
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०६ माचच, २०१८ / फाल्गनु १५, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण मा्ं ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प पनुिचसन, 

माजी सनैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
  

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

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

  

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्पातील प्रिल्पग्रसताांच्या 
पुनिचसनासाठी देण्यात आलेल्या भूखांडािर हसताांतरण  

शुल्ि लागू िेल्याबाबत 
  

(१) *  १०९२८३   श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषिण), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताींच्या 
पनुववसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या भखूींडावर अवाजवी हसताींतरण 
शलु्क लाग ूकेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाला देण्यात येणाऱ्या या शलु्काचा भरणा प्रकल्पग्रसत 
शतेकऱ्याींना करावा लागत असल्याने त्याींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रकल्पग्रसताींना ववकससत भखूींड देण्याचे मान्य करून देखील 
ससडकोने अवाजवी पायाभतू सोयी ववकासदर लावल्याने प्रकल्पग्रसताींना भखूींड 
ववकससत करणे अशक्य झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने हसताींतरण शलु्क आणण पायाभतू सोयी ववकासदर 
रद्द करावा अशी मागणी प्रकल्पग्रसताींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मुींबई जमीन ववनीयोग (नवी मुींबई 
आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्प व तद्सींबींधधत वापर अन्वये बाधधत 
प्रकल्पग्रसताींसाठी भखूींड वा्प) (सधुाररत) ववननयम, २०१५ नसुार 
प्रकल्पग्रसताींना वा्प करण्यात आलेला भखूींड त्याींनी अन्य ववकासकास 
हसताींतरीत केल्यास उक्त ववकासकाकडून हसताींतरण शलु्क, पायाभतू सवुवधा 
ववकास शलु्क इत्यादी शलु्क आकारले जात.े मात्र प्रकल्पग्रसताींनी सवत: भखूींड 
ववकसीत केल्यास त्याींना शलु्क मा  करण्याींत आले आहे. त्यामळेु 
प्रकल्पबाधधताींचे नकुसान होण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
       प्रकल्पग्रसताींनी सवत: भखूींड ववकसीत केल्यास पायाभतू सोयी 
ववकास दर लाग ूनाही. 
(४) व (५) प्रकल्पग्रसताींनी सवत: भखूींड ववकसीत केल्यास पायाभतू सवुवधा 
ववकास शलु्क तसेच हसताींतरण शलु्क आकारण्याींत येत नसल्याने कायववाही 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील भायखळा येथील राणीबागेच्या वििासासाठी आरषित 
ठेिण्यात आलेल्या जागेचा ताबा खाजगी वििासिाने घेतल्याबाबत 

(२) *  १०४९६६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 



3 

प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.आमसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.असलम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अममत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.अब ूआजमी (मानखूदच मशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भायखळा येथील राणीबागेच्या ववकासासाठी आरक्षित ठेवण्यात 
आलेल्या जागेचा ताबा खाजगी ववकासकाने घेतल्याच े माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भायखळा येथील प्लॉ् न. ५९३ वरील १४ एकर जसमनीपकैी 
७ एकर जमीन राणीबागेच्या ववकासासाठी तर उववररत ७ एकर जमीन धगरणी 
कामगाराींसाठी घरे बाींधण्याकररता आरक्षित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राणीबागेच्या ववकासासाठी आरक्षित असणाऱ्या ७ एकर 
जसमनीचा ववकास न करता ववकासकाच्या ताब्यात देण्याची नेमकी कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, सींबींधधत ववकासकाने महानगरपासलकेकड े्ीडीआर ककीं वा रुपये 
६० को्ीींची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर १४ एकर जागेचे सींपणूव आरिण व ववकासासींदभावत व 
ववकासकाच्या ताब्यात असणारी ७ एकर जमीन महानगरपासलकेकड े परत 
घेण्याकररता शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े(३) अशी बाब नाही.  
     शासन नगरववकास ववभागाकडील ‘ई’ वॉडवच्या मींजूर ववकास 
आराखडयामध्ये ददनाींक १०.२.२००४ रोजीच्या अधधसचूनेन्वये भकूर क्र.५९३ 
िेत्र धारण करणाऱ् या जसमनीवरील वीर जजजामाता भोसले उद्यान आणण 
प्राणणसींग्रहालयाचा ववसतार या आरिणामध्ये   ेरबदल मींजूर झालेला आहे. 
त्यानसुार ननव्वळ आरक्षित िेत्राच्या ५० ्क्के २७२८४.३६ चौ.मी. जमीन 
उद्यान ववसतारासाठी आरक्षित ठेवलेली असनू उववररत ५० ्क्के िेत्र हे 
धारण उपक्रम (Retention Activity) म्हणून नामननदेसशत केलेले आहे. 
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     सदर जमीन राज्य शासनाची असनू ती मे.म तलाल इींडजसरज याींचकेड े
भाड ेकरारावर होती. शासनाच्या महसलू ववभागाकडून उद्यान ववसतारासाठी  
आरक्षित असलेल्या िेत्राचा ताबा ददनाींक ७.१.२०१७ रोजी महानगरपासलकेस 
देणेत आलेला आहे. 
(४) मे. म तलाल इींडजसरज याींनी हसताींतरणाच्या कायववाहीस आिेप घेवनू  
यासींदभावने मा.उच्च न्यायालयामध्ये रर् याधचका क्र.२९८२/२०१६ दाखल 
केलेली आहे. तसेच महानगरपासलकेकड े वासतवुवशारद याींचेमा व त 
हसताींतरणीय ववकास हक्क (द्डीआर) समळणेसाठी अजव केलेला आहे.  सध्या 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(५) व (६) ववकास योजनेमध्ये उद्यान ववसतारासाठी आरक्षित असलेल्या 
िेत्राचा ताबा महानगरपासलकेने घेतलेला आहे. सबब त्याव्यनतररक्त 
ववकासकाकड ेताब्यात असलेले िेत्र परत घेण्याची बाब उद्् ावत नाही. 

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

दादर (मुांबई) येथील छाप्रा ि मोहसीन इमारतीच्या पुनविचिासात 
नागररिाांची झालेली फसिणूि 

  

(३) *  ११०११९   श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींबई) आर. के. वदै्य मागव येथील छाप्रा व मोहसीन इमारतीच्या  
पनुवववकासासाठी ववकासक मे. शभु इीं्रप्रायजेस याींना सन २००८ मध्ये वव. 
नन. नन. ३३(७) अींतगवत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होत ेपरींत ूसदर 
पनुवववकासाचे काम ४  त े५ वर्ावपासनू अधवव् जसथतीत असनू रदहवाश्याींनी 
याबाबत शासनाकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाकडून भाडकेरू / रदहवाश्याींना पयावयी जागेसाठी भाड े
देऊन इमारत ररकामी करून घेण्यात आली होती, परींत ुमागील ४ वर्ावपासनू 
ववकासकाने पयावयी जागेसाठी देण्यात येणारे भाडहेी देणे बींद केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे, तद्नसुार पनुवववकासाचे काम पणूव करण्याबाबत कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.      
(३) दादर-पजश्चम येथील प्लाझा ससनेमा समोरील छाप्रा व मोहससन 
इमारतीींचे पनुवववकासाचे काम ववकासकाींने अधवव् अवसथेत सोडलेले आहे, दह 
वसतजुसथती आहे.  
     याबाबत भाडकेरु / रदहवाशी व ववकासक याींची सींयकु्त बठैक मखु्य 
अधधकारी / दवुप ु मींडळ याींनी दद.२३.०५.२०१६ रोजी मा.आमदार श्री.सदा 
सरवणकर याींच्या उपजसथतीत पार पाडली. त्यावेळी ववकासकाचे प्रनतननधी 
याींनी असे साींधगतले की, ननधी अभावी त्याींचे काम बींद आहे व लवकरच 
उपाययोजना करुन काम सरुु करण्यात येईल. 
     म्हाडाने अशाच प्रकारच्या बींद पडलेल्या पनुवववकास प्रकल्पासाठी व 
धोरण ननजश्चत करण्यासाठी दद.०२.११.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास 
प्रसताव सादर केला असनू प्रसतावामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन 
म्हाडाने मालमत्ता म्हाड अधधननयम १९७६ प्रकरण ५ कलम ४१ मधील 
तरतदूीनसुार भसूींपाददत करुन, उववररत काम पणूव करण्याची तरतदू केलेली 
आहे. सदरचा प्रसताव शासन सतरावर ववचाराधीन आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) येथे ईडू अनच िन्सल्टन्सी या िां पनीने  
हजारो लोिाांची िेलेली फसिणूि 

  

(४) *  ११३३६५   श्री.सदानांद चहाहाण (धचपळूण), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), 
श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.मशिाजीराि िर्ड चले (राहुरी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे ईडू अनव कन्सल््न्सी या कीं पनीने 
जादहरातीद्वारे घरबसल्या पसेै कमाववण्याची सकीम बाजारात आणून येथील 
हजारो लोकाींची समुारे ५० को्ी रुपयाींची  सवणकू केल्याचे ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या धचपळूण येथील कायावलयावर छापा ्ाकून 
श्री.रववककरण ब्ू नामक व्यवसथापकाला अ्क करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे व तद्नसुार लोकाींची  सवणकू करणाऱ्या सींबधीत 
कीं पनीववरोधात कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर गुींतवणूक करणाऱ्या लोकाींना 
त्याींची रक्कम समळवनू देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे ईडू अनव 
कन्सल््न्सी या कीं पनीने जाहीराती द्वारे घर बसल्या पसैे कमववण्याची 
सकीम बाजारात आणून ददनाींक १३.२.२०१८ रोजी पयवत या कीं पनीने १९ 
लोकाींची एकूण रूपये २४,०२,७४९/- इतक्या रक्कमेची  सवणूक केल्याच े
ननदशवनास आले आहे. तसेच सदर कीं पनीचे कायावलय सील करून कीं पनीचा 
प्रोप्राय्र श्री.रववककरण लक्ष्मीपती ब्ुला यास ददनाींक ११.१.२०१८ रोजी अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(३)  सदर प्रकरणी एका आरोपीववरूद्ध धचपळूण पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. 
११/२०१८, भा.दीं.वव.सीं. कलम ४०६,४०९,४२०,४६५,४६८,४७१, माहीती तींत्रज्ञान 
अधधननयम कलम ६६(ड) सह द प्राईज धच्स ॲण्ड मनी सक्युवलेशन जसकम्स 
(बॅनन ींग) ॲक्् १९७८ च ेकलम ४,५ प्रमाणे दाखल करून त्या आरोपीस अ्क 
करण्यात  आली असनू गनु्हा तपासावर आहे.      
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर महानगरपामलिेच्या अांदाजप्िात तरतूद नसतानाही 
बनािट सह्या िरुन िेलेला गैरहायिहार 

