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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०२ ऑगस्ट, २०१६ / श्रािण ११, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

माजी सनैनिाांचे िल्याण मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५२ 
------------------------------------- 

  
ठाणे (पश्श्चम) िोलबाड येथील सषृ्ट्टी सहिारी  

गहृननमााण सांस्थेतील िाहन पाकििं गबाबत 
  

(१) *  ५९३०२   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे (पश्चचम) कोलबाड येथील सषृ्ी सहकारी गहृननमााण सींस्थेतील वाहन 
पार्किं गबाबत झालेल्या वादाप्रकरणी राबोडी पोलीस स््ेशन, ठाणे शहर येथील 
पोलीस अधिका-याींनी कायद्याचा गैरवापर करुन सोसाय्ीचे पदाधिकारी याींच्यावर 
चुकीच्या पध्दतीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत व पोलीसाींनी 
सोसाय्ीत अनतक्रमण करुन ददलेल्या नाहक त्रासाबाबत मा. मुख्यमींत्री, मा. गहृ 
राज्यमींत्री, मा. अनतरीक्त मुख्य सधचव, गहृववभाग व पोलीस आयुक्त ठाणे 
याींच्याकड े माहे जानेवारी, २०१६ फेब्रवुारी, २०१६ व माचा २०१६ मध्ये वारींवार 
लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदर तक्रारीींचे स्वरुप काय आहे व त्याअनषुींगाने पोलीसाींनी 
केलेल्या चकुीच्या कारवाईबाबत सींबींधित पोलीसाींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सोसाय्ीचे पदाधिकारी व रदहवाशाींवर झालेला अन्याय दरू करण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे व 
(२) बाबत सषृ्ी को. ऑ. हौ. सो. लल., ठाणे याींचे सोसाय्ीमिील रदहवाशीने 
ददलेल्या  तक्रारीच्या अनषुींगाने  राबोडी पो. स््े. गु. र. क्र. २/२०१६ भा.दीं.वव. 
कलम ४४७, ३४ प्रमाणे दाखल असून सदर गुन््याचे मुळ कागदपत्रात सदरचा 
अजा समाववष् करण्यात आलेला आहे.  
       सदर सोसाय्ी मिील रदहवासी श्रीमती रेणकुा श्रीननवास बालने आणण 
श्री. श्रीननवास र्कस््या बालने याींनी ददलेल्या तक्रारीनुसार राबोडी पोलीस ठाणे 
येथे अनकु्रमे गु.र.क्र. २/१६, भा.दीं.वव. कलम ४४७, ३४ प्रमाणे व गु. र.क्र. ९६/१६, 
भा. दीं. वव. कलम ३७९, ५११ प्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे.  याबाबत राबोडी 
पोलीस स््ेशनचे अधिकारी याींनी कोणत्याही प्रकारे कायद्याचा गैरवापर करुन 
सोसाय्ीचे पदाधिकारी याींच्यावर चकूीच्या पध्दतीने गुन्हा दाखल केलेला नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबईत शसडिोच्या मालिीचे भूखांडाची बनािट  
िागदप् ेतयार िरुन इमारती उभारल्याबाबत 

  

(२) *  ५८६८०   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील लसडकोच्या मालकीचे ऐरोली सेक््र-९ ई व कोपर खरैणे 
सेक््र-९९ या दोन भूखींडाींची बनाव् कागदपत्र े तयार करुन त्यावर इमारती 
उभारुन त्यातील सदननका लाखो रुपयाींना ववकण्यात आल्याची बाब माहे जनू, 
२०१६ मध्ये ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कोपरखरैणे नोड मध्ये सेक््र-९९ 
अश्स्तत्त्वात नाही. तथावप, कोपरखरैणे येथील सेक््र ११ व ऐरोली सेक््र ९ ई 
येथील भूखींडाच्या वा्पाबाबत महामींडळाचे बनाव्  दस्ताऐवज तसेच, त्रत्रपक्षीय 
करारनाम्याबाबतची बनाव् कागदपत्र े तयार करुन त्या अनुषींगाने नवी मुींबई 
महानगरपाललकेकडून बाींिकाम परवाना घेण्यात आल्याचे ददसून आल्याने सवा 
सींबींधिताींववरुध्द सी.बी.डी. पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. तसेच सदर प्रकरणी चौकशी करुन कारवाई करण्याचे ननदेश 
दद.२६.७.२०१६ च्या पत्रानुसार लसडको महामींडळाला देण्यात आले आहेत.     
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

अांधेरी, मुांबई येथील अमन, आिाश, आशशयाना-ए ि आशशयाना-बी या 
एस.आर.ए. प्रिल्पाच्या वििासिाने सभासदाांची िेलेली फसिणिू 

  

(३) *  ६४१८८   श्री.हररष वपांपळे (मुनत ाजापूर) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील अींिेरी येथील अमन, आकाश, आलशयाना-ए, आलशयाना-
बी या एस.आर.ए. प्रकल्पाची दशान डवे्हलपसा या ववकासकाने  सन २००० मध्ये 
सुरुवात करुन अद्याप एकाही त्रबल्डीींगचे बाींिकाम पुणा झाले नसल्याचे  
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दशान डवे्हलपसा या ववकासकाने सदरची योजना सहाना डवे्हलपसा 
या ववकासकाला सोसाय्ीच्या सभासदाींची परवानगी न घेता परस्पर ववकली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दठकाणी एस.आर.ए. मध्ये ववकास करताना, सदर सींस्थेची 
जलमन कन्व्हेयन्सने झोपडपट्टी पनुववाकास प्राधिकरण याींनी नोंद असलेल्या 
सहकारी गहृननमााण सींस्थेत वगा करण्यात आल्याची नोंद नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी तेथील रदहवाचयाींनी सींबींधित म्हाडा अधिकाऱयाींकड ेव 
तहलसलदार, अींिेरी, श्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकड े तक्रार करुनही 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, चौकशीनुसार सींबींधित अधिकारी व ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
      अींिेरी येथील अमन आकाश आलशयाना या सींस्थेसाठी ववकासक मेससा 
दशान डवे्हलपसा प्रा.लल. याींना दद.३१/५/२००६ रोजी आशयपत्र देण्यात  आले 
आहे.  तथावप,  सदरहू पररसरातील लमलनसार, जुहू लेन लमलाप व अींिेरी 
युनाय्ेड या तीन  सहकारी गहृननमााण सींस्था व  अमन आकाश आलशयाना 
अशा एकूण ४ योजनाींचा एकत्रत्रकरण व सालमलीकरणाचा प्रस्ताव मेससा दशान 
डवे्हलपसा प्रा.लल. याींनी दाखल केला होता.   त्यास मान्यता देण्यात येऊन      
दद. २९/१०/२०११ रोजी आशयपत्र देण्यात आले आहे.   त्यामध्ये १८२० ननवासी, 
२०३ अननवासी, १६ ननवासी/अननवासी, ६ अश्स्तत्वातील सुवविा व १ िालमाक 
स्थळ अशा एकूण २०४६ सदननका १३ पुनवासन इमारतीत प्रस्ताववत आहेत.  
त्यापैकी ६ इमारतीींमिील ५३९ सदननकाींचे बाींिकाम पूणा झाले असून त्यात पात्र 
झोपडीिारक रहात आहेत. २ इमारतीींमिील २४३ सदननकाींसाठी आराखड ेमींजूर 
करण्यात आले आहेत. उवाररत ५ इमारतीींमध्ये १२६४ सदननकाींची तरतदु करण्यात 
आली आहे.  
(२)  हे खरे नाही. 
    झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणाच्या अलभलेखात दशान डवे्हलपसा याींची 
ववकासक म्हणनू नोंद आहे.  
(३) अमन आकाश आलशयाना या सहकारी गहृननमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी 
पुनवासन योजनेत समाववष् असलेली जलमन महाराषर शासनाच्या मालकीची 
आहे.  यास्तव पनुवासन इमारतीींचे काम पूणा झाल्यावर महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र 
(सु.नन.व पु.) अधिननयम १९७१ मिील तरतदुीनुसार सदरची जलमन सींबींधित 
सींस्थाींना दीघा मुदतीच्या भाडपेट्टयाने देण्यात येणार आहे.    
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(४) मौजे अींिेरी धगल्ब ा् दहल येथील झोपडपट्टी पुनवासन योजनेबाबत प्राप्त 
तक्रारी श्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी दद. २६/११/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरणाकड ेपाठववल्या आहेत असा त्याींचा अहवाल आहे.  
तथावप, सदरहू तक्रारी मिील ववषय अमन आकाश आलशयाना  या सींस्थेच्या 
झोपडपट्टी पनुवासन योजनेशी सींबींधित नसल्याचे झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणाने 
कळववले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

रोहे तालुक्यातील (श्ज. रायगड) िुां डशलिा नदीत माती  
टािून पा् बुजविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४) *  ६०१४४   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोहे तालुक्यातील (श्ज.रायगड) कुीं डललका नदीच्या पात्रात रोहे शहरातील नाले 
सफाईची घाण आणण माती ्ाकून जाणीवपवूाक नदीचे पात्र बुजववण्याचा प्रयत्न 
काही त्रबल्डर लॉबीकडून सुरु असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जागा ताब्यात घेण्याच्या हेतनेू त्रबल्डर लॉबी रोहे अष्मीला 
जोडणा-या पलुाच्या रो्याच्या बाजूने तयार झालेल्या सववास रोडचा फायदा घेऊन 
या दठकाणी गाळ ्ाकत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कुीं डललका नदीचे सींविान करण्याबाबत कें द्र शासनाकड े रुपये ३७ 
को्ीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र शासनाकडील उक्त प्रलींत्रबत प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाने 
पाठपुरावा केला आहे काय, असल्यास, त्याची सद्यश्स्थती काय आहे, 
(५) तसेच प्रचन भाग (१) प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी व्यक्तीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) 
• कुीं डललका नदीच्या पात्रात रोहा शहरातील नालेसफाईची घाण आणण 
माती ्ाकून जाणीवपवूाक नदीचे पात्र गायब करण्याचा प्रयत्न सुरु नाही, 
असे श्जल्हाधिकारी, रायगड याींनी कळववले आहे. 
• मुख्याधिकारी, रोहा नगरपररषद याींनी कळववल्याप्रमाणे नगरपररषदेने 
केलेल्या नालेसफाईची घाण ही शहरापासून २ र्क.मी. अींतरावर 
असणाऱया अष्मी येथील डींपीींग ग्राऊीं ड येथे ्ाकण्यात येते.  

(३) व (४) नदीसींविान योजना ही कें द्र व राज्य शासनाच्या पयाावरण 
ववभागामाफा त राबववण्यात येते. तथावप, रोहा नगरपररषदेने कुीं डललका नदीघा् 
सुशोलभकरणाचा प्रस्ताव महाराषर सुवणा जयींती नगरोत्थान महाअलभयानाींतगात 
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकड ेसादर केला असून या प्रस्तावाची छाननी 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

परेल, शशिडी (मुांबई) येथे ओमेगा इन्िेस्टमेंट या िां पनीने  
अनधधिृतपणे इमारतीचे बाांधिाम सुरू िेल्याबाबत 

  

(५) *  ६३७८२   डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील परेल, लशवडी ववभागातील भुकर क्र. १८३ व १८५ यादठकाणी 
ओमेगा इन्वेस््में् या कीं पनीने बोगस कागदपत्राींच्या आिारे अनधिकृतपणे 
इमारतीचे बाींिकाम सुरू केले असल्याची तक्रार लोकप्रनतननिी याींनी          
मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेददनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने झोपडपट्टीिारक तसेच मुींबई महापाललका याींची 
बनाव् कागदपत्र े तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे बनाव् ननकालपत्र दाखवनू 
फसवणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१), (२) व (३) मा.लोकप्रनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींना सादर केलेले  दद. २१ जानेवारी, २०१६ रोजीचे ननवेदन या ववभागाकड े
प्राप्त झालेले नाही.   
     तथावप  मा. लोकप्रनतननिी याींनी प्रिान सधचव, नगर ववकास ववभाग याींना 
ददलेल्या  दद. २/२/२०१६ व  १७/२/२०१६  रोजीच्या  ननवेदनाच्या प्रती   नगर 
ववकास ववभागाकडून  या ववभागास नुकत्याच प्राप्त झाल्या आहेत.   सदरची 
ननवेदने योग्य त्या कायावाहीसाठी मुख्य कायाकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पनुवासन 
प्राधिकरण, मुींबई याींचेकड ेपाठववण्यात आली आहेत.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मालाड (पिूा), मुांबई येथील ओमिार ररॲल्टसातफे राबविण्यात आलेल्या 
झोपडपट्टी पनुिसान योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  ६३३१६   श्री.रुपेश म् हा् े(शभिांडी पूिा) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालाड (पूवा), मुींबई येथील दहा एकर भूखींडावर ओमकार ररॲल््सातफे 
राबववण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनवसान योजनेत गैरव्यवहार झाला असून 
शासनाची ४०० को्ी रुपयाींची फसवणकू झाल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाने जानूभोयनगर गहृननमााण सींस्थेतील पदाधिकाऱयाींशी 
व झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयाींशी सींगनमत करुन सदर 
भूखींडावरील काही भाग झोपडपट्टी पनुवासन योजनेअींतगात येत नसतानाही बनाव् 
पात्रता दाखवनू व तेथील स्मशानभूमीचा भूखींड एकूण ६० हजार चौरस फू् 
असतानाही तो फक्त ५ हजार चौरस फू् दाखवनू एकूण ८ लक्ष चौरस फू् 
इतके च्ईक्षेत्र लमळवनू शासनाच्या करोडो रुपयाींचे नकुसान केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ओमकार ररयल््साने राबववलेल्या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेत 
काही स्थाननक रदहवाशाींनासुध्दा सदननका देण्यापासून वींधचत करण्यात आल्याने 
स्थाननक रदहवाशाींनी माहे मे-जून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान इमारतीबाहेर 
आमरण उपोषण सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
ओमकार ररयल््सा व सींबींधित अधिकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौजे मालाड (पूवा) येथील न.भू.क्र. ८११ अे/७(भाग), ८१२,८१३,८१४ए/१ ते ४, 
८२१,८२४,८२५ व ८४४ या लमळकतीवर जानूभोयनगर व इतर ५ सहकारी 
गहृननमााण सींस्थाींची झोपडपट्टी पुनवासन योजना मे.ओमकार ररअल््सा आणण 
डवे्हलपसा प्रा.लल. याींचेमाफा त राबववण्यात येत असून या योजनेचे एकूण क्षेत्रफळ 
५६३३४.७४ चौ.मी. आहे. यामिील बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या मालकीच्या  
५९८७.६० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखींडावर स्मशानभूमीचे आरक्षण आहे. त्यास 
अनुसरुन बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१  ववननयम ३३(१०) 
पररलशष्-IV मिील उपकलम ७.५ च्या तरतदुीनुसार आरक्षणाच्या २५% 
म्हणजेच १४९६.९७ चौ.मी. इतके बाींिीव क्षेत्रफळ स्मशानभूमीसाठी प्रस्ताववत 
आहे.   
(३) सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन योजनेतील पदहल्या माळयावरील झोपडीिारकाींना 
अपात्र ठरववणे, त्याींना घरे व भाडयाची रक्कम न लमळणे व ववकासकाने घरे 
देण्याचे आचवासन न पाळल्याने दद. २३/५/२०१६ पासून सींबींधिताींनी िरणे 
आींदोलन /साखळी उपोषण सुरु केल्याचे वररषठ पोललस ननरीक्षक, कुरार पोललस 
स््ेशन मालाड (पूवा) याींनी झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणास  कळववले आहे.  
(४) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व पु.) अधिननयम, १९७१ मिील प्रचललत 
तरतुदीनुसार व त्याखाली वेळोवेळी ननगालमत केलेल्या शासन ननणायातील 
तरतुदीनुसार झोपडीिारक पनुवासनास अपात्र ठरतात. यास्तव आींदोलनकत्यािंना 
उपोषणापासून परावतृ्त करण्याबाबत झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणाने सींबींधित 
पोललस स््ेशन याींना दद. २७ जून, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धमााबाद (श्ज. नाांदेड) येथील जलशुध्दीिरण प्रिल्पाचे  
िाम ननिृष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबत 

