध्ये िरुुस्ट्ती उपकर व अींशिानापो्ी करण्यात आलेली 
अथिसींकजल्पय तरतिु तसेच ववतरीत करण्यात आलेली रक्कम खालीलप्रमाणे. 
                                                                
                                                 (रुपये को्ी) 

िषच 
 

२०१२-१३ 
 

२०१३-१४ 
 

२०१४-१५ 
 

अथचसांिजलपय तरतदु 
 

११६.३७ 
 

८८.०० 
 

८८.०० 
 

वितरण 
 

११६.३७ 
 

८८.०० 
 

८०.५० 
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     सन २०१५-१६ च्या अथिसींकल्पामध्ये िरुुस्ट्ती उपकर व अींशिानापो्ी 
करण्यात आलेल्या रु.८८ को्ीींच्या तरतिुीमिून रु.६९.८० को्ीींचा ननिी म्हाडास 
ववतरीत करण्यात आला असून उविररत ननिीच्या ववतरणाची कायिवाही करण्यात 
येत आहे. तसेच मुींबई शहर बे्ावरील उपकरप्राप्त इमारतीच्या िरुुस्ट्ती व 
पुनिरचनेकरीता शासनाकडून िेण्यात येणायाया अींशिानात वाढ करण्यासींििाितील 
म्हाडाकडून प्राप्त प्रस्ट्तावावरील कायिवाहीमध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्फि त 
िरुुस्ट्ती उपकराची वसुली र्फारच कमी प्रमाणात होत असल्याची बाब व मुींबई 
इमारत िरुुस्ट्ती व पुनरिचना मींडळातील अर्िकारी/कमिचायायाींच्या वेतनावरील खचि 
िरुुस्ट्ती ननिीतनू करण्यात येत असल्याची बाब ननिशिनास आल्याने मुींबई इमारत 
िरुरुस्ट्ती व पुनरिचना मींडळातील कमिचारी/अर्िकारी याींचे वेतन म्हाडाच्या 
ननिीतून िेण्याच्या सूचना िेण्यात आल्या आहेत व बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमार्फि त करण्यात येत असलेल्या उपकराच्या वसुलीचा आढावा 
घेण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. याभशवाय िरुुस्ट्ती उपकराच्या ननिीतील 
स्ट्त्रोतात वाढ होण्याच्या दृष्ीने सवि उत्पन्न व खचािच्या घ्काींचा आढावा 
घेण्याची सूचना म्हाडास करण्यात आली आहे. आढाव्याअींती अींशिानात वाढ 
करण्याचा ननणिय झाल्यास त्यानुसार कायिवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बदनापूर शहर (जि. िालना) येथे नागरी दभलतेतर योिनेिररता ननधी मांिूर 
होऊनही वििासिामास सुरिात न झालयाबाबत 

  

(१०) *  ५२५६०   श्री.अिुचन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बिनापूर शहर ववकासाच्या (जि. िालना) दृष्ीने नगरपींचायत अजस्ट्तत्वात 
आल्याने शहरातील िूभमगत ग्ार बाींिकाम, भसमें् कॉक्री् रस्ट्ते, ववदयतु खाींब 
बसववणे, नागरी िभलतेतर योिनेकररता सुमारे ४० लाखाींचा ननिी मींिूर होऊन 
चार मदहने होवनूही अदयाप ववकास कामे सुरु न झाल्याचे माहे रे्फब्रवुारी, २०१६ 
वा त्या सुमारास ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  
 नागरी िभलतेतर योिनेअींतगित िूभमगत नाली बाींिकाम, भसमें् रस्ट्ते व 

ववदयुतीकरण या कामाींसाठी रू. ३९,७३,९४२/- इतका ननिी 
जिल्हार्िकारी, िालना याींनी दि. ११.९.२०१५ च्या आिेशाअन्वये बिनापूर 
नगरपींचायतीस प्रिान केला आहे.  

 नगरपींचायतीने सिर कामाींच्या ई-ननवविा काढलेल्या असून त्याअनरु्षींगाने 
पुढील कायिवाही नगरपींचायतीकडून चालू आहे. 