(५) *  १०६८५०   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर महानगरपासलकेच्या अींदाजपत्रकात तरतदू नसतानाही कामे 
केल्याचे दाखवनू व अधधकाऱ्याींच्या बनाव् सह्या करुन पथददव्याींच्या 
कामाींची समुारे ४० लाख रुपयाींची बनाव् देयके ठेकेदार व काही 
अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने काढून मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार करण्यात 
आल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसूार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अहमदनगर महानगरपासलकेच्या ववद्यतु 
ववभागामा व त करण्यात आलले्या कामाींसाठी अींदाजपत्रकात केलले्या 
तरतदुीतनू देयके अदा करण्यात आली आहेत. तथावप, या कामाींमध्ये 
गरैव्यवहार झाला असल्याचे महानगरपासलकेमा व त करण्यात आलेल्या 
प्राथसमक चौकशीत सपष् झाले आहे. 
(२) या प्रकरणी महानगरपासलकेमा व त प्राथसमक चौकशी करण्यात आली 
असनू, चौकशीत अधधकारी/ कमवचारी व ठेकेदार दोर्ी आढळून आले आहेत. 
     या प्रकरणातील सींबींधधत प्रभारी उपायकु्त याींना शासनसतरावरुन 
ननलींबबत करण्यात आले असनू, त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी प्रसताववत 
करण्यात आली आहे. 
     महानगरपासलकेचे मखु्य लेखाधधकारी याींच्याववरुध्द ववत्त ववभागामा व त 
कारवाई करण्यात येत आहे. 
     प्रसततु प्रकरणाशी सींबींधधत, महानगरपासलकेच े ०२ अधधकारी व ०१ 
कमवचारी याींना महानगरपासलकेमा व त ननलींबबत करण्यात आले असनू, त्याींची 
ववभागीय चौकशी प्रसताववत करण्यात आली आहे. 
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     सींबींधधत ठेकेदारास काळ्या यादीत ्ाकणे व त्याची नोंदणी रद्द 
करणेबाबत महानगरपासलकेमा व त कायववाही प्रसताववत करण्यात आलेली आहे. 
     या प्रकरणातील महानगरपासलकेच्या सींबींधधत अधधकारी/कमवचारी व 
ठेकेदार याींचेववरुध्द महानगरपासलकेमा व त  ौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर (श्ज.सोलापूर) शहराला पाणी पुरिठा िरणाऱ्या उजनी 
जलिाहहनीला जोड देिून पाणीपुरिठा िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(६) *  १११४८६   िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू (जज.सोलापरू) शहराला पाणीपरुवठा करणाऱ्या उजनी 
जलवादहनीला ७ दठकाणी जोड देवनू त्या दठकाणावरुन इतर दठकाणी पाणी 
परुवठा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जलवादहनीतील पाणी कमी होत असल्याने त्याचा 
पररणाम ववतरण व्यवसथेवर होत असनू जुळे सोलापरू, आददत्यनगर,ववडी 
घरकूल पररसरातील पाण्याच्या ्ाकीत पाणी पोहचत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, थे् जलवादहनेतनू पाणीपरुवठा ववतरण व्यवसथेत जोड देणे 
हा दखलपात्र गनु्हा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अशा प्रकारचे जोड 
देणाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सन १९९२ मध्ये महानगरपासलकेच्या हद्दीत वाढ झाल्याने नव्याने 
समाववष्  झालेल्या गावाींना पाणीपरुवठा करण्यासाठी सन १९९८ नींतर ७ 
दठकाणी मखु्य जलवादहनीला जोड देण्यात आले आहेत, ही वसतजुसथती आहे. 
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(२) • सोलापरू शहराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी उजनी जलाशयातनू ११० 
कक.मी. ची मखु्य जलवादहनी ्ाकून त्याद्वारे वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा 
केला जातो. 
• जुळे सोलापरू, आददत्यनगर, ववडी घरकुल ही गाींवे या मखु्य 
जलवादहनीच्या शवे्च्या ्ोकाला असनू हद्दवाढीमळेु नव्याने समाववष् 
झालेली गाींवे या भागाच्या वरील बाजूस आहेत. 
• जोड देऊन या गावाींना पाणीपरुवठा केल्याने जुळे सोलापरू, आददत्यनगर, 
ववडी घरकुल या पररसराला पवूीइतक्या पणूव दाबाने पाणी समळत नाही व 
तथेील पाण्याचे जलकुीं भ पणूवपणे भरण्यास ववलींब होतो, ही वसतजुसथती आहे. 
(३) ज्या शासकीय यींत्रणेची जलवादहनी आहे, त्या यींत्रणेच्या परवानगीसशवाय 
जोड देणे, हा गनु्हा ठरतो. याप्रकरणी सदर मखु्यवादहनी ही सोलापरू 
महानगरपासलकेच्याच मालकीची असनू सिम प्राधधकाऱ्याींच्या मींजूरीने, 
हद्दवाढीमळेु नव्याने समववष् झालेल्या गावातील नागररकाींना पाणीपरुवठा 
करण्याच्या हेतनेू हे जोड ददले गेले आहेत. 
(४) व (५) • कायववाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
• मात्र हद्दवाढ झाल्याने समाववष् झालेल्या गावात सध्या मखु्य जलवादहनी, 
उपजलवादहनी अशा जलवादहन्याींद्वारे पाणीपरुवठा होतो. 
• सोलापरू शहरातील ववतरण व्यवसथा बळक्ीकरणासाठी अमतृ 
असभयानातनू मींजूर पाणीपरुवठा प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
• त्यामधून, या भागात जलकुीं भ बाींधणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे 
जलकुीं भ बाींधून पणूव झाल्यावर पाण्याच ेयोग्य ननयोजन करुन जुळे सोलापरू, 
आददत्यनगर, ववडी घरकुल या पररसराला अधधक दाबाने पाणीपरुवठा करणे 
शक्य होणार आहे. 
• तसेच, सोलापरू शहराच्या पाणीपरुवठ्याचा सत्रोत अधधक सिम 
करण्यासाठी उजनी धरणावरून अनतररक्त पाईपलाईन ्ाकण्याचा प्रकल्प 
प्रसताववत आहे. 

 
----------------- 
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िळिा (श्ज.ठाणे) येथील खाडी शजेारील सहाहे क्र.४२५ या  
जागेचा गैरिापर िेल्याबाबत 

  

(७) *  १०५५५३   श्री.सरदार तारामस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (जज.ठाणे) येथील सव्हे क्र.४२५ या खाडी शजेारील जागेचा ७/१२ 
शासनाच्या नावावर असनू, सध्या ही जागा मेरर्ाईम बोडावच्या ताब्यात 
असतानाही या जागेत अनेक प्रकारची बेकायदेशीर बाींधकाम े करण्यात 
आल्याबद्दल मनोहर सगुदरे या सामाजजक कायवकत्यावने परुाव्याींसह लेखी 
तक्रार जजल्हाधधकारी, तहससलदार, आयकु्त, महानगरपासलका याींचकेड ेददनाींक 
१० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहससलदार अधधक पा्ील याींच्या आदेशाने सकव ल अधधकारी 
जाधव व तलाठी शडेगे याींनी प्राप्त तक्रारीनसुार केलेल्या पींचनाम्यामध्ये 
शासनाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण सरुु असनू तसा अहवाल 
तहससलदार व सकव ल अधधकारी याींनी महानगरपासलका व जजल्हाधधकारी याींना 
पाठववल्याने या सवव भमूाक याींवर नतवराींची कत्तल करुन मोठ्या प्रमाणात 
बेकायदेशीर बाींधकाम केल्याप्रकरणी गनु्हा दाखल करण्याची मागणी मनोहर 
सगुदरे याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकड े केलेल्या तक्रारीत नमदू केलेल्या प्रमखु बाबी 
कोणत्या तसेच तहससलदार व सकव ल अधधकारी याींनी शासनास सादर केलेल्या 
अहवालामध्ये पींचनाम्यात आढळलेल्या कोणत्या बेकायदेशीर गोष्ीींचा उल्लखे 
केलेला आहे, 
(४) असल्यास, तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारी व त्यानरु्ींगाने शासनास प्राप्त 
झालेल्या अहवालानसुार बेकायदेशीर बाींधकामाववरोधात तसेच त े करणाऱ्या 
भमूाक याींना सहकायव करणाऱ्या मेरर्ाईम बोडावच्या सींबींधीत 
अधधकाऱ्याींववरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     सव्हे क्रमाींक ४२५ मधील खाडी शजेारील जागा ही ७/१२ उताऱ्यावर 
महाराषर मेरी्ाईम बोडावच्या नावावर नाही. तथावप सदर जागा अींतगवत जल 
वाहतकूीचा ननणवय लागेपयतं कुणासही देता येणार नाही अशी नोंद आहे. 
(२) होय. 
(३) १) सोमनाथ चाळ व गाळे तसेच इतर अनधधकृत बाींधकाम त्वरीत 
कायववाही करुन पाडण्यात यावी. 
     २) नतवराींच्या झाडाींची कत्तल व भरणी ताबडतोब थाींबवनू सींबींधधत 
व्यक्तीवर गनु्हे दाखल करावेत. 
(४) ववर्याींकीत जागेत काींदळवनाचे नकुसान करुन सपा्ीकरण केल्याप्रकरणी 
श्री.हक्काराम चेनाजी सोहल व इतर १ याींच्याववरुध्द पयाववरण सींरिण 
अधधननयम १९८६ च्या कलम १५ १९ अन्वये सथाननक पोलीस स्ेशन कळवा 
येथे गनु्हा रजजस्र क्रमाींक II-१/१८, ददनाींक ०९.०१.२०१८ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
     श्री.सखुदरे याींचे अजावत बोडावच्या अधधकाऱ्याींबाबत तक्रार नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

-----------------  
धामणे (ता.खेड, श्ज.पुणे) या गािातील युितीचा खनू िेल्याबाबत 

  

(८) *  ११०९९६   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणे (ता.खेड, जज.पणेु) या गावातील कु.कोमल शाींताराम कोळेकर या 
१७ वर्ीय बेपत्ता यवुतीच्या डोक्यात दगड घालनू ननववस्र करून नतचा खून 
केल्याची घ्ना ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अल्पवयीन यवुतीच्या खुनाबाबत दोन मदहने उल्ूनही 
सथाननक पोसलसाींना गनु्हेगाराींचा शोध लागला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, हत्येमधील गनु्हेगाराींना ववनाववलींब शोधून त्याच्याींवर 
भा.द.वव. कलमानसुार कारवाई करण्यासाठी सिम अधधकाऱ् यामा व त ववशरे् 
तपासणी मोदहम राबवावी याकररता सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेलेखी पत्राद्वारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सथाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने हत्येतील 
गनु्हेगाराींना शोधून त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) क यावदीने ददलेल्या तक्रारी नसुार गनु्ह्याच्या तपासासाठी लागणा-या सवव 
उपाययोजना करून अज्ञात गनु्हेगारास शोधण्याचे काम पोलीसा मा व त सरुू 
आहे.  
(३) होय. 
(४) क यावददने ददलेल्या अज्ञात आरोपीबाबत चाकण पोलीस स्ेशन येथे ग ुर 
नीं १२१८/२०१७ भादवव कलम ३६३ प्रमाणे गनु्हा नोंदववण्यात येऊन ३०२,२०१ 
भा द वव व बाल लैंधगक अत्याचार प्रनतबींध अधधननयम कलम ४, ६ प्रमाणे 
वाढीव कलम लावण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मसांदखेडराजा (श्ज.बुलढाणा) शहरातील नगर परीर्द प्राथममि  
शाळेतील मशषििेचा िेलेला खनू 

(९) *  १०६४९१   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मस ांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सस ींदखेडराजा (जज.बलुढाणा) शहरातील नगर परीर्द प्राथसमक शाळेतील 
सशक्षिका सलुभा सरोदे दहचा गळा धचरून नतच्या पतीने खून केल्याची घ्ना 
ददनाींक १० डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सशक्षिकेच्या पतीला अ्क करून कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) क यावदीने ददलेल्या तक्रारी नसुार सस ींदखेडराजा पोलीस स्ेशन येथे अ प 
क्र २२९/२०१७ कलम ३०२, ३२४, ४५२, ४४९, ४५०, ४९८ (अ) भादवव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करून सींबींधधत आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. 
त्याप्रमाणे आरोपी ववरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल केले असनू 
सद्यजसथतीत गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परळी िैजनाथ (श्ज.बीड) येथील िैद्यनाथ सहिारी साखर िारखान्यात 
सफोट होऊन सात िामगाराांचा झालेला मतृ्यु 

(१०) *  १०६१८६   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.श्जतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळी वजैनाथ (जज.बीड) येथील वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात 
उसाच्या रसाच्या ्ाकीचा स ो् होऊन सात कामगाराींचा मतृ्य ु झाल्याची 
घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर ्ाकीची देखभाल व्यवसथापनाने केलेली नसल्याने व 
सदर ्ाकीची तपासणी प्राधधकृत सिम व्यक्तीींकडून करण्यात न आल्याने 
सदर घ्ना घडली आहे, तसेच सदर कारखान्याचे सन २०१६ पासनू 
ननरीिणही झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार दोर्ी व्यवसथापनावर, सींचालक मींडळावर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना सल., 
पाींगरी, ता. परळी वजैनाथ, जज. बीड या कारखान्यात दद. ०८/१२/२०१७ रोजी 
अींदाजे दपुारी ३.०० वा. इव्हॅपोरे्र बॉडी क्रीं . १ च ेवा  गळती दरुूसतीचे काम 
झाल्यानींतर सदरील बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग अचानक ननघनू बॉ्म प्ले् 
जसमनीवर पडल्यामळेु व यातील गरम उसाच्या रसामळेु सात कामगाराींचा 
मतृ्य ूझाला हे खरे आहे. 
(२) सदर इव्हॅपोरे्र बॉडी क्रीं . १ ही पे्रशर व्हेसल नसल्याने प्राधधकृत सिम 
व्यक्तीकडून तपासणी करून घेण्याची तरतदू ननयमामध्ये नाही. तरी सदु्धा 
कारखाना व्यवसथापनाकडून इव्हॅपोरे्र बॉडी क्रीं . १ ची Ultrasonic testing 
ही प्राधधकृत सिम व्यक्तीकडून दद. ०३/१२/२०१७ रोजी करण्यात आली होती. 
तसेच व्यवसथापनाने दद. ०७/११/२०१७ रोजी सदर इव्हॅपोरे्र बॉडीच्या 
कॅलेंडियाचे हायिॉसलक ्ेस्ीींग ४५ Lbs प्रेशरवर केलेली होती व ०८/११/२०१७ 
रोजी सदर इव्हॅपोरे्र बॉडीच्या वरील मॅनहोलपयतं बॉडी पाण्याने भरून 
Leak ्ेस् घेतली होती. सदर ्ाकीच ेबॉ्म प्ले् च ेवेल्डीींग हे Corrosion, 
erosion मळेु तसेच २००७ पासनू ही बॉडी वापरात असल्याने कमकुवत 
झाल्याने तु् ले व त्यामळेु ही घ्ना घडली. 
     सींचालनालयामध्ये कारखाने ननरीिणासाठी CIA (Centralized 
Inspection Agency) पदधत चाल ुअसल्याने, त्याअींतगवत कारखान्याचे नाव 
वा्प झाल्यासच अधधका-यास ननरीिण करता येत.े ददनाींक २५/०७/२०१६ 
रोजी CIA अींतगवत या कारखान्याच े नाव ननरीिणासाठी आले होत.े परींत ु
त्यावेळी गळीताचा हींगाम नसल्याने कारखाना बींद होता व त्यामळेु ननरीिण 
करता आले नाही. 
(३) सदर प्रकरणी औद्योधगक सरुिा व आरोग्य सींचालनालय, औरींगाबाद 
मा व त चौकशी करण्यात आली. चौकशीत असे आढळून आले की, सदर 
इव्हॅपोरे्र बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग हे Corrosion, erosion मळेु तसेच 
२००७ पासनू बॉडी वापरात असल्याने कमकुवत झाल्याने तु् ले. 
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     याबाबत कारखान्याचे भोगव्ादार श्री.नामदेवराव आघाव याींचेवर 
कारखाने अधधननयम १९४८ चे कलम ७-अ(२)(अ) च्या भींगाबाबत मा.मखु्य 
न्यायदींडाधधकारी, बीड याींचे न्यायालयात (ख्ला क्रीं . २५६४/२०१७) दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला शहरातील शासनाच्या मालिाचा भूखांड  
बळिाविण्याचा िेलेला प्रयत्न 