  

(७) *  ६२५३४   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िमााबाद (श्ज. नाींदेड) नगरपररषदेच्यावतीने सुजल व ननमाल अलभयानाींतगात 
को्याविी रुपये खचूान केलेले जलशुध्दीकरण प्रकल्पाचे काम अत्यींत ननकृष् 
दजााचे झाल्यामुळे येथील नागररकाींना दवूषत पाण्याचा परुवठा होत असून त्याींचे 
आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषीींवर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सुजल ननमाल अलभयान अींतगात िमााबाद 
नगरपररषदेच्या पाणी पुरवठयातील भाींडवली कामे करण्यात आली आहे. 
त्याअींतगात जलशुध्दीकरण कें द्राची दरुुस्ती करण्यात आली असून  माहे एवप्रल, 
२०१६ पासुन जलशुध्दीकरण कें द्र कायाान्वीत करण्यात आलेले आहे. 
     यासींदभाात नगरपररषदेकड े कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसली तरी, 
ववतरीत करण्यात आलेल्या ननिीमिनू गुणवत्ता पूणा कामे कायाान्वीत होतील, 
या प्रणालीनुसार सदर कामाची त्रयस्थ ताींत्रत्रक तपासणी अधिक्षक अलभयींता, 
महाराषर जीवन प्राधिकरण, नाींदेड याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
     िमााबाद येथील नागररकाींना शुध्द पाण्याचा पुरवठा व्हावा या दृष्ीने योग्य 
प्रकारे श्ब्लधचींग पावडर व तरु्ीचा वापर करुन शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्यात 
येत आहे. 
(२) सदर कामाची त्रयस्थ ताींत्रत्रक तपासणी अधिक्षक, अलभयींता, महाराषर जीवन 
प्राधिकरण, नाींदेड याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

----------------- 
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नांदरूबार श्जल्हयातील आददिासी वििास विभागाच्या अधधिा-याांनी जमीन 
खरेदीत शासनाची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(८) *  ५४४७५   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार श्जल्हयातील आददवासी ववकास ववभागाच्या तत्काललन अधिका-याींनी 
जलमन मालकाींशी सींगनमत करुन ८४ लाख रुपये र्कीं मत असलेली जलमन १ 
को्ी २० लाख रुपयाींना खरेदी करुन शासनाची ३६ लाख रुपयाींची फसवणकू 
केल्या प्रकरणी ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास स्थाननक पोललस 
स््ेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी साक्री पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.३०५०/२०१६ ला.प्र.वव. कायदा 
सन १९८८ चे कलम १३(१)(क) सह १३(२) व भा.दीं.वव.कलम ४२०, १०९, १२०, 
(ब), ३४ प्रमाणे दद.२१/०४/२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
गुन््याच्या तपासात तत्कालीन ६ अधिकारी व २ जमीन मालक याींनी 
आपआपसात सींगनमत करुन गुन्हेगारी स्वरुपाचा क् रचनू आददवासी 
मुला/मुलीींचे वस्तीगहृासाठी खरेदी केलेली जमीन असुवविा युक्त असुनही सदर 
जमीन सुवविायकु्त असल्याचे भासवून जमीनीचा सन २००८ चा शासकीय बाजार 
मुल्यदर ८४,००,०००/- रुपये असताींना, सदर जमीन सन २००८ चे बाजारमुल्य 
दरानुसार २०१० मध्ये १,२०,००,०००/- रुपयास नोंदणीकृत खरेदीद्वारे आददवासी 
ववभागातील तत्कालीन अधिकाऱयाींनी जमीन मालकाींकडून खरेदी करुन शासनाची 
३६,००,०००/- रुपयाचे नकुसान केल्याचे ननषपन्न झाले. गुन््यात एकूण ८ आरोपी 
असून त्यापैकी ३ आरोपीींना मा. न्यायालयाने अ्कपवूा जामीन मींजूर केला 
आहे.  तसेच गुन््याचा अधिक तपास चालू आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शभिांडीतील (श्ज.ठाणे) िाराळादेिीनगर (िामतघर) येथे तीन  
तरुणाांिर प्राणघाति हल्ला िरण्यात आल्याबाबत 

 (९) *  ५५३१०   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-
पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडीतील (श्ज.ठाणे) वाराळादेवी नगर (कामतघर) येथे स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींच्या समथाकाींनी तीन तरुणाींवर केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यातील 
जखमी श्री. ववकी ढेपे या तरुणाचा जे. जे. रुग्णालयात ददनाींक १५ मे, २०१६ 
रोजी वा त्या दरम्यान मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या मुलाचा सहभाग 
असल्याने या प्रकरणी लभवींडीतील नागररकाींनी ददनाींक १६ मे, २०१६ रोजी बींद 
पाळला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लभवींडी शहर पोलीस स््ेशन हद्दीतील वऱहाळादेवीनगर 
येथील तरुण व गौरीपाडा येथील तरुणाींमध्ये पूवीच्या भाींडणाच्या वादावरुन 
सदरची घ्ना घडलेली आहे. सदर घ्नेत ३ तरुण जखमी झालेले आहेत. 
त्यापैकी एकाचा से्ं  जॉजा रुग्णालयामध्ये उपचारा दरम्यान मतृ्यु झाला 
आहे.               
(२) वरील घ्नेत स्थाननक लोकप्रनतननिीच्या चुलत भावाचा सहभाग असून 
लभवींडीतील नागररकाींनी बींद पाळला नव्हता. तथावप, याप्रकरणी मोचाा काढण्यात 
आला होता. 
(३) सदरहू प्रकरणी गु.र.क्र. १२६/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, ३०७, १४३, १४७, 
१४८, १४९, ३२३, ३२४, ५०४, ४५२ सह अनुसूधचत जाती जमाती अत्या. प्रनत. का. 
कलम ३(१) (१०) व ३ (२)(५) अन्वये गुन्हा दाखल करुन सहा आरोपीींना अ्क 
करण्यात आलेली असून सदर गुन्हा तपासाधिन आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर शहरातील नेटस्िेप मररन अिादमीच्या सांस्थाचालिाांनी नोिरी  
देण्याच्या नािाखाली विद्यार्थयािंची फसिणिू िेल्याबाबत 

  

(१०) *  ५४०८०   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील ने्स्केप मररन अकादमीच्या सींस्था चालक सुमींतलसींग 
चौिरी याींनी मुींबई, कोलकत्ता येथील मचि्ं  नेव्हीत नोकरी देण्याच्या नावाखाली 
शेकडो ववद्यार्थयािंकडून लाखो रुपये घेऊन फसवणकु केल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ या काळात शकेडो ववद्यार्थयािंनी सदर सींस्थेतनू 
लशक्षण घेतले असून अद्याप एका ही ववद्यार्थयािंला नोकरी लमळाली नसल्याने 
प्रतापनगर, पोलीस ठाणे, नागपूर येथे सुमींतलसींग चौिरी याींचा ववरोिात 
फसवणकुीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यानुसार दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  होय, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत नागपूर शहर 
पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस स््ेशन प्रतापनगर येथे आरोपीताींववरूद्ध अपराि 
क्रमाींक ११७/२०१६ कलम ४२०, ३४ भादींवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
असून गुन्हयातील एकूण ६ आरोपीींपकैी ४ आरोपीताींना गुन्हयात अ्क करण्यात 
आली असून उवाररत २ आरोपीताींना अ्क करण्याकामी कसोशीने शोि सुरू आहे. 
गुन्हा तपासावर आहे. 
(४)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर महानगरपाशलिेने पाणी पुरिठा बांद असतानाही खाजगी  
पाणी वितरण िां पनीला रु. ८० लक्ष अदा िेल्याबाबत 

  

(११) *  ६३६५०   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहरातील अनेक भागात ददनाींक २२ मे, २०१६ पासून सतत पाणी 
पुरवठा बींद असतानाही खाजगी पाणी ववतरण करणाऱया कीं पनीला चींद्रपूर 
महानगरपाललका प्रशासनाने तब्बल रु. ८० लक्ष ददल्याचे माहे मे, २०१६ च्या 
शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराबाबत अनेक तक्रारी असताींना व उन्हाळ्यात पाणी 
ववतरण व्यवस्था खींडीत करणाऱया सदर कीं त्रा्दाराला इतकी मोठी रक्कम 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराला ननयमबा्यपणे रक्कम देणाऱयाींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५)   प्रस्ततु प्रकरणात पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेचे काम पाहणा-या कीं पनीस प्रत्यक्षात वसुलीपेक्षा रु.५३,२४,१३४/- 
इतकी अधिकची रक्कम महानगरपाललकेने अदा केल्याचे आयुक्त, चींद्रपूर 
महानगरपाललका याींनी सादर केल्यावरुन, प्रस्ततु प्रकरणाची सींपूणा चौकशी करुन, 
आवचयकत्या अलभप्रायासह  चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याबाबत 
ववभागीय आयकु्त, नागपूर ववभाग, नागपूर याींना ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 

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

दादर (पिुा), मुांबई येथील आांबेडिर भिन पाडण्यात आल्याबाबत 

 (१२) *  ६४०२४   श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (पुवा), मुींबई येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या दललत 
मुक्ती लढ्याचे कें द्र असलेले ऐनतहालसक डॉ.आींबेडकर भवन ददनाींक २४ जून, 
२०१६ रोजी मध्यरात्री भाडोत्री गुींडाींच्या मदतीने पाडण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर वास्तमुिील बाबासाहेबाींच् या स्मतृी ठेवा असलेले सादहत्य, 
छपाईसाठी असलेला छापखाना तसेच इतर वस्त ुनष् करण्यात आल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी राज्यभरातील दललत बाींिवाींच्या भावना तीव्र 
झाल्या असून या समाज कीं ्काींववरोिात गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्याची 
मागणी समाजाच्या सवा स्तरातनू होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दादर (पवूा), मुींबई येथील आींबेडकर भवन इमारतीचे 
बाींिकाम दद. २५.०६.२०१६ पासून द वपपल्स इम्प्रवु्हमें् रस्् याींनी 
महानगरपाललकेला कोणतीही सूचना न देता ननषकालसत करण्यास सुरुवात केली 
असल्याचे ननदशानास आले होते. 
(२) सदर घ्नेबाबत नोंदववलेल्या र्फयाादीनुसार, वप्र ी्ं ीींग पे्रसवर तसेच ररपश्ब्लकन 
सेना कायाालयावर घातक शस्त्रासदहत हल्ला करुन तेथील अींदाजे  रु. १० लाख 
इतक्या रकमेच्या सामानाची चोरी केल्याची तसेच तेथील मालमत्तेचे तोडकाम 
करुन नकुसान केले म्हणनू गुन््याची नोंद करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाण्यामध्ये ददलेल्या र्फयाादीनुसार, 
भोईवाडा पोलीस स््ेशनतफे गु.र.क्र. २०७/२०१६ व २०८/२०१६ अन्वये गुन्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. सदर गुन््याींचा पुढील तपास सुरु आहे. 
     तसेच, सदर प्रकरणी शासनामाफा त खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत 
आहे :- 

 महाराषर शासनातफे बुध्दभूषण वप्र्ीींग पे्रस ही पुरातन वास्तू म्हणनू 
घोवषत करण्यात येईल. 

 राज्य शासन बुध्दभूषण वप्र्ीींग पे्रसची पनुबािंिणी करण्यास कद्बध्द 
आहे. तसेच, आींबेडकर कु्ुींत्रबयाींची सहमती असल्यास, रस््ऐवजी राज्य 
शासनातफे आींबेडकर भवनाची उभारणी करण्यात येईल. 

 आींदोलनकत्यािंसोबत लवकरात लवकर बैठक आयोश्जत करण्यात येईल. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतफे देण्यात आलेल्या ननषकासन नो्ीसच्या 

अनषुींगाने चौकशी करण्यात येईल. 
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 गहृ ववभाग तसेच पोलीसाींना या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने 
करण्यासींदभाात सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

 श्री. रत्नाकर गायकवाड, मुख्य मादहती आयुक्त याींच्या या प्रकरणातील 
भूलमकेववषयी चौकशी करुन मा. राज्यपाल महोदयाींना यासींदभाात 
लवकरात लवकर सादर करण्यात येईल. 