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

  
ताडबोरगाि (ता.मानित जि.परभणी) भशिारात टािण्यात आलेला दरोडा 

  

(११) *  ४७३६४   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ताडबोरगाव (ता.मानवत, जि. परिणी) भशवारात दिनाींक २ रे्फब्रवुारी, २०१६ 
रोिी रात्री िोनच्या सुमारास आखाडयावर िरोडा ्ाकण्यात आला असून 
िरोडखेोराींनी श्री. सुिार्ष ज्ञानिेव पठाड े व श्रीमती शाींताबाई सुिार्ष पठाड े
याींच्यावर कुयाहाडीचे घाव घालून हत्या केल्यानींतर बािूच्या आखाडयावर िावनू 
श्री. िाऊराव रु्फलपगारे याींचेवर कुयाहाडीचे घाव घालून हत्या करण्यात आली तसेच 
सिर घ्नेत तीन व्यक्ती गींिीर िखमी झाले असून त्याींच्यावर परिणी येथील 
जिल्हा रूग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे दिनाींक ३ रे्फब्रुवारी, २०१६ रोिी वा 
त्या सुमारास ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार आरोपीींना अ्क करण्यासींििाित कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी अज्ञात आरोपी ववरुध्ि पोलीस ठाणे मानवत येथे गु.र.नीं. 
२६/१६ िा.िीं.वव. कलम ३९७, ३०२ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार कक्रयाभशल व सक्रीय गुन्हेगाराचा स्ट्थाननक गुन्हे शाखा व पोलीस 
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स्ट््ेशनच्या सींयकु्त पथकादवारे तपास करण्यात आला आहे. तसेच मयत, 
साक्षीिार व त्याचे नातेवाईक याींचे एस.डी.आर, सी.डी.आर., घ्नास्ट्थळाचा ्ॉवर 
डम डा्ा काढुन त्याप्रमाणे तपास चालु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई पोभलसाांिरील हललयाांमध्ये हदिसेंहदिस िाढ होत असलयाबाबत 
  

(१२) *  ५०३५८   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पोभलसाींवरील हल्ल्याींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून गत वर्षििरात 
पोलीसाींवरील हल्ल्याच्या २०१ घ्ना घडल्याचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ च्या तुलनेत पोलीसाींवरील हल्ल्याींमध्ये ६४ गुन््याींची 
िर पडली असून पूवि उपनगरात या गुन््याींचे प्रमाण सवािर्िक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर हल्ले रोखण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली 
तसेच पोभलसाींवर हल्ले करणायायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायिक्षेत्रात सन 
२०१५ मध्ये पोलीसाींवर झालेल्या हल्ल्याबाबत २८४ गुन्हे िाखल झाले आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायिक्षेत्रात सन २०१४ मध्ये पोलीसाींवर 
झालेल्या हल्ल्याबबत २०२ गुन्हे िाखल असुन सन २०१५ मध्ये २८४ गुन्हे 
िाखल झाले आहेत. त्यापकैी पवुि उपनगरात सन २०१४ मध्ये पोलीसाींवर 
झालेल्या हल्ल्याबाबत ५६ गुन्हे िाखल असुन सन २०१५ मध्ये ७७ गुन्हे िाखल 
झालेले आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अर्िपत्याखालील सवि पोलीस ठाण्याींतनू 
त्या-त्या पोलीस ठाणेच्या कायिक्षेत्रातील मोहल्ला कभम्ी, मदहला िक्षता कभम्ी, 
सामाजिक कायिकत्याांच्या सिा, तसेच व्यापायायाींच्या सिा आयोजित करुन 
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नागररकाींनी भशस्ट्त पाळुन कायदयाचा आिर करावा, कतिव्य बिावीत असलेल्या 
पोलीसाींशी वाि घालुन शासकीय कामात अडथळे आण ू नये, तसेच पोलीसाींवर 
हल्ले करु नये याबाबत वेळोवेळी प्रबोिन केले िाते. पोलीस अर्िकारी व कमिचा-
याींना नागररकाींशी सलोख्याने वागण्याबाबत सुचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
यानींतरही िर पोलीसाींवर हल्ला झाल्यास त्याबाबत कायिेभशर तक्रार नोंिवुन 
सींबींर्िताींवर कारवाई केली िाते. तसेच हल्लेखोराींवर प्रनतबींिक कारवाई केली 
िाते िेणे करुन भशस्ट्त न पाळता कायदयाचा अनािर करणायाया व्यक्ती 
पोलीसाींवर हल्ले करण्यास ििावणार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

