
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २८ जुलै, २०१५ / श्रािण ६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा ि िामगार मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३६ 
------------------------------- 

 
िडलास (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) येथे एिाच िुटुांबातील  

व्यकतीांिर हल्ला िरुन घर पेठविल्याबाबत 
  

(१) * २७४३८   श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कडलास (ता.साींगोला, जि.सोलापूर) येथे शेतिममनीचा कब्िा व कुळवहिवा् 
सोडावी म्िणून सींतप्त झालेल्या २५-३० िणाींच्या िमावाने सींगनमताने मशवीगाळ, 
दमदा्ी करीत दिशत ननमााण करुन काठ्या, कुऱ्िाड, गिाने केलेल्या िल्ल्यात 
एकाच कु्ुींबातील महिला व पुरुष असे ९ िणाींना हदनाींक २४ माचा, २०१५ रोिी 
गींभीर िखमी करुन घर पे्वून हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, सदर चौकशीत दोषी 
आढळून आलेल्या व्यकतीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूद गुन््यात २३ आरोपीववरुध्द साींगोला पोलीस 
स््ेशन जि.सोलापूर येथे गु.र.नीं. ६१/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ३०७, ३२६, ३२५, ३२४, 
४३६, ४२७, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६ प्रमाणे हद. २५/०३/१५ रोिी गुन्िा 
दाखल आिे. सदर गुन््यात ३ िण गींभीर िखमी झाले असून ६ िणाींना ककरकोळ 
दखुापत झाली आिे. 
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(२) गुन््याच्या तपासात गुन््यातील २३ आरोपीपैकी ११ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असून उवाररत आरोपीींना न्यायालयाकडून अ्कपूवा िामीन मींिूर केलेला आिे. 
गुन््यात वापरलेली ३ टॅ्रक्र िेड व १ डींपीग ट्रॉलीसि  गुन््यात वापरलेली शस्रे 
िप्त केलेली आिेत. 

गुन््यात तपास करुन प्रथमवगा न्यायदींडाधिकारी, साींगोला याींच े को्ाात 
दोषारोप दाखल केलेले आिे. सद्य:जस्थतीत गुन्िा न्यायप्रववष् आिे. 
(३) ववलींब झालेला नािी. 

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

मुांबई येथील म्हाडाच्या मालिीच्या असलेल्या सांक्रमण  
शशबबरातील ननिासी गाळा भाडिेरुला ददल्याबाबत 

  

(२) * १६८७९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई येथील मिाराषट्र गिृननमााण व क्षेरववकास प्राधिकरणाच्या (म्िाडा) 
मालकीच्या असलेल्या सींक्रमण मशबबरातील ननवासी गाळा अधिका-याींनी परस्पर 
नतस-याच भाडकेरुला हदला असल्याच ेप्रकरण हदनाींक १९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे, चौकशीअींती दोषी आढळून 
येणा-या सींबींधित अधिका-याींवर शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, सद्य:जस्थतीत म्िाडाच्या सींक्रमण मशबबरात ककती भाडकेरु राित आिेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासािारण कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) मिाराषट्र गिृननमााण व क्षेरववकास प्राधिकरणाच्या अींतगात 
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनराचना मींडळाच्या अखत्यारीतील सींक्रमण मशबीरातील 
ननवासी गाळा परस्पर नतस-याच भाडकेरुला अधिका-याींनी हदल्याच े प्रकरण    
हदनाींक १९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या समुारास आढळून आलेले नािी. 
(२) उकत प्रकारच ेप्रकरण हदनाींक १९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या समुारास आढळून 
आलेले नािी. 

मार वषा २०१० मध्ये िारावी सींक्रमण मशबीरामध्ये अनधिकृत घुसखोरी 
तसेच गाळा ववक्री िोत असल्याबाबतच्या तक्रारी मिाराषट्र गिृननमााण व क्षेरववकास 
प्राधिकरणाकड े प्राप्त झाल्यावर चौकशी करण्यात आली िोती. या प्रकरणी मुींबई 
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इमारत दरुुस्ती व पुनराचना मींडळाच्या ६ अधिकारी/कमाचा-याींववरुध्द कारवाई 
करण्यात आली िोती. तसेच याबाबत िारावी पोलीस ठाणे येथे गुन्िा दाखल 
करण्यात आला आिे व सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आिे. 

सद्य:जस्थतीत मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनराचना मींडळाच्या अखत्यारीतील 
मुींबई शिर व उपनगरातील ४० सींक्रमण मशबीराींमध्ये  २१८९० गाळे असून त्यात पार 
व अपार असे एकूण २०२३५ रहिवाशी आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
शेलगाि खु (ता.अधाापूर, जज.नाांदेड) येथील मदहला सरपांचास  

लाच घेतल्या प्रिरणी पिडल्याबाबत 
  

(३) * २०७७२   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) शेलगाव खु (ता.अिाापूर, जि.नाींदेड) येथील राषट्रीय पेयिल योिनेअींतगात आलेला 
ननिी वगा करण्यासाठी ५ लाख रुपयाींची लाच घेताींना येथील सरपींच शोभाबाई राऊत 
व नतच्या साथीदाराींस लाच लुचपत प्रनतबींिक ववभागाने रींगेिात पकडल्याचे    
हदनाींक २७ मे, २०१५ रोिी ननदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले, त्यानुसार दोषी महिला सरपींचावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आरोपी श्रीमती शोभाबाई राऊत, सरपींच मौ.शेलगाव, 
(जि.नाींदेड) व श्री. रािू रािगेोरे याींनी तक्रारदार याींच्याकडून शेलगाव खु. येथील 
राषट्रीय पेयिल योिनेअींतगात आलेला ननिी वगा करण्यासाठी रु.१,००,०००/- इतकी 
लाचचेी मागणी करुन ती स्वीकारली असता, त्याींना हद. २६.०५.२०१५ रोिी 
लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाद्वारे पकडण्यात आले आिे. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी आरोपी श्रीमती शोभाबाई यींशवींत राऊत, सरपींच शेलगाव 
खु. (ता.अिाापूर, जि.नाींदेड) व श्री. राि ूतातरेाव रािेगोरे याींनी तक्रारदार श्री. केशव 
सखाराम रािेगोरे याींच्याकडून त्याींनी राषट्रीय पेयिल योिने अींतगात केलेल्या पाणी 
पुरवठाच्या कामाच्या िनादेशावर सिी करण्याकरीता रु.१,००,०००/- इतकी लाचेची 
रककमेची मागणी करुन ती स्वीकारली असता, त्याींना हद. २६.०५.२०१५ रोिी 
लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाद्वारे पकडण्यात आले आिे. या सींदभाात त्याींचवेवरुध्द 
पोलीस स््ेशन अिाापूर जि.नाींदेड गु.र.क्र. २१/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायदा, 
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१९८८ च ेकलम ७, १२, १३ (१) (ड) सि १३ (२) अन्वये हद.२७.०५.२०१५ रोिी गुन्िा 
दाखल करण्यात आला असून, दोन्िी आरोपीींना सदर गुन््यात अ्क करण्यात 
आली. सद्य:जस्थतीत मा.न्यायालयाने त्याींची िामीनावर मुकतता केली आिे. सदर 
गुन््याचा तपास सुरु आिे. 

----------------- 
मालाड (प), मुांबई येथील शलकिां ग रोड या पररसरातील भूमी कलाशसि  

या खाजगी वििासिाांच्या गहृप्रिल्पाच्या भूखांडाबाबत 

(४) * १७७७१   श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (प), मुींबई येथील मलककीं ग रोड या पररसरातील भूमी कलामसक या 
खािगी ववकासकाींच्या गिृप्रकल्पाचा भूखींड शासनाकड ेिमा करण्याच ेआदेश उपनगर 
जिल्िाधिकाऱ्याींनी िारी केले असल्याची बाब मािे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उकत भूखींडाबाबत १९ वषाापूवी ववकासकासोबत झालेला करारिी 
बेकायदा असल्याचा ननणाय देण्यात आल्यामुळे २५७ रहिवाशाींची फसवणूक झाली आिे 
िे लक्षात घेता शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ.मालाड, ता.बोरीवली येथील स.नीं.५०४ अ पै., 
न.भू.क्र.१४०६-िी/१ पै., क्षेर ८६१६.४० चौ.मी. िी ममळकत मिाराषट्र िमीन मिसूल 
सींहिता, १९६६ मिील कलम ३६ अ च्या पो्कलम (५) मिील तरतुदीनुसार शासन 
िमा करण्याबाबत जिल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर जिल्िा याींनी हदनाींक १३.०४.२०१५ 
रोिी आदेश पारीत केले आिेत, िे खरे आिे. 
(२) मिाराषट्र िमीन मिसूल सींहिता, १९६६ मिील कलम ३६ अ च्या पो्कलम (४) 
अन्वये चौकशीसाठी ववषयाींककत हठकाणच्या इमारतीमध्ये वास्तव्यास आलेल् या एकूण 
२५७ व्यकतीींना सामनेवाला म्िणून सुनावणीची सींिी जिल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर 
जिल्िा याींनी हदली आिे. तसेच जिल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या हदनाींक 
१३.४.२०१५ रोिीच्या आदेशाववरुध्द अवपल करण्याची सींबींधिताींना सींिी आिे. 
त्याप्रमाणे भूमम कलामसक को.ऑप.सो.मल. याींनी जिल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या 
हदनाींक १३.४.२०१५ रोिीच्या आदेशाववरुध्द अपर आयुकत कोकण ववभाग याींच्याकड े
अवपल दाखल केलेले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेच्या परिानगी शशिाय ररलायन्स जजओ (Reliance GIO) या 
िां पनीने फोर जी िेबलच ेिामासाठी खोदिाम िेल्याबाबत 

  