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

रत्नाधगरी येथील ररमाांड होम (बालननरीक्षणगहृ) मधील  
५ मुलाांचे अपहरण झाल्याबाबत 

  

(१३) *  ५४१८७   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी येथील ररमाींड होम (बालननरीक्षणगहृ) मिील ५ मुलाींचे अपहरण 
झाल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची र्फयााद रत्नाधगरी शहर पोलीस स्थानकात देण्यात 
आली असून उक्त प्रकरणी सींबींधितावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  रत्नाधगरी  येथील  ररमाींड  होम  मिील ५ 
मुलाींचे अज्ञात व्यक्तीने ददनाींक १०/०५/२०१६ रोजी फुस लावून पळवनू नेले बाबत 
ररमाींड होम मिील काळजीवाहकाने र्फयााद ददली आहे. सदर र्फयाादीवरून 
रत्नाधगरी शहर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रश्ज. नीं. २४२/२०१६ भादींववक ३६३ 
प्रमाणे ददनाींक १०/०५/२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर  गुन्हयाचा  तपास  चालू असताना ४ अपहारीत बालके रेल्वे स््ेशन, 
रत्नाधगरी  येथे व उवाररत १ बालक लमरकरवाडा येथे  र्फरताना  लमळून आले. 
चौकशीमध्ये सवा बालकाींनी त्याींना कोणीही पळवून  नेलेले नसून ते स्वत:च 
ररमाींड होम मिनू पळून  गेल्याचे  साींधगतल्याने  त्याींचा  तसा लेखी जबाब 
नोंदवनू सवा ५ बालकाींना रत्नाधगरी ननरीक्षणगहृ  येथे  परत  पाठववण्यात आले.          
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     सदर  गुन्हयाचे तपासा अींती र्फयाादीने ददलेली र्फयााद ही गैरसमजुतीने 
ददल्याचे ननषपन्न झाल्याने उपववभाधगय  पोलीस अधिकारी, रत्नाधगरी  याींचेकड े
क फायनल पाठववण्यात आला आहे.   
(३)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

अमरािती श्जल्हा पररषद शाळेच्या मुख्याध्यावपिा याांनी 
 नोिरीचे आशमष दाखिून फसविल्याबाबत 

  

(१४) *  ६३५६२   श्री.गोिधान शमाा (अिोला पश्श्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाांि-
जामोद), श्री.आिाश फुां डिर (खामगाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती श्जल्हा पररषद शाळेच्या मुख्याध्यावपका श्रीमती चींद्रकला पुरी ऊफा  
कडकेर याींनी सुमारे २० जणाींना सदर शाळेत कननषठ ललवपक म्हणनू नोकरी 
लावून देण्याचे आलमष दाखवून एक को्ी रुपयाींची फसवणकू केल्याची बाब 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीमती पुरी याींनी खो्ी ननयुक्ती पत्र ेबनवनू अनेकाींना फसववले 
असून त्यापकैी एकाने आत्महत्या केली असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मुख्याध्यावपकेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
र्फयाादीचे तक्रारी वरून श्रीमती. चींद्रकला कैलास धगरीपुरी  दहने  श्जल्हा पररषद 
शाळेत कननषठ ललपीक या पदावर नोकरी लावनू देण्याचे आलमष दाखवनू 
फसवणकू केल्याबाबत पोलीस स््ेशन, लस्ी कोतवाली, अमरावती येथे  
क्र.३०६/२०१६ कलम ४२० भादींवव प्रमाणे,पोलीस स््ेशन, लसताबडी, नागपूर शहर 
येथे क्र. २७४/१६ कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४७१, १२० भाींदवव प्रमाणे गुन्हे 
नोंदववण्यात आला आहे.  
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(२) होय, हे खरे आहे. 
     मतृक नामे पुरूषोत्तम मोरेचवर बुरड,े रा. मौदा श्ज. नागपूर याींनी 
आत्महत्या केल्याची बाब ननदशानास आले आहे.त्याबाबत पोलीस स््ेशन ,मौदा 
नागपूर ग्रामीण येथे गु.र.नीं. २१२/२०१६ कलम ३०६, ४२०, ४१९, ४६८, ४७१, ४७३, 
३४ भाींदववचा गुन्हा श्रीमती चींद्रकला खरडकेर (पुरी) व इतर तीन आरोपीववरोिात 
नोंद आहे. 
(३) पोलीस स््ेशन, मौदा, श्ज.नागपूर येथील गुन्हयामध्ये  आरोपी चींद्रकला 
खरडकेर (पुरी) व इतर दोन आरोपीींना अ्क केली आहे व उवाररत १ आरोपीस 
अ्क होणे बाकी आहे.गुन्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुलुांड (पश्श्चम) येथील आरक्षक्षत भूखांडािर समता बबल्डसा  
याांनी अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(१५) *  ५४७०२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललका क्षेत्रातील मुलूींड, पश्चचम ववभागातील लस्ी सवे नीं 
६२२/बी१ व ६२२/त्रब२ या आरक्षक्षत भूखींडावर समता त्रबल्डसा प्रा.लल.नी अनधिकृत 
व बेकायदेशीर बाींिकाम केल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या 
कालाविीत ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार समता त्रबल्डसा प्रा.लल. याींचेवर व त्याींना पाठीशी 
घालणाऱया पाललकेच्या सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    मींजूर ववकास आराखडा १९९१ नुसार भूखींड नीं. ६२२/बी १ व ६२२/बी २, या 
भूखींडावर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही. 
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     सदर भुखडाींवर सुरु असलेल्या बाींिकामाला ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
१९९१ नुसार महानगरपाललकेमाफा त परवानगी देण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील श्री विठ्ठल मांददरात दशानासाठी आलेल्या  
मदहलेचा हृदयवििाराने मतृ् य ूझाल्याबाबत 

  

(१६) *  ६४३९८   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील श्री ववठ्ठल मींददरात ददनाींक २६ जनू, २०१६ 
रोजी दशानाकरीता आलेल् या मदहला भाववकेचा मींददरात दयदयववकाराचा झ्का 
येऊन मतृ् य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, श्री ववठ्ठल मींददरातील मींडपात असलेल्या ललफ््ची मदत न 
लमळाल् याने तसेच स् रेचरची व्यवस्था नसल् याने अत् यावस् थ असलेल् या मदहलेला 
चार मजले चालत खाली आणण् यात आले असून रुग् णवादहकाही तातडीने न 
लमळाल् याने सदर मदहलेचा मतृ् य ूओढवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन श्री ववठ्ठल मींददरात दशानासाठी 
मोठयाप्रमाणात येत असलेल्या भाववकाींना त् वरीत उपचार लमळावेत यासाठी 
कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
सदरचा प्रकार दशानमींडप येथे घडलेला नसून, रुश्क्मणी सभा मींडपात घडलेला 
आहे. यादठकाणी ललफ््ची आवचयकता नाही. 
(३) श्री. ववठ्ठल रुश्क्मणी मींददर पररसरात उप श्जल्हा रुग्णालय, पींढरपूर येथील 
एक वदै्यकीय पथक व बीव्हीजी याींच्याकडील १ अद्ययावत रुग्णवादहका २४ 
तास उपलब्ि ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच दात्याींकरवी अथवा मींददर 
सलमतीकडून रुग्णवादहका खरेदी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात बालमजूराांची सांख्या सात लाखाांहून अधधि असल्याबाबत 
  

(१७) *  ६३७६४   प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी)  :   सन्माननीय 
िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाईल्ड राई्स ॲण्ड य ू (क्राय) या सींस्थेने सन २०११ च्या जनगणनेमध्ये 
असलेल्या मादहतीच्या केलेल्या पथृकरणामध्ये राज्यात ७ लाख २७ हजार ९३२ 
मुले बालमजूर म्हणनू काम करीत असून त्यापैकी एक तनृतयाींश मुले ही ठाणे, 
नालशक, पुणे, मुींबई व जळगाव श्जल््यामध्ये काम करताना आढळली असून ५५ 
हजार १७१ मुले मुींबईमध्ये असल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील प्रत्येक श्जल््यात बालकामगार मुक्तीसाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या श्जल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील ववशेष कृती दलाचे 
काम प्रभावीपणे नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालमजूरी पूणापणे नष् करण्याच्या दृष्ीने कें द्र व राज्य 
शासनाचा कोट्यविी ननिी खचा करुन राबववण्यात येणाऱया बालमजूरी ननमूालन 
आणण पनुवासन योजनाींची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     जन गणनेच्या अहवालानुसार राज्यात ४ लाख ९६ हजार ९१६  बाल मजूर 
आहेत. सन २००१ च्या तलुनेत सन २०११ मध्ये बाल कामगाराींच्या सींख्येत 
४.७३% घ् झाली आहे. 
     इींग्रजी दैननक दहन्दसु्थान ्ाईम्स मध्ये दद. १३/६/२०१६ रोजी चाईल्ड 
राई्स ॲण्ड यू (क्राय) या सींस्थेच्या अहवालाच्या आिारे या आशयाची बातमी 
आली होती. तथावप, शासनाने दद. १८/६/२०१६ च्या पत्रान्वये सींपादक, दैननक 
दहन्दसु्थान ्ाईम्स याींना सदर बातमी वस्तुश्स्थतीवर आिारीत नसल्याचे 
कळववले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     सन २००६ मध्ये कृती दल स्थापन झाल्यापासून सन २०१५ अखेरपयिंत 
२४०२ िाडीींमध्ये ६४२८ बाल कामगाराींची सु्का केलेली आहे. तसेच २५८५ दोषी 
मालकाींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
(३) ववववि प्रलसश्ध्द माध्यमाींमाफा त जन जागतृी केली जात आहे. बाल मजूराींचे 
अधिक प्रमाण असलेल्या १५ श्जल््याींमिील ३४४ ववशेष प्रलशक्षण कें द्राींमध्ये माचा 
२०१५ अखेरपयिंत ११,४७८ मुले लशक्षण घेत आहेत. बाल कामगार प्रकल्प सुरु 
झाल्यापासून एकूण ५१,००८ मुलाींना लशक्षणाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

गौतमनगर घाटिोपर (मुांबई) येथील झोपडपट्टीला गॅस  
शसलेंडरच्या स्फोटाने भीषण आग लागल्याबाबत 

  

(१८) *  ५५९९०   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील मानखदुा ललींक रोडवरील गौतमनगर पररसरातील 
झोपडपट्टीला गॅस लसललींडरच्या स्फो्ाने भीषण आग लागून ५० ते ६० झोपड्या 
जळाल्याचे ददनाींक ६ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार आगीमध्ये नुकसान झालेल्या 
झोपडपट्टीवासीयाींना कोणती आधथाक मदत देण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच मुींबईतील आगीच्या दघुा् ना घडलेल्या दठकाणी अनधिकृत गॅस 
लसललींडर सापडल्यास सींबींधित एजन्सीवर गुन्हा दाखल करुन परवाना रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. घा्कोपर येथील मानखदुा 
ललींकरोडवरील गौतमनगर पररसरात ददनाींक ०६.०५.२०१६ रोजी लागलेल्या आगीची 
सुरुवात सदोष प्रणालीमुळे झाली होती व त्यानींतर सदर आगीच्या सींपकाात 
घरगुती गॅस लसलेंडर आल्यामुळे त्याींचा स्फो् होऊन आग इतरत्र पसरली होती. 
(२) सदर घ्नेच्या चौकशी केली असता, सदर आग सदोष ववद्यतु प्रणालीमुळे 
लागल्याचे तपासाअींती ददसून आले. 
     सदर दठकाणी आग ववझववल्यानींतर महानगरपाललकेतफे बाधित 
झोपडीिारकाींच्या पररवारास लशवाजीनगर शाळा क्र. १ येथे तात्पुरता ननवारा 
तसेच चादर, च्ई, जेवण व प्रथमोपचाराची व्यवस्था करण्यात आली होती. 
     आगीमध्ये नुकसान झालेल्या झोपडपट्टीवालसयाींना श्जल्हाधिकारी (उपनगरे) 
याींच्याकडून प्रनत कु्ुींब रु. ३८००/- याप्रमाणे आधथाक मदत देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) सदर आग सदोष ववद्युत प्रणालीमुळे लागली असल्याने गॅस लसललींडर 
एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िाडीबांदर, मुांबई येथे अांमली पदाथााच्या तस्िरीसाठी आलेल्या  
नायजेरीयन टोळीने पोशलसाांिर दगडफेि िेल्याबाबत 

  

(१९) *  ५४५६१   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण मुींबईतील वाडीबींदर पररसरात अींमली पदाथााच्या तस्करीसाठी आलेल्या 
२० ते २५ जणाींच्या नायजेरीयन ्ोळीने पोललसाींवर दगडफेक केल्यामुळे आठ 
पोललस अधिकारी व कमाचारी जखमी झाल्याची घ्ना घडल्याचे         
ददनाींक २८ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार ड्रग्जची वाढती तस्करी रोखण्यासाठी कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१) होय. 
 (२) सदर प्रकरणी डोंगरी पोलीस ठाणे येथे दद. ३०.०४.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून एकूण ५ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली आहे. 
सद्यश्स्थतीत हे आरोपी न्यायालयीन कस््डीत आहेत. 
     ड्रग्जची वाढती तस्करी रोखण्यासाठी बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाींतगात 
अींमली पदाथा ववरोिी कक्ष कायारत असून प्रत्येक प्रादेलशक ववभागात एक अशी 
एकूण ५ घ्क कायाालये आहेत. या कक्षाकडून वाडीबींदर त्रब्रज येथे रात्रीच्या वेळी 
एक मोबाईल वाहन बींदोबस्ताकरीता नेमण्यात आले आहे. तसेच  इतर पररसरात 
अींमली पदाथािंची ववक्री होणार नाही याची काळजी घेण्याकरीता बी् माशाल याींची 
गस्त, गुन्हे प्रक्ीकरण पथक, ननगराणी पथकाची पायी गस्त वाढवनू अींमली 
पदाथािंच्या तस्करीसींबींिी इसमाींवर त्वरीत एनडीपीएस ॲक्् १९८५ अन्वये 
कारवाई केली जाते. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील गोरेगाि (पिुा) येथील ओबेरॉय ररॲशलटी या  
वििासिाने अिैध बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(२०) *  ५६०८५   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाव (पुवा) येथील ओबेरॉय ररॲलल्ी या ववकासकाकडून अवैि 
बाींिकाम होत असून या ववकासकाने ननवासी सींकुल, व्यापारी सींकुल व बींगल्याचे 
बाींिकाम करताना महानगरपाललकेने ददलेल्या मींजूरी आराखड्यानूसार बाींिकाम 
केलेले नसल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववकासकाने त्यादठकाणी होत असलेल्या सवा बाींिकामात 
अनतररक्त च्ईक्षेत्राचे बाींिकाम करुन मोठ्या प्रमाणात आधथाक गैरव्यवहार 
केल्याचे ननदशानास येऊनही याप्रकरणाकड े महानगरपाललका अधिकारी दलुाक्ष 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची आयुक्त, मुींबई महानगरपाललका व मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेतक्रार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींिीत ववकासकावर व महानगरपाललका अधिकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) गोरेगाींव (पवूा) येथे मे.ओबेरॉय ररयालल्ीतफे ववकलसत करण्यात येत 
असलेल्या अलभन्यासातील सवा इमारतीींना ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ व 
त्या-त्या वेळी प्रचललत असलेल्या िोरणानुसार मींजुरी देण्यात आली असून, 
बाींिकाम पूणा झालेल्या ७ इमारतीींना पूणा व १ इमारतीस महानगरपाललकेमाफा त 
अींशत: भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
     उवाररत २ इमारतीींचे बाींिकाम प्रगतीपथावर असून, सदर बाींिकाम मींजूर 
आराखड्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
     सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने महानगरपाललकेमाफा त पाहणी 
करण्यात येईल आणण सदर पाहणी दरम्यान, अनधिकृत बाींिकाम / मींजूर 
आराखड्यानुसार नसलेल्या बाबी आढळून आल्यास, सींबींधित ववकासक / मालक / 
रदहवाशी याींच्यावर कायदेशीर प्रर्क्रया पूणा करुन आवचयक कारवाई करण्यात 
येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबई महानगरपाशलिेतील महसूलाच्या रिमेचा िेलेला अपहार 
  

(२१) *  ५५२४१   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेत सन २०१२-२०१३ ते सन २०१४-२०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान रुपये १५ लाखाच्या महसूलाचा अपहार केल्या प्रकरणी महापाललका 
आयुक्त याींनी दोन सहाय्यक आयुक्त व अन्य दोन अधिकाऱयाींना ननलींत्रबत 
केल्याचे ददनाींक २७ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार दोषी अधिकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) सन २०१२-२०१३ ते सन २०१४-२०१५ या कालाविीत नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या ऐरोली ववभाग कायाालयातील अपहारास जबाबदार असणाऱया 
कायाालय प्रमुख व सहाय्यक लेखाधिकारी अशा ४ ननलींत्रबत 
अधिकारी/कमाचाऱयाींववरुद्ध महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ 
च्या ननयम क्र.८ अन्वये नवी मुींबई महानगरपाललकेकडून ववभागीय चौकशी 
करण्यासाठी दोषारोप पत्र बजावण्यात येत असल्याचे आयकु्त, नवी मुींबई 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िाई (श्ज.सातारा) येथे पोशलस उपअधधक्षि ि त् याांचे हस् तिास  
पाच लाख रुपयाची लाच घेताना झालेली अटि 

  

(२२) *  ६२२००   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाई (श्ज.सातारा) येथे एका तक्रारदाराकडून न् यायालयातील केस ननकाली 
काढण् याचा अहवाल सादर करण् यासाठी पोललस उप अधिक्षक व त् याींचे हस् तकास 
पाच लाख रुपयाची लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त् या दरम् यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर लाचखोरी प्रकरणाींमध् ये श्जल् हा पोलीस प्रमुखाींचा सहभाग 
असल् याचा सींशय व् यक् त होत असून राजकीय दबावापो्ी उक्त प्रकरणाची 
चौकशी थाींबली असल् याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबिीत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) लाचेच्या मागणीसींदभाात सींबींधिताींववरूध्द दद.०८/०५/२०१६ रोजी खींडाळा 
पोललस ठाणे श्ज.सातारा येथे लाचलुचपत प्रनतबींिक अधिननयम १९८८ च्या कलम 
७, १२, १३ (१) (ड) सह १३ (२) अन्वये गुन्हा र. क्र.५४/२०१६ दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््याचा तपास चालू आहे. 