देिगाांि ताांडा (ता.बदनापूर, जि.िालना) येथील महहलेला नोिरीचे  
आभमष दाखिनू गुिरात राज्यामध्ये विक्री िेलयाबाबत 

  

(१३) *  ५२६२६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेवगाींव ताींडा (ता.बिनापूर, जि.िालना) येथील मदहलेला नोकरीचे      
आभमर्ष िाखवनू गुिरात राज्यामध्ये ववक्री केल्याची घ्ना दिनाींक १ रे्फब्रुवारी, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननिशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच औरींगाबाि व िालना येथनू गत काही दिवसात सुमारे २० मुलीींची 
परराज्यात ववक्री केली असल्याचेही ननिशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींचा पोभलसाींनी तपास केला आहे काय, तपासात काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, दि.१९.१.२०१६ रोिी आरोपी मदहला दहने व 
तीच्या पतीने लग्नाचे आभमर्ष िाखवून वपडीत मुलीचे अपहरण केले. गुिरात 
राज्यातील आरोपीच्या मितीने हरीर्षिाई शभशराम गोंडभलया, रा.भसरसीया ता.िारी 
जि.अमरेली (गुिरात) याचेशी लग्न करण्यासाठी  ववकले आहे अशी कर्फयाििीने 
कर्फयािि दिली आहे. 
(२) नाही. 
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(३) कर्फयाििीने दिलेल्या कर्फयाििीवरुन पोलीस ठाणे बिनापूर गुरनीं. १३/२०१६ कलम 
३६३, ३६४, ३६६ िािींवव प्रमाणे दि.२५.१.२०१६ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. सिर गुन््यात एकूण चार आरोपी असून, तीन आरोपीींना अ्क करण्यात 
आले आहे व एक आरोपी र्फरार आहे. त्याचा शोि सुरु असून, गुन््याचा तपास 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दािीपूर (जि.िोलहापूर) येथील अभयारण्यामध्ये 
 हॉभलड ेररसॉटच बाांधण् याबाबत 

  

(१४) *  ४६७२२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िािीपूर (जि.कोल्हापूर) येथील अियारण्यामध्ये हॉभलड े ररसॉ ि् बाींिण् याचे 
काम सन २०१३ पासून सुरु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सिर ररसॉ ि्चे काम आितागायत ५० ्क् के पूणि झाल् याने 
पयि् काींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ठेकेिार व पयि् न ववकास महामींडळाचे अर्िकारी याींच् या 
िेवाणघेवाणीवरुन सिरचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हॉभलड े ररसॉ ि् बाींिण्याचे काम लवकर पूणि होण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर हॉभलड े ररसॉ ि् बाींिण्याच्या कामाचा कायािरींि 
आिेश दि.२०/६/२०१४ रोिी िेण्यात आला आहे. 
(२) सिर ररसॉ ि्चे काम प्रगतीपथावर असून डडसेंबर, २०१६ अखेर काम पूणि 
करण्याचे उद्दीष् आहे. मपववम मार्फि त असलेल्या ननवास न्याहारी योिनेंतगित 
असलेले कें द्र व वन्यिीव वविागामार्फि त े्ं् मध्ये पयि् काींना सोय उपलबि आहे. 
(३) हे खरे नाही. कामाींच्या नकाशाींना आवश्यक असलेली वन वविागाची 
परवानगी भमळववण्यास व भमळालेल्या परवानगीमिील अ्ीनुसार कामाचा नकाशा 