(५) * २०३५८   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूिा), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई मिानगरपामलकेच्या परवानगी मशवाय ररलायन्स जिओ (Reliance GIO) 
या कीं पनीने फोर िी केबलच ेिाळे ्ाकण्याकररता सींपूणा मिानगरपामलकेच्या ववववि 
रस्त्याींवर खोदकाम केल्याच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई मिानगरपामलकेच्या के/पूवा ववभागाने ववना परवानगी खोदकाम 
केल्याबाबत ररलायन्स जिओ कीं पनीस १८ को्ी रुपयाींचा दींड ठोठावला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, के/पूवा ववभागाप्रमाणेच मिानगरपामलकेच्या इतर ववभागाने सुध्दा 
ववना परवानगी खोदकामाबाबत ररलायन्स जिओ कीं पनीववरुध्द कोणती कायावािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) असल्यास, के/पूवा ववभागाने ररलायन्स जिओ कीं पनीस ठोठावलेल्या उकत दींडाच्या 
रकमेची वसूली केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. 
(२) ररलायन्स िीओ कीं पनीने ववना परवाना खोदकाम केल् याबाब त बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या के/पूवा ववभागाने त्याींना १७.८९ को्ी रुपयाींचा दींड ठोठावला आिे. 
(३) के/पूवा ववभागाप्रमाणे बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या इतर ववभागाने सुध्दा ववना 
परवाना खोदकामाबाबत ररलायन्स जिओ कीं पनीस एकूण रु.३,७४,८०,५५६/- दींड 
आकारला आिे. तसेच मिानगरपामलकेच्या आर (मध्य) ववभाग कायाालयामाफा त 
ररलायन्स िीओ कीं पनी ववरुध्द फौिदारी गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. 
(४) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेतफे दींड वसुलीची प्रकक्रया सुरु आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मीरा-भाईंदर महानगरपाशलिेच्या मीरा रोड येथील भारतरत्न इांददरा गाांधी 
रुग्णालयातील एकस-रे ि सोनोग्राफी मशशन बांद असल्याबाबत 

  

(६) * २१८१३   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-भाईंदर मिानगरपामलकेच्या मीरा रोड येथील भारतरत्न इींहदरा गाींिी या ५० 
खा्ाींच्या रुग्णालयातील एकस-रे व सोनोग्राफी ्या दोन्िी चाचण्या सध्या बींद 
अवस्थेत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गभावती महिलाींना मिानगरपामलकेकडून मोफत चाचणी केली िात 
असून गरीब रुग्णाींना याचा चाींगला लाभ घेता येतो परींतु मशीन बींद असल्याने 
रुग्णाींना सोनोग्राफी साठी बािेरच्या मिागड्या खािगी चाचणी कें द्ाींवर िाव ेलागते, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, १५०० को्ी रुपयाींचा अथासींकल्प असणाऱ्या मिानगरपामलकेच ेकेवळ 
मीरा रोड येथेच रुग्णालय असून त्यातिी पुरेश्या आरोग्य सेवा उपलब्ि नािीत, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी, 
(२) नािी, भारतरत्न इींहदरा गाींिी रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन सुरु असून 
त्याद्वारे गभावती महिलाींची मोफत तपासणी करण्यात येत.े 
(३) व (४) नािी, 

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलकेच्या अखत्यारीतील ५० खा्ाींच्या भारतरत्न 
इींहदरा गाींिी रुग्णालयात आरोग्यववषयक सुवविा ननयममत स्वरुपात पुरववल्या 
िातात. याव्यनतरीकत मिानगरपामलका क्षेरातील रुग् णाींच्या आरोग्य सेवेकरीता ७ 
आरोग्य कें दे्, २ उपकें दे् व १ कफरता दवाखाना कायारत आिेत. 

याखेरीि ममरा-भाईंदर मिानगरपामलकेच्या अधिपत्याखाली असलेल् या २०० 
खा्ाींच्या पींडीत मभमसेन िोशी रुग्णालयाच े काम प्रगतीपथावर आिे. आगामी ३ 
महिन्याींत या रुग्णालयात ५० खा्ाींची व्यवस्था करण्याच े प्रयत्न 
मिानगरपामलकेकडून सुरु असून याकररता आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय 
कमाचारीवृींदाची ननयुकती करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळाजिळ आिाशात पाच  
मानि रदहत पॅराशुट गुढररत्या आढळल्याबाबत 

  

(७) * १६५८९   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई आींतरराषट्रीय ववमानतळािवळ आकाशात पाच मानव रहित पॅराशु् हदनाींक 
२५ मे, २०१५ रोिी गुढररत्या आढळल्याने मुींबईच्या सुरक्षक्षततचेा प्रश्न ननमााण झाला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार सदर प्रकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. 

मुींबई आींतरराषट्रीय ववमानतळािवळ मानव रहित पॅराशु् आढळून आले 
नसून त े फुग्याींच े बनववलेले गुच्छ िवे मध्ये उडववण्यात आल्याच े आढळून आले 
आिे. 
(२) एअर इींडडया स्पो ा्स कलब, वाकोला, साींताकु्रझ पूवा, मुींबई येथे डायमींड एकसपो ा् 
कीं पनी व ववववि बँका याींचे कक्रके् मॅचच े आयोिन करण्यात आले िोत.े सदर 
मॅचकरीता बँकेच ेप्रमुख पािूणे आल्याने ववववि रींगाींच्या फुग्याींच ेगुच्छ करुन त्यावर 
ह्मच ेनाव मलहिलेले फलक लावून िवेमध्ये सोडण्यात आलेले िोत.े 

श्री.कुणाल रमेशभाई शिा व श्री.ननलेश ियींतीलाल श्रीमानगर याींच े ववरुध्द 
ववमानतळ पोलीस ठाणेस गनु्िा नोंद करुन त्याींना अ्क करण्यात आली असून 
न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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लातूर जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिेच्या गुडसूर शाखेची रकिम लुटल्याबाबत 

(८) * २६७७९   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण), श्री.सुभाष साबने (देगलूर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्िा मध्यवती सिकारी बँकेच्या गुडसूर शाखेची रककम दचुाकीवरुन 
घेऊन िात असताींना कमाचाऱ्याींवर रॉडने िल्ला करुन हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ 
रोिीच्या सुमारास रुपये ८ लाखाींची रककम लु्ली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानुसार सींबींधित 
िल्लेखोरावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूद प्रकरणी कफयाादीच ेनाकावर लोखींडी रॉडने 
मारुन गींभीर िखमी केले व रु.७.०० लक्ष असलेली बॅग हिसकावून घेवून ननघून 
गेल्याबाबत पोलीस स््ेशन वाढवणा जिल्िा लातूर येथे गु.र.नीं. २६/१५ भा.दीं.वव. 
कलम ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्िा नोंद आिे. 
(२) व (३) दाखल गुन््याच्या तपासात उदगीर येथील ४ सींशयीताच्या घराच्या 
झडत्या घेवून तपास केला आिे. 

स्थाननक गुन्िे शाखा लातूर याींच ेखास पथक नेमून तपास करण्यात आला. 
गुन््याच ेघ्नास्थळाच ेमोबाईल डमडा्ा काढून तसेच गुन्िा उघडकीस आणणेसाठी 
सवातोपरी प्रयत्न करण्यात येत आिे. तथा अद्याप गुन्िा उघडकीस आलेला नािी. 
गुन््याचा तपास सुरु आिे. 

----------------- 
अमरािती येथील महाराष्ट्र राज्य औद्याधगि वििास महामांडळाच्या  

(एमआयडीसी) थिीत असलेल्या मालमत्ता िराबाबत 

(९) * १६८४८   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती येथील मिाराषट्र राज्य औद्याधगक ववकास मिामींडळाचे 
(एमआयडीसी) सुमारे साड े पाचशे उद्योिक, कारखानदार, व्यापाऱ्याींकड े थकीत 
असलेल्या १८ को्ी ४८ लाख रुपयाींच्या मालमत्ता कराबाबत तोडगा ननघाला नसून 
कराची रककम कमी करण्यात यावी या सींदभाात मिानगरपामलकेने पाठववलेला प्रस्ताव 
शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याची बाब मािे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशानास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, अमरावती येथील एमआरडीसी क्षेर िे एकमेव असे क्षेर आिे की िे 
सींबींधित मिानगरपामलका िद्दीत येत असूनिी त्याला कोणतीिी सोयीसुवविा ममळत 
नािी असे असताींनािी कराचा भरणा उद्योिकाींना करावा लागतो िे पािता शासनाने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) अमरावती मिापामलका िद्दीत असलेल् या एमआयडीसी क्षेरात अमरावती 
मिापामलकेतफे दैनींहदन साफसफाईची आणण रस्त्याींची कामे केली िात आिेत. 
(३) अमरावती मिापामलकेकडून प्राप्त प्रस्तावावर शासनस्तरावर ननणाय घेण्याची 
कायावािी सुरु आिे. 

----------------- 
नागपूर येथील आसीनगर झोनअांतगात राबविण्यात येत  

असलेल्या घरिुल योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 

(१०) * २००८२   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाच् यावतीने गोरगररबाच् या ववकासाकररता घरकुल योिना िाती घेतली असून 
नागपूर मिानगरपामलकेच्या माध्यमातून राबववण्यात येणा-या या अमभनव योिनेच्या 
प्रकरणी १७ फाईल् स बनाव् स् वाक्ष-या करुन घरकुल योिनेच् या आसीनगर 
झोनअींतगात गैरव्यविार झाल्याच ेननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, अद्यापी या प्रकरणी बनाव् स् वाक्ष-या केल् याच ेउघड झाल् यानींतरिी 
कोणाच् यािी ववरोिात तक्रार दाखल करण् यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उक त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आिे काय, सींबींधित दोषीींवर 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 

सदर प्रकरणी अध्यक्ष/सधचव सिारा बिुउद्देशीय सींस्था, नागपूर याींचे 
ववरोिात पाींचपावली पोलीस स््ेशन, नागपूर येथे आसीनगर झोन कायाालयात या 
प्रकरणी तक्रार करण्यात आलेली आिे. पाींचपावली पोलीस स््ेशन कायाालयाकडून 
पुढील चौकशी सुरु आिे. 
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(३) वरील प्रमाणेच आसीनगर झोन कायाालयाच े सिाय्यक आयुकत आणण इतर 
अधिकारी याींच ेवर उकत प्रकरणी कारणे दाखवा नो्ीस िारी करण्यात आली असून 
त्यानुसार पुढील आवश्यक कायावािी नागपूर मिानगरपामलकेतफे करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
डहाणू तालुकयातील (जज.पालघर) ददिादाांडी समदु्र किनाऱयाांिर  
बांधाऱयाांच ेिाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजाांच ेहोत असल्याबाबत 