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

िाांदे (पूिा) रेल्िेस्थानिालगत असलेल्या स्िायिॉि खालील अनधधिृत 
बाांधिामाविरोधात िारिाई िरण्यास होणारा विलांब 

  

(२३) *  ५३६५७   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइातील वाींदे्र पवेुकडील स्कायवॉकखाली व रेल्वे स्थानकाला लागून   
असणा-या जलवादहनीलगतच्या अनधिकृत झोपडयाींमुळे जलवाहतकुीला होणारा 
िोका लक्षात घेता महापाललका आयुक्ताींच्या आदेशानूसार ददनाींक ५ मे, २०१६ 
रोजी मुींबई पाललकेच्या एच-पुवा ववभागाने कारवाई करुन सुमारे ४२ झोपडया व 
१२ स््ॉल जलमनदोस्त करण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, भववषयात अशा अनधिकृत झोपडया बाींिणा-याींवर आळा 
बसण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
        ददनाींक ०५.०५.२०१६ रोजी वाींदे्र (पवूा) गरीबनगर येथील मुख्य 
जलवादहनीलगत असणाऱया ४८ अनधिकृत झोपडयाींचे व १२ दकुानाींचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त ननषकासन करण्यात आले आहे. 
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(२) व (३) अनधिकृत झोपडया बाींिणाऱयाींवर आळा बसण्यासाठी 
महापाललकेमाफा त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत:- 

  सदर दठकाणी अनधिकृत बाींिकामे पनु:चच होऊ नयेत म्हणनू सदर 
जागा ननरीक्षणाखाली ठेवण्यात आली आहे. 

  जलवादहनी लगतच्या ३० फु्ापयिंत सवा झोपडयाींपकैी पात्र 
झोपडीिारकाींस पयाायी जागा देऊन, सवा झोपडया ननषकालसत करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. तसेच, सवा अनधिकृत बाींिकामाींवर वेळोवेळी 
कायावाही करण्यात येते. 

  जलवादहनीच्या दोन्ही बाजूींकडील १० मी्र पट्टयातील अनतक्रमणे 
ननषकालसत करुन सदर जमीन सुरक्षक्षत ठेवण्याकररता सींरक्षक लभींत 
बाींिण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

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

िसई-विरार महानगरपाशलिा क्षे्ातील नालासोपारा येथे 
इमारतीांचे अिैध बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२४) *  ५३६४७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वसई-ववरार महानगरपाललका क्षेत्रातील नालासोपारा येथील “गास” भागातील 
सव्हे नींबर ४११ मध्ये आददवासी तसेच त्रबगर आददवासी जलमनीवर सुमारे ३५ 
बाींिकाम ववकासकाींनी अविै इमारती बाींिल्याची बाब माहे मे, २०१६ च्या 
सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाींनी लसडको प्रशासन, महानगरपाललकेच्या बनाव् ववकास 
परवानग्या, ७/१२ उतारे घेऊन दयु्यम ननबींिकाकड े दस्तऐवज नोंदणी करुन 
महानगरपाललकेचा तसेच शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बुडवला तसेच 
रदहवाशाींचीही फसवणकू केल् याप्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी 
मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, अशा प्रकारची तक्रार वसई ववरार शहर 
महानगरपाललकेस प्राप्त झालेली आहे. 
(२) नाही. 
    मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी मा.महसुल मींत्री याींच्याकड ेतक्रार केली 
असल्याचे सकृत दशानी ददसून येत नाही. 
(३) सदर प्रकरणी सववस्तर पडताळणी करुन सींबींिीतास महाराषर प्रादेलशक नगर 
रचना अधिननयमातील कलम ५२, ५३ व ५४ अींतगात अनधिकृत बाींिकामावर 
कारवाई करण्याकरीता  नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच सींबधिताींवर बनाव् कागदपत्राप्रकरणी सींबींिीत ३१ ववकासकाींवर 
नालासोपारा (प.) पोलीस स््ेशन येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे शहरातील चेिमेट या िॅश मॅनेजमेंट िां पनीमध्ये ररव्हॉल्िर आणण  
चािूचा धाि दाखिून नऊ िोटी रुपये लुटल्याबाबत 

  

(२५) *  ६४२९४   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील दहरदीप सोसाय्ीतील चेकमे् या कॅश मॅनेजमें् कीं पनीमध्ये 
ददनाींक २८ जनू, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास पहा्े सात जणाींनी ररव्हॉल्वर 
आणण चाकूचा िाक दाखवनू तब्बल नऊ को्ी रुपयाींची रोकड लु्ली असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चोरट्याींनी चेकमे् कीं पनीतील कमाचाऱयाींकडील मोबाईलसह 
तेथील सुरक्षारक्षक श्री. प्रकाश पवार याच्याकडील १२ बोअर बींदकुीची श्जवींत 
काडतूसे आणण सीसी्ीव्ही सह डीव्हीआर रेकॉडाही चोरुन नेले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वरील घ्नेप्रकरणी वाघळे इस््े् पोलीस स््ेशन ठाणे येथे चेकमे् सवीसेस 
प्रा.लल. कीं पनीत  दरोडा ्ाकून झालेल्या चोरी प्रकरणी  गु.र.क्र. १७३/२०१६ 
भादींवव कलम ३९५, ३९७, ३४२, ५०६(२), १२०(ब) आमा ॲक्् ३, २५, २७ सह 
महाराषर पोलीस अधिननयम १९५१ चे कलम ३७(१), १३५ अन्वये दद.२८.०६.२०१६ 
रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. यात एकूण १६ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
असून  त्याींचेकडून  रोख रक्कम १०,०८,५५,६१५/- रुपये  हस्तगत करण्यात 
आलेली आहे. 
     तसेच सदरहू गुन्हा तपासाधिन आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

उल् हासनगर (श्ज.ठाणे) हदीतीतील भूखांडािर बनािट िरारनाम् याच् या 
 आधारे िरण् यात आलेल् या अनतरमणमणाबाबत 

  

(२६) *  ६३९८९   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल् हासनगर (श्ज. ठाणे) हद्दीतील प् लॉ् नीं. १०१, सी्ी सवे नींबर ४१, सब 
प् लॉ् नीं. ४, प् लॉ् नीं. १७३, या भूखींडाींवर बनाव् ववक्री करारनाम् याव् दारे 
ववकासकाने अनतक्रमण केले असल् याचे माहे मे, २०१६ मध् ये ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या भूखींडावर बाींिण् यात आलेल्या चार मजली इमारतीचे दोन 
मजले कोणतीही परवानगी न घेता अ नधिकृतररत् या बाींिले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने अनधिकृत बाींिकाम ननष कासीत करून मुळ मालकास जमीन परत 
देण् याबाबत कोणती कायावाही केली तसेच ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     प्लॉ् नीं. १०१, सब प्लॉ् नीं.४, लश् नीं.४१, ब्लॉक नीं. १८७, रुम नीं.३७३, 
३७४ जवळ, उल्हासनगर-४ या दठकाणी ददनाींक ०१.०६.१९९१ रोजी उल्हासनगर 
महानगरपाललकेमाफा त श्री.जयवींत नारायण गोंिळी याींचे नावे तळमजला अधिक 
दोन मजले अशी बाींिकाम परवानगी मींजूर करण्यात आली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर इमारतीचे बाींिकाम सन २००५ पूवीचे असल्याने महानगरपाललका 
ननयमाधिन अध्यादेश २००६ मिील तरतदूीनुसार इमारतीमिील रदहवाचयाींनी 
ददनाींक २७.१२.२००६ रोजी वाढीव बाींिकाम ननयलमत करण्यासाइी तज्ञ 
सलमतीसमोर प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण (श्ज.ठाणे) पश्श्चमेिडील सॅटीसिरील जादहराती िरण्यास 
 असलेल्या अटी ि शतीचे िेलेले उल्लांघन 

(२७) *  ५७२७८   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका हद्दीतील कल्याण पश्चचमेकडील सॅ्ीस 
महानगरपाललकेकड े हस्ताींतरीत झाल्यानींतर एमएमआरडीएने ४४८३ स्के.मी. 
पररसरात ननववदेद्वारे जादहरात करण्याचा ठेका ददलेल्या ठेकेदाराने ननववदेतील 
अ्ी व शतीनुसार महानगरपाललकेला द्यावयाची रक्कम ददली नसल्याने 
महानगरपाललकेचे  कोट्यविी  रुपयाींचे नकुसान झाल्याची बाब मादहती अधिकार 
कायाकते ववजय मनीयाळ याींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास 
आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदेतील अ्ी व शतीचे पालन ठेकेदार करीत 
नसल्याचे महानगरपाललका अधिकाऱयाींच्या ननदशानास येऊनही या अधिकाऱयाींनी  
सींबींधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींिीत ठेकेदाराववरुध्द व त्याला सहाय्य करणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
      कल्याण रेल्वे स्थानक पररसरात स्थानक पररसर वाहतकू सुिारणा 
योजनेंतगात स्कायवॉकचे काम मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाच्या 
अथासहाय्यातनू हाती घेण्यात आले होते. 
       सदर स्कायवॉक वापराकरीता खलुा करण्यात आल्यानींतर त्यावरील 
जादहरातीसाठी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाकडून मे.आयकॉन 
अॅडव्ह्ाायणझींग या अलभकरणास ठेका देण्यात आला होता. या ठेक्याची मुदत 
दद.१३/१२/२०१३ रोजी सींपषु्ात आली. तद् नींतरही सदर अलभकरणाकडून 
स्कायवॉकवर जादहरात करण्यात येत असल्याचे आढळून आले असून 
दद.१३/१२/२०१३ पासून सदर अलभकरणाने मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरण आणण कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेस भरणा करावयाची रक्कम 
अदा केलेली नाही. 
(२) व (३) दद.१४/१२/२०१३ ते दद.१३/०६/२०१६ या कालाविीतील थकीत रक्कम 
ननश्चचत करुन ती सींबींधित ठेकेदाराकडून वसूल करण्याची कायावाही 
महानगरपाललकेकडून प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
      मात्र सींबींधित ठेकेदाराच्या ठेक्याची मुदत सींपुनही महानगरपाललकेकडून 
याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही वस्तशु्स्थती आहे. या 
प्रकरणी जबाबदार असलेल्या महानगरपाललकेच्या सींबींधित अधिकाऱयाींची चौकशी 
करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत आयुक्त, कल्याण-
डोंत्रबवली महानगरपाललका याींना सूधचत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईच्या आधथाि गुन्हे शाखेचे प्रमुखाांचे पु्ाने 
 भूखांडािर अनतरमणमण िेल्याबाबत 

  

(२८) *  ६४१९९   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या आधथाक गुन्हे शाखेचे प्रमुख याींचे पुत्र रोहीत याने २०५ को्ी रुपये 
र्कीं मतीचा ७६ हजार ४०० चौ. लम्रच्या भूखींडावर अन्य चार जणाींच्या मदतीने 
अनतक्रमण केल्याची तसेच जमीन हडप करण्यासाठी बनाव् नोंदीचा वापर 
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केल्याची तक्रार एम.आय.डी.सी ने ददनाींक ४ जून, २०१६ रोजी पोलीसाकड ेदाखल 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे,  
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  मुींबईच्या आधथाक गुन्हे शाखेचे प्रमुख श्री. िनींजय 
कमलाकर याींचे पुत्र रोहीत याने २०५ को्ी रूपये र्कीं मतीचा ७६ हजार ४०० चौरस 
लम्र भुखींडावर अन्य ४ जणाींचे मदतीने अनतक्रमण केल्याची तसेच सदर जमीन 
हडप करण्यासाठी बनाव् नोंदीचा वापर केल्याबाबत तक्रारी अजा दद. ४/६/२०१६ 
रोजी श्री.अश्जत देशमुख, प्रादेलशक अधिकारी वगा १, औद्योधगक ववकास 
महामींडळ, पुणे याींनी पोलीस अिीक्षक, पुणे ग्रालमण याींना ददला आहे.  
(२)  मुींबई आधथाक गुन्हे शाखेचे प्रमुख श्री. िनींजय कमलाकर  याींचा मुलगा 
रोहीत िनींजय कमलाकर याचे सह खरेदीदार श्री. भुजींगराव तुकाराम ओगले 
याींनी दद. २७/०१/२०१६ रोजी मा. प्रथम वगा न्यायदींडाधिकारी, लशरूर याींचे को्ाात 
ॲ.नीं. ३९/२०१६ प्रमाणे अजा दाखल केला होता. सदर अजााचे अनषुींगाने मा. 
प्रथम वगा न्यायदींडाधिकारी  याींनी सी.आर.पी.सी. १५६(३) अन्वये भा.दीं.वव.क. 
४६५, ४६६, ४६८, ४७७, ४९८, १६६, १६७ प्रमाणे  (१) अश्जत देशमुख, प्रादेलशक 
अधिकारी, एम.आय.डी.सी.पणेु, (२) राजेंद्र पोळ, तहसीलदार, लशरूर (३) एस.्ी. 
देशमुख, तलाठी, कारेगाव (४) ज्ञानेचवर बेंडभर, सका ल कारेगाव याींचे ववरूद्ध 
गुन्हा दाखल करण्यात यावा असा आदेश दद. ०१/०६/२०१६ रोजी ददला.त्याप्रमाणे 
राींजणगाव पोलीस स््ेशन येथे दद.४.६.२०१६ रोजी गुन्हा रश्ज. नीं. ८०/२०१६ 
भादींववक ४६५, ४६६, ४६८, ४७७, ४१८, १६६, १६७ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला 
आहे. 
     तदनींतर अजादार श्री. अश्जत देशमुख याींनी पोलीस अिीक्षक, पुणे ग्रालमण 
याींना दद. ४.६.२०१६ रोजी ददलेला अजा राींजणगाव पोलीस स््ेशन येथे         
दद. ६.६.२०१६ रोजी प्राप्त झाला. सदर तक्रार अजा राींजणगाव पोलीस स््ेशन येथे 
दाखल असलेल्या  गु. र. नीं. ८०/२०१६ ्या गुन्हयाच्या अनुरूप असल्यामुळे 
वेगळा गुन्हा अजादार अश्जत देशमुख याींचा दाखल न करता त्याचा तक्रारी अजा 
गुन्हयाचे कागदपत्रात समाववषठ करण्यात आला आहे. 
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     तसेच सदर तक्रारी अजााच्या अनुषींगाने गुन्हयाच्या तपासात मुळ जमीन 
मालक व त्याींचे  कु्ूींत्रबय, जलमन खरेदी घेणारे भुजींगराव ओगले, रोहीत िनींजय 
कमलाकर व इतर आरोपी व अजादार अश्जत देशमुख व इतर साक्षीदार याींचेकड े
तपास करून सववस्तर जबाब नोंदववण्यात आले आहेत. गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रचन  उद्् ावत  नाही. 