  

(११) *  १०५८७५   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूच), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),  
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.असलम शेख (मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शहरातील सश् क्र.३७-बी, प्लॉ् नीं.१२१/१ व १ अ हे भखूींड 
शासनाच्या मालकीच े असताना या भखूींडाींच्या कागदपत्रात तालकुा 
भमूीअसभलेख ववभागातील अधधकारी व कमवचाऱ्याींच्या सींगनमताने गजराज 
गदुडमल मारवाडी याींच्या नावे ऑनलाईन नोंद घेऊन रुपये २० को्ीींपिेा 
अधधक ककींमतीचा भखूींड बळकाववण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भमूीअसभलेख 
ववभागाचे सींचालक बी.डी.काळे व अन्य तीन कमवचारी तसेच भमूीअसभलेख 
ववभागाचे जजल्हा अधीिक अजय कुलकणी व उपअधीिक योगेश कुलकणी 
इ. कमवचारी व अधधकाऱ्याींववरुध्द आधथवक गनु्हे शाखा, अकोला याींचेकड ेलखेी 
तक्रार नोंदववण्यात आल्याची बाब ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या 
समुारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गनु्ह्याचा तपास पणूव झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासाच े ननषकर्व काय आहेत व तद्नसुार शासनाच्या 
भमूीअसभलेख तसेच अन्य ववभागातील दोर्ी कमवचारी/अधधकाऱ्याींबरोबर 
बाहेरील व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) अकोला भसूमअसभलेख कायावलयातील 
असभलेखामध्ये सश् नीं. ३७ बी, प्लॉ् नीं. १२१/ पकैी िेत्र ळ ३७१७.१७ चौरस 
मी्रची हसतसलखीत आखीव पबत्रका नसताना अज्ञात इसम व त्याींच े
कायावलयातील अज्ञात कमवचारी याींनी उपअधीिक भसूमअसभलेख कायावलयातील 
सींगणकामध्ये वरील मालमत्तचेी गजराज गदुडमल मारवाडी याींच्या नावाने 
बनाव् मालमत्ता- पत्रक तयार केली अशी उपअधीिक, भसूमअसभलेख याींनी 
केलेल्या तक्रारीवरून सदर प्रकरणी २ आरोपी व भमूीअसभलेख अकोला 
 कायावलयातील अज्ञात कमवचारी व अज्ञात इसमाववरोधात सस्ी कोतवाली, 
पोलीस स्ेशन अकोला येथे अप.क्र. २२०/१७ कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२० (ब) भादींवव सह कलम ६५ आय.्ी. ॲक्् २००० अन्वये गनु्हा दाखल 
करून सदर गनु्हा पढुील तपासासाठी आधथवक गनु्हे शाखकेड े हसताींतरीत 
करण्यात आला आहे. गनु्हा तपासावर आहे. 
     बनाव् मालमत्ता पत्रकावरील नाव असलेल्या व्यक्तीचा मलुगा व नात ू
याींना अ्क केली आहे. उपअधीिक, भमूीअसभलेख कायावलयातील ३ 
सींगणकाच्या हाडव डडसक जप्त करून तपासणी कामी न्यायवजै्ञाननक 
प्रयोगशाळा धींतोली, नागपरू येथे पाठववण्यात आली आहेत.  
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौ.नतलोट (मोहूळिाडी) (ता.देिगड, श्ज.मसांधुदगूच) येथील जुन्या जेट्टीच्या 

दरुुसतीिरीता हदलेल्या ननधीचा गैरिापर झाल्याबाबत 
(१२) *  १०८३५१   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माश्जिडा), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ. नतलो् (मोहूळवाडी) (ता.देवगड, जज.सस ींधुदगूव) येथील जुन्या जेट्टीची 
दरुुसती करणेबाबत पतन असभयींता, सस ींधूदगूव पतन ववभाग, कुडाळ याींनी 
त्याींच्या ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये रुपये २०.६९ लि 
इतक्या खचावच्या बाींधकामास प्रशासकीय मींजूरी ददलेली होती, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर काम न करता सींबींधधत ठेकेदार व सरपींचाींची खो्ी सही 
करुन तसे कागदपत्र सहायक पतन असभयींता देवगड उपववभाग, सस ींधुदगूव 
याींना सादर करुन त्या कामाऐवजी सदरचा ननधी नतलो् आींबेरी येथे  ीश 
प्लॅं् व रॅम्प तयार करुन ननवारा शडे बाींधण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर आधथवक गरैव्यवहाराची चौकशी करुन सींबींधधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, नतलो् मोहुळवाडी (आींबेरी) येथील 
जेट्टीची दरुुसती करणे (ता.देवगड, जज.सस ींधदुगुव) कामाला जजल्हाधधकारी तथा 
सदसय सधचव, जजल्हा ननयोजन ससमती, सस ींधुदगुव याींचे पत्र दद.१५.१२.२०१५ 
अन्वये रु.२०.६९ लि इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मींजूरी ददली असनू पत्तन 
असभयींता, सस ींधुदगुव पत्तन ववभाग कुडाळ याींचे पत्र दद.२८.१०.२०१५ अन्वये 
रु.२०.६९ लि इतक्या रक्कमेस ताींबत्रक मान्यता ददली आहे. 
(२) हे खरे नाही, नतलो् मोहुळवाडी (आींबेरी) येथील जटे्टीची दरुुसती करणे या 
कामास जजल्हाधधकारी तथा सदसय सधचव, जजल्हा ननयोजन ससमती, सस ींधुदगुव 
याींनी सवतींत्र मान्यता ददली असनू, सदर प्रशासकीय मान्यतनेसुार काम 
भौनतकदृष्या पणूव करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दौंड (ता.दौंड, श्ज.पुणे) येथील माहहती अधधिार िायचित्याचने 
आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१३) *  ११३३२०   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) दौंड (ता.दौंड, जज.पणेु) येथे काही लोकाींच्या त्रासाला कीं ्ाळून ननसार शखे 
या मादहती अधधकार कायवकत्यावने राहत्या घरात गळ ास घेऊन आत्महत्या 
केल्याची घ्ना ददनाींक १  ेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आत्महत्या करण्यापवूी ननसार शखे याींनी सवतःचा एक 
जव्हडीओ देखील सोशल समडीयावर ्ाकल्याचे उघड झाल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मशीद व मदरसा याची मादहती मागवल्याने याच पररसरातील 
११ लोकाींनी वारींवार त्रास देत असल्याची तक्रार आत्महत्या करणाऱ्या ननसार 
शखे याींनी यापवूी देखील पोलीस अधीिक पणेु ग्रामीण व पोलीस ननरीिक 
दौंड पोलीस स्ेशन याींचकेड े करून देखील त्याींना कोणतीही मदत झाली 
नसल्याचा उल्लेख सदर जव्हडीओ मध्ये केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अजवदार ननसार शखे याींचा अजव पोलीस अधीिक, पणेु ग्रामीण याींच्या 
कायावलयात दद.३०.८.२०१७ रोजी प्राप्त झाला आहे. तसेच त्या अजावची एक 
प्रत दौंड पोलीस स्ेशन येथे प्राप्त झाली आहे. सदर अजावच्या अनरु्ींगाने 
धमावदाय आयकु्त, पणेु याींच्याकडून अहवाल मागववला आहे. तसेच सदर 
अजावतील गरैअजवदार याींचेवर दद.१५.१२.२०१७ रोजी सी.आर.पी.सी. १०७ प्रमाणे 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे 
(४) सदर घ्नेबाबत ११ आरोपीववरुध्द दौंड पोलीस स्ेशन येथे ग.ुर.नीं. 
८०/२०१८ भा.द.वव. कलम ३०६, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गनु्ह्यातील सवव आरोपीींना मा.न्यायालयाने अ्कपवूव जामीन 
मींजूर केला आहे. गनु्ह्याचा पढुील तपास सरुु आहे.      
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाड (श्ज.रायगड) येथील िारखान्यामध्ये प्रनतबांधात्मि पदाथाचची 
िामगाराांिडून विक्रा िेली जात असल्याबाबत 

  

(१४) *  ११२०१०   श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) येथील एका मान्यताप्राप्त कारखान्यामध्ये अींमली 
पदाथवववरोधी पथकाने घातलेल्या धाडीमध्ये इपीिीन या पदाथावपासनू ननमावण 
होणाऱ् या प्रनतबींधात्मक पदाथावची कारखान्यातील कामगाराींकडून ववक्री 
करण्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महाड औद्योधगक वसाहतीमधील गत ७ वर्ावमध्ये रायरीसवर 
केसमकल, रोहन केसमकल या दोन कीं पन्यामधील करण्यात येणाऱ् या 
उत्पादनादरम्यान अींमली पदाथवववरोधी पथकाकडून रासायननक पदाथावची 
ननसमवती व ववक्री बेकायदेशीरपणे केल्याबाबत सदर कीं पनीींवर कारवाई 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अशा प्रकारे बेकायदेशीर ववक्री करणा-या सदर कीं पन्यासोबत 
अन्य कीं पन्याची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार पढेु कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो हे खरे आहे. तथावप सदरील कारवाई पोलीस 
ठाणे महाड याींनी केली नसनू कें द्र शासनाच्या नारको्ीक्स कीं रोल ब्यरुो याींनी 
केली आहे. त्याींनी सदरील गनु्हा रजज. नीं. ०१/२०१८ एनडीपीएस ॲक्् कलम 
१९८५ नसुार दाखल केला आहे. 
(२), (३) व (४) होय सदरील दोन्ही प्रकरणी कें द्र शासनाच्या नारको्ीक्स 
कीं रोल ब्यरुोने अनकु्रमे सन २०१० व सन २०११ मध्ये कारवाई केली असनू 
सध्या दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपामलिेच्या रूग्णालायाांमध्ये िालबाह्य  
झालेली और्धे रूग्णाांना देण्यात आल्याबाबत 

  

(१५) *  ११३१९५   श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरामध्ये डेंग्यचू्या साथीने अनेक रूग्ण आजारी असताना 
महानगरपासलकेच्या रूग्णालायाींमध्ये माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान कालबाह्य और्धे रूग्णाींना देण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पणेु महानगरपासलकेच्या प्रभारी आरोग्य अधधकारी याींनी 
महानगरपासलका रूग्णालायाींना कालबाह्य और्धे देणाऱ्या व और्धे 
परुववणाऱ्या ठेकेदाराींवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणेु महानगरपासलकेत ननयसमत आरोग्य अधधकारी व ररक्त 
असलेली डॉक््राींची व कमवचाऱ्याींची पदे अद्यापही भरलेली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पणेु महानगरपासलकेच्या डॉ.राजीव गाींधी 
रूग्णालयातील कु्ूींब कल्याण ववभागामा व त वा्प करण्यात येणाऱ्या 
लोहयकु्त गोळ्या मदुतबाह्य असल्याचे आढळून आले हे खरे आहे. 
     अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी सव.राजीव गाींधी 
रूग्णालय येथे सदर घ्नेच्या अनरु्ींगाने दद.१४.११.२०१७ रोजी भे्  ददली 
होती. 
     मदुतबाह्य झालेल्या लोहयकु्त गोळ्याींच्या सरीप्सचा सवतींत्रपणे साठा 
करण्यात आला होता.  त्यामळेु सदरच्या गोळ्याींचे वा्प करण्यात आलेले 
नव्हत.े 
     सदर रूग्णालयातील सींबींधीत कमवचाऱ्याींची चौकशी करण्यात आलेली 
असनू मदुतबाह्य झालेल्या गोळ्याींचे वा्प करण्यात आलेले नसल्यामळेु 
त्याींच्या ववरूध्द कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
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(३) व (४) आरोग्य अधधकारी, वदै्यकीय अधधकारी व कमवचाऱ्याींची ररक्त पदे 
भरण्याची कायववाही सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

”पद्माित” धच्पटाच्या धच्ीिरणाच ेशासनाला देय असलेले शुल्ि 
भन्साळी प्रोडक्शन्सिडून िसूल िरणेबाबत 

  