19 

व आराखड्यात करावा लागलेला बिल यासाठी सिरचा ववलींब लागलेला आहे. 
(४) व (५) प्रकल्प पूणि करुन घेण्याच्या दृष्ीने महामींडळाकडून वेळोवेळी आढावा 
घेण्यात येत असून कामाची गती वाढववण्यासाठी ठेकेिाराकड े महामींडळाकडून 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

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

नाभशि येथील गोदािरी नदी सुधारणेच्या िामाांसाठी 
 मांिूर झालेलया ननधीतील गैरव्यिहार 

  

(१५) *  ४०९४५   श्री.छगन भुिबळ (येिला), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आभसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नाभशक येथील गोिावरी निी सुिारणेच्या कामाींसाठी िवाहरलाल नेहरू 
राषरीय नागरी पुनिननमािण अभियानाींतगित मींिूर झालेल्या ननिीमिून ५८ को्ीीं 
रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्यामुळे निी सुिारणेचे काम प्रलींबबत असल्याची तक्रार 
शासनाकड ेमाहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास करण्यात आलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनामार्फि त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीमध्ये काय आढळून आले व तिनुसार शासनामार्फि त कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : 
(१) हे खरे नाही. सिर प्रकल्पातील एकूण १४ कामापकैी १ काम न्यायालयीन 
प्रकरणामुळे तर इतर २ कामे िुसींपािनाअिावी करता न आल्याने सिर ३ कामे 
रद्द करुन उविरीत प्रकल्प सन २०१३-१४ मध्ये पूणि करण्यात आला आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली, भमरि ि िुपिाड महानगरपाभलिेच्या घरिुल योिनेमध्ये  
िोटयिधी रपयाांचा गैरव्यिहार झालयाबाबत 

  

(१६) *  ४१५९८   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, भमरि व कुपवाड महानगरपाभलकेच्या घरकुल योिनेमध्ये 
को्याविी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असून को्याविी रुपये खचि होवनूही 
एकाही घरकुल योिनेचे काम पूणि झाले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घरकुल योिनेमिील २४०३ घरकुलाींची कामे रद्द करण्यात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने महानगरपाभलकेस यापूवी घरकुल योिनेकरीता वगि 
केलेल्या ननिीमिनू ८ को्ी रुपयाींचा ननिी परत करण्यास साींर्गतले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलकेने बेकायिेशीरररत्या सिर ननिीमिनू को्यविी 
रुपये झोपडीिारकाींची ववि बबले व इतर सुवविासाठी खचि केले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच उक्त घरकुल योिनेची नेमकी सदयजस्ट्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. साींगली येथील एकाजत्मक गहृननमािण व 
झोपडपट्टी ववकास कायिक्रमाींतगित (आयएचएसडीपी) बाींिकाम येणायाया 
घरकुलाींसाठी झोपडपट्टी िारकाींनी बठै्या घराींची मागणी करुन केलेला ववरोि व 
न्यायालयीन स्ट्थर्गती या बाबीींमुळे घरकुलाींच्या बाींिकामास ववलींब झाला आहे. 
(२) हे खरे आहे. साींगली येथील आयएचएसडीपी योिनेतील एकुण ३९७४ 
घरकुलाींच्या प्रकल्पाींना सन २००९ मध्ये कें द्र शासनाने मान्यता दिली होती. 
लािार्थयाांचा ववरोि व न्यायालयीन स्ट्थर्गतीमुळे प्रत्यक्ष काम सुरु न होऊ 
शकल्याने कें द्रीय मींिुरी व सननयींत्रण सभमतीच्या दि. ११/११/२०१४ रोिीच्या 
बैठकीमध्ये २४०३ घरकुले रद्द करण्यात आली आहेत. 
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(३) हे खरे आहे. कें द्र शासनाच्या मागििशिक सूचनाींनुसार बाींिकाम न करण्यात 
आलेल्या घरकुलाींसाठी ववतरीत केलेला ननिी शासनास परत करणे क्रमप्राप्त 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रस्ट्ततु योिनेची सदय:जस्ट्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

बालहनमुान कॉलनी 
साींगली 

१७६ घरकुलाींची बाींिकामे पुणित्वाच्या 
अींतीम ्प्प्यात आहेत. 