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

दादर, मुांबई येथील ददपि शसनेमागहृाज़िळ पोलीसाांनी बनािट 
 नोटा प्रिरणी तीन जणाांना अटि िेल्याबाबत 

 (२९) *  ५८०५६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर येथील सेनापती बाप् मागाावरील ददपक लसनेमागहृाजवळ 
गुन्हे शाखा, युनन् ३ च्या पोलीसाींनी बनाव् नो्ा प्रकरणी तीन जणाींना अ्क 
केली असल्याचे ददनाींक ११ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींनी त्याींचेकडून तीन लाखापेक्षा जास्त र्कीं मतीच्या बनाव् 
नो्ा जप्त केल्या असून सदर प्रकरणी एन.एम.जोशी मागा पोलीस तपास करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासात काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व (२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरहू प्रकरणी ना. म. जोशी मागा पोलीस ठाणे गु.र.क्र. ८८/२०१६, कलम 
४८९ (ब), ४८९ (क), ३४ भा.दीं.वव. प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून या 
प्रकरणी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. त्याींचेकडून हस्तगत करण्यात 
आलेल्या बनाव् नों्ाच्या अनषुींगाने तपासणी कामी अहवाल मुद्रणालय, जेल 
रोड, नालशक, महाराषर याींचेकड ेपाठववण्यात आला असता कलम १५ बेकायदेलशर 
कृत्ये (प्रनतबींिक) अधिननयम १९६७ सुिारीत २०१२ मिील दरुुस्तीनुसार नमूद 
केल्याप्रमाणे High Quality Counterfeit Currency Notes असल्याचे 
ननषपन्न झाल्याने गुन््याच्या कलमात वाढ करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) येथील बांद पडलेल्या िारखान्याांच्या 
 जागेिरील िोणािा  रदहिाशी प्रिल्पाबाबत 

(३०) *  ६४२०५   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल््यातील उल्हासनगर येथील बींद पडलेल्या कारखान्याींच्या जागाींवर 
कोणाका  रदहवाशी प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्यात आलेला भूखींड दोन हेक््रपेक्षा 
अधिक असल्याने एकूण जागेच्या २०% भूखींड ननयमानसूार महानगरपाललकेला 
हस्ताींतरीत करणे गरजेचे असताना कोणाका  रलसडने्सीच्या ववकासकाने भूखींड दोन 
हेक््रपेक्षा कमी दाखवनू महानगरपाललकेला फक्त ५% जागा देवून फसवणकु 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी उल्हासनगर महानगरपाललकेचे तत्कालीन आयुक्त 
बालाजी खतगावकर, नगरचनाकार श्री.प्रल्हाद पा्ील आणण सींबींधित कननषठ 
अलभयींत्याींनी ववकासकाशी सींगनमत करुन ववकासकाच्या फायद्यासाठी 
महानगरपाललकेची फसवणकू केली असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
दोषीअसलेल्या महानगरपाललकेच्या अधिकाऱयाींववरुध्द तसेच ववकासकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     कोणाका  रदहवाशी प्रकल्प याच्या मालमत्ता प्रमाणपत्रावर त्याींच्या सदरहू 
जागेचे क्षेत्रफळ २६,४०२ चौ.मी. इतके आहे. त्यापकैी ५६७८.७५ चौ.मी. जागेवर 
नाला जात असल्याने व झोपडपट्टीचे अनतक्रमण झाल्याने कोणाका  रदहवाशी 
प्रकल्प याींच्या प्रत्यक्षात ताब्यात १४,९५७.२५ चौ.मी. इतकी जागा असून, सदर 
उपलब्ि जागेवर बाींिकाम परवानगी लमळणेकररता कोणाका  रदहवाशी प्रकल्प याींनी 
महानगरपाललकेकड ेप्रस्ताव सादर केला होता. 
     त्यानुसार ववकासकाच्या ताब्यातील भूखींड २ हेक््र पेक्षा कमी असल्याने, 
महानगरपाललकेस ५% भूखींड हस्ताींतरीत करणे प्रस्ताववत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर महानगरपालीिेतील वििासिाांमामध्ये  
गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

  

(३१) *  ५५५२७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महानगरपालीका क्षेत्रातील  मालमत्ताींचे सवेक्षण झाल्यानींतर 
शहरातील बाींिकामाच्या मींजूरीची प्रकरणे ताींत्रत्रकदृषट्या अधिक सक्षम 
करण्यासाठी ऑ्ोमॅ्ीक त्रबल्डीींग परलमशन स्कीम (एबीपीएस) अींतगात जवळपास 
साडचेार को्ीचे कीं त्रा् नागपूर येथील एडीसीसी कीं पनीला देण्याच्या मींजूरीसाठी 
महानगरपालीका आयकु्ताींनी कमीशनसाठी ५:५:१ चा फाम्युाला वापरून कीं पनीच्या 
व्यवस्थापकासोबत नागपूर ववमानतळाजवळ असलेल्या हॉ्ेल पॅराडाईज येथे 
गोपननय बैठक घेतली असल्याची मादहती ददनाींक ५ जनू, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या े्ंडरमध्ये कमीशन खाण्याची चढाओढ लागलेली असून 
एबीपीएस च्या मींजूरीसाठी नगरसेवकाींनी ४२ लाख रूपये कमीशन मागीतले 
असून दर मदहना एक लाख रूपये कमीशन देण्याची मागणी कीं पनीच्या 
सींचालकाकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर येथील आझाद बागेचा ववकास व देखभाल अशी दोन 
स्वींतत्र ननववदा काढून नींतर रद्द करणे, पाणी पुरवठा आणण दरुूस्तीचे कीं त्रा् 
ददल्याींनतर कीं त्रा्दाराींनी ननकृष् दजााची कामे करून पाणी पुरवठयाकड ेलक्ष न 
देणे व यामूळे शहरातील नागररकाींना लभषण पाणी ी्ंचाई ननमााण होणे यासह 
अनेक प्रकरणे असल्यामूळे शहराच्या ववकासास णखळ बसलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपुणा प्रकरणाची उच्च स्तरीय अधिकाऱयाींमाफा त चौकशी 
करण्याची मागणी नगरसेवकाींनी केली असताींना सुध्दा अद्यापही या प्रकरणाची 
चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार 
दोषी असलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची सवासािारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारचे वतृ्त काींही वतामान पत्रात प्रलसध्द झाले 
आहे, हे खरे आहे.  
(२) अशा प्रकारची कोणतीही लेखी तक्रार महापाललकेकड ेप्राप्त नाही. 
(३) आझाद बगीचा ववकास व देखभाल याबाबत ननववदा प्रर्क्रया करण्यात 
आलेली असून, ती अींनतम ्प्प्यात आहे. 
     पाणीपुरवठा व दरुुस्तीचे काम खाजगी कीं त्रा्दाराला करारनाम्यान्वये ददलेले 
असून, त्याींचेमाफा त करण्यात येणा-या कामाबाबत वेळोवेळी येणा-या तक्रारीवर 
आवचयकतेनसुार कायावाही करण्यात येते. असे आयुक्त, चींद्रपूर महानगरपाललका 
याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 
(४) उपरोक्त नमूद बाबीच्या तक्रारीच्या चौकशीची मागणी नगरसेवकामाफा त 
महासींचालक, लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभाग याींच्याकड े करण्यात आलेली आहे, 
असे आयकु्त, चींद्रपूर महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले 
आहे. 
(५) व (६)   यासींदभाात अधिकची चौकशी करुन अलभप्रायासह चार आठवड्यात 
अहवाल सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, नागपरू याींना ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 

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

धामणगाि रेल्िे (श्ज.अमरािती) येथील देिगाि तळेगाि दशासर  
पोलीसाांनी जप्त िेलेल्या िाळूची झालेली चोरी 

  

(३२) *  ६४५७३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िामणगाव रेल्वे (श्ज.अमरावती) येथील औरींगाबाद - नागपूर एक्सपे्रस 
हायवेवर देवगाव तळेगाव दशासर पोलीसाींनी तपासणीसाठी जप्त केलेल्या १२ 
वाळूचे रकमिून पोलीस ठाण्यातनूच मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी करण्यात 
आल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार वाळू चोराींवर व त्याींना सहाय्य करणाऱया दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     पोलीस स््ेशन तळेगाव दशासर येथे ददनाींक २१.०६.२०१६ रोजी 
परवान्यापेक्षा अनतररक्त गौण खननज रेती वाहून नेणारे १३ रक डड्ेन्ड करण्यात 
आले होते. त्यापकैी २ रकमिील अींदाजे ४ ब्रास रेती र्कीं मत रूपये १६,०००/- ची  
चोरून नेल्याचे  ननदशानास  आले. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन तळेगाव दशासर येथे अप. क्र.१८५/१६ कलम 
३७९, ३४ भादींवव प्रमाणे गुन्हा  नोंद करून गौण  खननज  रेती  चोरून नेणाऱया 
४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून रात्रपाळी ड्यु् ीवरील २ पोलीस 
कमाचारी याींनी आपले कताव्यात ननषकाळजीपणा केल्यामुळे त्याींना पोलीस 
मुख्यालय, अमरावती (ग्रामीण) येथे सींलग्न करण्यात आलेले असून त्याींचे ववरूद्ध 
प्राथलमक चौकशी  सुरू  करण्यात आलेली आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

परळी िजैनाथ (श्ज.बीड) नगरपाशलिेत सुिणाजयांती योजनेंतगात 
 ननिृष्ट्ट दजााची िामे िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३३) *  ६४००४   श्री.आर. टी. देशमुख (माजलगाांि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी वजैनाथ (श्ज.बीड) नगरपाललकेत महाराषर सुवणाजयींती योजनेअींतगात 
झालेली कामे ननकृष् दजााची झाली असून त्यामध्ये लाखो रुपयाींचा भ्रष्ाचार 
झाला असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहार प्रकरणी मा.मुख्यमींत्री याींनी ववभागीय स्तरावर 
चौकशी करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेशाच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर सुवणा जयींती नगरोत्थान महालभयान अींतगात 
मींजूर परळी-वैजनाथ नगरपररषदेच्या रस्ते ववकास प्रकल्पाची कामे ननषकृष् 
दजााची झाली असले बाबत लक्षवेिी सूचना लोकप्रनतननिीमाफा त उपश्स्थत 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे.  
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(२) सदरच्या प्रकल्पाच्या अनषुींगाने लोकप्रनतननिीकडून उपश्स्थत केलेल्या 
मुद्याींच्या अनषुींगाने चौकशी करणेबाबत सूचना ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींना देण्यात आल्या आहेत.  
(३) व (४) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून याबाबतचा चौकशी अहवाल 
अद्याप शासनास अप्राप्त आहे. सदर चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करणेबाबत 
सूचना ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना देण्यात आल्या आहेत.  
 

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

डहाण ूनगरपररषदेने (श्ज.पालघर) सीआरझेड िायद्याचे उल्लघांन 
 िरुन बेिायदा इमारतीांचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(३४) *  ५९५३३   श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू (श्ज.पालघर) नगरपररषदेने सीआरझेड (हररत पट्टा) कायद्याचे 
उल्लींघन करुन नदी तसेच समुद्र र्कनारी एकूण २२ बेकायदा इमारतीचे बाींिकाम 
केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच डहाण ू येथील नतथाम रेलसडने्सी इमारत बाींिकामालगत ग्रीनझोन 
ननयमाींचे उल्लींघन करुन वॉल कीं पाऊीं ड व खाडी बुजवनू केलेल्या भरावामुळे 
पावसाळ्यात पुरसदृचय पररश्स्थती ननमााण होत आहे असेही ददनाींक १३ जून, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबधित दोषी अधिकाऱ याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा स्वरुपाची तक्रार मा. लोकप्रनतननिी याींनी केली 
आहे. 
(२) जनू, २०१६ मध्ये सतत पडणाऱया पावसामुळे नदीपात्र भरुन वहात होते. 
तथावप आजुबाजूच्या पररसरात पाणी साचल्याचे ननदशानास आले नाही असे 
मुख्याधिकारी, डहाण ू नगरपररषद याींनी कळववले आहे. तथावप, श्जल्हाधिकारी, 
पालघर याींनी याबाबतचा वस्तुश्स्थतीदशाक अहवाल मागववला आहे. 
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(३) श्जल्हाधिकारी, पालघर याींचेकडून अ.क्र. १ बाबत उपववभागीय अधिकारी, 
डहाण ू याींची चौकशी अधिकारी म्हणनू नेमणकू करण्यात आली असून 
त्याींचेमाफा त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) श्जल्हाधिकारी, पालघर याींचेकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननयमानुसार कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुली ॲग्रो शसमेंट िां पनी (ता.िोरपना, श्ज.चांद्रपूर) या िां पनीिड ेथिीत असलेल्या 