(१६) *  ११२३६३   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्ह्यातील पन्हाळा येथील मसाई पठार येथे भन्साळी 
प्रोडक्शन्सने “पद्मावत (आधीचे नाव ‘पद्मावती’)” या धचत्रप्ाचे २० ददवस 
धचत्रीकरण केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या धचत्रीकरणासाठी ननयमानसुार शासनाला देय असलेल्या 
एकूण १ लाख ९१ हजार ४५८ रुपयाींच्या शलु्कापकैी १ लाख ६२ हजार ७४२ 
रुपयाींचे शलु्क या धचत्रप्ाच्या ननमावत्याने भरले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस, वन ववभाग आणण जजल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींनी 
धचत्रीकरणासाठी अनमुती देण्यापवूी सींबधधत व्यक्ती आणण सींसथा याींच्याकडून 
धचत्रीकरणासाठी अनमुती घेण्याची अ् घातली असतानाही अ् पाळण्यात 
आली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून शासनाचा महसलू बडुववणाऱ्या आणण 
शासनाच्या अ्ीींचे पालन न करता शासनाची  सवणूक करणाऱ्या सींबधधत 
प्रोडक्शनवर कारवाई करून उववररत शलु्क वसलू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली (श्ज.साांगली) शहरात दवुर्त वपण्याच्या पाण्याचा  
पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(१७) *  ११०२७४   श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली (जज.साींगली) शहरातील रामनगर, गावभाग, पा्णे प्लॉ्, गवळी 
गल्ली, खणभाग आदद गावात व शहराच्या पजश्चम पररसरात बऱ्याच 
ददवसापासनू गाींडुळ व अळयासमधश्रत वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा होत 
असल्याने नागररकाींना मोठया प्रमाणात दवूर्त पाण्यापासनू ववववध रोगाची 
लागण झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामा व त चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार शहरातील नागररकाींना सवच्छ, 
शधु्द व परेुसे पाणी समळावे याकररता शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र शासन परुसकृत UIDSSMT योजनेंतगवत 
्ाकण्यात आलेल्या पाईपलाईनच्या कामाची चाचणी करीत असताींना साींगली 
शहरातील वखारभाग येथील बत्रमतुी धथय्रजवळ सदर पाईपलाईनच्या  
जॉईं्मध्ये असलेल्या कपसलींगमधील रबरी गॅसके् खराब झाल्यामळेु बाहेरील 
ग्ारीचे पाणी या पाईपलाईनमध्ये गेल्याने शहरातील काही भागात ददनाींक 
१५/११/२०१७ रोजी दवुर्त पाण्याचा परुवठा झाला, हे खरे आहे. 
• तथावप, या कालावधीत दवुर्त पाण्यामळेु कोणत्याही जलजन्य आजाराचा 
प्रादभुावव शहरात झाला नसल्याचे महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
(२) पाईपलाईन चाचणीच े काम सरुु करण्यापवूी वपण्याच्या पाण्यासींबींधी 
आवश्यक दिता घेण्याबाबत महानगरपासलकेकडून प्रसारमाध्यमाींद्वारे 
नागररकाींना जाहीर आवाहन करण्यात आले होत.े 
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• दवुर्त पाणीपरुवठा होत असल्याबाबत नागररकाींच्या तक्रारीवरुन सदर 
चाचणीचे काम ताबडतोब थाींबववण्यात आले. 
• तद्नींतर सदर पाईपलाईनची दरुुसती करण्यात येऊन सद्यजसथतीत 
अजसतत्वातील पाईपलाईनद्वारे नागररकाींना सवच्छ व शधु्द पाणीपरुवठा 
महानगरपासलकेमा व त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मालाड (मालिणी) येथे म्हाडाने पोलीसाांच्या घरासाठी 
हदलेल्या भूखांडािर बाांधलेली घरे अन्य हायक्तीांना वििल्याबाबत 

(१८) *  १०५०२३   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील मालाड (मालवणी) येथील दादासाहेब गायकवाड नगर येथ े
म्हाडाने पोलीसाींच्या घरासाठी ददलेल्या भखूींडावर बाींधलेली घरे ववकासक 
सींसथेने (पोलीस हौऊससींग सोसाय्ीने) अन्य व्यक्तीींना ववक्री केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच, म्हाडाला देय असलेली घरे रोखून ठेवली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) उपाध्यि, म्हाडा याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार, 
पोसलस हौसस ींग  ेडरेशन सोसाय्ीने १.२ हेक््र िते्रावर बाींधलेली घरे खुल्या 
बाजारात ववक्री केलेली आहे. 
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(२) व (३) पोसलस हौसस ींग  ेडरेशनकडून म्हाडाला २२३ घरे देय आहेत. 
तथावप, सदर देय असलेल्या सदननकाींच्या बाींधकामाच्या त्रु् ीमळेु त्याचा 
म्हाडाने ताबा घेतलेला नाही. तसेच सदरहू बाब पोसलस हौसस ींग  ेडरेशनला 
म्हाडाने कळववलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबइचतील मसडिो हद्दीतील भूखांडाचा ताबा बेिायदा िाहनतळ 
चालविणाऱ् याांनी घेतला असल्याबाबत 

(१९) *  १०६२२३   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबइवतील ससडको हद्दीतील पनवेल, खाींदा कॉलनी, कामोठा, 
कळींबोली, रोडपाली ववभागातील वसाहतीतील ससडकोच्या ताब्यात असलेल्या 
मोकळया भखूींडाचा ताबा बेकायदा वाहनतळ चालववणा-याींनी घेतला असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, बेकायदेशीरररत्या वाहनतळ चालववणाऱ् याींनी ससडकोच्या 
ताब्यात असलेल्या भखूींडावर गॅरेज, खानावळ, पींक्चर वाल्याींना जागा 
भाडयाने ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, ससडको प्रशासनाला कोणताही मोबदला न देता सदर भखूींड 
बेकायदेशीरररत्या भाडयाने देऊन शासनाची लाखो रूपयाींची  सवणूक केली 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शासनाची लाखो 
रूपयाींची  सवणूक करणाऱ् या व बेकायदेशीरररत्या व्यवसाय करणाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) नवी मुींबइव ससडको हद्दीतील पनवेल, खाींदा कॉलनी, कामोठा, 
कळींबोली, रोडपाली ववभागातील वसाहतीतील ससडकोच्या ताब्यात असलेले 
मोकळे भखूींड ससडकोने कोणालाही भाडतेत्त्वावर ददलेले नाहीत. तथावप, 
मोकळ्या भखूींडावरील अनधधकृत वाहनतळ ननषकासीत करण्याबाबत 
ससडकोमा व त वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डहाणू (श्ज.ठाणे) नगरपररर्देत िचरा डपेोच्या जागा िाटपात 
िोट्यिधी रुपयाांचा झालेला गैरहायिहार 

(२०) *  ११०१२१   श्री.पासिल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (जज.ठाणे) नगरपररर्देत कचरा डपेोच्या जागा वा्पात कोट्यवधी 
रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे ददनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर जागा जादहरात ननववदेनसुार घेण्याच्या आदेशाींच्या 
ननयमाींचे उल्लींघन करुन तत्कासलन मखु्याधधकारी, नगराध्यि व नगरसेवक 
याींनी सींगनमताने जागा खरेदी केल्याचेही ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) तथावप, डहाणू नगरपररर्देकड े घनकचरा व्यवसथापनासाठी सवत:ची 
जमीन अथवा शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याने जमीन खरेदीसाठी ददनाींक 
०४/१०/२००२ रोजीच्या सथाननक वतवमानपत्रात जाहीरात देऊन 
नगरपररर्देकडून ननववदा मागववण्यात आल्या. 
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• प्राप्त झालेल्या ४ ननववदेतनू न्यनुतम ननववदा जसवकृत करुन 
नगरपररर्देच्या ववशरे् सववसाधारण सभेच्या दद. २३/१०/२००२ रोजीच्या 
ठरावानसुार २.१८ हे. इतकी जमीन नगरपररर्देने खरेदी केली आहे. 
• सींपणूव ननववदा व खरेदी प्रकक्रया शासनाच्या प्रचसलत धोरणानसुार 
नगरपररर्देमा व त पणूव करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी येथील जे.एस.डब्लल्यू िां पनीच्या उजाच प्रिल्पामुळे 
मच्छीमाराांच्या रोजगारािर झालेला पररणाम 

  

(२१) *  ११३३९४   श्री.भासिर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी येथील जे.एस.डब्ल्य ू कीं पनीच्या उजाव प्रकल्पासाठी समदु्रात 
भराव ्ाकून जटे्टी बाींधण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जेट्टीच्या कामामळेु जयगड व पररसरातील 
मच्छीमाराींच्या रोजगारावर मोठ्या प्रमाणात पररणाम झाला असनू त्याींच्यावर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याववरोधात मच्छीमार ग्रामसथाींनी ददनाींक २६ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास जजल्हाधधकारी कायावलय, रत्नाधगरी येथे आींदोलन करून 
मागण्याींचे ननवदेन शासनाला सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मच्छीमाराींच्या मागण्या कोणत्या आहेत व सदर मागण्याींवर 
शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
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(४) जेएसडब्ल्य ूकीं पनीच्या बींदर प्रकल्पामळेु मजच्छमारी व्यवसायावर पररणाम 
होत असनू, कीं पनीकडून नकुसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मजच्छमाराींची 
मागणी आहे. बींदर प्रकल्पामळेु मजच्छमारीवर होणारे पररणाम व त्यानरु्ींगाने  
द्यावयाची नकुसान भरपाई याबाबतचा अ्यास करण्याचे काम जेएसडब्ल्य ू
जयगड पो व् सल. याींनी कें द्र शासनाच्या कृवर् मींत्रालयाच्या अधधपत्याखालील 
सेंरल मरीन क शरीज ् ररसचव इजन्स््यू्  (CMFRI) या सींसथकेड े सोपववले 
आहे. हे काम एवप्रल-२०१८ पयतं पणूव होणे अपेक्षित आहे. CMFRI याींचा 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर नकुसान भरपाई सींदभावत पढुील कायववाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथे शतेिऱ् याांना आठिडी बाजार  
भरविण्यािररता जागा उपलब्लध िरून देण्याबाबत 

(२२) *  १०९७५९   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू) येथे शतेकऱ् याींसाठी थे्  ग्राहकाींना आपला कृवर्माल 
ववकावा व त्यासाठी आठवडी बाजार भरववण्यासाठी शहरात जागा उपलब्ध 
करून देण्याचे आदेश शासनाने नगरपासलका प्रशासन याींना ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींढरपरू या नतथविते्राच्या दठकाणी अद्यापही सथाननक 
नगरपासलका प्रशासन याींनी शतेकऱ् याींच्या बाजार पठेेला जागा उपलब्ध करून 
ददली नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शासनाने दद.२४.०८.२०१६ व दद.११.०८.२०१७ च्या 
शासन पररपत्रकान्वये शतेकऱ्याींना त्याींचा कृवर्माल थे्  ववकता यावा यासाठी 
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महानगरपासलका/नगरपासलका याींच्या िते्रात दर शननवारी/रवववारी मदैान 
उपलब्ध करुन द्यावे, असे सवव महानगरपासलका/ नगरपासलकाींना ननदेश ददले 
आहेत. हे ननदेश पींढरपरू नगरपररर्देलादेखील लाग ूआहेत. 
(२)  व (३) हे खरे नाही. 
या सींदभावत पींढरपरू शहरात खालीलप्रमाणे व्यवसथा आहे :- 
     महाराषर राज्य कृवर् पणन मींडळ याींनी सींत सशरोमणी श्री सावता 
माळी शतेकरी आठवडी बाजार भरववण्यासाठी मोकळी जागा कृवर् पणन 
मींडळास उपलब्ध करुन देण्याची दद.३०.१०.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
नगरपररर्देस ववनींती केली होती.  त्यास अनसुरुन नगरपररर्द, पींढरपरू याींनी 
सववसाधारण सभा ठराव क्र.७०, दद.१३.११.२०१७ अन्वये  पींढरपरू 
नगरपररर्देच्या मालकीची शहरातील गाताड े प्लॉ्मधील शळेके वसतीनजीक 
आरिण क्र.१०४ माके् व शॉवप ींग से्ं र यादठकाणी भाजी मींडईची जागा दर 
शननवारी आठवडी बाजार भरववण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
ददली आहे. 
     याव्यनतररक्त शतेकऱ्याींना आपला कृवर् माल थे् ग्राहकाींना ववकता 
यावा याकररता दर मींगळवारी नगरपररर्देच्या नवीपेठ बाजार आवारात 
शतेकरी आठवडी बाजार भरतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अमलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील एजांट ि गुांतिणूिदाराांची ओम 

साई प्रोडक्ट सेल या िां पनीच्या मालिाने िेलेली फसिणूि 
(२३) *  १०८५७५   श्री.सभुार् उफच  पांर्डतशठे पाटील (अमलबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री.भपुेंद्र चींद्रकाींत मालवणकर याींनी ओम साई प्रोडक्् सेल या कीं पनीची 
सथापना करून त्याींनी असलबाग तालकु्यातील (जज.रायगड) लोकाींकडून 
वेगवेगळ्या वर्ावसाठी ररकरीींग ठेवी व क क्स डडपॉझी् मध्ये रक्कम 
गुींतववल्यास मोठ्या प्रमाणात ्क्केवारी देण्याच ेआसमर् दाखवनू तसेच एजी्ं  
लोकाींना देणखल वेगवेगळ्या सवरूपात कसमशन देण्यात येईल असे आसमर् 
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दाखवनू असलबाग तालकु्यातील ४,३४० गुींतवणूकदाराींकडून रूपये 
४,७०,४९,२६३/- गोळा करून या सवव गुींतवणूकदाराींची व एजीं्ची   सवणूक 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्री.भपुेंद्र चींद्रकाींत मालवणकर याींनी सथापन केलेल्या ओम 
साई प्रोडक्् सेल कीं पनीमधील एजी्ं  हे सथाननक रदहवासी असनू त्यामध्ये 
बहुताींशी मदहला एींज् असनू सदरच्या एजी्ं कडून कोणत्याही रक्कमेची 
अ रात र करण्याचा व  सववण्याचा कोणताही हेत ू नव्हता तर रोजगार 
समळावा या उद्देशाने त ेकाम करीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदर प्रकरणी ओम साई प्रोडके्् सेल कीं पनीच ेमालक श्री.भपुेंद्र चींद्रकाींत 
मालवणकर याींनी केलले्या सदर  सवणूक प्रकरणी असलबाग 
पो.स्े.१७०/२०१७ अन्वये तक्रार नोंद केलेली असनू त्याींची सींपत्तीही जप्त 
करण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच गुींतवणकूदाराींच े पसैे परत समळण्याबाबत व सदर एजीं्ना सींरिण, 
न्याय समळवनू देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) ओम साई प्रोडक्् सेल या 
कीं पनीचे मालक श्री.भपुेंद्र चींदकाींत मालवणकर व अन्य एकाववरूद्ध असलबाग 
पो.स्े. कॉ.ग.ुरजज.नींबर १७०/२०१७, भादींवव कलम ४२०, ४०६,४०९, ३४, व 
महा. ठेववदाराींचे दहतसींरिण अधधननमय १९९९ चे कलम २(ड) प्रमाणे गनु्हा 
दाखल केला असनू दोन्ही आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू सदर 
गनु्ह्याचा तपास आधथवक गनु्हे शाखा, रायगड-असलबाग हे करीत आहेत. सदर 
प्रकरणी आरोपीची सींपत्ती जप्त करण्याबाबत महाराषर ठेवीदाराींच्या (ववत्तीय 
सींसथामधील) दहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम १९९९ अन्वये कायववाही चाल ू
आहे.     
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहराला समान पाणीपुरिठा िरण्यासाठी महानगरपामलिेने 
िाढलेल्या साठिण टाक्याांची ननविदा प्रकक्रया अडचणीत आल्याबाबत 