इींदिरा घरकुल भमरि 
 

८०६ घरकुलाची कामे पुणित्वाच्या 
अींतीम ्प्प्यात आहेत. 

सींियनगर भमरि 
 

४३४ घरकुलाींपकैी ३४१ घरकुलाची 
पुणित्वाच्या अींतीम ्प्प्यात असुन ९३ 
घरकुलाींच्या आरसीसी काम पुणि असुन 
काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 

िोत्र ेआबा साींगली 
 

९३ घरकुलाींचे काम पुणित्वाच्या अींतीम 
्प्प्यात आहेत. 

सींियनगर पत्राचाळ साींगली 
 

६२ घरकुलाींपैकी ५४ घरकुले पुणि असुन 
ववदयुत कनेक्शन व पाणी पुरवठ्याची 
कामे प्रगतीत आहेत. 

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

दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुयायात पयचटिाांना सोई-सुविधा पुरविण्याबाबत 
  

(१७) *  ५२२८४   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िापोली (जि.रत्नार्गरी) तालुक्याला स्ट्वच्छ व सुींिर समुद्र ककनारे तसेच 
ननसगिरम्य पररसर लािलेला असून गत पाच वर्षाित सुमारे १ को्ी पयि् काींनी 
सिर दठकाणी िे् दिली असून पयि् काींची येथे वििळ वाढत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शासनाचे पयि् नाला चालना िेण्याचे िोरण असताना मात्र 
रस्ट्त्याींवर व समुद्र ककनायायाींवर पथदिवे नाहीत, रस्ट्त्याींची अवस्ट्था अत्यींत खराब 
असून पररवहन व्यवस्ट्था अत्यींत ियनीय अवस्ट्थेत असल्याने पयि् काींची गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच समुद्रात पोहायला िाणा-या पयि् काींचा बुडून मतृ्यू होण्याच्या घ्ना 
पाहता उक्त दठकाणी येणायाया पयि् काींच्या सुरक्षचेी कोणतीही काळिी घेतली 
िात नसल्याचेही ननिशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पयि् न वविागाने ननिी उपलब्ि करुन पयि् काींना सोई-सुवविा 
पुरववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     िापोली तालुक्यामध्ये पयि् नाच्या ववववि कामाींसाठी १२ व्या ववत्त 
आयोगाींतगित रु.३४७.४५ लाख, क वगि पयि् न स्ट्थळाींचा ववकास अींतगित 
रु.१८६.८१ लाख, नाववन्यपणूि योिनेतींगित रु.६.१४ लाख व प्रािेभशक पयि् न 
ववकास अींतगित रु.४७१.२० लाख उपलब्ि करुन िेण्यात आलेले आहेत. 
(३) नाही. आपत्ती व्यवस्ट्थापन अींतगित उपवविागीय कायािलय व तहभसल 
कायािलय िापोली याींचेमार्फि त सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने आवश्यक लाईर्फ िकके्, 
लाईर्फ बोये, रस्ट्सी तसेच आपात्कालीन क्र.१०८ ची रुग्णवादहका सवि दठकाणी 
उपलब्ि करणेत येतात. पयि् काींच्या सुरक्षक्षततेसाठी ग्रामपींचायत स्ट्तरावर लाईर्फ 
िकके् व आिारासाठी िोरीची व्यवस्ट्था करण्याबाबत ग्रामपींचायतीींना तसेच 
स्ट्वयींसेवी सींस्ट्था व स्ट्थाननक नागरीक याींना आपात्कालीन प्रसींगी मित 
करणेसाठी  प्रवतृ्त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न िाग-२ च्या उत्तराप्रमाणे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील मानखदुच येथे म् हाडाने बाांधलेलया सदननिाांचा ताबा अपात्र  
व्ययातीांनी अधधिाऱयाांशी सांगनमत िरन बळिाविलयाबाबत 