िरामुळे िां पनी बांद पडल्याने िामगार बेरोजगार झाल्याबाबत 
  

(३५) *  ६३६७६   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुली ॲग्रो लसमें् कीं पनी (ता.कोरपना,श्ज.चींद्रपूर) या कीं पनीला शासनाचा 
थकीत कर भरणा न केल्यामुळे कोरपना तहसील कायाालयाने माहे एवप्रल, २०१६ 
च्या पदहल्या आठवडयात बींद केले असून सदर कीं पनी बींद पडल्यामुळे ४०० 
स्थायी व ६०० अस्थायी कामगार बेरोजगार झाले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
च्या पदहल्या आठवडयात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर कीं पनीतील उक्त १००० कामगाराींना मागील आठ 
मदहन्यापासून वेजबोडानुसार वेतन लमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कारखाना उभारताना कीं पनीने गावातील अनेक शतेक-याींची 
जलमन घेवनू सदर शेतक-याींच्या कु्ुींबातील व्यक्तीला नोकरी देण्यात येणार 
असल्याचे साींगून सुध्दा प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींच्या कुीं ्ुींबातील व्यक्तीला नोकरी 
देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कीं पनी बींद झाल्यामुळे शेतक-याींच्या शतेजलमनी परत 
करण्यात येणार आहेत काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले व त्यानुषींगाने या १००० कामगाराींचा रोजगाराचा प्रचन 
सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) हे अशींत:  खरे आहे. 
     मुली ॲग्रो लसमें् कीं पनी, ता.कोरपना, श्ज. चींद्रपूर ही  माचा २०१५ ते 
ऑगस्् २०१५ पयिंत व त्यानींतर माचा २०१६ पासून बींद आहे. मुली ॲग्रो लसमें् 
या कीं पनी आस्थापनेकड े थकीत असलेली  जलमन महसुलाची रक्कम         
रु. १७,६७,३०२ /- वसुल करण्यासाठी तहसीलदार कोरपना याींनी दद. ०२.०४.२०१६ 
रोजी कीं पनीचे  मुख्य प्रवेशव्दाराला ्ाळा लावला.  कीं पनीकडून अींशत: रक्कम    
रु. २ लाख वसुल झाल्यामुळे व उवारीत रक्कम जमा करण्याचे हमीपत्र 
ददल्यामुळे ददनाींक १६/४/२०१६ ला ्ाळा काढण्यात आला. सबब तहलसलदार याींनी 
्ाळा लावल्यामुळे कीं पनी बींद झाली, हे म्हणणे सींयुक्तीक नाही. सदर कीं पनीत 
एकूण कायम कामगार ३८७ व कीं त्रा्ी कामगार ५६० कायारत होते.  
(२) कीं पनी आस्थापनेमध्ये माचा, २०१५ ते ऑगस््, २०१५ व माचा २०१६ ते जनू, 
२०१६ या कालाविीचे कामगाराींचे वेतन थकीत आहे, हे खरे आहे. 
(३), (४), व (५) उद्योग सींचालनालयाने मुींबई कुळवदहवा् व शतेजमीन 
अधिननयम १९४८ कलम ६३(१)(अ) अींतगात मे. मुली इींडश्स्रज लल. (मुली ॲग्रो 
प्रॉडक््स लल.) या घ्कास ददनाींक १४.३.२००७ रोजीच्या आदेशान्वये         
मौजे - नारींडा, वप ींपरी, झु्ीींग, ता. कोरपना, श्ज. चींद्रपूर येथे Cement & 
Captive Power Plant स्थापन करण्याकरीता ११३.९१ हेक््र शतेजमीन खरेदी 
करण्यासाठी परवानगी ददली आहे. 
     तसेच ददनाींक ५.१०.२००७ रोजीच्या आदेशान्वये मे. मुली इींडश्स्रज लल. या 
घ्कास मौजे - नारींडा, वप ींपरी, झु्ीींग, वानोजा व लशवनारींडा, ता. कोरपना,    
श्ज. चींद्रपूर येथे Cement & Captive Power Plant स्थापन करण्याकरीता 
४४.९१ हेक््र शते जमीन खरेदी करण्यासाठी परवानगी ददली आहे. 
     सदर आदेशामध्ये घ्काने ५ वषााच्या कालाविीत सदर जमीन खरेदीकरुन 
त्याचा औद्योधगक वापर सुरु करावा अन्यथा मुळ मालकाने ती जमीन ज्या 
र्कीं मतीस ववकली असेल त्या मुळ र्कीं मतीस पुन: खरेदी करण्याचा त्यास हक्क 
आहे अशी अ् आदेशात नमूद करण्यात आलेली आहे. 
तसेच शासन, महसूल व वन ववभागाच्या ददनाींक ५.१२.२००५ रोजीच्या 
पररपत्रकानुसार घ्काला जमीन खरेदीकरुन औद्योधगक वापरात आणण्याची 
मुदत ५ वषाावरुन १५ वषा इतकी वाढवून ददलेली आहे. 
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      सदर घ्काने आतापयिंत ३५.५५ हेक््र शेत जमीन खरेदी केली असून 
घ्क ददनाींक १.१०.२००९ पासून उत्पादनात असल्याचे ददसते.  म्हणजेच घ्काने 
याकायाालयाने ददलेल्या आदेशातील अ्ीींची पतूाता करुन जमीनीचा औद्योधगक 
वापर सुरु केला असल्याचे ददसते. 
      सदर आस्थापनेसाठी समूधचत शासन कें द्र शासन असून भारतीय लसमें् 
मजदरू सींघ या सींघ्नेव्दारे कामगाराींच्या थकीत वेतनाबाबत तक्रार प्राप्त 
झाल्यावर सहाय्यक श्रमआयुक्त (कें द्रीय) चींद्रपूर याींचेकड े बैठका आयोश्जत 
करण्यात आल्या असून, श्जल्हाधिकारी चींद्रपूर याींचेसमोर ददनाींक २३/०४/२०१५ व 
२७/०४/२०१५ रोजी बैठका आयोश्जत करण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
बहृन्मुांबइा महानगरपाशलिा अधधिाऱ याांनी ग्रीस खरेदीत िेलेला गैरव्यिहार 

(३६) *  ५३९५९   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबइा महानगरपाललकेने ननववदा न मागववता अथवा सींबींधित वररषठ 
अधिकाऱ याींची वा स्थायी सलमतीची परवानगी न घेता एकाच कीं पनीकडून तब्बल 
३९ प् अधिक दराने ग्रीस खरेदी करून २ को्ी ९९ लाख ५७ हजाराींचा आधथाक 
गैरव्यवहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उदींचलन कें द्राच्या देखभालीसाठी पाललकेला ववववि प्रकारच्या 
ग्रीसची आवचयकता भासत असल्याने भारत पेरोललयम कडून २००१ पयिंत प्रती 
र्कलो सुमारे ७१,२८६ रूपये दराने डाका  अॅक्सेल ग्रीसची खरेदी सामाइाक सेवा 
खात्याच्या उपअलभयत्याींनी पररवहन खात्याींच्या खरेदी अनसुुचीमध्ये ग्रीसच्या 
अन्य ४ प्रकाराचा समावेश करून पूवीच्या दराच्या तुलनेत ३९ प् अधिक दराने 
लसींथेद्क ग्रीस थमोपास्् खरेदी करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणा खरेदी प्रकरणाची महापाललकेच्या मुख्य लेखापररक्षकाींनी 
केलेल्या तपासणीत हा गैरव्यवहार ननदशानास आला असून या गैरव्यवहाराची 
चौकशी करण्याची सुचना लेखापररक्षकाींनी आपल्या अहवालात केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार 
सींबींधित दोषीींववरोिात कोणती कारवाइा करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या मुख्य लेखा परीक्षक 
याींनी ददनाींक २२.०१.२००४ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ग्रीस खरेदीत 
गैरव्यवहार झाल्याची बाब ननदशानास आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी महापाललकेच्या मुख्य लेखा परीक्षक याींनी, महापाललकेचे प्रमुख 
अलभयींता (दक्षता) आणण चाचणी लेखा परीक्षा व दक्षता अधिकारी याींच्यामाफा त 
चौकशी करुन रु. २९९.५७ लाख इतक्या आधथाक नुकसानीसाठी जबाबदारी 
ननश्चचत करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) होय. प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्या खात्याींतगात चौकशीमध्ये २७ 
कमाचारी / अधिकारी याींच्यावर  ठेवण्यात आलेले आरोप लसध्द झाल्यामुळे, 
त्याींच्यावर आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींनी ददनाींक २५.०४.२०१४ रोजी 
पाररत केलेल्या आदेशानुसार लशक्षादेश बजावण्याची कायावाही सुरु आहे. 

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

शभरडाणे (श्ज. धळेु) फाट्याजिळ झालेल्या अपघातात  
१८ जण जणाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(३७) *  ६४३१७   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-सूरत महामागाावरील लभरडाणे (श्ज. िळेु) फाट्याजवळ ददनाींक २४ 
जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास रक, खाजगी प्रवासी वाहतकू करणारी 
कालीवपली व दचुाकीमध्ये झालेल्या भीषण नतहेरी अपघातात १८ जण जागीच 
ठार तर ५ जण गींभीर जखमी झाल्याचे ननदशानास आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िुळे व जळगाींव श्जल््यात अवैि प्रवासी वाहतकु मोठया 
प्रमाणात सराासपणे सुरु असुन याकड ेपोललसाींचे दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
सदर अपघातातील मतृाींच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथाक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     तथावप, सदर घ्नेमध्ये १८ जण मतृ्युमूखी व ४ जण जखमी झाले 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
        अवैि प्रवासी वाहतूक करणाऱयाींवर जानेवारी, २०१६ ते जनू, २०१६ 
अखेर िुळे व जळगाव पोलीसाींनी अनुक्रमे १३३४ व ३७१२ जणाींवर कारवाई करुन 
त्याींच्याकडून अनुक्रमे रु. १३,००,२००/- व रु. ९,८३,२००/- एवढा दींड वसूल केला 
आहे. 
(३) रक चालकाने त्याच्या ताब्यातील रक-राला भरिाव वेगाने व 
ननषकाळजीपणाने चालववल्यामुळे सदर अपघात घडल्याचे पोलीस तपासामध्ये 
ननषपन्न झाले आहे. अपघाता प्रकरणी िुळे तालुका पोलीस ठाणे येथे दोषी रक 
चालकाववरुध्द  गु.र.नीं. १९०/२०१६, भा.दीं.वव.सीं. कलम ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, 
४२७ सह मो. वा. का. कलम १८४, १३४/१७७  अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला 
आहे. आरोपी रक चालकाववरुध्द न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात येत 
आहे. 
मो्ार अपघात दावा न्यायाधिकरणामध्ये नकुसान भरपाई दावा दाखल 
करण्याकरीता मतृाींच्या कु्ुींत्रबयाींना व जखमी व्यक्तीींना आवचयक कागदपत्र े
पुरववण्यात आली आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

अांधेरी, मुांबई येथे िॉनिाडा बबल्डरने शासनाची िेलेली फसिणिू 
  

(३८) *  ६४१९०   श्री.हररष वपांपळे (मुनत ाजापूर) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी, मुींबई उपनगर येथील न्यु अींिेरी धगल्ब ा् दहल ही एस.आर.ए. योजना 
मे.कॉनकाडा त्रबल्डसा प्रा.लल. या ववकासकाींमाफा त सुरु असुन या योजनेत 
ववकासकाने खो्ी इलेक्रीक त्रबल, रेशनकाडाच्या आिारे तसेच बाजूच्या 
योजनेतील काही नावे या योजनेमध्ये ्ाकून जास्त एफएसआय लमळववला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेच्या बाजूला शासनाने जादहर केलेल्या हेरर्ेजची वास्त ू
असून त्या जागेवरही त्रबल्डीींग उभारण्याचे काम सुरु असल्याचे नुकतेच 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी योजनेतील रदहवाचयाींनी तहलसलदार व महसूल 
ववभाग याींना वारींवार ननवेदन देऊनही कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा सव्हे करण्यात न येणे, 
इमारतीचे काही मजले अनधिकृत असणे व त्याींची लसव्हील ऐव्हेशनची 
परवानगीसुध्दा घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व चौकशीनुसार सींबींधित अधिकारी व ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. प्रिाश महेता : (१) सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन योजनेच्या पररलशष्-२ मध्ये 
न.भू.क्र.२०८ वरील लमलनसार सहकारी गहृननमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनेतील ४२ झोपडीिारकाींची नाींवे समाववष् झाल्याचे आढळून आले होते. 
यास्तव मुख्य कायाकारी अधिकारी, झोपुप्रा याींच्या दद.१०/१/२०१२ रोजीच्या 
आदेशान्वये सदरची ४२ नाींवे वगळण्यात आली आहेत. सद्य:श्स्थतीत सदरहू 
झोपडपट्टी पनुवासन योजनेस देण्यात आलेल्या सुिाररत आशयपत्रानुसार ४३५ 
झोपडीिारक पात्र आहेत.  सदर योजनेतील अश्स्तत्वातील सदननकेची घनता ६०८ 
प्रती हेक््र असल्याने सदर योजना ही कमीत कमी ५०० सदननकेच्या घनतेच्या 
ननकषानुसार मान्य करण्यात आलेली आहे.   त्यामुळे  जास्त एफएसआय 
लमळववण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
     झोपडपट्टी पनुवासन योजनेतील इमारती  हेरर्ेज वास्तुच्या ५ मी्र 
पररघाच्या अींतराच्या बाहेर असल्यामुळे या प्रकरणी हेरर्ेजचे ननकष लागू होत 
नाहीत. सदरच्या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेतील इमारतीचे बाींिकाम  हेरर्ेज 
वास्तपुासून १५ मी्र वा त्यापेक्षा जास्त अींतरावर आहे.      
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(३) या दठकाणच्या पुरातन वास्तूस ननमााण होत असलेल्या िोक्याबाबत 
श्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींचेकडून प्राप्त तक्रारी झोपडपट्टी पुनवासन 
प्राधिकरणास पाठववल्या होत्या. त्याववषयी झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरणाकडून 
कायावाही करण्यात येत आहे.  
(४) या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेतील आर-७ या इमारतीच्या बाींिकामास सन 
२०१३-१४ कालाविीमध्ये दींड आकारुन ननयलमत करण्यात आले आहे.  
     सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन योजनेच्या ववकासकाने लसव्हील ऐव्हीएशनकडून 
नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले असून त्यानुसार पनुवासन इमारतीस ५६.९० 
ए.एम.एस.एल. पयिंतची परवानगी आहे. त्यानुसार पुनवासन इमारतीची ५३.४१७ 
ए.एम.एस.एल. पयिंत उींची प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मनसर (ता.रामटेि, श्ज.नागपूर) येथील हॉटेल मालिाच्या  

मारहाणीत िामगाराचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(३९) *  ५४१४४   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मनसर (ता.राम्ेक, श्ज.नागपूर) येथील महालक्ष्मी रेस््ॉरींन्् मध्ये काम 
करणाऱया एका कामगाराला हॉ्ेल मालक व त्याींच्या मुलाने जबर मारहाण 
केल्याने जागीच मतृ्यू झाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींनी हॉ्ेल मालक व त्याच्या मुलावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच मतृकाच्या पररवारास आधथाक मदत देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर घ्ना प्रकरणी  पोलीस स््ेशन, राम्ेक येथे अप क्र. १५३/१६ कलम 
३०२, २०१, ३४ भादींवव अन्वये दद. २७.०५.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे.सदर प्रकरणी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.गुन्हा तपासावर 
आहे.तसेच मतृकाच्या पररवारास  आधथाक मदत देण्यात आलेली नाही.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांधेरी (पूिा), मुांबई येथील मरोळ पोलीस िसाहतीमधील 
 इमारतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(४०) *  ६३७४५   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (पवूा) मुींबई येथील मरोळ पोलीस वसाहतीमिील ४७ इमारतीत सुमारे 
साडचेार हजार रदहवासी राहत असून सदर वसाहतीतील इमारत िोकदायक झाली 
असून फु्लेली व तुींबलेली ड्रनेेज लाईन, गळणारे छप्पर, दवुषत पाणीपुरवठा, 
कचऱयाचे साम्राज्य, खराब रस्ते तसेच ददव्याींची सोय नसल्यामुळे येथील 
रदहवाशाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींधिताींचे वारींवार लक्ष वेिनूही कोणतीच कायावाही 
करण्यात आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पोलीस वसाहतीच्या 
समस्या दरु करण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना वा कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबईतील मरोळ पोलीस 
वसाहतीमध्ये एकूण ४५ इमारती असून त्यामध्ये १००० सदननका आहेत. सदर 
इमारतीींमध्ये एकही िोकादायक इमारत नाही. तथावप, ड्रनेेज लाईन, छप्पर व 
इतर र्करकोळ दरुुस्ती वेळोवेळी सावाजननक बाींिकाम ववभागाकडून करण्यात येत 
असते. 
     सन २००७ ते २०१२ या कालाविीत ४५ इमारतीींपकैी अ, ब, क व ड 
प्रकारच्या २७ इमारतीींची सींरचनात्मक कामे करण्यात आलेली आहेत. 
     यालशवाय सदर वसाहतीींमिील आवचयक दरुुस्तीकरीता प्राप्त प्रस्तावास 
ननिीच्या उपलब्ितेप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
 