  

(२४) *  १०५८९२   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहराला समान पाणीपरुवठा करण्यासाठी महानगरपासलकेने 
काढलेल्या साठवण ्ाक्याींची ननववदा प्रकक्रया अडचणीत आली असल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलकेकडून समान पाणीपरुवठा योजनेंतगवत अडीचश े
को्ी रुपये खचूवन ८२ नव्या साठवण ्ाक्या उभारण्यात येणार असनू 
त्यासाठी राबववण्यात आलेली ननववदा प्रकक्रया एका ठराववक कीं पनीच्या 
 ायद्यासाठी अनकूुल करण्यात आल्याचेही ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनेक जागा महानगरपासलकेच्या ताब्यात नसताना 
्ाक्या उभरण्यात येत असल्याचेही ननदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.मखु्यमींत्री याींनी नगरववकास ववभागाच्या 
सधचवाींना सचूना केल्या असनू त्या सींदभावत सधचवाींकडून चौकशी करून 
कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • पणेु शहरातील समान पाणीपरुवठा 
योजनेतील  पाण्याच्या ्ाक्या बाींधण्याच्या कामाचे कायावदेश दद.२३.९.२०१६ 
रोजी देण्यात आले आहेत. 
• सदर कामासाठी प्राप्त ननववदाींमधील सवावत कमी दराच्या ननववदादारास 
कायावदेश देण्यात आले आहेत. 
• याप्रकरणी सन २०१६ च्या दहवाळी अधधवेशनात झालेल्या चचेवरील 
आश्वासनास अनसुरून सदर कामास दद.१५.३.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
सथधगती देण्यात आली होती. 
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• तसेच यासींदभावत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत पणेु 
महानगरपासलकेस आदेश देण्यात आले होत.े 
• योजनेचे व्यापक सवरूप लिात घेऊन सदर सथधगती दद.५.५.२०१७ च्या 
शासन पत्रान्वये उठववण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी बहुताींशी जागा ताब्यात आलेल्या असनू तथेे ्ाक्याींची 
बाींधकामे करण्यात येत आहेत. तथावप, काही जागा ताींबत्रक अडचणीींमळेु 
ताब्यात आलेल्या नाहीत. तथेे ्ाक्याींचे बाींधकाम करणे शक्य झालेले नाही. 
ज्या जागाींचा ताबा अद्याप प्राप्त झालेला नाही अशा जागा ४ आठवडयामध्ये 
ताब्यात घेण्याबाबत पणेु महानगरपासलकेस सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रसततु प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल शासनास सादर 
करण्याबाबत दद.६.५.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये ववभागीय आयकु्त, पणेु 
याींना आदेश ददले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई, मसांधदुगुच श्जल्ह्यासह सांपूणच राज्यात ‘पॅनिाडच क्लब्लस’ मलममटेड 

िां पनीने गुांतिणूिदराांना फसविल्याबाबत 
  

(२५) *  १०५३७८   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, सस ींधदुगुव जजल्ह्यासह सींपणूव राज्यात ‘पॅनकाडव क्लब्स’ सलसम्ेड 
कीं पनीने सन १९९७ त े२०१४ या कालावधीत समुारे ५० लाख गुींतवणूकदाराींना 
रुपये ७ हजार ३५ को्ीहून अधधक रक्कमेस  सववले असल्याचे आधथवक 
गनु्हे ववभागाच्या तपासात ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींसथेच्या सींचालकाींनी सींबींधधत योजना राबववताना 
सेबीकडून कोणतीही मींजुरी घेतली नसल्याचेही उघड झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या कीं पनीची सींपत्ती ववकून गुींतवणूकदाराींचे पसेै  ेडण्यासाठी 
सेबीने ननवतृ्त न्यायामतुी आर.एम. लोढा याींची ननयकु्ती केली असनु प्रसततू 
चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, ग्राहकाींची आधथवक  सवणूक केल्याप्रकरणी, राज्य शासनाने 
सदरहू कीं पनीच्या सींचालकाववरुध्द,  ौजदारी व ददवाणी दाव े दाखल करुन, 
कीं पनीची मालमत्ता जप्त करुन, ग्राहकाींना परतावा रक्कम देण्याची मागणी, 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना, ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास ददलेल्या लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने पढेु कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मे. पॅनकाडव क्लब ही कीं पनी सेबीकड े
रजजस्डव नसल्याने कीं पनीने नवीन गुींतवणूक जसवकारु नये, नवीन सकीम सरुु 
करु नये, कीं पनीच्या मालमत्तबेाबत सींपणूव मादहती सेबीकड ेसादर करणे व 
मालमत्तचेी ववल्हेवा् लाव ू नये तसेच, कीं पनीने गुींतवणूकदाराींकडून जमा 
केलेला ननधी, गुींतवणकूदाराींची यादी, गुींतवणकूीचा तपसशल, कीं पनीसाठी काम 
करणारे एजन्् व त्याींना देण्यात आलेले कसमशन याबाबत सेबीने आदेश 
ददलेले आहेत. तसेच, कीं पनीने त्याींच्या सवव योजना बींद करुन ५१ लाख 
गुींतवणूकदाराींचे ७०३५ को्ी रुपये तीन मदहन्याच्या आत परत करण्याचे व 
नवीन गुींतवणूक जसवकारण्यास प्रनतबींध करुन मालमत्तचेी ववल्हेवा् न 
लावण्याबाबत तसेच, ससक्यरुर्ी माके् मध्ये व्यवहार न करण्याबाबत आदेश 
ददलेले आहेत.  
     पॅनकाडव कीं पनीने याबाबत ससक्यरुर्ी अवपले् दरब्यनुल कड े केलेले 
अवपल  े्ाळले आहे. तसेच, कीं पनीच्या ३४ सथावर मालमत्ता सेबीने जप्त 
केल्या असनू सदर मालमत्ताींची सललाव प्रकक्रया सेबीमा व त सरुु आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सदरहु कीं पनीने केलेल्या  सवणुकीबाबत राज्यात पढुीलप्रमाणे ६ गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. 
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     १. सावींतवाडी पोलीस ठाणे, सस ींधदुगुव येथे ग.ुर.क्र. १२८/१६, भा.दीं.वव. 
कलम ४०६, ४२०, ३४ सह एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ व ४(१) 
प्रमाणे गनु्हा नोंद. 
     २. राजापेठ पोलीस ठाणे, अमरावती शहर येथे ग.ुर.क्र. ७८९/१६, 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०६, ४०९, १२० (ब) सह 
एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ प्रमाणे गनु्हा नोंद.  
     ३. वाई पोलीस ठाणे, सातारा येथ े ग.ुर.क्र. १३७/१७, भा.दीं.वव. कलम 
४०६, ४२०, ३४ प्रमाणे गनु्हा नोंद.  
     ४. पींचव्ी पोलीस ठाणे, नासशक शहर येथे ग.ुर.क्र. ३३४/१७, भा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ४०६, ४०९, १२०(ब), ३४ सह कीं पनी कायदा १९५६ चे कलम ३६, 
३७, ७४, ४४७ सह एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ व ४ प्रमाणे गनु्हा 
नोंद. 
     ५. पनवेल पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे गु.र.क्र. ३३८/१७, भा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ सह एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ व ४ 
प्रमाणे गनु्हा नोंद. 
     ६. आधथवक गनु्हे शाखा, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ९८/१७, भा.दीं.वव. कलम 
४०६, ४२०, ३४ सह एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ व ४ प्रमाणे गनु्हा 
नोंद. 
     उपरोक्त नमदू पकैी एक गनु्हा न्यायप्रववषठ असनू इतर ५ गनु्हे 
तपासाधीन आहेत.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे नगररचना योजनेतील पेठ पिचती येथील जागा मूळ मालिाांना 

अननयममतपणे परत िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२६) *  १०४८८७   श्री.मभमराि तापिार (खडििासला), प्रा.(श्रीमती) मधेा 
िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पणेु नगररचना योजनेतील सन १९६६ मध्ये महानगरपासलकेने ताब्यात 
घेतलेली पेठ पववती येथील सव्हे नीं.१२ अ, १२० ब येथील २७ एकर २८ गुींठे 
जागा मळू मालकाींना अननयसमतपणे परत करण्यात येत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभावतील ठराव १८३१ ददनाींक १६ जानेवारी, २०१८ रोजी 
मींजूर झाला असनू या ननणवयामळेु पणेु महानगरपासलकेच े मोठे आधथवक 
नकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले तदनसुार या प्रकरणी काय कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, पणेु महानगरपासलकेच्या सभासद 
याींचे दद.१६/०१/२०१८ चे पत्र व सथायी ससमती ठ.क्र.१८३१ दद.१६/०१/२०१८ ला 
अनसुरुन नगररचना योजना क्र.३ अींतगवत महानगरपासलकेच्या ताब्यात 
असलेल्या  ा.प्लॉ् नीं.५४५ च्या मोबदल्यापो्ी प्लॉ् क्र.१, १३, २४, ३७ व 
४० या महानगरपासलकेकड े सशल्लक असलेले ५ प्लॉ्पकैी प्लॉ् क्र.२४ 
वगळून उववररत ४ प्लॉ्ची मालकी देणेबाबत (िते्र साधारणपणे २४३०९ 
चौ.मी.) ववशरे् बाब म्हणनू राज्य शासनाच्या सतरावर ननणवय व्हावा अशी 
ववनींती करण्यास व प्रकरणी राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशाप्रमाणे 
पढुील कायववाही करणेस मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव पणेु 
महानगरपासलकेच्या मखु्य सभेने ठ.क्र.९८८, दद.२९/०१/२०१८ अन्वये केलेला 
आहे. सदर ठराव प्रशासनाने प्रसताववत केलेला नाही. 
(३) या प्रकरणात उपरोक्त मदु्दा क्र.१ व २ मध्ये नमदू नसुार 
महानगरपासलका सतरावर कायववाही सरुु आहे. सदरचा प्रसताव शासनास 
अद्याप सादर झालेला नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपामलिेच्या ितीने ििृगणनेच ेिां ्ाट मे.सार आयटी 
ररसोसेस िां पनीला देण्यात आल्याबाबत 

(२७) *  ११३०९३   श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु महानगरपासलकेच्या वतीने शहरातील विृाींची नेमकी सींख्या जाणून 
घेण्यासाठी माहे माचव, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान विृगणनेचे कीं त्रा् 
मे.सार आय्ी ररसोसेस कीं पनीला देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील बेस मॅप उपलब्ध नसतानाही विृगणना झाल्याच े
दाखवनू कोट्यवधी रुपयाींची देयके सींबींधधत ठेकेदाराला देण्यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १ लाख विृाींची गणना झाल्यावर ३ तज्ञाींच्या ससमतीकडून 
त्याची पडताळणी करणे बींधनकारक असतानाही सदर ठेकेदाराने २३ लि 
विृाींची गणना पणूव केल्याचे दाखवत त्यातील १९ लाख विृगणनेच े४ को्ी 
२९ लाख रुपयाींच े देयक सींबींधधत ठेकेदाराला अधधकारी, विृ प्राधधकरण 
सदसयाींनी आधथवक सींगनमताने अदा केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधत ठेकेदारास महानगरपासलकेच्या विृ ववभागाने 
तज्ञाींच्या ससमतीकडून तपासणी न करताच कोट्यवधी रुपयाींची देयके माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ पासनू परसपर अदा केल्याच ेननदशवनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर विृगणनेचे मे.सार आय्ी ररसोसेस कीं पनीला देण्यात 
आलेल्या करारावर सथायी ससमतीच्या सदसयाींच्या ऐवजी पणेु 
महानगरपासलकेच्या विृ ववभागाच्या सदसयाींच्या सहीने ननयमबाह्यररत्या 
मींजुरी ददली असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सींबधधत ठेकेदाराचे बबल अदा करूनही गणना झालेल्या 
विृाींची मादहती अद्यापही उपलब्ध नसल्याच े ननदशवनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(७) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी 
याींनी आयकु्ताींकड े केली असनू त्यानसूार सदर गरैव्यवहार प्रकरणातील 
दोर्ीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) • सदर प्रकरणातील ननववदाींच्या अ्ी व शतीनसुार महानगरपासलकेने 
ठेकेदारास विृगणनेकरीता बेस मॅप उपलब्ध करून देणे आवश्यक होत.े  
• पणेु महानगरपासलकेत बेस मॅप तयार करण्याची कायववाही सरुू होती.  
• बेस मॅप उपलब्ध नसताींना विृाींची मादहती सींकसलत करून गणना 
करण्यासाठी महानगरपासलकेस कोणतीही ताींबत्रक अडचण नसल्याने 
विृगणनेचे प्रत्यि कामकाज बेस मॅप सशवाय सरुू करण्यात आले ही 
वसतजुसथती आहे.  
• ठेकेदाराने विृगणनेच्या प्रत्यि केलेल्या कामाची तज्ञ ससमतीने तपासणी 
केल्यानींतरच त्याला देयके अदा करण्यात आलेली आहेत.     
(३) व (४) • सदर कामाच्या ननववदेतील अ्ीींनसुार १ लाख विृ गणनेच्या 
्प्प्यावर तज्ञ ससमतीचा तपासणी अहवाल सादर झाल्यानींतर तसेच 
ठेकेदाराने देयक सादर केल्यानींतर त्याला देयक अदा करण्यात येत.े 
• आजतागायत २४ लि ८ हजार ६३ विृाींची गणना केलेली असनू 
ननववदेतील अ्ीींनसुार व तज्ञ ससमतीने तपासणी केल्यानींतर २१ ्प्प्याींमध्ये 
एकूण २१,०५,७२८ इतक्या विृाींच्या गणनेचे रूपये ४,३०,२०,०१८/- इतक्या 
रकमेची बीले अदा करण्यात आली असल्याचे पणेु महानगरपासलकेने कळववले 
आहे.   
(५) व (६) सदर प्रकरणी मे.सार आय्ी ररसोसेस प्रा.सल. याींच्याकडून 
विृगणनेचे काम करून घेण्यास व करार करण्यास  सथायी ससमती पणेु 
महानगरपासलका याींनी दद. २३.२.२०१६ च्या ठरावान्वये मान्यता ददलेली आहे, 
तसेच सदर करारनामा विृ प्राधधकरण व सथायी ससमती सदसय याींच्या 
सवािरीने मोहोरबींद करण्यात आलेला आहे. 
     ठेकेदाराने सींकसलत केलेल्या विृगणनेच्या कामाच्या मादहतीची प्रत 
महानगरपासलकेकड ेसादर केलेली आहे. 
     तसेच सदर कीं पनीने सींकेतसथळावर विृगणनेची मादहती प्रससध्द 
केलेली असनू उववररत विृगणनेचे कामकाज सरुू आहे. 
(७) या प्रकरणी विृगणनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी विृ प्राधधकरण 
ससमतीच्या सदसयाींनी आयकु्त, पणेु महानगरपासलका याींच्याकड े  ेब्रवुारी, 
२०१८ मध्ये लखेी मागणी केलेली आहे. 
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     सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत पणेु 
महानगरपासलकेस कळववण्यात आले आहे. 