(१८) *  ५०३३९   श्री.रपेश म् हात्र े(भभिांडी पिूच), श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मानखिुि येथे म् हाडाने बाींिलेल्या ९५३ पैकी १७१ सिननकाींचा ताबा 
अपात्र व्यक्तीींनी अर्िकायायाींशी सींगनमत करुन बळकाववल्याबाबतच्या तक्रारी 
तेथील स्ट्थाननक नागररक, लोकप्रनतननिी याींनी मुींबई पोभलस आयुक्त, 
समािकल्याण वविाग, मुींबई उपनगर, सहाय्यक आयुक्त व उपायकु्त-पररमींडळ-५ 
याींच्याकड ेमाहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त, 
समािकल्याण-मुींबई उपनगर याींनी सिर तक्रारीनुसार मा. उपाध्यक्ष, म्हाडा 
याींच्याकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, म्हाडाने बाींिलेल्या ९५३ पैकी १७१ सिननकाींचा अवैिपणे ताबा 
घेणायायाींववरुध्ि व त् यास िबाबिार असणा-या सींबींर्ित अर्िकारी व कमिचारी याींचे 
ववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे आहे. 
     सहाय्यक आयकु्त, समािकल्याण, मुींबई उपनगर याींचेकडून सिर बाबतचा 
तक्रार अिि रे्फब्रवुारी २०१६ मध्ये म्हाडा प्रार्िकरणास प्राप्त झालेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. सहाय्यक आयुक् त, समाि कल्याण, मुींबई याींचे दिनाींक 
०२.०२.२०१६ रोिीचे पत्र म्हाडा प्रार्िकरणास प्राप्त झालेले आहे. 
(३) सिर प्रकरणी म्हाडामार्फि त चौकशी सुरु करण्यात येत आहे. 
(४) सिर प्रकरणी चौकशी सुरु असून, चौकशीअींती ननषकर्षािच्या आिारे कायिवाही 
करण्यात येईल. अवैि ताबा आढळल्यास सींबींर्िताींना त्या गाळातनू ननषकाभसत 
करण्यात येईल व सींबींर्िताववरुध्ि गुन्हे िाखल करण्यात येतील. सिर प्रकरणी 
अर्िकारी/कमिचारी िोर्षी आढळल्यास त्याचे ववरुध्ि सुध्िा ननयमानुसार कायिवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गोरेगाांि पजश्चमेिडील शासनाच्या भूखांड वििासिामाफच त  
हस्तगत िरण्याच्या प्रयत्न 

  

(१९) *  ४२९३६   श्री.अिय चौधरी (भशिडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.सुननल भशांदे (िरळी) :   सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींव पजश्चमेकडील ५० एकरहून अर्िक असलेला सरकारी मालकीचा 
िूखींड हस्ट्तगत करण्याचा प्रयत्न करणायाया ववकासकाला मा. उच्च न्यायालयाने 
दिनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास एक को्ी रूपयाचा िींड ठोठावला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सरकारी िूखींड म्हाडाकड ेिमा करण्याचे आिेश मा. उच्च 
न्यायालयाने ववकासकाला दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशान्वये म्हाडाने सिर िूखींड ताब्यात 
घेतला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व त्यानुर्षींगाने सुरु असलेल्या 
कायिवाहीची सदय:जस्ट्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
     उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायिकारी अर्िकारी, महाराषर गहृननमािण व 
क्षेत्रववकास प्रार्िकरण याींचेकडून प्राप्त अहवालानुसार सिर िूखींडाचे क्षेत्रर्फळ ५० 
एकर नसून २५ एकर १२ गुींठे १२ आणे ऐवढे आहे. तसेच, मा.सवोच् च 
न् यायालयाने दिनाींक ०१.०२.२०१६ रोिीच् या ननणियात मा. उच्च न्यायालयाचा 
ननणिय कायम राखनू प्रनतवादयास रु. १.०० को्ी िरण्याचे आिेश दिले व 
प्रकरण ननकाली काढले. 
(२) सिर िूखींड म्हाडाच्या ताब्यात असून पनु्हा ताबा घेण्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