  

(११) * २००५५   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) डिाणू तालुकयातील (जि.पालघर) हदवादाींडी समुद् ककनाऱ्याींवर सुमारे ५०० मी्र 
लाींब व रुपये ५ को्ी खचाांच्या िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याींच े काम सुरु करण्यात आले 
असून अींदाि परकानुसार िोत नसून अत्यींत ननकृष् दिाांच े िोत असल्याचे मािे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या १० वषाात ३ वेळा बींिारा बाींिण्यात आला मार ककनाऱ्याींवर 
मोठे दगड ्ाकण्याऐविी अत्यींत छो्े दगड ्ाकण्यात आल्याने दगड वािून िावून 
भरतीच े पाणी वसाितीमध्ये घुसून आतापयांत ६५ घरे उध्दवस्त झाली आिेत त्या 
घराींतील कु्ूींबे बेघर झालेली असूनिी शासनाच ेत्याकड ेदलुाक्ष झालेले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) तसेच, सध्या सुरु असलेल्या कामाच्या ठेकेदाराींने बींिारा बाींिताना 
अींदािपरकानुसार कुठलेिी नवीन साहित्य खरेदी न करता तसेच नवीन मोठे दगड न 
वापरता सन २००४ मध्ये बीएसइएस कीं पनीने बाींिून हदलेल्या बींिाऱ्याींच ेवाळू खाली 
गाडलेले छो्े दगड खणून ते कोसळलेल्या बींिाऱ्याींवर ्ाकले िात आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, १ त े ५ ्न तसेच २० त े १०० आणण १०० त े २०० ककलो 
विनाच्या दगडाींचा वापर करण्याबाबत अींदािपरकात सुचीत करण्यात आले असून 
दीड मी्र खोल खोदनू दगड रचले िाणे आवश्यक असतानािी यापैकी कोणत्यािी 
बाबीींची पूतांता ठेकेदाराींकडून झालेली नसल्याने भरतीमुळे बींिाऱ्याींची िूप 
िोण्याची शकयता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या सींपूणा गैरकारभाराची चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. कारण सन २००१-२००२ मध्ये BSES माफा त साखळी क्र. ० ते 
७०० मी. बींिारा बाींिणेत आला िोता. उवाररत ७०० मी.लाींबीच्या िुप प्रनतबींिक बींिा-
याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन सदर काम ननिी उपलब्ितनुेसार 
पत्तन अमभयींता, कोकण भवन याींचमेाफा त करण्यात आले. सदर कामाची 
अींमलबिावणी CWPRS, पुणे याींनी हदलेल् या का्छेदानुसार करण्यात आली. 
(३) व (४) िे खरे नािी. सदर कामाची अींमलबिावणी CWPRS, पुणे याींनी हदलेल्या 
का्छेदानुसार करण्यात आली असून आवश्यक खोदाई व वेगवेगळ्या थराींसाठी १० ते 
१००० ककलो पयांत विनाच े दगड वापरुन काम करण्यात येत आिे. सदर काम 
प्रगतीपथावर आिे. त्यामुळे काम पुणा झाल्यानींतर भरतीमुळे बींिा-याची िूप िोणार 
नािी. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
आस्टुल (ता.पातूर, जज.अिोला) येथील इांगळे िुटुांबातील  

पाच जणाांच ेमतृदेह शेतात आढळ्लल् याबाबत 
  

(१२) * १६७५३   प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आस््ुल (ता.पातूर, जि.अकोला) येथील इींगळे कु्ुींबातील पाच िणाींच े मतृदेि 
शेतात आढळ्ल् याची घ्ना मािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू ित्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्याअनुषींगाने कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िोय. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, पातूर येथे अकस्मात मतृ्यू क्र.०७/२०१५ 
सी.आर.पी.सी. च ेकलम १७४ अन्वये पींचनामा करण्यात आला. तवे्िा असे आढळून 
आले की, या प्रकरणात श्री.सींिय इींगळे याींनी आपल्या दोन्िी मुलाींना प्रथम शेतात 
नेऊन मुलगा रोशन याचा गळफास देवून व मुलगी मयुरी हिचा गळा दाबून त्याींची 
ित्या केली. 
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तद्नींतर पत्नी मननषा व दसुरी मुलगी ऐश्वयाा याींना शेतात नेऊन     
पती-पत्नीींनी मुलगी ऐश्वयाा हिचा गळा दाबून नतची ित्या केली. नींतर पती-पत्नी 
याींनी आींब्याच्या झाडाला वेगवेगळ्या हठकाणी दोराच्या सिाय्याने गळफास घेऊन 
आत्मित्या केली. 

या प्रकरणी पोलीस स््ेशन, पातूर येथे गु.र.क्र. ५०/२०१५ भा.दीं.वव. कलम 
३०२, ३०४ अन्वये गुन्िा नोंदववण्यात आला असून गुन्िा पोलीस तपासावर प्रलींबबत 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मौजे िुलाा (मुांबई) येथील शूर सांभाजी गहृननमााण सांस्थेबाबत 

  

(१३) * २२२२५   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे कुलाा (मुींबई) येथील शूर सींभािी गिृननमााण सींस्था (ननयो) येथील 
रहिवाश्याींना मा.उपजिल्िाधिकारी कुलाा (अनत/ननषका) याींनी सींक्रमण मशबबर अथवा 
भाड्याची रककम प्राप्त झाली ककीं वा नािी याची खारी न करता हदनाींक २४ फेब्रुवारी, 
२०१५ रोिी २४ तासाींच्या आत खोलीच ेननषकासन करण्याबाबत नो्ीसा पाठववण्यात 
आल्या िोत्या, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू नो्ीसा बिावल्यानींतर हदनाींक २५ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी 
खोल्याींच ेननषकासन करण्याची कायावािी करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शुर सींभािी गिृननमााण सींस्था (ननयो) मिील रहिवाश्याींनी या 
योिनेमध्ये कािी ताींबरक अडचणी व शींका असल्यामुळे उच्च न्यायालयात दावा केला 
असता खींडपीठाने हदनाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी रािण्याची व्यवस्था अथवा 
भाड्याची रककम हदल्यानींतर घर ररकामे करण्याबाबतच ेआदेश हदले असताींनािी सदर 
आदेशाला िुडकावून तद्पूवीच मा.उपजिल्िाधिकारी कुलाा (अनत/ननषका) याींनी घरे 
ननषकामसत केली आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात मा.मुख्यमींरी, मा.गिृननमााण मींरी, पोलीस आयुकत, मुींबई, 
मुख्य कायाकारी अधिकारी, एसआरए, जिल्िाधिकारी, मुींबई याींना स्थाननक 
रहिवाश्याींनी हदनाींक ११ माचा, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास परव्यविार करुनिी 
अद्यावप कोणतीच कायावािी करण्यात आलेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद्नुसार शासन स्तरावर काय कायावािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१) व (२) िे खरे नािी. 
मौिे कुलाा येथील न.भू.क्र.७१,७१/१ त े२६२,७६,७६/१ त े२७ या ममळकतीवर 

वसलेल्या प्रस्ताववत शुर सींभािी गिृननमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पुनवासन योिनेच्या 
अनुषींगाने, मिाराषट्र झोपडपट्टी (सु.नन. व पु.) अधिननयम १९७१ च ेकलम ३३ व ३८ 
नुसार ववहित कायापध्दतीचा अवलींब करुन योिनेत सिभागी िोण्यास नकार हदलेल्या 
सिा झोपडी िारकाींववरुध्द उपजिल्िाधिकारी (अनत./ननषका.), कुलाा याींनी 
हद.२६.२.२०१५ रोिी ननषकासनाची कायावािी केली. 

सदर ननषकासनापुवी सींबींधित झोपडीिारकाींना भाड्याच्या रकमेच े िनादेश 
ववतररत करण्यात आले आिे. 
(३) िे खरे नािी. सींबींधित झोपडीिारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
क्र.२४२७/२०१४ व रर् याधचका (लॉिीींग) क्र.२५९/२०१५ दाखल केली िोती. सदर 
याधचका मा.उच्च न्यायालयाने खारीि केल्या आिेत. तथावप, रर् याधचका (लॉिीींग) 
क्र.२५९/२०१५ मध्ये हद.४.२.२०१५ रोिी हदलेल्या आदेशानुसार सींबींधित झोपडीिारकाींना 
ननषकासनापूवी घर भाड्याची रककम अदा करण्यत आली आिे. 
(४) व (५) प्रस्तूत प्रकरणी सींबींधित झोपडीिारकाींना ननषकासनापुवी मा.उच्च 
न्यायालयाने हदलेल्या आदेशानुसार घर भाड्याची रककम अदा करण्याची कायावािी 
करण्यात आली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मा.मुख् यमां्ी स् िेच् छाधधिार िोट्यातील सदननिा िाटप 