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

मुांबई उपनगरातील खासगी जुन्या इमारतीांच्या पनुविचिासाबाबत 
  

(२८) *  १०५०४१   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भांददर), अॅड.आमशर् शलेार 
(िाांदे्र पश्श्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), अॅड.गौतम चाबिुसिार (वप ांपरी), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पिूच), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषिण), श्री.असलम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अब्ल दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्रीमती 
ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पजश्चम व पवूव उपनगरातील ५० हजाराींहून अधधक मोडकळीस 
आलेल्या खासगी जुन्या इमारतीींच्या पनुवववकासासाठी कोणतहेी धोरण 
नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या 
गहृननमावण धोरणानसुार मुींबई शहर व उपनगरातील बबगर उपकर धोकादायक 
असलेल्या भाडकेरूव्याप्त इमारतीींच्या पनुवववकासासाठी प्रोत्साहनात्मक च्ई 
िेत्र ननदेशाींक अनजु्ञेय करण्यासाठी बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील 
नवीन ववननयम ३३ (७) (ए) अींतभूवत करणेचा ननणवय घेतला असनू याींसदभावत 
नागररकाींच्या सचुना/हरकती मागववणारी सचूना महाराषर प्रादेसशक व नगर 
रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३३ (१एए) अन्वये ददनाींक २ जानेवारी, 
२०१७ रोजी प्रससद्ध करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रसताववत ववकास आराखड्यात अशा ३० वर् े जुन्या 
इमारतीींना ४० ्क्के प्रोत्साहनात्मक च्ई िेत्र ळ देऊनही त ेपरेुसे नसल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या धोरणानसुार गहृननमावण सींसथाींनी सवयींववकास केला तरच 
त े शक्य असनू ववकासक न ा नसल्यामळेु या खासगी इमारतीींच्या 
पनुवववकासासाठी तयार होत नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आह 
काय, 
(५) असल्यास, इमारतीींची दरुुसती देखभाल आणण इमारतीींचा पनुवववकास, 
इमारतीतील समसया जलदगतीने मागी लागाव्यात यासाठी शासनाने 
मुींबईतील आमदाराींची ससमती ननयकु्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, मुींबईतील बहुताींश खासगी इमारतीींच्या पनुवववकासासाठी योग्य 
धोरण आखण्याकररता शासनाने काय उपाययोजना केली आहे व याबाबतच्या 
वधैाननक कायववाहीची सद्यजसथती काय आहे तसेच यासींदभावतील अींनतम 
अधधसचूना ननगवसमत होण्यास ककती कालावधी लागणार आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुींबई उपनगरातील धोकादायक भाडकेरु 
व्याप्त अधधकृत इमारती तसेच मुींबई बे् शहरामधील बबगर  उपकरप्राप्त 
अधधकृत भाडकेरु व्याप्त धोकादायक इमारतीींच्या पनुवववकासासींदभावत ववकास 
ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये ज्याप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पनुवववकासासाठी 
प्रोत्साहनात्मक च्ई िेत्र ननदेशाींकाची तरतदू आहे त्याप्रमाणे तरतदू 
नसल्याने सदरची तरतदू करणेचा ननणवय घेण्यात आलेला होता. 
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     यासींदभावत धोकादायक भाडकेरुव्याप्त इमारतीींसींदभावत ववकास  ननयींत्रण 
ननयमावलीमधील नवीन ननयम ३३ (७)(अे) अींतभूवत करणारी प्रसताववत 
 ेरबदलाची नागररकाींच्या सचुना/हरकती मागववणारी सचूना  ददनाींक २ 
जानेवारी २०१७ रोजी प्रससध्द केलेली होती.  याबाबत वधैाननक कायववाही पणूव 
झालेली असनू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमधील मींजूर  ेरबदलाची अींनतम 
अधधसचूना ददनाींक ८ सप् े्ंबर २०१७ रोजी ननगवसमत करणेत आलेली आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकडून प्रारुप सधुाररत ववकास आराखडा तयार 
करण्याची कायववाही सरुु आहे. महानगरपासलकेकडून सुधाररत प्रारुप आराखडा 
प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीसह नागररकाींच्या सचुना/हरकतीसाठी 
प्रससध्द केललेा होता.  त्यामध्ये सहकारी गहृननमावण सींसथाच्या ३० वर्ाववरील 
जुन्या इमारतीींच्या पनुवववकासासाठी कमाल ४० ्क्के प्रोत्साहनात्मक च्ई 
िेत्र ननदेशाींक प्रसताववत केलेला होता.  
(४) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने नागररकाींच्या सचूना/हरकती ववचारात घेवनू 
वधैाननक कायववाही करुन प्रारुप सधुाररत ववकास आराखडा ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीसह शासनास ददनाींक २.८.२०१७ रोजी मींजूरीसाठी सादर केलेला 
आहे. त्यानसुार प्रससध्द केलेल्या तरतदूीमध्ये महानगरपासलकेने बदल केलेले 
आहेत. त्यामध्ये प्रोत्साहनात्मक च्ई िते्र ननदेशाींकासींदभावतील ४० ्क्के 
कमाल मयावदा प्रसताववत नाही. 
(५) मुींबई शहर बे्ावरील उपकरप्राप्त व बबगर उपकरप्राप्त इमारती व 
म्हाडाशी सींबींधधत इमारतीशी ननगडीत धोरणात्मक ननणवय घेण्यासाठी शासन 
गहृननमावण ववभागाकडील ददनाींक  २९.१०.२०१६ रोजीच्या शासन ननणवयानसुार 
(शधु्दीपत्रक दद.८/०३/२०१७) आमदाराींची ससमती ननयकु्त आहे. 
(६) व (७) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने ददनाींक २.८.२०१७ रोजी सादर 
केलेल्या प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीस सवव बाबीींचा ववचार करुन 
लवकरात लवकर गणुवत्तनेसुार अींनतम मींजूरी देणेच ेशासनाकडून सींकजल्पत 
आहे. 

 
----------------- 
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रायगड मममलटरी सिूल ि मे.इनहाहेंशन ररयालेटसच प्रा.मल. या सांसथेला 
िाटप िेलेल्या भूखांडाच ेअधधमूल्य म्हाडास भरले नसल्याबाबत 

  

(२९) *  १०८५१०   डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड समसल्री सकूल व मे.इनव्हेंशन ररयाले्सव प्रा.सल. या सींसथेला  
म्हाडाने (जसमनीचे वा्प) ववननयम १९८२ च्या ववननयम १६ अन्वये 
भाडपेट्टीवर वा्प केलेल्या एकूण १०,०३१ चौ.मी एवढया भखूींडाच े 
अधधमलू्य  म्हाडास अद्यापपयतं भरलेले नसल्याने शासनाचे ५ को्ी रुपयाींच े
नकुसान झाल्याची बाब माहे जानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शाळेच्या भखूींडावर बाींधण्यात येत असलेल्या इमारतीचा वापर 
व्यापारी प्रयोजनासाठी करावयाचा असल्यास म्हाडा, रायगड सनैनकी शाळा व 
मे.इनव्हेंशन ररयाले्सव प्रा.सल. याींचेमध्ये बत्रपिीय करार करणे अपेक्षित 
असतानासधु्दा म्हाडाकडून कोणतीही नो्ीस पाठववण्यात आली नसल्याच े
ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळा व खेळाच्या मदैानाच्या आरक्षित जागचेा वापर इतर 
प्रयोजनासाठी करण्याकररता शासनाची कोणतीच परवानगी घेतली नसल्यामळेु 
सदर प्रकरणी दोर्ी असलेल्या सींसथेला काळ्या यादीत ्ाकून सदर सींसथकेडून 
ननयमबाहयररत्या जसमनीचा ववकास व वापर केल्याप्रकरणी शासन सींसथेकडून 
भखूींड ताब्यात घेणार आहे काय, 
(४) सदर प्रकरणी कायद्याचे उल्लींघन करुन सींसथेने शासनाची ददशाभलू 
केली व अधधमलू्यापो्ी शासनाचे करोडो रुपयाींचे नकुसान केलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) म्हाडाच्या अहवालानसुार, रायगड समसल्री सकूल 
याींना म्हाडाने ववननयम १६ अन्वये १०,२३१ चौ.मी.भखूींडाचे वा्प केले असनू, 
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त्याचे पणूव अधधमलू्य न भरल्याने त्याींचेकड ेउववररत अधधमलू्य व व्याज असे 
एकूण रु.५,९७,५१,३८३/-एवढे थककत आहेत. 
(२) बत्रपक्षिय करारनामा अींमलात आणण्यासाठी म्हाडाने दद.२१.०१.२०१६ व 
दद.०५.१२.२०१७ च्या पत्राने सींसथेला कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदुीनसुार आरक्षित 
जागेचा इतर प्रयोजनासाठी वापर करण्याची परवानगी म्हाडामा व त देण्यात 
आली असनू, सींसथेस नींतर ववतररत केलेल्या ४०% िेत्राकररता भखूींडाच े
अधधमलू्य रक्कमेमध्ये ५०% सू्  देण्याबाबतची सींसथेची ववनींती प्रलींबबत 
असल्यामळेु भखूींडाच्या उववररत अधधमलू्याची रक्कम व त्यावरील व्याज 
सींसथेकड ेथककत आहे. त्यानुर््ींगाने सींसथेकडून थकबाकी वसलू करण्याबाबत 
म्हाडाकडून कायववाही सरुु आहे. तसेच सींसथेने रक्कमेचा भरणा न केल्यास 
सींसथेचे लखेा पररिण करुन प्रशासक नेमण्याचा प्रसताव उपननबींधक, मुींबई 
मींडळ, म्हाडा ककीं वा धमावदाय आयकु्त, मुींबई याींच्याकड ेसादर करण्यात येईल. 
     त्याचप्रमाणे आर.आर.सी. च्या माध्यमातनू सींसथचेे बँक खात े
गोठवण्याची कायववाही करण्याचेदेखील प्रसताववत आहे, असे म्हाडाने त्याींच्या 
अहवालात नमदू केल ेआहे.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा (श्ज.बुलढाणा) शहरातील नाट्यगहृाच ेिाम ननधीअभािी 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३०) *  १११४६७   श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा (जज.बलुढाणा) शहरातील गेल्या १२ त े१३ वर्ावपासनू बाींधकाम 
सरुू असलेले नाट्यगहृाचे काम ननधीअभावी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बलुढाणा शहरातील नाट्यगहृाचे काम त् वररत पणूव 
करण् याबाबत स थाननक नाट्य रससकाींनी ददनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास मा.पालकमींत्री, बलुढाणा याींना ददलेले ननवेदन शासनास प्राप् त 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, बलुढाणा शहरातील प्रलींबबत नाट्यगहृाचे बाींधकाम त् वररत 
करण्यासाठी आवश् यक ननधी उपलब् ध करून देण्याबाबत शासनाने काय 
कायववाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) समाजजक न्याय, साींसकृनतक कायव, कक्रडा व ववशरे् 
सहाय्य ववभागाच्या दद.२७.०८.२००२ च्या शासन ननणवयान्वये जजल्ह्याींच्या 
मखु्यालयी बींदीसत नाट्यगहृ बाींधण्याच्या योजनेअींतगवत बलुढाणा येथील 
नाट्यगहृाच्या बाींधकामासाठी रू.३,११,४४,३००/- एवढ्या रक्कमेच्या 
अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
     या योजनेच्या ननयमानसुार एकूण आवश्यक ननधीपैंकी ७५ ्क्के ननधी 
शासनाच्या साींसकृनतक कायव ववभागाने तर २५ ्क्के ननधी नगरपररर्देने 
उपलब्ध करून द्यावयाचा होता. साींसकृनतक कायव ववभागाने रू. २ को्ी 
एवढा ननधी आतापयतं उपलब्ध करून ददला असनू नगरपररर्देने त्याींच्या 
दहश्याचा रू.७५ लाख एवढा ननधी उपलब्ध करून ददला आहे. 
(२) असे ननवेदन मा. पालकमींत्री  याींच्या कायावलयास प्राप्त झाले असल्याच े
आढळून आले नाही. 
(३) • या प्रकरणी ऑगस्, २००७ मध्ये साींसकृनतक कायव ववभागाकडून रू.१ 
को्ी एवढ्या ननधीचा पदहला हफ्ता प्राप्त झाल्यावर नगरपररर्देने माचव, 
२००८ मध्ये या कामासाठीच्या ननववदा मागववल्या. 
• दद.२७.०३.२००८ च्या सववसाधारण सभेत प्राप्त झालले्या ननववदाींवर ववचार 
होऊन श्री.जे.व्ही. कुलकणी ॲन्ड फ्रें ड्स असोससएट्स, मलकापरू या 
कीं त्रा्दारास कायावरींभ आदेश देण्याचा ठराव मींजूर होऊन त्यानसुार कायावरींभ 
आदेश दद.२९.०३.२००८ रोजी देण्यात आला. सदर ननववदा २०७.८५ लि 
एवढ्या ककींमतीची होती. कीं त्रा्दाराने १२ मदहन्यात सदर काम पणूव करणे 
आवश्यक होत.े 
• नगरपररर्देने दद.३१.१०.२०१६ पयतं वेळोवेळी कीं त्रा्दाराच्या ववनींतीस 
अनसुरून काम पणूव करण्यास मदुतवाढ ददली. तथावप त्यानींतर मात्र मदुतवाढ 
न देता सदर कीं त्रा् रद्द करण्याचा ननणवय दद.१०.०३.२०१७ रोजीच्या 
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सववसाधारण सभेत घेण्यात आला. या सभेत रादहलेल्या उववररत कामाच्या 
रक्कमेच्या ५ ्क्के एवढा दींड कीं त्रा्दाराकडून वसलू करण्याचाही ननणवय 
घेण्यात आला. 
• कीं त्रा् रद्द करतानाच नगरपररर्देने, प्रकल्प व्यवसथापकाने सदर नाट्यगहृ 
अत्याधुननक होण्याच्या दृजष्ने सचुववलेल्या १२ अनतररक्त कामाच्या 
बाबीींनाही मींजुरी ददली आणण सधुाररत प्रकल्प ककींमतीनसुार शासनाकड े
ननधीची मागणी करण्याचाही ननणवय घेतला. 
• नगरपररर्देने रू.४.२३ को्ी एवढ्या रक्कमचेे नववन अींदाजपत्रक तयार 
केले असनू ताींबत्रक मींजरूीसाठी महाराषर जीवन प्राधधकरण ववभागाकड े
दद.२०.०२.२०१८ रोजी प्रसताव सादर करण्यात आला आहे. 
(४) रू.४.२३ को्ी एवढ्या रक्कमेच े अींदाजपत्रक प्रशासककय मान्यतसेाठी 
नगरपररर्देकडून शासनाच्या साींसकृनतक ववभागाकड े सादर करण्यात येईल. 
साींसकृनतक कायव ववभागाच्या वर नमदू केलेल्या दद.२७.०८.२००२ च्या शासन 
ननणवयातील पररच्छेद १ मधील अनकु्रमाींक (२) मधील तरतदुीनसुार या 
नाट्यगहृासाठी रू.३ को्ीपेिा जादा खचव झाल्यास जासतीचा खचव 
नगरपररर्देने करणे आवश्यक आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उरण (श्ज.रायगड) तालुक्यातील जेएनपीटीमध्ये मसांगापूर पोटच या 
चौथ्या बांदराची ननममचतीसाठी सांपादीत िेलेल्या जमीनीचा  