25 

 
मुांबईतील भायखळा येथील सर िे.िे. रग्णालयाच्या स्टाफ  

यािॉटसचसाठी आरक्षित असलेलया भूखांडाबाबत 
  

(२०) *  ४४२२०   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िायखळा येथील सर िे. िे. रुग्णालयाच्या, एमबीबीएस 
ववदयार्थयाांचे वसतीगहृ, तसेच िोबीघा् येथील स्ट््ार्फ क्वॉ्सिसाठी आरक्षक्षत 
असलेल्या िायखळा डडव्हीिन पा ि्-३ सीएसक्र. १४३१, १४७३ या िागेत मुींबई 
ववकास आराखडा व महापाभलका अर्िननयमाींचे उल्लींघन करुन, डडसी.रुल ३३२ 
(७) अन्वये २२ मिली इमारतीचे बाींिकाम करण्यास महानगरपाभलकेच्या इमारत 
प्रस्ट्ताव वविागाने मींिूरी दिल्याचे ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाच्या बेकायिा मींिूरी प्रकरणाची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्षि काय आहेत व तदनसुार शासनाने िोर्षीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई येथील िायखळा डडव्हीिन मिील भस.एस.क्र. 
१४३१ व १४७३ वर बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकडून परवानगी िेणेत आलेली नाही. 
      भस.एस.क्र. १४७८ हा िूखींड िे.िे. रुग्णालयाचे ननवासस्ट्थानासाठी आरक्षक्षत 
असलेल्या क्षेत्राचा िाग आहे. त्यामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने ववननयम ३३ 
(७) मिील तरतिूीनुसार िे.िे. रुग्णालय ननवासस्ट्थानासाठी हस्ट्ताींतरीत करावयाचे 
क्षेत्र हस्ट्ताींतरीत करणेच्या अ्ीवर परवानगी दिलेली आहे. 
(२) ते (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िडीगोंद्री (जि.िालना) येथील भारतीय स्टेट बिँ शाखेचे व्यिस्थापि  
ि ग्राहि सेिा िें द्र चालिाने सांगनमत िरन शतेिऱयाांच्या  

पाच िोटी रपयाांचा अपहार िेलयाबाबत 

(२१) *  ५२७००   श्री.अिुचन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडीगोंद्री (जि.िालना) येथील िारतीय स्ट््े् बॅंक शाखेचे व्यवस्ट्थापक व 
िनुगाींव येथील ग्राहक सेवा कें द्र चालकाने सींगनमत करुन शेतकरी व मिूराींच्या 
पाच को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याप्रकरणी दिनाींक १५ रे्फब्रवुारी, २०१६ रोिी वा 
त्या सुमारास बककेच्या शाखेसमोर शेतकयायाींनी बेमुित उपोर्षण केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त् यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दि. १५/२/२०१६ रोिी सुमारे २० ते २५ शतेकयायाींनी 
बॅंकेच्या शाखेसमोर उपोर्षण केले हे खरे आहे. 
(२) प्रकरणी शाखार्िकारी िारतीय स्ट््े् बॅंक याींनी दिलेल्या कर्फयाििीवरुन बॅंकेचे 
आरोपी कमिचायायाने रु. ५,४७,९१०/- रकमेची अपहार केल्याबाबत पोलीस स्ट््ेशन 
गोंिी येथे गु.र.नीं. १४१/२०१५ िा.िीं.वव. कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे 
१ आरोपीववरुध्ि दि. २८/८/२०१५ रोिी गुन्हा िाखल केलेला आहे. गुन््यातील 
आरोपीस दि.०२/०९/२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असून आरोपीस पोलीस 
कोठडी व न्यायालयीन कोठडी िेण्यात आली होती.  दि. २९/०९/२०१५ पासून 
आरोपी िामीनावर असून गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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