मांजूरीच ेआदेश गहाळ झाल्याबाबत 
  

(१४) * २५७५२   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मुख् यमींरी स् वेच् छाधिकार को्यातील सदननका वा्प सींबींधित सन १९८२ 
पासूनच्या नस्त्याींमिून मुख् यमीं्याींनी हदलेले सदननका वा्प मींिूरीच ेआदेश गिाळ 
झाले असल्याची बाब मािे िून, २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास ननदशानास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभाातील सुमारे १ ििार ३०० नस्त्या ममळत नसल् याची माहिती 
शासनाने हदली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, नगरववकास ववभागाच् या सुमारे ३ ििार गिृननमााण ववभागाच् या सुमारे 
२१३ नस्ती गिाळ झाल् याची माहिती अमलकडचे ननदशानास आली आिे, िे िी खरे 
आिे काय,  
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(४) असल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने दोषीववरुध्द कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची सवासािारण कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मा.मुख्यमींरी याींच्या ५% स्वेच्छाधिकार 
कोट्यातून सन १९८२ पासून वा्प झालेल्या सदननका बाबतच्या १७५९ प्रकरणामध्ये 
मा.मुख्यमींरी मिोदयाींच े आदेश उपलब्ि िोत नािीत. तथावप सदननका वा्पाच े
शासन स्तरावरुन ननगाममत झालेले आदेश सक्षम प्राधिकारी याींच ेकायाालयात उपलब्ि 
आिेत. याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई समोर प्रलींबबत असलेली फौिदारी िनहित 
याधचका क्रमाींक २/२०१२ सींदभाात िानेवारी २०१४ मध्ये सक्षम प्राधिकारी, नागरी 
समूि व म्िाडा याींनी हदलेल्या माहितीच्या आिारे मा.न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या 
शपथपरामध्ये ५ % स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सुमारे १२,२२० तर २ % कोट्यातून 
सुमारे १,३०० सदननकाींच ेवा्प करण्यात आल्याच ेनमूद केलेले िोत.े त्यापैकी शासन 
स्तरावरुन ५ % सदननका वा्पाबाबतच्या ९,२०४ तर २ % वा्पाबाबतच्या १,०८७ 
एवढ्या उपलब्ि नस् त्या मा.उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या एक सदस्यीय चौकशी 
सममतीकड ेसादर केलेल्या आिेत. 
(४) व (५) चौकशी सममतीकड ेउपलब्ि करुन द्यावयाच्या उवाररत नस्त्या सन १९८२ 
पासूनच्या कालाविीतील िुन्या असून या कालाविीतील कमाचा-याींच्या बदल्यािी 
झालेल्या आिेत आणण बराच प्रयत्न करुनिी या नस् त्या उपलब्ि िोत नसल्याचा 
सववस्तर खुलासा नगर ववकास ववभाग व गिृननमााण ववभागाने एक सदस्यीय 
सममतीकड ेसादर केलेला आिे. सदर खुलासा सममतीने स्वीकारला असल्याच ेसममतीचे 
सधचवाींनी हद.७.५.२०१५ अन्वये कळववलेले आिे. त्यामुळे या प्रकरणाींत चौकशी वा 
दोषीींवर कायावािी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे शहरातील सुभाषनगर, पोखरण रोड क्र. २ येथील शासिीय जशमनीिर  
महािाली डवे्हलपसा नामि वििासिाने परिानगी न घेता  

िेलेल्या झोपडपट्टी पुनविािास प्रिल्पाबाबत 

(१५) * २७२५३   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे शिरातील सुभाषनगर, पोखरण रोड क्र. २ येथील सव्िे क्रमाींक ५०९ व 
५०१० या शासकीय िममनीवर मिाकाली डवे्िलपसा नामक ववकासकाने झोपडपट्टी 
पुनववाकास प्रकल्पाच ेशासनाकडून कोणतीिी परवानगी न घेता काम सुरु केले असून 
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या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींरी व मा.गिृ राज्यमींरी 
तसेच हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोिी मा.सिकार मींरी व मा.सिकार राज्यमींरी 
याींचकेड ेपराद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीच ेननषकषा काय आिेत 
व त्यानुषींगाने सींबींधित ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आिे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) या सींदभाात स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हद.१८.१२.२०१४ रोिी 
मा.मुख्यमींरी मिोदयाींना व मा.गिृराज्यमींरी याींना ननवेदन हदले आिे. तसेच 
हद.२२.११.२०१४ रोिी मा.मींरी, सिकार व मा.राज्यमींरी (सिकार) याींना ननवेदन हदले 
आिे. 
(२) मा.वविानसभा सदस्याींनी मा.मुख्यमींरी मिोदयाींना व मा.गिृराज्यमींरी याींना 
हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने नगर ववकास ववभागास ठाणे मिानगरपामलकेने 
त्याींचा अिवाल सादर केला असून नगर ववकास ववभागाकड े त्याची तपासणी सुरु 
आिे. 

तसेच मा.मींरी, सिकार याींना हदलेल् या ननवेदनाच्या अनुषींगाने मा.राज्यमींरी 
(सिकार) याींनी सदर सींस्थेच्या दप्तर तपासणीची कायावािी करण्यासाठी मिाराषट्र 
सिकारी सींस्था अधिननयम, १९६० च्या कलम ८९ (अ) अन्वये हद.२१/०५/२०१५ रोिी 
सिकारी अधिकारी (शे्रणी-२) याींची ननयुकती केली असून सींबींधित सींस्थेच् या दप्तर 
तपासणीची कायावािी सुरु आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

जळगाांि शहरातील घरिुल योजनेतील घरे िाही  
पाशलिा िमाचा-याांनी बळिािल्याबाबत 

  

(१६) * २५२९०   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िळगाींव शिरातील मशवािीनगर, गेंदालाल ममल तसेच ववववि हठकाणी 
गररबाींसाठी बाींिण्यात आलेल्या घरकुल योिनेतील घरे कािी पामलका कमाचा-याींनी 
िडप केल्याची बाब मािे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मिानगरपामलकेच्या ८२ कमाचा-याींचा यात समावेश असून या कमाचा-
याींना नो्ीसा बिावण्यात आल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार गररबाींना घरे ममळवून देण्याबाबत पुढे कोणती कारवाई 
करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िळगाींव शिरामिील झोपडपट्टीमध्ये रहिवास करणा-या 
झोपडी िारकाींसाठी घरकुलाची योिना िळगाव शिर पामलकेद्वारे राबववण्यात आली. 
यामध्ये घरकुल योिनेच्या सेवाशुल्क रजिस््रमिील नोंदीनुसार घरकुल वा्प 
करण्यात आलेल् या लाभिारकाींमध्ये ८२ मिानगरपामलका कमाचा-याींचा समावेश 
असल्याच ेननदशानास आले आिे. 
(२) या ८२ कमाचा-याींना त े सदर योिनेच े लाभाथी असल्याची खातरिमा 
करण्याकररता त्याींना मे २०१५ मध्ये मिानगरपामलकेने नो्ीसा देऊन लाभिारकतचे्या 
पारता/ ननकषासींदभाातील कागदपरे त्याींचकेडून मागवण्यात आली आिेत. 
(३) सदर ८२ कमाचा-याींच्या लाभिारकतचे्या पारता /ननकषासींदभाातील कागदपरे, 
तसेच कायाालयीन अमभलेख याींची तपासणी करुन मिानगरपामलका स्तरावर पढुील 
योग्य ती कायावािी एक महिन्यात करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई पोलीसाांच् या समाजसेिा शाखेने मुांबईतील बारिर िेलेली िारिाई 
 

(१७) * १७५३३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम 
शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील साींताकु्रझ येथील स् ्ार नाई्, अींिेरीतील क लामसक, बोररवलीतील िश् न 
आणण भायखळा येथील आींगण बार अॅड रेस् ्ारीं्वर मुींबई पोलीसाींच् या समािसेवा 
शाखेने कारवाई करुन ४४ बारबालासि १६७ िणाींना अ्क केली असल् याच े मािे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या बारमध् ये रारी उशीरापयांत कािी बारबालाींना कामावर ठेवून त् याींना 
नतथे येणा-या ग्रािकाींशी अश् लील कृत्य करण् यास प्रवतृ् त करण् यात येत िेाते, िे िी खरे 
आिे काय, 
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(३) असल् यास, शासनाने चौकशी करुन या बारमालींकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आिे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. तथावप, सदर प्रकरणी मुींबई पोलीसाींच्या 
समािसेवा शाखेने ४४ बारबालासि १६२ िणाींना अ्क केली आिे. 
(२) िे खरे नािी. समािसेवा शाखेने केलेल्या कारवाया ्या बार आस्थापनाींच्या 
परवान्यातील वविीत वेळेमध्ये केलेल्या आिेत. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी स््ार नाई् बार ॲन्ड रेस््ॉरीं् या आस्थापनेववरुध्द 
साींताकु्रझ पोलीस ठाणे येथे हद.१२/०४/२०१५ रोिी गु.र.क्र.१८१/२०१५ अन्वये, कलामसक 
बार ॲन्ड रेस््ॉरीं् या आस्थापनेववरुध्द अींिेरी पोलीस ठाणे येथे हद.११/०४/२०१५ 
रोिी गु.र.क्र.१९९/२०१५ अन्वये, िश्न बार ॲन्ड रेस््ॉरीं् या आस्थापनेववरुध्द 
कस्तुरबा पोलीस ठाणे येथे हद.०९/०४/२०१५ रोिी गु.र.क्र.११२/२०१५ अन्वये आणण 
आींगण बार ॲन्ड रेस््ॉरीं् या आस्थापनेववरुध्द भायखळा पोलीस ठाणे येथे 
हद.०७/०४/२०१५ रोिी गु.र.क्र.१३६/२०१५ अन्वये वरील सवा प्रकरणात भा.दीं.वव. कलम 
२९४, ११४, ३४ सि मिाराषट्र पोलीस कायदा कलम ३३ (डब्ल्यू) अन्वये गुन्िे दाखल 
करण्यात आलेले आिे. 

उपरोकत नमूद सवा गुन््याींमध्ये बार मालक/चालक, बारबाला व धगऱ्िाईक 
आणण बारच ेकमाचारी याींना अ्क करण्यात आली असून त्याींचवेवरुध्द न्यायालयात 
ख्ले दाखल करण्यात येत आिे. 