मोबदला प्रिल्पग्रसताांना ममळण्याबाबत 
(३१) *  १०६१९७   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालकु्यातील (जज.रायगड) जेएनपी्ीमध्ये सस ींगापरू पो व् या चौथ्या 
बींदराची ननसमवती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूीच्या जेएनपी्ी, डीपी वल्डव आणण जज्ीआय या 
बींदराच्या ननसमवतीसाठी ज्या सथाननक शतेकऱ् याींच्या जमीनी सींपाददत करण्यात 
आल्या आहेत त्या प्रकल्पग्रसताींना अद्याप मोबदला व नोकऱ् यामध्ये सामावनू 
घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सद्यःजसथतीत ससींगापरू पो व् हे भर समदु्रात भराव करुन उभे 
राहत असल्याने या बींदरामळेु मजच्छमार बाींधवाच ेउपजीववकेच ेएकमेव साधन 
नष् होऊन त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याचे तसेच समदु्राच्या भरतीच े
पाणी गावात घसुनु शतेजमीनीचे नकुसान होत असल्याने ग्रामसथाींनी 
जेएनपी्ी प्रशासकीय अधधकारी याींना प्रत्यि भे्ून प्रकल्पामळेु ववसथापीत 
झालेल्या ग्रामसथाींच्या कु्ुींबबयाींना प्रकल्पातील नोक-यात सामावनू घेण्याबाबत 
ननवेदन ददलेल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अधधका-याींनी प्रकल्पग्रसताींना आश्वासने देऊनही या 
प्रकल्पातील नोकर भरतीमध्ये प्रकल्पग्रसत व सथाननकाींची भरती न करता ४० 
परप्राींतीयाींची भरती केल्याचहेी ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) जेएनपी्ी बींदराच्या ननसमवतीसाठी सन १९८४-१९८५ या कालावधीत उरण 
तालकु्यातील १२ गाव या सथाननक शतेकऱ् याींच्या जसमनी महाराषर शासनात े 
सींपाददत करण्यात आल्या आहेत. सदर जसमनीच्या मोबदल्याची सींपणूव 
रक्कम जेएनपी्ी प्रशासनाने महाराषर शासनाकड े अदा केली व महाराषर 
शासनाने ती रक्कम प्रकल्पग्रसताींना अदा केली आहे. 
     जेएनपी्ी बींदरामध्ये एकूण ९०७ प्रकल्पग्रसत व्यक्तीींना प्रत्यि रोजगार 
ददला आहे. तसेच जी्ीआय बींदरामध्ये १६९ प्रकल्पग्रसत व्यक्तीींना व 
डी.पी.वल्डव/एन.एस.आय.सी.्ी. बींदरामध्ये ९० सथाननक व्यक्तीींचा नोकरीमध्ये 
समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच कीं त्रा्ी कामासाठी जी्ीआयमध्ये ७५० 
व एन.एस.आय.सी.्ी./एन.एस.आय.जी.्ी. मध्ये ९८५ व जेएनपी्ीमध्ये ८४० 
सथाननक / प्रकल्पग्रसत व्यक्तीींना सामावनू घेतले आहे. 
(३)  सस ींगापरू पो व् हे समदु्रात भराव करुन उभे असनू जेएनपी्ीने CWPRS 
(Central Water & Power Research Station) या सरकारी 
मान्यताप्राप्त सींसथेकडून समदु्रात भराव करण्यासींबींधी सवेिण केलेले होत.े 
त्याींच्या अहवालानसुार समदु्राच्या भरतीच े पाणी गावात घसूनू शतेजसमनीच े
नकुसान होईल असे आढळलेले नाही. कें द्र सरकारच्या मान्यतनेसुार २०० 
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हेक््रमध्ये भराव केला आहे. सथाननक (मजच्छमाराींनी) ग्रामसथाींनी अशा 
प्रकारे ननवेदन ददले आहे.तसेच ननवेदनानसुार जेएनपी्ी प्रशासनाने बठैक 
घेऊन सथाननक/प्रकल्पग्रसताींना जासतीत जासत  सींख्येने  नोकरीत  सामावनू 
घेण्यासाठी सस ींगापरू पो व्  प्रशासनास  सधूचत करण्यात आले आहे. 
(४) सद्यःजसथतीत ससींगापरू पो व्ने शिैणणक पात्रतनेसुार १६५ लोकाींना 
नोकरीमध्ये समाववष् केल ेआहे. त्यापकैी ५२ प्रकल्पग्रसत आहेत तसेच इतर 
व्यक्ती या उरण तालकु्यातील सथाननक कामगार आहेत. या व्यनतररक्त 
नोकरभरतीमध्ये प्रशासकीय अधधका-याींचा समावेश आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपामलिा सांचामलत नायर रुग्णालय येथे एमआरआय 
विभागात मसमलांडर फुटून झालेली दघुचटना 

(३२) *  १११३८१   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.असलम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रा), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे 
(बोईसर), श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलका सींचासलत डॉ वा.ल.नायर रुग्णालय येथे 
एमआरआय ववभागात कोणतीही धातचूी वसत ू नेऊ नये असा ननयम 
असताींनाही रुग्णाच्या नातवेाईकाला ऑजक्सजन सससलींडर नेण्यास कुणीही 
मनाई केली नाही आणण त्यामळेु राजेश मारू (वय ३२) या व्यक्तीचा सससलींडर 
 ु्ून वाय ूशरीरात गेल्याने ददनाींक २८ जानेवारी, २०१८ रोजी मतृ्य ूझाला, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रेडडओलॉजी ववभागाच्या बाहेर कोणती काळजी घ्यावी याची 
मादहती लावणे बींधनकारक असताींना मात्र या ननकर्ाींचे कमवचाऱ्याींकडून 
उल्लींघन केले जात ेतसेच या सींदभावतील सरुक्षिततकेडहेी दलुवि केले जात,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही वेळा सरुिारिक बींदकू घेऊन अशा ववभागात 
वी.आय.पी. सह प्रवेश करतात तवे्हा चुींबकीय िेत्रामळेु बींदकुही खेचली जात,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गींभीर दघुव् नेस जबाबदार कमवचाऱ्याींवर कोणती दींडात्मक 
व प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली व भववषयात अशा घ्ना घडू नयेत 
यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या नायर रुग्णालयाच्या 
एम.आर.आय. ववभागात कोणतीही धातचुी वसत ूनेऊ नये असा ननयम आहे. 
     ददनाींक २७ जानेवारी, २०१८ रोजी नायर रुग्णालयातील एम.आर.आय. 
ववभागात झालेल्या दघुव् नेत रुग्णासमवेत असलेले श्री. राजेश मारु याींचा वाय ु
शरीरात गेल्याने मतृ्य ुझाला ही वसतजुसथती आहे. 
    या सींदभावत रुग्णाींच्या नातवेाईकाींनी आग्रीपाडा पोलीस स्ेशन येथ े
नोंदववलेल्या प्रथम खबरी अहवालाच्या अनरु्ींगाने ग.ुर. क्रमाींक २४/२०१८ 
दाखल करण्यात आला असनू, पोलीसाींमा व त तपास करण्यात येत आहे.  
    तसेच सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमा व त सवतींत्र चौकशी 
करण्यात येत आहे.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या इजसपतळातील रेडडओलॉजी ववभागाच्या 
बाहेरील बाजूस कोणती काळजी घ्यावी याची मादहती लावणे बींधनकारक 
आहे. त्यानसुार आवश्यक सचूना लावण्यात आल्या आहेत. तसेच, खालील 
आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत :-     
• नायर रुग्णालयातील कोणत्याही ववभागातील रुग्ण एम.आर.आय. तपास 
करण्याकरीता एम.आर.आय. ववभागात आणताींना प्रवेशव्दाराजवळच 
रुग्णासोबत आलले्या नातवेाईकाींना प्रवेश देण्यास मज्जाव/ प्रनतबींध करण्यात 
येतो.  
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• रुग्ण सवतः चालत आला असेल तर त्याच्या सोबतच्या नातवेाईकाींना 
एम.आर.आय. ववभागाच्या प्रवेशव्दारातनू प्रवेश देण्यात येत नाही. 
• तथावप रुग्ण ऑजक्सजन रॉलीवर/जव्हल चेअरवर असेल तर 
आवश्यकतनेसुार केवळ १ त े २ नातवेाईकाींना प्रवेशव्दारातनू प्रवेश देण्यात 
येतो. 
• एम.आर.आय. ववभागात ननयकु्त केलेल्या कमवचाऱ्याींना एम.आर.आय. 
मशीन हाताळताींना तसेच एम.आर.आय. ववभागात वावरताींना घ्यावयाच्या 
दितबेाबत ववशरे् प्रसशिण देण्यात येत.े  
      त्यानसुार एम. आर. आय. ववभागामधील सवव कमवचाऱ्याींकडून सवव 
ननकर्ाींचे पालन केले जात.े 
(३) एम.आर.आय. ववभागातील प्रनतबींधधत िेत्रात कोणत्याही चुींबकीय धातलूा 
प्रवेश ननर्धे आहे.  
     त्यामळेु बींदकुधारी सरुिा रिकाला एम.आर.आय. ववभागातील 
प्रनतबींधधत िेत्रात मज्जाव आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी रुग्णालयाच े २ डॉक््सव, १ वॉडवबॉय, १ आयाबाई 
याींना अ्क करण्यात आली असनू, त्याींची जासमनावर मकु्तता करण्यात 
आली आहे. रुग्णाच्या नातवेाईकाींनी आग्रीपाडा पोलीस स्ेशन येथ े
नोंदववलेल्या प्रथम खबरी अहवालाच्या अनरु्ींगाने ग.ु र. क्रमाींक २४/२०१८ 
दाखल करण्यात आला असनू, पोलीसाींमा व त तपास करण्यात येत आहे.  
    तसेच सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमा व त सवतींत्र चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
     नायर रुग्णालयाच्या एम.आर.आय. ववभागात घ्यावयाची काळजी व 
एम.आर.आय. सेफ््ीसाठी SOP- (Standard Operating Procedure) 
रुग्णाींकरीता उपलब्ध आहेत. तसेच, एम. आर. आय. च्या कन्से्ं   ॉमववर 
रुग्णाींकरीता घ्यावयाची काळजी व रुग्णाींसाठी ननवर्ध्द असलेल्या साधनाींची 
मादहती ददलेली आहे.  
     नायर रुग्णालयात अशा दघुव् नाींची पनुरावतृ्ती होऊ नये याकरीता 
एम.आर.आय. ववभाग प्रमखुाींनी सचुववलेल्या खालील उपाययोजना करण्याचे 
प्रसताववत आहे :- 
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     १. एम.आर.आय. ववभागात रुग्णासमवेत असलेल्या नातवेाईकाींना 
प्रवेशास मज्जाव/प्रनतबींध करण्याकरीता एम.आर.आय. ववभागाच्या 
प्रवेशव्दाराच्या बाहेरील बाजूस नतन्ही सत्राींत एक सरुिारिक कायमसवरुपी 
तनैात करण्यात येईल. 
     २. एम.आर.आय. ववभागात रुग्णाची एम.आर.आय. तपासणी करताींना 
आवश्यक सपशेासल्ी मेडडकल ऑक सर, ननवासी वदै्यकीय अधधकारी, तींत्रज्ञ, 
पररचाररका, वॉडवबॉय,  आयाबाई आणण  सरुिारिक इत्यादी कमवचारीवगव 
कायमसवरुपी उपजसथत असणे अत्यींत आवश्यक आहे. 
     ३. एम.आर.आय. ववभागात सध्या केवळ १ प्राध्यापक (ववभागप्रमखु) 
व १ सहाय्यक प्राध्यापक अशी दोन पदे कायवरत असनू एम.आर.आय 
ववभागाकरीता सदर दोन पदाींव्यनतररक्त १ सहयोगी प्राध्यापक व १ सहाय्यक 
प्राध्यापक अशी दोन पदे ननमावण करण्यात यावी व ती कायमसवरुपी 
भरण्यात यावी.  
     ४. नायर रुग्णालयातील एम.आय.सी.य.ु, एस.आय.सी.य.ु, 
आय.सी.सी.य.ु, एन.आय.सी.य.ु, आय.पी.सी.य.ु, रॉमा या प्रत्येक अनतदिता 
ववभागाींकरीता सवतींत्रररत्या एम.आर.आय. कॉजम्प्ेबल रॉली, एम.आर.आय. 
कॉजम्प्ेबल जव्हलचेअर, ऑजक्सजन ससलेंडर,  ायर एजक्स ी्ंग्यशुर (Fire 
Extinguisher) उपलब्ध करुन देणे. 