----------------- 
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िोल्हापूर येथे सहाय्यि िामगार आयुक्त  
याांना लाच घेताना झालेली अटि 

(४१) *  ५४९८१   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथे हॉश्स्प्ल कररता कामगार पुरववण्याचा ऑन लाईन परवाना 
मींजूर करण्यासाठी २५ हजार रुपयाची लाच घेतल्याप्रकरणी सहाय्यक कामगार 
आयुक्त व त्याींचा लघु् ींकलेखक याींना ददनाींक ५ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने रींगेहाथ पकडल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित दोषी अधिकाऱयाींची ववभागीय चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार त्याींचेववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) होय. 
     लघु ी्ंकलेखक याींना दद.५/५/२०१६ रोजी व सहायक कामगार आयुक्त याींना 
दद.१०/५/२०१६ रोजी लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने अ्क केली आहे. 
(२) व (३) सींबींधित दोषी अपचाऱयाींना ननलींत्रबत केले असून त्याींचे ववरुध्द 
ननयमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरात अनतधोिादायि इमारतीांमध्ये राहणा-या  
रदहिाशाांसाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

 (४२) *  ५४१२१   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने पावसाळ्यापूवी मुींबई शहर, उपनगरात केलेल्या 
सवेक्षणातील सी-१ शे्रणीतील अनत िोकादायक कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतील 
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अशा उपकर प्राप्त, खाजगी आणण पाललकेच्या लमळून ७४० िोकादायक इमारतीींना 
खाली करणेबाबत ददनाींक १९ मे, २०१६ रोजी नो्ीसा बजावल् याचे ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नो्ीसमध्ये इमारतीतील घरे सोडण्यास मनाई करणा-या 
रदहवाशाींची, वीज, पाणी परुवठा खींडडत करण्याचा इशारा रदहवाशाींना देण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील वषीच्या तलुनेत यींदा ३० ्क्क् याींनी िोकादायक 
इमारतीची झालेली वाढ ववचारात घेता बहुताींश प्रकरणात ववकासक पाललका 
अधिका-याींशी आधथाक सींगनमत करुन पुनववाकास प्रकल्प राबववण्यासाठी या 
पाललकेच्या नो्ीसच्या माध्यमातनू जागा खाली करण्याचे प्रकार घडत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने त्याचदठकाणी रदहवाशाींचे पनुवासन करण्याची ग्वाही 
देवनू त्याच पररसरात तात्पुरते पयाायी गाळे देण्याचे जाहीर केले असल्याने 
त्यादृष्ीने व्यवस्था करणेबाबत शासनातफे कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त उपकर प्राप्त इमारती 
वगळून सी-१ प्रवगाातील (अनतिोकादायक, राहण्याअयोग्य  व तात्काळ 
ननषकालसत करणे योग्य) एकूण ७३७ इमारतीींना माचा ते जनू, २०१६ दरम्यान 
मुींबई महानगरपाललका अधिननयम, १८८८ च्या कलम ३५४ अन्वये इमारती खाली 
करणे व ननषकालसत करण्यासाठी नो्ीसा बजावल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
    मा.उच्च न्यायालयाच्या याधचका  क्रमाींक ११३/२०१४ मिील            
दद. २३.०६.२०१४ च्या आदेशान्वये, मोडकळीस असलेल्या सी-१ प्रकारातील 
इमारती ररकाम्या करण्याबाबत ददलेल्या मागादशाक तत्वानुसार 
महानगरपाललकेच्या इमारतीतील रदहवाशाींना पयाायी जागा देऊन इमारत खाली 
करण्यात येते. जेणे करुन इमारती पाडून दघुा् ना झाल्यास जीववत व ववत्त हानी 
्ाळता येईल. 
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(४) व (५) महानगरपाललकेच्या प्रचललत िोरणानुसार िोकादायक इमारतीींमिील 
रदहवाशाींचे पनुवासन करतेवेळी सदर िोकादायक इमारत ज्या ववभागात असेल 
त्या ववभागात, ववभागात उपलब्ि नसल्यास पररमींडळात आणण पररमींडळात 
उपलब्ि नसल्यास सदर िोकादायक इमारतीींच्या उत्तर ददशेस पयाायी सदननका 
उपलब्ि करुन देण्यात येतात. 
 

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

डोंबबिली एमआयडीसी (श्ज. ठाणे) येथील प्रोबेस एांटरप्रायजेस  
या िेशमिल िां पनीत झालेल्या स्फोटाबाबत 

  

(४३) *  ५४४६१   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), अॅड.आिाश फुां डिर 
(खामगाांि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा), श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल 
बोंड े (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिा), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्ताईनगर), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी), श्री.सुभाष 
साबणे (देगलूर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माश्जिडा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली येथील प्रोबेस एन््रप्राईजेस या कीं पनीत ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी 
वा त्या सुमारास भीषण स्फो् होऊन ११ व्यक्तीचा मतृ्यु व २०१ व्यक्ती 
गींभीरररत्या जखमी झाल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीतील भीषण स्फो्ाच्या हादऱयामुळे कीं पनीच्या 
सभोवतालच्या १५७३ घराींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या स्फो्ाची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे व हा स्फो् कशामुळे झाला आहे, 
(४) असल्यास, डोंत्रबवली एमआयडीसी येथे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घडलेल्या घ्नेची पनुरावतृ्ती होऊ नये याकररता राज्यातील सवाच केलमकल 
झोनमिील कीं पन्याींची तपासणी करण्याकररता वा त्याबाबतची आवचयक ती 
खबरदारी घेतली आहे र्कीं वा नाही याची शासनामाफा त चौकशी करण्यात येणार 
आहे काय, 
(५) असल्यास, ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱया कीं पनी व सींबींधिताींवर काय कारवाई 
करण्यात येणार आहे तसेच या स्फो्ात मतृ्यु पावलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींत्रबयाींना, 
जखमी झालेल्याींना तसेच स्फो्ात नकुसान झालेल्या नागररकाींना पींचनामे 
करुन कोणती नकुसान भरपाई ददली वा देण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाटील : (१) होय. 
    एकूण १२ व्यक्ती मतृ पावले आहेत व एकूण २१५ व्यक्ती जखमी झाले 
आहेत. 
(२) होय. त्या पररसरातील एकूण २५७९ घराींचे नुकसान झाले आहे. 
(३) होय. सदर घ्नेची सखोल चौकशी करण्यासाठी दद. २७/०५/२०१६ व       
दद. १६/०६/२०१६ च्या शासन आदेशान्वये एक तज्ज्ञ सलमती स्थापन करण्यात 
आलीआहे. 
(४) सवा िोकादायक व अनतिोकादायक कारखान्याींची तपासणी कारखाना 
अधिननयम, १९४८ व महाराषर कारखाना ननयम, १९६३ मिील ननयमाींच्या 
तरतुदीनुसार दरवषी करण्यात येते. भींग झाल्याबाबतच्या कारखान्याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस बजावण्यात येते व तपासणी गींभीर त्रु् ी आढळल्यास 
सींबींधिताींववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. 
     रासायननक कारखान्यातील कामगाराींना ननयलमत सुरक्षचेे प्रलशक्षण ददले 
जाते व आपत्कालीन घ्नेबाबत मॉकड्रील्स घेण्यात येतात. 
(५) कारखाने अधिननयम, १९४८ व महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ अींतगात 
कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच कारखाना मालकाववरुध्द मानपाडा 
पोलीस ठाण्यात भारतीय दींड वविानच्या कलम ३०४(२), ३३७, ३३८ व ४२७ 
अन्वये गुन्हा क्र. २७९/२०१६ नोंदववण्यात आला आहे. 
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     होय. शासनाने रु.५०,५१,९१०/- (अक्षरी पन्नास लक्ष एक्कावन्न हजार 
नऊशे दहा फक्त) इतके अथा सहाय्य मींजूर केले असून मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना 
प्रत्येकी रु. २ लक्ष या प्रमाणे एकूण १८ लक्ष व जखमी झालेल्या २१५ 
व्यक्तीींच्या वैद्यकीय उपचाराची सींपूणा प्रनतपतुी सींबींधित रुग्णालयाींना देण्याची 
कायावाही महसूल ववभागाकडून करण्यात येत आहे. तसेच त्या पररसरातील एकूण 
२५७९ घराींचे व मालमत्तेच्या नकुसानीचे पींचनामे महसूल ववभाग व इतर 
ववभागाकडून पुणा करण्यात आले आहे. ववलींब झालेला नाही. 

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

पनिेल येथील िडाळे तलािातील गाळ िाढण् याबाबत 
  

(४४) *  ६३९९५   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल नगरपाललकेने (श्ज.रायगड) वडाळे येथील तलावातील गाळ 
काढण् याच् या ददलेल् या कामामध् ये लाखो रूपयाींचा गैरव्यवहार झाल् याचे माहे जनू, 
२०१६ मध् ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गाळ काढण्याचे काम मुदत सींपल्यानींतरही सुरु असून काढलेला 
गाळ हा तलावामध्येच एका बाजूला व तलावाच्या काठावर कीं त्रा्दाराने जमा 
केला असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
कीं त्रा्दार व सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) 

• पनवेल नगरपाललका हद्दीतील वडाळे येथील तलावातील गाळ 
काढण्याचे काम सींथगतीने सुरु असल्याची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रात 
जून, २०१६ मध्ये आली होती. 
• तथावप गाळ काढण्याचे काम दद.२५/६/२०१६ अखेर पूणा झाले असून ते 
वावषाक मींजूर दराने केलेले असून त्यात कोणताही भ्रष्ाचार झालेला 
नाही. 
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(२) गाळ काढताना तलावाच्या काठावर दोन ददवस सुकण्यासाठी ठेवनू तद्नींतर 
लगेच डींपरद्वारे व मजूराींद्वारे तो उचलण्यात आला. 
(३) मुख्याधिकारी, पनवेल नगरपररषद याींनी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली आहे. 
एकूण रु. ८.०२ लक्ष देयकाींपकैी फक्त मजूरीच्या कामासाठीचे रु. २.८५ लक्ष रुपये 
अदा करण्यात आले असून कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करुनच उवाररत     
रु. ५.१७ लक्ष ननिी अदा करण्याबाबतची कायावाही प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नालासोपारा (पूिा) येथे महानगरपाशलिा िा शसडिोची परिानगी न  घेता  
गणेश धाम इमारत बाांधण्यात आल्याबाबत 

(४५) *  ५७३६३   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेतील नगरसेवक श्री.अरूण जािव याींनी बोगस 
सीसी चा वापर करून गणेश िाम ही चार मजली इमारत नालासोपारा पूवा, सव्हे 
क्र.९९, दहस्सा क्र.१ या जागेवर महानगरपाललका वा लसडकोची परवानगी न घेता 
बाींिल्याची बाब माहे माचा, २०१६ च्या सुमारास मादहती अधिकारातनू ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, श्री. अरूण जािव, नगरसेवक याींनी फ्लॅ् ववक्री करताना बोगस 
कागदपत्र े सादर करून शासन व ग्राहकाींची केलेली फसवणकू लक्षात येऊनही 
प्रभाग ब चे सहाय्यक आयुक्त श्री. राजेश घरत याींनी मयत श्री. हररचचींद्र 
एस.जािव याींच्या नावाने पोलीसाींत गुन्हा दाखल केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर तसेच सहाय्यक आयकु्त याींचे ववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व  (२)  होय, हे खरे आहे. 
     बनाव् सी. सी. च्या सींदभाात र्फयाादीने ददलेल्या तक्रारीवरुन ददनाींक १६ 
जानेवारी, २०१६ रोजी तुळीींज पोलीस स््ेशन यथे गु.र.क्र. ३१/१६ भा. द. वव. 
कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४ प्रमाणे मयत आरोपी हररचचींद्र एस. 
जािव याींच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. 
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     सदरच्या तपासात दोन साक्षीदाराींनी ददलेल्या जबाबावरुन व तपासात 
उपलब्ि झालेल्या कागदपत्रावरुन गुन््यात अरुण हररचचींद्र जािव याींना आरोपी 
केले असून त्याींच्या अ्कपवूा जामीन अजाावर मा. उच्च न्यायालयात सुनावणी 
सुरु आहे.   
(३) सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली असून गुन््यात अरुण जािव 
व स. रा. सावडकेर, अमोल कुरणे, प्रकाश सामींत, याींना आरोपी करण्यात आले 
आहे. आरोपी स. रा. सावडकेर मयत आहेत. तसेच आरोपी अमोल कुरणे व 
प्रकाश सामींत हे फरार असून त्याींच्या शोि घेऊन त्याींना अ्क करण्याची 
कायदेशीर कायावाही करण्यात येत आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

गौरापूर (ता.िाडा, श्ज.पालघर) येथील फामा हाऊसिर अांमली  
पदाथााचा साठा पोशलसाांनी जप्त िेल्याबाबत 

  

(४६) *  ५८०८९   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गौरापूर (ता.वाडा, श्ज.पालघर) येथील फामा हाऊसवर अींमली पदाथााचा मोठा 
साठा पालघर गुन्हे शाखेच्या पोललसाींनी जप्त केल्याचे ददनाींक १९ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जप्त केलेल्या अमली पदाथााची र्कीं मत सुमारे रुपये २७ को्ी 
पेक्षा जास्त असून इतर केलमकल्स ॲलसड, कच्चा माल जप्त केल्याचेही 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सदर प्रकरणी  वाडा पोलीस ठाणे  येथे एनडीपीएस ॲक््, १९८५  चे कलम  
८ (क) सह २२, २९ अन्वये गुन्हा दाखल  असून ६ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली आहे. सदर आरोपी सद्यश्स्थतीत न्यायालयीन कोठडीत असून पुढील 
तपास सुरू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