----------------- 
मुांबईतील िानखेड ेस्टेडडयमिर खेळल्या गेलेल्या आयपीएल सामन्याांच्या िेळी 

पुरविलेल्या पोलीस बांदोबस्तासाठीची थिबािी न शमळाल्याबाबत 

(१८) * १६३२०   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मुींबईतील वानखेड ेस््ेडडयमवर आयपीएल (इींडडयन वप्रमीअर लीग) सामन्याच्या 
मािे एवप्रल, २००८ त े २०१४ या कालाविीत खेळल्या गेलेल्या ७ सरातील अनेक 
सामन्याींना मुींबई पोलीसाींनी पुरववलेल्या बींदोबस्तापो्ीच े ५५ को्ी रुपये अद्यापिी 
गिृ ववभागाला ममळाले नािीत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषा काय आिेत तसेच थकबाकी वसुल करण्याच्या 
सींदभाात कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. मुींबई येथील वानखेड ेस््ेडीयम येथे खेळल्या 
गेलेल्या आयपीएल (इींडडयन वप्रममयर मलग) सामन्याींकररता मुींबई पोलीस दलाकडून 
पुरववण्यात आलेल्या बींदोबस्ताची रककम शासकीय देय दरानुसार रुपये ५५ को्ी 
नसून रुपये १६,३४,२९,६४२/- एवढी आिे. सदरची रककम सींबींधित आयोिकाींकडून 
वसूल करण्यात आलेली आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

साांगली, शमरज-िुपिाड महानगरपाशलिा िे्ातील शहरामध् ये ररलायन् स  
इन्फोिॉम या िेबल नेटििा  िां पनीने िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१९) * २३१२६   श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली, ममरि कुपवाड मिानगरपामलका क्षेरातील शिरामध् ये ररलायन् स 
इन्फोकॉम या केबल ने्वका  कीं पनीने केबल ्ाकण् याच् या कामामध् ये 
(मिानगरपामलकेशी केलेल् या करारानुसार) करोडो रुपयाींचा गैरव्यविार केला असल् याच े
ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, याबाबतीत शासनाने चौकशी करुन काय कारवाई केली वा करण् यात 
येत आिे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) असे ननदशानास आले नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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निी मुांबई शहराच्या ननशमाती िरीता सांपादीत िेलेल्या  
जशमनीच्या प्रिल्पग्रस्ताांना लाभ शमळण्याबाबत 

(२०) * १७०५४   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नवी मुींबई शिराच्या ननयोिनबध्द ननममातीसाठी शासनामाफा त ठाणे, उरण व 
पनवेल तालुक यातील सींपाहदत केलेल्या ९५ गावातील शेतक-याींच्या िममनीचा मोबदला 
म्िणून मसडकोमाफा त साडबेारा ्कके ववकमसत भूखींड देण्याचा ननणाय घेऊन ४० वषे 
झाली तरी अद्यापिी २० ्कके प्रकल्पग्रस्ताींना त्याचा लाभ ममळाला नािी, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, सदर चौकशीत काय 
आढळून आले आिे, त्यानुसार उवाररत २० ्कके प्रकल्पग्रस् ताींना साडबेारा ्कके 
ववकमसत भुखींडाींच े वा्प तात्काळ करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, सदर ववकमसत भुखींडाच ेवा्प ककती कालाविीत पूणा िोणे अपेक्षक्षत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 

ठाणे, पनवेल आणण उरण तालुकयातील ममळून १२.५ ्कके योिनेअींतगात 
सािारणपणे ८७८.२० िे. क्षेर देय असून यापैकी ८०.०५ ्कके क्षेर भूिारकाींना प्रत्यक्ष 
ताब्यात देण्यात आले आिे. उवाररत इराहदत करण्यात आलेल्या भूखींडाबाबत कालबध्द 
कायाक्रम आखण्यात आला िोता. त्यानुसार २७६९ भूखींडापैकी ३५१ भूखींड वा्प 
करण्यात आले व उवाररत प्रकरणाींबाबत वारस दाखला व अन्य कारणासाठी भूखींड 
वा्प प्रलींबबत आिेत. तसेच इराहदत न करण्यात आलेल्या भूिारकाींसाठी कायावािी 
सुरु आिे. 
(३) व (४) १२.५ ्कके योिनेमध्ये भूिारकाींनी आवश्यक कागदपराींची पूताता न 
करणे व इतर न्यायालयीन बाबीमुळे भूखींड वा्पाच्या प्रकक्रयेला ववलींब िोत आिे. 

----------------- 
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िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील मानसरोिर िॉम्् लेकसमधील अनेि 
सदननिाधारि ि गाळेधारिाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

(२१) * २३६१७   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कामोठे (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील मानसरोवर कॉम्प् लेकसमिील अनेक 
सदननकािारक व गाळेिारकाींची फसवणूक करणाऱ्या ववकासकाववरोिात हदनाींक २९ 
एवप्रल, २०१५ रोिी ववकासकाच्या कायाालयावर व मसडको कायाालयावर मोचाा काढला 
असल्याची बाब मािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशानास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कामोठे येथील भूखींड क्र. १, २, ४, ५, १९ त े २६, सेक्र ३४ या 
िागेवर ववकासक िेम्स डडसील्वा याींनी सन १९९९ पासून इमारती बाींिल्या असून 
सदननका व दकुान गाळेिारकाींना आवश्यक सोयी सुवविा पुरववताींना परवानग्या 
घेतलेल्या नसल्यामुळे सदननकािारक व गाळेिारकाींची फसवणूक झाली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींववरुध्द कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) व (३) सदरचा भूखींड िा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी श्रीमती उमाबाई सुयाकाींत पुराणणक 
व इतर याींच े नावे असून अद्याप तो मानसरोवर कॉम्प्लेकसच्या नावे िस्ताींतरीत 
झालेला नािी. भूखींड िारकास हद.६.१२.२००० रोिी बाींिकाम परवानगी देण्यात आली 
िोती. मार, २.१० को्ी रुपयाींचा पायाभूत सुवविा आकार मसडकोकडे िमा केलेला 
नसल्याने भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात आलेले नािी. तथावप, हद.२८.८.२००३ रोिी 
अींशत: भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात आल्याने बाींिकाम सुरु असताना इमारतीस १ नळ 
िोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात व्यापारी दराने देण्यात आली आिे. सुवविा पुरववण्याच्या 
बाबतीत सदननका िारकाींची व गाळे िारकाींची फसवणूक झाली असल्याची तक्रार 
मसडकोकड े प्राप्त झालेली नािी. तसेच रयस्त करारनामा न झाल्याने मसडकोच्या 
अमभलेखामध्ये ववकासकाची नोंद नािी. मानसरोवर कॉम्प्लेकसमिील रहिवाशाींनी 
सोसाय्ी स्थापन करण्यासाठी मसडकोकडून परवानगी घेतलेली नािी. त्यामुळे 
भूखींडाींच ेअमभिस्ताींतरण झालेले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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



21 

नाशशि शहरात आघाडीच्या ितृ्तप् िायाालयािर हल्ला  
िरुन प्िारास मारहाण िेल्याबाबत 

  

(२२) * २५८८६   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नामशक शिरात सुरु असलेल्या अवैि िींद्याववरोिात बातमी हदल्यामुळे शिरातील 
एका आघाडीच्या वतृ्तपर कायाालयावर अज्ञात व्यकतीींनी िल्ला करुन बातमी 
देणाऱ्या सींदीप िािव या परकारास मारिाण केली असल्याची बाब हदनाींक १४ िून, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींधित आरोपीवर कोणत्या 
स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, तसेच परकाराींवर वारींवार िोणारे 
िल्ले रोखण्याबाबत व त्याींना सींरक्षण ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हद. १४.६.२०१५ रोिी दैननक हदव्य मराठी या 
वतामानपराच े चाींडक सका ल, नामशक येथील कायाालयात श्री.सींदीप िािव या 
परकारास मारिाण झाली, िे खरे आिे. सदर प्रकरणी हद. १४.६.२०१५ रोिी 
सरकारवाडा पोलीस ठाणे येथे गुन्िा नोंद क्र. १८८/२०१५ भादींववक ४५२, ३२६, ५०४, 
५०६, ३४ प्रमाणे गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. सदर प्रकरणी चार आरोपीींना हद. 
१४.६.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली आिे. गुन््याचा तपास चालू आिे. 

मागणी केल्यास परकाराींना उधचत सींरक्षण पुरववण्यात येत.े परकाराींवरील 
िल्ल्यासींदभाात कायद्याच्या मसुद्यावर ववचार करुन मशफारशी करण्याकररता मािी 
मींरी, उद्योग, बींदरे आणण रोिगार व स्वयींरोिगार याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती 
गठीत करण्यात आली िोती. सदर सममतीने आपला अिवाल शासनास सादर केला 
असून सदर अिवालाबाबत ननणाय घेण्याबाबतची कायावािी सामान्य प्रशासन 
ववभागामाफा त सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबईच्या बांदरात आयात िेल्या जाणाऱया कु्रड तलेािर मुांबई पोटा रस्टमाफा त 
िरण्यात येत असलेली जिात िसुली 

  

(२३) * २६३५५   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईच्या बींदरात आयात केल्या िाणाऱ्या कु्रड तलेावर आकारण्यात येणाऱ्या 
िकातीची वसुली सींबींिीत आयातदार तले कीं पनीकडून न करता ती वसुली मुींबई पो ा् 
ट्रस्् कडून केली िात असून त्यासाठी मुींबई मिानगरपामलकेकडून पो ा् ट्रस््ला ३ 
्कके कममशन हदले िात,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई मिानगरपामलकेने सन २००५-२००६ त े २००९-२०१० या 
कालाविीत मुींबई पो ा् ट्रस््ने वसुल केलेल्या िकातीसाठी ८२ को्ी रुपये कममशन 
हदले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे मुींबई मिानगरपामलकेच ेदरवषी कोट्याविी रुपयाींच ेनुकसान 
िोत असल्याने आयातदार कीं पनीकडून थे् िकात वसुली करण्यासाठी कोणती 
कायावािी करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. 

हदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१३ पूवी आयातदार तले कीं पनीकडून िकातीची 
वसुली मुींबई बींदर ववश्वस्त याींिकडून करण्यात येत िोती. बिृन्मुींबई मिानगरपामलका 
व मुींबई बींदर ववश्वस्त याींच्या मिील करारानुसार मुींबई बींदर ववश्वस्त याींना िकात 
वसुलीच्या रकमेच्या ३% दराने रककम देण्यात येत िोती. तथावप तद्नींतर सदर 
िकात वसुली मुींबई मिानगरपामलकेकडून करण्यात येत आिे. त्यामुळे मुींबई बींदर 
ववश्वस्त याींना ३% दराने रककम देण्यात येत नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) मुींबई मिानगरपामलकेने मे. भारत पेट्रोमलयम कॉपोरेशन मल. या कीं पनीबरोबर 
परव्यविार करुन मुींबईत आयात करण्यात येणा-या कच्च्या तलेावरील िकातीची 
रककम मिानगरपामलकेकड ेभरण्याबाबत केलेल्या ववनींतीस िोकार देऊन हदनाींक ३० 
सप् े्ंबर, २०१३ पासून िकातीचा भरणा मुींबई मिानगरपामलकेच्या नतिोरीत करण्यात 
येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई वििास आराखडा बनविणा-या िां पनीिडून १२ िोटी रुपये िसुल िरण् याबाबत 

(२४) * २१२६९   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम 
शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत एस.सी.इींडडया मल. या कीं पनीला मुींबईचा ववकास आराखडा बनववण् याचे 
काम देण् यात आले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर कीं पनीने घेतलेली िबाबदारी व् यवजस्थतररत् या पार पडलेली नसून 
िेच काम एजिस जिओप् लान या एिन् सीला देण् यात आले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, सदर दोन् िी कीं पनीला ममळून डीपी कामासाठी १२ को्ी रुपये देण् यात 
आले िोत ेपरींतु, त् याींनी मोबदला घेऊनिी काम केले नािी, त् यामुळे ववकास आराखडा 
वादग्रस् त ठरला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, सदर कपींनीची चौकशी करण् यात आली आिे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीनुसार सदर दोन् िी कीं पनीकडून देण् यात आलेला मोबदला वसूल 
करुन त् याींच् यावर कोणती कठोर कारवाई करण् यात आली आिे वा येत आिे, 
(६) अद्यापपयांत कारवाई केली नसल् यास, त् याची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) मेससा इजिस जिओ प्लान प्रा.मल. या कीं पनीने मे, ग्रुप एस.सी.ई.इींडडया मल.िी 
कीं पनी ताब्यात घेतलेली आिे. कीं पनी च्या नावात कीं पनी कायद्यातील तरतूदीनुसार 
बदल झालेला आिे. अ्ी/शती कायम ठेवून मेससा इजिस जिओ प्लान प्रा.मल. 
याींचबेरोबर बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने करार केलेला आिे. 
(३) नािी. 
(४), (५) व (६) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने आिममतीपयांत एकुण देय असलेल् या 
रु.१०,८३,८३,८२८/- रककमेपैकी ३,४१,८९,०२८/- इतकया रककमेच े प्रदान केलेले आिे. 
उकत देय असलेल् या रककमेव्यनतररकत रु. २ को्ी रककम िी वैकजल्पक सेवेकररता 
अनतररकत रककम म्िणून नामननदेमशत करणेत आलेली िोती. त्याबाबतचा करारनामा 
करण्यात आलेला नािी. 

सदर कीं पनीसोबत केलेला करारनामा बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेकडून 
मुदतपूवा बींद (Foreclosed) करण्यात आलेला आिे. 

सल्लागाराने केलेल्या कामाबाबत शिाननशा केल् यानींतर पुढील 
कायावािीबाबतचा ननणाय बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेकडून घेणेत येणार आिे. 

----------------- 
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बेटािद (ता. शशांदखेडा, जज.धुळे) येथे एिाच रा्ी ६ दठिाणी चो-या झाल्याबाबत 

(२५) * १६५०९   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस. अदहरे (साक्री),     
ॲड. िे.सी. पाडिी (अकिलिुिा), श्री.अमीन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपूरी), :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बे्ावद (ता.मशींदखेडा, जि.िुळे) येथे हदनाींक ६ मे, २०१५ रोिी एकाच रारी ६ 
हठकाणी चो-या िोऊन लाखोंचा ऐवि लींपास झाला असल्याच ेननदशानास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तपास केला आिे काय, त्यानुसार कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक ०४/०५/१५ त े ०६/०५/१५  या कालाविीत नमूद 
हठकाणी एकववरा ज्वेलसा दकुानातून रु.१,४९,५००/- ककीं मतीच े दाधगने व रोख 
रककमेची चोरी केली त्याच हठकाणी िैन मींहदराच े दरवाज्याच े कुलुप तोडून दान 
पे्ीतील चोरुन नेले नतस-या घ्नेत राित्या घराच ेकुलुप तोडून कपा्ातील ५२,०००/- 
ककीं मतीने दाधगने चोरुन नेले अशा चोरीच्या घ्ना घडल्या असून त्याच गावात २ 
घ्नेत चोरीचा प्रयत्न झाला नसून माल चोरीला गेला नािी. 
(२) प्रकरणी प्राप्त कफयाादीवरुन नरडाण पोलीस स््ेशन, जि.िुळे येथे गु.र.नीं. 
३२/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे हद.०६/०५/१५ रोिी गुन्िा दाखल करुन 
अज्ञात चोरट्याींचा शोि घेण्यात आला. 

सदर गुन््याच ेतपासात अज्ञात चोरट्याींचा शोि घेणेकामी लागलीच श्वान 
पथक व अींगुली मुद्ा तज्ञ याींना पाचारण करण्यात आले. घ्नास्थळावर अज्ञात 
चोरट्याच े अींगुली मुद्ा ममळून आली नािी तथा श्वान पथकाींस अज्ञात चोर्-यास 
सुगावा लागत नािी. तसेच बे्ावद गावाींतील मेनरोड वरील दकुानाींत लावलेल्या 
सीसी्ीव्िीच े फु्ेि प्राप्त केले. त्यात तीन इसम मो्ार सायकलीवर सींशयीतररत्या 
िाताींना हदसले त्यावरुन सदर फु्ेिच ेफो्ो तयार केले परींतु फो्ो अनतशय अस्पष् 
आल्याने अज्ञात चोरट्याींच्या तपासाच्या दृष्ीने कािी एक उपयुकत माहिती ममळून 
आली नािी. स्थाननक हिस््ीमश्रची घरझडती घेण्यात आली परींतु गुन््यातील गेला 
माल िस्तगत झाला नािी अथवा गुन््यालायक कािी एक ववशेष माहिती ममळून 
आली नािी. 

गुन््याचा तपास सुरु असून अज्ञात आरोपीताचा शोि घेणेवर प्रलींबबत आिे. 
(३) ववलींब झालेला नािी. 

----------------- 
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मानखुदा (मुांबई) येथील मैदानाचा राखीि भूखांड हडप िेल्याबाबत 
  

(२६) *  २३३६५   श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत् तर पूवा पररक्षेरातील मानखुदा (मुींबई उपनगर जिल् िा) येथील अण् णाभाऊ साठे 
नगर पररक्षेरातील सुमारे २० त े २५ गुींठे क्षेरफळाच् या राखीव मैदानाच् या मोकळ्या 
भूखींडावर भूमाकफयाींनी िागा िडप करण् याचा केलेला प्रकार तसेच भू माकफयाींचा 
स् थाननक नागररकाींना िोणारा रास थाींबववण् याबाबतची मागणी तथेील नागररकाींनी 
मा.मुख् यमींरी, मा.मींरी (गिृननमााण), मा.राज् यमींरी (नगरववकास), मुख् य सधचव 
(गिृननमााण), मुख् य कायाकारी अधिकारी (म् िाडा), पोलीस आयुक त बिृन् मुींबई पोलीस 
सींबधित पररमींडळाच े पोलीस उपायुक त, सींबींधित पोलीस ठाण् याच े वररष ठ पोलीस 
ननरीक्षक याींच् याकड ेहदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास लेखी ननवदेनाद्वारे 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक त प्रकरणी कोणती कायावािी करण् यात आली व येत आिे, सदरच े
काम ककती कालाविीत िाती घेण् यात येईल वा येत आिे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची सवासािारण कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. सदर हठकाणी कोणत्यािी प्रकारच ेअनतक्रमण 
झालेले नािी. बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या “एम/पूवा” ववभागाच्या ववकास 
आराखड्यानुसार अण्णाभाऊ साठे नगर या पररक्षेरात कोणतािी राखीव मैदानाचा 
भुभाग येत नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मुांबईतील सन २००० पयांतच्या िैध झोपडयाांचा  

िरचा मजला ननयशमत िरण्याबाबत 
  

(२७) * २५०१३   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील सन २००० पयांतच्या वैि झोपड्याींमिील झोपड्याींचा वरचा मिला 
ननयममत करण्याच े मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने हदलेल्या ननदेशानींतर वरच्या 
मिल्यावर रािणाऱ्या भाडकेरुलािी एसआरए योिनेमध्ये घर देण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणायाच्या अींमलबिावणीची सद्य:जस्थती काय आिे, 
(३) अद्याप ननणायाच्या अनुषींगाने शासनाने अींमलबिावणी केली नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) िे खरे नािी. 

मुींबईतील सन २००० पयांतच्या वैि झोपड्याींमिील झोपड्याींचा वरचा मिला 
ननयममत करण्याबाबतच े मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े कोणतेिी आदेश गिृननमााण 
ववभागाकड े प्राप्त झालेले नािीत. त्यामुळे झोपड्याींचा वरचा मिला ननयममत 
करण्याबाबतच ेआदेश ननगाममत करण्यात आलेले नािीत. 