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

जळगाि महानगरपाशलिेच्या आव्हाणी शशिारातील  
घनिचरा प्रिल्प बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४७) *  ६४४०१   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपाललकेने कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्याकररता आव्हाणी 
लशवारात घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी केली होती व हा प्रकल्प हींजीर 
बायो्ेकच्या माध्यमातनू चालवला जात होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हींजीर बायो्ेक ने सदरचा प्रकल्प अचानक बींद केल्यामुळे 
आव्हाणी लशवारात कचरा डम्पीींग करण्यात येत असल्यामुळे स्थाननक 
रदहवाशाींच्या आरोग्याला िोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा प्रकल्प ताब्यात घेण्यास महानगरपाललका अधिकाऱयाींच्या 
ददरींगाईमुळे ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जळगाव शहर महानगरपाललकेमाफा त शहरातील 
दैनींददन ननमााण होणाऱया कचऱयावर घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी ननयम 
२००० नुसार शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रर्क्रया व ववल्हेवा् लावण्यासाठी “बाींिा-वापरा 
व हस्ताींतरीत करा” या तत्वावर आव्हाणे लशवार, ग् नीं.८६४ मध्ये सन २००९ 
मध्ये प्रकल्प कायााश्न्वत करण्यात आला. 
(२) सदर प्रकल्पिारकाने जून, २०१३ मध्ये महानगरपाललकेस कोणतीही 
पूवासुचना न देता प्रकल्प बींद केला. 
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      सदरचा प्रकल्प जळगाव शहरापासून लाींब अींतरावर असल्याने स्थाननक 
रदहवाशाींच्या आरोग्यास िोका ननमााण झाला नाही. तथावप, डींम्पीींग पासून बफर 
झोनच्या बाहेरील नागरीकाींना दगुिंिीचा त्रास होतो. 
      अशा प्रकारच्या तक्रारीवर महानगरपाललकेमाफा त दखल घेण्यात येऊन 
कचरा डींम्पीींगवर र्क्कनाशकाची फवारणी करण्यात येते. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     सींबींधित प्रकल्पिारकाींस महानगरपाललकेने वेळोवेळी नो्ीसा देऊनही 
त्याींच्याकडून प्रनतसाद लमळाला नाही. प्रकल्पिारकाने अ्ी शतींचे उल्लींघन व 
पयाावरणाची हानी केल्याच्या कारणास्तव भा.दीं.वव. कलम १५६(३) नुसार 
प्रकल्पिारकावर महानगरपाललकेमाफा त गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, 
सदरची बाब सद्यश्स्थतीत न्यायप्रववष् आहे. याप्रकरणी कायदेशीर बाबी तपासून 
सदर प्रकल्प महानगरपाललकेच्या ताब्यात घेण्याची कायावाही 
महानगरपाललकेमाफा त प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िेळिे आणण मादहम किनारपट्टीिरील (श्ज.पालघर) शासिीय  
जमीनीिर भूमाकफयाांनी अनतरमणमण िेल्याबाबत 

  

(४८) *  ६२२२५   श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केळवे आणण माहीम र्कनारप््ीवरील (श्ज.पालघर) सुमारे २० ते २५ एकर 
शासकीय जमीनीवर भूमार्फयाींनी अनतक्रमण केल्याची तक्रार माहीम मच्छीमार 
सवोदय सींस्था व ववववि सोसायट्याींसह ग्रामस्थाींनी माहे मे-जून २०१६ च्या 
दरम्यान मा.श्जल्हाधिकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या भूमार्फयाींनी शासकीय जमीनीवर अनतक्रमण केले आहे 
त् याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४)  चेअरमन, माहीम मश्च्छमार सवोदय 
सहकारी ववववि कायाकारी सोसाय्ी लललम्ेड माहीम याींनी दद. १६/०५/२०१६ रोजी 
अशा आशयाचे ननवेदन श्जल्हाधिकारी पालघर याींचेकड ेददलेले आहे. 
     सदर ननवेदनाचे अनुषींगाने तहसीलदार, पालघर याींचेमाफा त चौकशी 
करण्यात आली असून स.नीं. / ग.नीं. ९३५ क्षेत्र ३८-९२.० हे-आर या गुरचरण 
जलमनीचे दक्षक्षण बाजूस समुद्रर्कनारा ते केळवा े्ंभीकड ेजाणाऱया खाडीच्यामध्ये 
सािारण २० एकर क्षेत्राची गाळाची मळईची जमीन असून या जलमनीत २० 
लसमें्चे खाींब ्ाकण्यात आल्याचे ननदशानास आले. सदर खाींबाींचे अनतक्रमण 
स्थाननक लोकाींनीच दरू केले असून, सद्यश्स्थतीस सदर जलमनीवर अनतक्रमण 
नाही. 

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

मुांबई महापाशलिा आयकु्ताांनी िां ्ाटदाराांना १६०० िोटी  
रूपयाांची िामे विनाननविदा ददल्याबाबत 

  

(४९) *  ५३९८३   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बॄहन्मुींबइा महानगरपाललका आयकु्ताींनी सन २०१२-२०१३ ते सन २०१५-२०१६ 
या ४ वषािंच्या कालाविीत तब्बल १६०० को्ी रूपयाींची ववना े्ंडर कामे 
कीं त्रा्दाराींना ददल्याचे ननदशानास आले असून या कामाींमध्ये अश्ग्नशमन दल 
सादहत्य, वदै्यर्कय उपकरणे आणण घन कचरा व्यवस्थापनावर मोठया प्रमाणात 
खचा करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका कायदा १८८८ च्या कलम ७२(३) अींतगात 
तातडीच्या कामाींना पाललका आयुक्ताींना ववना े्ंडर परवानगी देण्याचा अधिकार 
असून सदरहू अधिकाराींचा गैरवापर केल्याने याप्रकरणाची पाललका स्तरावर 
लेखापररक्षकाींमाफा त व कॅगतफे चौकशी करावी, अशी मागणी काही नगरसेवकाींनी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
पुढे कोणती कारवाइा करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१२-१३ ते सन २०१५-१६ या ४ वषााच्या 
कालाविीत बहृन्मुींबई महानगरपाललका आयुक्ताींनी १६०० को्ी रुपयाींची कामे 
ववना े्ंडर कीं त्रा्दाराींना ददली ही बाब खरी नाही. 
     फेब्रवुारी, २०१२ ते फेब्रुवारी, २०१६ या कालाविीत मुींबई महानगरपाललका 
अधिननयम १८८८ च्या कलम ७२ (३) अींतगात सन २०१२-१३ ते सन २०१५-१६ 
या ४ वषाात एकूण ५४७.८० को्ी एवढया रकमेच्या कामाींना स्थायी सलमतीची 
मान्यता प्राप्त करण्यात आली होती. यामध्ये अश्ग्नशमन दलाच्या रु.७.३७ को्ी, 
घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या रु.२४.५२ को्ी व रुग्णालयाच्य रु.६३.९६ को्ी 
इतक्या रकमेच्या कामाींचा समावेश आहे. 
(२) मुींबई महानगरपाललका अधिननयम, १८८८ च्या कलम ७२ (३) अींतगात 
महानगरपाललका आयकु्ताींना स्वतींत्रपणे मींजूरीचे कुठलेही अधिकार नाहीत. कलम 
७२ (३) अींतगात असलेल्या तरतुदीनुसार स्थायी सलमतीची मींजूरी प्राप्त करुन 
महानगरपाललकेमाफा त कामे पार पाडली जातात. 
     मुींबई महानगरपाललका अधिननयम, १८८८ च्या कलम ७२ (३) अींतगातच्या 
प्रस्तावाींवर नगरसेवकाींकडून, लेखा पररक्षकाींमाफा त व कॅगमाफा त चौकशीची 
मागणी करण्यात आलेली नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ितािनगर, ठाणे येथील हब हाऊस ग्रीनिूड गहृप्रिल्पातील  

ग्राहिाांची झालेली फसिणिू 
  

(५०) *  ५४३२८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्याच्या वताकनगर येथे हब ्ाऊन ग्रीनहूड या २२ मजली इमारत 
प्रकल्पासाठी सन २००९ मध्ये चार हजार रुपये चौ.फू.दराने ९६० लोकाींनी 
घरासाठी पैसे भरुन ९० ्क्के रक्कम ववकासकाला अदा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहा वषे होऊनही इमारतीचा ताबा ग्राहकाींना देण्यात न आल्याने 
व घराच्या कजााचा हप्ता व घरभाड ेद्यावे लागत असल्याने शेकडो कु्ूींबे आधथाक 
अडचणीत सापडली असुन रदहवाशाींनी ददनाींक १७ मे, २०१६ रोजी श्जल्हाधिकारी 
कायाालयावर मोचाा काढून या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदननकाचा ताबा तातडीने ग्राहकाींना देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठाण्याच्या वताकनगर येथील ्ाऊन ग्रीनवुड या 
प्रकल्पास रें्ल हौलसींग प्रकल्पाींतगात ठाणे महानगरपाललकेने ववकास परवानगी 
ददलेली आहे.       
     सन २००९ मध्ये ४००० प्रती चौ.फु् या दराने ९६० लोकाींनी घरासाठी पैसे 
भरून ९० ्क्के रक्कम ववकासकास अदा केल्याची तक्रार  श्जल्हाधिकारी, ठाणे 
याींचेकड ेददनाींक १७.०५.२०१६ रोजी प्राप्त झाली आहे. 
(३) हब ्ाऊन ग्रीनवुड मिील सदननकािारक याींच्या तक्रारीवरून तहसीलदार, 
ठाणे याींनी चौकशी केली आहे व सदननकािारकाींची फसवणकू झाली असल्यास 
सींबींधित ववकासकाववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याकरीता सदननका खरेदीदार सक्षम 
असल्याची बाब तहलसलदार, ठाणे याींनी सींबींतधिताना कळववली आहे. 
     या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन आवचयकता असल्यास सींबींधिताववरुध्द 
कडक कारवाई करण्याच्या सूचना श्जल्हाधिकारी, ठाणे याींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िसई (श्ज.पालघर) येथील होलसेल गुटखा विरमणी  
प्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५१) *  ५८०७५   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (श्ज.पालघर) येथील होलसेल गु्खा ववक्री प्रकरणी मजीद हुसेन शेख 
याींनी सींपूणा लेखी मादहतीसह पुराव्याींची सी.डी. तसेच सींबींिीत अधिकारी व 
कमाचारी गु्खा मार्फयाींना सहकाया करीत असल्याच्या पुराव्याची 
सी.डी. वसई पोलीस अिीक्षक शारदा राऊत याींना तसेच अन्न व औषि 
प्रशासनाच्या अधिकाऱयाींकड े सादर करुन सींबींधिताींववरुध्द कारवाईची मागणी माहे 
माचा, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वसईतील कननषठ ते वररषठ अधिकाऱयाींपयात मादहती सादर 
करुनही सींबींिीताींववरुध्द कारवाई न करता सादर केलेली गोपनीय मादहती, 
सींबींिीत अधिकाऱयाींनी उघड केल्याप्रकरणी पोलीस अिीक्षक श्रीमती शारदा राऊत 
याींनी लमळालेल्या पुराव्याींच्या आिारे दोषी अधिकाऱयाींववरोिात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, वसईतील गुप्त मार्फया मुस्ताक मेमन तसेच दोषी अधिकारी व 
कमाचारी याींचेववरुध्द कारवाईस ववलींब करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींववरूध्द 
कताव्यात कसूर व हेततू: ववलींब केल्याबद्दल कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, यासींदभाात  पोललस अधिक्षक, पालघर याींना 
दद.०८.०३.२०१६ रोजी सी.डी.सह अजा प्राप्त झाला आहे. तसेच सह आयुक्त, 
अन्न व औषि प्रशासन, ठाणे याींना दद.०५.०५.२०१६  रोजी अजा सादर केला 
आहे. 
(२) पोलीस अिीक्षक, पालघर याींना सादर केलेल्या  अजााच्या अनुषींगाने  
पोललसाींनी अजाात नमूद दठकाणच्या दकुानाची झडती घेतली असता त्यात गु्खा 
र्कीं वा गु्ख्यासारखा कोणताही माल आढळून आला नाही. 
     तसेच दद.०५/०५/२०१६ रोजीच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने अन्न व औषिे 
प्रशासनाने केलेल्या  चौकशीत  तक्रारीत नमूद श्जतू नामक व्यक्ती गु्खा ववक्री 
करीत असल्याचे आढळून आले नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबइा महानगरपाशलिेतील िाहनतळ गैरव्यिहाराबाबत 
  

(५२) *  ५४७३०   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइातील वाहनतळ सुलशक्षीत बेरोजगार मदहला आणण तरूणाींना 
चालववण्याचा ननणाय न्यायप्रववषठ असल्याचा फायदा घेत  महानगरपाललका 
अधिका-याींनी खाजगी कीं त्रा्दाराींना ६-६ मदहन्याींसाठी वाहनतळ चालववण्यास 



59 

देण्याचा गैरप्रकार  झाला असून ददनाींक १९ जानेवारी, २०१२ ते नोव्हेंबर, २०१५ 
अखेरपयिंत ए ववभागात असलेल्या एकूण ४७ वाहनतळापकैी ३६ वाहनतळाचे 
कीं त्रा् ददलेल्या कीं त्रा्दाराींनी सुमारे ५ को्ी रूपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे  
महानगरपाललकेच्या चाचणी लेखापररक्षक व दक्षता अधिकारी (्ावो) याींच्या 
चौकशी अहवालातनू ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या कुलाबा, नररमन पाइिं् येथील वाहनतळाच्या 
कीं त्रा्ात कीं त्रा्दाराींनी ददलेले १३ िनादेश न व्ताही महानगरपाललकेच्या 
अधिकाऱ याींनी त्याच कीं पन्याींना पनु्हा कीं त्रा् ददल्याचे श्री. प्रववण छे्ा याींनी 
ननदशानास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी राज एी्ं रप्रायझेस, कामेश र्क्रएशन, ग्लोबल पॉवर 
लसश्स््म या ३ कीं पन्याींनी महानगरपाललकेची फसवणकू केल्यामुळे या सवािंना 
काळया यादीत ्ाकून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच 
महापाललकेच्या सींबींधित अधिकाऱ याींवर ठोस कारवाइा करण्यात यावी, अशी 
मागणीही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
पुढे कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रस्ततु प्रकरणी दाखल जनदहत याधचका 
क्र.२०९७/२०११ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाचा अींनतम ननणाय 
येईपयिंत ६-६ मदहन्याींसाठी वाहनतळ खाजगी कीं त्रा्दारामामाफा त ननववदा काढुन 
चालववण्यात यावे असे अींतररम आदेश ददले होते. त्यानुसार बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेतफे ददनाींक ०१ मे, २०१४ पासुन ६ मदहन्याींच्या कालाविीसाठी 
ई-ननववदा काढण्यात येत होत्या व उच्चतम ननववदाकाराला कीं त्रा् ददले जात 
होते. 
     बहृन्मुींबइर महानगरपाललकेच्या चाचणी लेखा पररक्षा व दक्षता अधिकारी 
(्ावो) याींच्या चौकशी अहवालामध्ये ‘ए’ ववभागातील वाहनतळाच्या ददलेल्या 
कीं त्रा्ामध्ये रु.४,००,५९,४४७/- इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशानास 
आले आहे. 
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(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) या प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या चाचणी लेखा पररक्षक व 
दक्षता अधिकारी (्ावो) याींच्या चौकशी अहवालानसुार तत्काललन दयु्यम 
अलभयींता (परर.) ‘ए’ ववभाग, श्री.लमलन मेहता याींना ननलींत्रबत करण्यात आले 
आहे. तसेच सदर प्रकरणी पढुील प्राथलमक चाकशीची प्रर्क्रया चालु आहे.  
     लशवाय वररषठ पोलीस ननररक्षक, एम.आर.ए.पोलीस स््ेशन याींचेकड,े 
सींबींधित कीं त्रा्दाराींवर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यासाठी तक्रार दाखल करण्यात 
आलेली आहे. तथावप, कीं त्रा्दाराींनी दरम्यानच्या काळात मा. उच्च न्यायालयात 
महानगरपाललकेच्या कारवाई ववरोिात दाद मागीतली असुन, उच्च न्यायालयाच्या 
आदशाप्रमाणे पढुील कायावाही करण्यात येईल. 
 

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