गिृननमााण ववभागाच्या शासन ननणाय हद.११ िुलै, २००१ मिील पररच्छेद 
क्र.४(५) मध्ये झोपड्यातील पो्माळे/मिले यामध्ये वास्तव्य करणा-या 
झोपडीवामसयाींना स्वतींर/वेगळे ओळखपर देता येणार नािी, अशी तरतुद आिे. सदरिू 
तरतुदीच्या आिारे सधचव, झोपडपट्टी पुनवासन प्राधिकरण याींनी अवपलीय प्राधिकारी 
म्िणून हद. २८ िुल,ै २०११ रोिीच्या आदेशान्वये अपार ठरववलेल्या प्रकरणी तसेच 
शासन ननणाय हद.११ िुलै, २००१ मिील उकत तरतुदीस मा.मुींबई उच्च न्यायालयात 
रर् याधचका क्र.२१९०/२०१२ व २१६५/२०१२ अन्वये आव्िान हदले असून प्रकरण 
सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववषठ आिे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

महाराष्ट् र लोिसेिा आयोगाच ेबनािट पेपर वििणा-या  
टोळीला अटि िेल्याबाबत 

(२८) *  २६०६६   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण), 
श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाराषट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) बनाव् प्रश्न पबरका रुपये १५ लाखात 
ववकणाऱ्या आठ िणाच्या ्ोळीला गुन्िे शाखेच्या पोलीसाींनी औरींगाबाद येथून अ्क 
केली असून यामध्ये सिा ववद्यार्थयाांचा समावेश असल्याच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबिीत दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
यामध्ये १५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्यामध्ये ७ 

ववद्यार्थयाांचा समावेश आिे. 
(२) िोय, प्रकरण पोलीस ठाणे मुकुीं दवाडी, औरींगाबाद येथे गु.र.नीं. ३७४/२०१५, 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, १०७, १०९, ११४, २० (ब), ३४ सि मिाराषट्र ववद्यापीठ मशक्षण 
मींडळ आणण इतर पररक्षा मिील गैरव्यविार प्रनतबींिक कायदा १९८२ च ेकलम ३(२), 
४(२), ५(२), ६ व ८ सि आय.्ी. ॲक् च ेकलम ६६ (डी) प्रमाणे गुन्िा दाखल करुन 
चौकशी करण्यात आली आिे. 
(३) सदर गुन््यातील १५ आरोपीींनी गुन्िा केल् याच ेप्राथममक चौकशीत आढळून आले 
असून त्याींच े ववरुध्द गुन्िा दाखल करण्यात आलेला आिे. गुन््याचा तपास चालू 
आिे. 
(४) ववलींब झालेला नािी. 

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

िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेच्या हद्दीतील नेतीिली येथील 
प्रबोधनिार शाळेत शैिणणि सादहत्य ननिृष्ट्ट दजााच ेअसल्याबाबत 

  

(२९) * १९९३८   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) मिानगरपामलकेच्या िद्दीतील नेतीवली येथील 
प्रबोिनकार शाळा क्र.१९ येथील शाळेत शालेय ववद्यार्थयाांच े बु्, व्या, दप्तरे 
इत्यादी शैक्षणणक साहित्याींचा साठा वापराववना तसाच मशल्लक असून सदरील 
साहित् य ननकृष् दिााच े असल्याच े पािणीमध्ये स्पष् झाल्याच े हदनाींक ७ एवप्रल, 
२०१५ रोिी त्यासुमारास ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले व त्यानुसार सींबींधित दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नािी, 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेने प्रत्येि नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी  
खाजगी िां पन्याांना िां ्ाट देण्याच ेधोरण सुरु िेल्याबाबत 

  

(३०) * २२०९९   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षिण), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिा) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर मिानगरपामलकेने प्रत्येक नागरी सुवविा पुरववण्यासाठी खािगी 
कीं पन्याींना कीं रा् देण्याच े िोरण सुरू केले असून सदर कीं पन्या सुवविा देण्याच्या 
नावाखाली शिरातील कचरा उचलण्याच ेकीं रा् ममळालेल्या कनक ररसोमसास मॅनेिमें् 
कीं पनीने सादरीकरण केलेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीने ररकाम्या वािनाच्या विनात फेरफार करून 
मिानगरपामलकेचे सुमारे १० को्ी रूपयाींच े नुकसान केल्याच े हदनाींक १५ एवप्रल, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिानगरपामलकेतील कचरा गैरव्यविाराच्या चौकशीकरीता 
उपायुकताच्या नेततृ्वाखाली तीन सदस्यीय सममती नेमली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर सममतीने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आिे व त्यानुसार पुढे कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर शिरातील कचरा उचलण्याच े कीं रा् कनक 
ररसोमसास मॅनेिमें् कीं पनीस देण्यात आले आिे िे खरे आिे. 
(२) कचरा उचल करणा-या ररकाम्या वािनाच े प्रत्यक्षात असलेले विन व सींगणक 
आज्ञावलीमध्ये असलेल्या ररकाम्या वािनाच्या विनामध्ये तफावत हदसून आली. 

विनामध्ये आलेला फरक गिृीत िरुन अनतररकत प्रदान करण्यात आलेल् या 
रककमेच े आकलन करुन रककम वसूल करण्याची कायावािी मिानगरपामलकेकडून 
करण्यात येत आिे. 
(३) िोय. 
(४) प्रस्तुत प्रकरणात चौकशीअींती मिापामलकेकडून खालीलप्रमाणे कायावािी करण्यात 
येत आिे:- 
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सदर चौकशीमध्ये कीं पनीच्या ररकाम्या वािनाींच्या विनात सरासरी १०५.६४ 
कक.गॅ्र. विनाची तफावत आढळून आली असून अनतररकत प्रदान करण्यात आलेल्या 
वास्तवीक रककमेच े आकलन करुन रककम वसलू करण्याची कायावािी 
मिानगरपामलकेकडून करण्यात येत आिे. 

तसेच मे.मॅहट्रक इींजिननयरसा ॲन्ड कन्सल ी्ं् या एिन्सीकड े सींगणक 
आज्ञावलीची देखरेखीच े काम असल्यामुळे त्याींना नो्ीस बिावून त्याींच्या वावषाक 
देखभाल खचााकररता कीं पनीस देय असलेली मशल्लक रककम गोठववण्याची कायावािी 
करण्यात येत आिे. 

वरील बाबीवर पूणात: देखरेख ठेवण्याची िबाबदारी त्या हठकाणी कायारत 
करणा-या स्वास्थ ननररक्षकाची असल्याच े त्याींना व तथेे कायारत सिा कमाचा-याींना 
नो्ीस बिावण्यात आली असून ननयमानुसार योग्य कायावािी करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

औरांगाबाद येथील जुन्या महानगरपाशलिा िे्ातील १८ िाडाांना पाणी पुरिठा  
िरणा-या हसुाल तलािातील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(३१) * २७२९२   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिा) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद येथील िुन्या मिानगरपामलका क्षेरातील १८ वाडाांना पाणी पुरवठा 
करणा-या िसुाल तलावातील गाळ काढणेसाठी शासनाने मनपाला २ को्ी रु. हदले व 
पावसाळा सुरु िोणेपूवी गाळ काढण्याच ेकाम पुणा िोण्याची अपेक्षा व्यकत केली िोती, 
परींतु पावसाळा सरुु झाला तरीिी मनपाने गाळ काढण्याच ेकाम सुरु केले नािी, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने मनपाला हदलेली २ को्ीची रककम इतरर वापरण्याची 
परवानगी शासनाला माधगतली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच िसुाल तलावातील गाळ व्यावसानयकाींच्या माध्यमातून ववकला िात असून 
शेतकऱ् याींना मोफत गाळ देण्याच े शासनाच े िोरण असताींना, केवळ 
मिानगरपामलकेच्या िोरणामुळे शेतक-याींना गाळ ववकत घ्यावा लाग त आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने िबाबदार अधिका-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 

सन २०१३ मध्ये मा.मुख्यमींरी सिाय्यताननिीतून (दषुकाळ २०१३) िसुाल 
तलावातील गाळ काढण्यासाठी शासनाने रु.२ को्ी इतकी रककम औरींगाबाद 
मिानगर पामलकेला हदली िोती. सदर कामाच्या ननववदेची कायावािी पुणा झाली असून 
स्थायीसभेच्या मान्यतनेींतर मिानगरपामलकेमाफा त काम सुरु करण्यात येणार आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िोल्हापूर शहरातील जयांती नाल्यातून प्रदवूषत पाणी  
पांचगांगा नदीत शमसळत असल्याबाबत 

  

(३२) * २४४१८   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींचगींगा नदी प्रदषूण प्रकरणी कोल्िापूर मिानगरपामलकेचा ७६ दशलक्ष मल्रचा 
साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्प अद्यापिी पूणा झाला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) कोल्िापूर शिरातील ियींती नाल्यातून प्रदवूषत पाणी पींचगींगा नदीत ममसळत 
असल्याने सन १९९७ मध्ये प्रदषूण रोखण्याच े मा.उच्च न्यायालयाने प्रदषूण 
रोखण्याच ेमिानगरपामलकेला ननदेश हदले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पींचगींगा नदी प्रदषुणात कारणीभूत ठरत असलेले सिकारी साखर 
कारखाने व इतर औद्योधगक आस्थापनावर सुनावणी िोऊन कायावािी प्रस्ताववत 
झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, वरील कारखाने व औद्योधगक आस्थापनावर कायावािी करण्याच्या 
सूचना न्यायालयाने हदल्या आिेत काय, याबाबत सींबींधित कारखाने व आस्थापनाींवर 
आतापयांत कोणती कायावािी केली आिे, 
(५) असल्यास, मिानगरपामलकेच ेअधिकारी आणण कमाचाऱ्याींनी याकड ेदलुाक्ष केल्याने 
सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कायावािी केली िाईल असा इशारा प्रदषूण ननयींरण 
मींडळाच े प्रादेमशक अधिकारी याींनी मािे िून, २०१५ च्या पहिल्या आठवड्यात वा 
त्यासुमारास हदला आिे, िे खरे आिे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
कोल्िापूर मिानगरपामलकेकडून ७६ दशलक्ष मल्र क्षमतचेा साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्प 
कायााजन्वत करण्यात आला आिे. सद्य:जस्थतीत या प्रकल्पाद्वारे ६० दशलक्ष मल्र 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात येत आिे. 
(२) िोय. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी याधचका क्र.९७९/१९९७ मध्ये हद.२९/१/१९९८ 
अन्वये प्रदषुण रोखण्याबाबत ननदेश हदलेले आिेत. 
(३) िोय. पींचगींगा नदीच्या प्रदषूणास कारणीभूत असलेल्या सिकारी साखर कारखाने 
व इतर औद्योधगक आस्थापनाींवर मिाराषट्र प्रदषूण ननयींरण मींडळाकडून कारवाई 
प्रस्ताववत करण्यात आली आिे. 
(४) िोय. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी िनहित याधचका क्र.१८३/२०१२ मध्ये हदलेल् या 
आदेशानुसार सींबींधित आस्थापनाींवर फौिदारी दाव ेदाखल करणे, नो्ीसा देणे, बँक 
िमी घेणे व िप्त करणे इत्यादी कायावािी मिाराषट्र प्रदषूण ननयींरण मींडळाकडून 
करण्यात आली आिे. 
(५) प्रादेमशक अधिकारी, प्रदषूण ननयींरण मींडळ, कोल्िापूर याींनी मिानगरपामलका 
िद्दीतील नाल्यातून कािी प्रमाणात चालू असलेला साींडपाण्याचा ववसगा न थाींबल् यास 
फौिदारी कायावािी करण्यात येईल, असे सूधचत केले आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबईतील बेस् ट उपक्रमाला होणारा तोटा भूनन िाढण् याबाबत 
(३३) * १७३७८   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), ॲड यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई येथील बेस् ् उपक्रमाला िोणारा तो्ा भरून काढण् यासाठी तो भार 
बीएसईएसच् या वीि ग्रािकाींवर ्ाकत असल् याची बाब राज् य वीि ननयामक आयोगाने 
दाखवून हदली असून सवोच् च न् यायालयाने देखील त् यास समथान हदले आिे, तरीिी 
बेस् ्ने िी पध् दत सुरुच ठेवली असल् याच े हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने काय कायावािी केली वा करणार येत आिे, 
(३) नसल् यास, त् याची सवासािारण कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. 
बेस्् उपक्रमा माफा त ववद्युत पुरवठा व पररविन या दोन मित्वाच्या सेवा 

मुींबईकराींना पुरववल्या िातात. सुरुवातीला बेस्् उपक्रमाच्या वाितुक ववभागाची तू् 
ववद्युत ग्रािकाींच्या वीि देयकामिून वसूल करण्यास मिाराषट्र राज्य ववि ननयामक 
आयोग व ववद्युत अवपमलय प्राधिकरणाने मनाई केली िोती. सदर मनाई करण्याच्या 
आदेशाववरुध्द बेस्् प्रशासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सदर 
प्रकरणात मा.सवोच्च न्यायालयाने हद. ०८/०२/२०११ रोिी हदलेल्या आदेशानुसार 
राज्य वीि ननयामक आयोगाने, हद. १ िून, २०१२ पासून बेस्् उपक्रमाच्या वाितूक 
ववभागाची तू् ववद्युत ग्रािकाींकडून वसूल करण्याच ेआदेश हद. १६/०५/२०१२ रोिी 
हदले. 

राज्य ववि ननयामक आयोगाच्या ननणायाववरुध्द इींडडयन िॉ्ेल्स व इतर 
याींनी दाखल केलेल्या अपीलावर ववद्युत अपीलीय प्राधिकरणाने सदरिु आदेश 
रद्दबादल ठरववला व योग्य त े आदेश देण्याबाबत राज्य वीि ननयामक आयोगास   
हद. ३१/१०/२०१४ रोिी आदेशीत केले. 

ववद्युत अपीलीय प्राधिकरणाच्या ननणाय मा.सवोच्च न्यायालयाने 
हद.०८/०२/२०११ रोिी हदलेल्या आदेशाशी ववसींगत असल्यामुळे त्या ववरोिात बेस्् 
उपक्रमाने मा.सवोच्च न्यायालयात हदवाणी अिा क्र.१०४८८ दाखल केला आिे. त्यावर 
हद.०८/१२/२०१४ रोिी सुनावणी िोवून, मा.सवोच्च न्यायालयाने त्याींच्या पुढील 
आदेशापयांत बेस््ला वीि ग्रािकाींकडून “पररविन ववभाग तू् वसूली आकार” घेण्यास 
सींमती हदली आिे. त्याींच्या पुढील आदेशापयांत इतर कोणतािी ननणाय अींमलात आणू 
नये असेिी आदेश हदले आिेत. 

सद्य:जस्थतीत प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रववषठ असून, 
मा.सवोच्च न्यायालयात ननणायानींतर योग्य ती कायावािी करण्यात येईल. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण याांनी ननविदा  
िाढताना िेलेल् या गैरप्रिाराांबाबत 

(३४) * २०१०१   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई मिानगर प्र देश ववकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शासकीय ननयम 
आणण ननववदा प्रकक्रयेला डावलत रस् ते कीं रा्दार िे.कुमार याींना सरळ १८.९० को्ी 
रुपयाींच ेध् वनीरोिकाींच ेकाम हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) डॉ.बाबासािेब आींबेडकर मागाांवरील सायन रुग् णालय, ककीं ग् िसका ल-तुळपुले चौक, 
हिींदमाता उड्डाणपूल या ववववि उड्डाणपूलासाठी ध् वनीरोिकाींच ेकाम देताना ननववदा 
न काढ ता एमएमआरडीएने िे.कुमार या कीं रा्दारास काम देण्याची कारणे काय 
आिेत, 
(३) याप्रकरणी सामाजिक कायाकत े अननल गलगली याींनी एमएमआरडीए आयुक त 
यु.पी.एस. मदान याींच् याकड ेमािे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यादरम्यान लेखी तक्रारिी 
केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, या तक्रारीनुषींगाने चौकशी करण् यात आली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त् यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली आिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्नाधिन बाबी सींदभाात मािे एवप्रल, 
२०१५ मध्ये तक्रार प्राप्त झाली आिे. िे खरे आिे. पुलावरील ध्वनी प्रदषुण कमी 
करण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत हद.०७.१२.२००९ रोिी देण्यात आलेल्या 
सूचनाींच्या अनुषींगाने मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाद्वारा उड्डाणपुलावर 
ध्वनीरोिक बसववण्याच े काम िाती घेतले. याकररता कें द् शासनाच्या 
अधिपत्याखालील कें द्ीय सडक अनुसींिान सींस्था (CRRI)  याींची सल्लागार म्िणून 
ननयुकती केली. या सींस्थेने सादर केलेल्या अींदािपरकानुसार व त्याींच्या देखरेखीखाली 
ध्वनीरोिक बसववण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आिे. ध्वनीरोिक िा उड्डाणपुलाचा घ्क 
असल्याने तसेच पुल देखभाल कालाविीत असल्याने पुलाच्या कीं रा्दारास अनतररकत 
बाब म्िणून प्राधिकरण व कायाकारी सममती याींच्या मींिूरीनींतर ध्वनीरोिक 
बसववण्याच ेकाम देण्यात आले आिे. या सवा बाबीत ववहित प्रकक्रयेच े पालन मुींबई 
मिानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर करण्यात आले आिे. 

----------------- 
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निी मुांबईतील तळोजा िारागहृात तीन भ्रमण दरूध्िनी हॅडसेट सापडल्याबाबत 
  

(३५) * १६३२२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नवी मुींबईतील तळोिा कारागिृातील अींडासेलमध्ये मा.गिृ राज्यमीं्याींच्या 
भे्ीच्या अगोदर हदनाींक १५ मे, २०१५ रोिी कैद्याींकड ेतीन भ्रमण दरूध्वनी िँडसे् 
सापडले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आिेत, त्यानुसार सींबींिीताींवर कोणती कारवाई 
केली तसेच तुरुीं गाची सुरक्षा व्यवस्था सुिारण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आिे. नवी मुींबईतील तळोिा कारागिृातील 
अींडासेलमध्ये हदनाींक १४ मे २०१५ रोिी बेवारस अवस्थेत तीन भ्रमण दरूध्वनी 
िॅडसे् सापडले आिेत. 
(२) अिीक्षक, मुींबई मध्यवती कारागिृ याींच्यामाफा त चौकशी करण्यात आली आिे. 
(३) कारागिृात सापडलेले मोबाईल बींद अवस्थेत असून त्याींच्या बॅ्री फुगलेल्या 
अवस्थेत िोत्या व मोबाईल िॅडसेट्स मध्ये मसम काडा नव्ित.े सदर मोबाईल 
कोणत्यािी कैद्याकड ेसापडले असून बेवारस अवस्थेत पडलेले आढळले. 

आढळलेले मोबाईल िरी सुजस्थतीत नसले व मसम काडा ववरिीत असले 
तरीिी सदर घ्नेची सखोल चौकशी करण्यात आली सकृत दशानी िबाबदार सुरक्षा 
रक्षकाींना ननलींबबत करुन इतर कसूरदार अधिकाऱ्याींववरुध्द मशस्तभींगाची कारवाई सुरु 
करण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबईतील िाशी नािा, माहूल ि मानखुदा पररसरात एमएमआरडीएने  
बाांधलेल्या सदननिा ररकत असल्याबाबत 

(३६) * २५०१७   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाशी नाका, मािूल व मानखुदा पररसरात एमएमआरडीएने 
प्रकल्पग्रस्ताींसाठी बाींिलेल्या ६७८६ सदननका मुींबई मिानगरपामलकेकड े सन २०१२ 
मध्ये िस्ताींतरीत केल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर सदननका अद्याप ररकत असून त्या सदननकेच्या सुरक्षक्षततसेाठी 
मुींबई मिानगरपामलकेने आतापयांत कोट्याविी रुपये सुरक्षा रक्षकाींवर खचा केले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदननका ररकत रािण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
बिृन्मुींबई मिापामलकेस एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडून २०१२ मध्ये वाशी 

नाका, मािुल आरएनए रॉकलाईन, न्वर पारेख, लल्लूभाई कीं म्पाऊीं ड ववडीओकॉन 
अधथती आणण एचिी केममकल्स ्या हठकाणी एकूण ८३३६ सदननका िस्ताींतरीत 
झालेल्या आिेत. 
(२) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेस प्राप्त झालेल्या एकूण ८३३६ सदननकाींपैकी ३४९९ 
सदननकाींच ेवा्प करण्यात आले असून ४८३७ सदननका ररकत आिेत. 

बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने सदर सदननकाींच्या सुरक्षा व्यवस्थेकरीता माचा, 
२०१२ त ेिून, २०१५ पयांत एकूण रु. १३,८३,३४,७१६/- एवढा खचा केलेला आिे. 
(३) व (४) सदरच्या सदननका शिरापासून लाींब असल्यामळेु प्रकल्पग्रस् त आपल्या 
मुळच्या हठकाणावरुन सदर हठकाणी िाण्यास तयार िोत नसल्यामुळे सदरिु 
सदननका ररकत राितात. 
 
 
 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 
मुद्णपूवा सवा प्रककया मिाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आिे. 

मुद्ण: शासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई. 