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

मुांबईतील पिई, साांताकृ्रझ आणण ममरा भाईदांर येथे गहृननमाचण प्रिल्प 
राबिून ग्राहिाांची िेलेली फसिणूि 

(३३) *  ११०३६०   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.असलम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पवई, साींताकृ्रझ आणण समरा भाईंदर येथे गहृननमावण प्रकल्प 
राबववत असल् याचे साींगनू २ हजार ५७९ इच्छुक प्लॉ् खरेदीदाराींकडून समुारे 
रुपये ४२५ को्ी घेउुन  सवणूक केल्याप्रकरणी सींबींधधत ववकासकाला अ्क 
करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधधत ववकासकाला अ्क करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     नमदु ववकासकाने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केलेला 
अ्कपवुव जामीन अजव क्र. १५३३/२०१७, दद. ११.०१.२०१८ रोजी  े्ाळला आहे. 
(२) आरोपी ववकासक ददपेश लक्ष्मण भगतानी यास आधथवक गनु्हे ववभाग, 
मुींबई येथे दाखल ग.ुर.क्र. ४५/१७ मध्ये दद. ११.०१.२०१८ रोजी अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनु ववकासक  मे. जेव्हीपीडी 
प्रॉप्ीज प्रा.सल. चे सींचालक लक्ष्मण भगतानी, मकेुश भगतानी, ददपेश 
भगतानी याींच्या ववरुध्द खालीलप्रमाणे एकूण ५ गनु्हे दाखल आहेतः- 
     (१) भगतानी सेरेनन्ी, पवई येथील गहृ प्रकल्पाबाबत आधथवक गनु्हे 
ववभाग, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ८७/१७, भा.दीं. वव. कलम ४०६, ४२०, १२०(ब), ३४ 
सह कलम ३, ४, ५, ६, ८, १३, १४ मो ा अधधननयम अन्वये गनु्हा.  
     (२) भगतानी ररओ, मीरा रोड येथील गहृ प्रकल्पाबाबत आधथवक गनु्हे 
ववभाग, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ४५/१७, भा.दीं. वव. कलम  ४०९, ४२०, १२०(ब), 
३४ सह कलम ३, ४, ५, ६, ८, १३, १४ मो ा अधधननयम अन्वये गनु्हा व  
     (३) ग.ुर.क्र. १०४/१७, भा.दीं. वव. कलम ४२०, ३४ अन्वये गनु्हा.  
     (४) भगतानी सवाना, काींजुरमागव येथील गहृ प्रकल्पाबाबत आधथवक 
गनु्हे ववभाग, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ८९/१७ भा.दीं. वव. कलम ४०९, ४२०, 
१२०(ब), सह कलम ३, ४, ५, ८, १३ मो ा अधधननयम अन्वये गनु्हा. 
     (५) भगतानी स ायर, ददहसर पवुव येथील गहृ प्रकल्पाबाबत आधथवक 
गनु्हे ववभाग, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ८६/१७, भा.दीं. वव. कलम  ४०६, ४२०, 
१२०(ब), ३४ सह कलम ३, ४, ५, ८, १३ मो ा अधधननयम अन्वये गनु्हा. 
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     सदर ववकासकाववरुध्द वरील दाखल गनु्ह्याींच्या तपासाकररता ववशरे् 
तपास पथकाची सथापना करण्यात आली असनु नमदु गनु्हे तपासाधीन 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िरळी मुांबईतील सर पोचखानिाला मागाचिरील ननिासी  
इमारती धोिादायि असल्याबाबत 

(३४) *  ११२२४१   श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), 
अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वरळी, (मुींबई) येथील सर पोचखानवाला मागाववरील सी–४/१, २, ३ आणण 
सी–५/१, २, ३ या पोलीस वसाहतीतील ननवासी इमारतीीं या वासतव्यास 
अत्यींत धोकादायक असल्याचे शासनाने केलले्या सींरचनात्मक परीिणात 
(सरक्चरल ऑडी्) ननषपन्न झाले असतानाही सद्यजसथतीत या इमारतीींत 
समुारे १२० पोलीस कु्ुींबीय वासतव्य करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्व 
काय आहेत व तद्नसुार इमारतीींच्या दरुुसतीच े काम तातडीने हाती 
घेण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुींबई येथील 
३२०/१६० पोलीस वसाहतीतील इमारतीींचे साववजननक बाींधकाम ववभागाने सन 
२०१३ मध्ये सींरचनात्मक लेखा पररिण करुन अहवाल ददला आहे.  या 
अहवालाप्रमाणे  सी-४/१,२,३ आणण सी-५/१,२,३ ह्या इमारती धोकादायक 
नाहीत. 
     तथावप, उक्त अहवालानसुार उक्त इमारतीींची बाह्य दरुूसती करणे 
आवश्यक आहे. त्याकररता रुपये १४,७१,२६,७२६/- इतक्या खचावच्या अींदाजास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
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     सध्या उक्त इमारतीींमध्ये ८५ पोलीस अधधकारी/कमवचारी याींच े कु्ुींब 
राहतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहर ि उपनगराच्या सन २०३४ च्या वििास  
आराखड्यास मांजूरी ममळण्याबाबत 

(३५) *  १०७८०९   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.अजय 
चौधरी (मशिडी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.तिुाराम िात े
(अणुशक्ती नगर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेने मुींबई शहर व उपनगराचा सन २०३४ पयतंचा 
ववकास आराखडा शासनाकड ेमींजूरीसाठी पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर ववकास आराखड्यास मींजूरी ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकास आराखड्याच े सवरुप काय आहे, त्यामध्ये 
कोणकोणत्या मोठ्या प्रकल्पाींचा समावेश आहे, 
(४) असल्यास, मुींबई शहरातील खासगी इमारतीींचा पनुवववकास होण्यासाठी या 
ननयमावलीवर तातडीने ननणवय होण्याची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, अद्याप ववकास आराखड्यास शासनाने मींजूरी ददली 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने आगामी २० वर्ावचा 
सधुाररत प्रारुप आराखडा २०१४-३४ हा महाराषर प्रादेसशक व नगर रचना 
अधधननयम, १९६६ चे कलम ३० खाली ददनाींक ०२.०८.२०१७ रोजी शासनास 
मींजूरीसाठी सादर केलेला आहे. 
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(२)  त े(५) महाराषर प्रादेसशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम 
३१ खालील तरतदूीनसुार ६ मदहन्याचा ववदहत कालावधीमध्ये अथवा त्यानींतर 
एकीं दर २४ मदहन्याचा वाढीव कालावधीमध्ये राज्य शासनाने सींचालक, नगर 
रचना याींचशेी सल्लामसलत करुन त्यास मींजूरी देणे असभपे्रत आहे. सदर 
आराखडयाची छाननी सींचालक, नगर रचना याींचेकड े सरुु आहे. लवकरात 
लवकर सदर आराखडयास मींजूरी देणेचे शासनाकडून सींकजल्पत आहे. 

----------------- 
  
फैजपूर (ता.यािल, श्ज.जळगाि) नगरपामलिेतील धाडी नदी सांरिि 

मभांतीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेहोत असल्याबाबत 
  

(३६) *  १११५९३   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ैजपरू (ता.यावल, जज.जळगाव) नगरपासलकेत वसैशषट्यपणूव योजनेंतगवत 
सरुु असलेले २.५० को्ी रुपयाींचे धाडी नदी सींरिक सभींतीचे काम ननकृष् 
दजावचे होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाींधकामासाठी माती समधश्रत वाळू, ननकृष् दजावचे ससमें् 
इ.प्रकारे ननकृष् काम केले जात असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामासींदभावत नागररकाींनी तक्रारी करूनही नगरपासलकेच्या 
अधधकाऱ् याींनी सदर कामाकड ेदलुवि केले असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले, त्यानरु्ींगाने सींबींधधत ठेकेदाराींवर व 
अधधकाऱ् याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  अशा आशयाची तक्रार जजल्हाधधकारी, 
जळगाव कायावलयात प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
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(४) प्राप्त तक्रारीच े अनरु्ींगाने जजल्हाधधकारी, जळगाव याींनी   
कळववल्याप्रमाणे :- 
• शासनाच्या वसैशषट्यपणूव योजनेंतगवत  ैजपरू नगरपररर्देमा व त धाडी नदीच े
सशुोसभकरण करणे (सींरिण सभींत बाींधकाम) हे काम प्रगती पथावर आहे. 
• आतापयतं पणूव केलेल्या कामाच ेताींबत्रक लेखापररिण त्रयसथ सींसथेमा व त 
करण्यात आले असनू, सदर कामासाठी वापरलेल्या सादहत्याचा दजाव 
समाधानकारक असनू काम अींदाजपत्रकानसुार योग्य असल्याचा अहवाल 
त्याींनी ददला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील अांजुमन इसलाम गल्सच हायसिूल शजेारील जीया इमारतीच्या 
तळ मजल्यािरील अनधधिृत गोदामाला लागलेली आग 

(३७) *  १०४९७१   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.असलम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.अब्ल दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींजुमन इसलाम गल्सव हायसकूलच्या शजेारी असलेल्या जीया 
ह्या इमारतीच्या पाककंगसाठी असलेल्या तळघरातील अनधधकृत गोदामाींना 
ददनाींक ५ जानेवारी, २०१८ रोजी आग लागनू मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत गोदामामळेु रदहवाशाींच्या जीवीताला धोका 
असल्याची बाब सोसाय्ीच्या चेअरमननी माहे माचव, २०१३ पासनू मुींबई 
महानगरपासलकेतील ‘’ई’ वाडावत वारींवार तक्रारी करुनही याप्रकरणी कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले वा त्यानसुार या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या 
महानगरपासलकेतील अधधकारी तसेच गोदाम धारकाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील जीया इमारतीच्या तळघरात ददनाींक 
०५.०१.२०१८ रोजी लागलेल्या आगीत नकुसान झाले ही वसतजुसथती आहे. 
(२) जीया इमारतीच्या तळघरातील गोडाऊनमध्ये अनधधकृत कारखाने सरुु 
असल्याबाबत जीया इमारतीच्या सोसाय्ीच्या अध्यिाींनी माचव, २०१३ मध्ये 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकड ेतक्रार केली होती.   
     त्यानरु्ींगाने महानगरपासलकेच्या अनजु्ञापन खात्यामा व त ददनाींक 
०६.०४.२०१३ रोजी पाहणी करुन अनधधकृत व्यवसायाींबाबत सथळननरीिण 
अहवाल देण्यात आला.  
     सदर सथळननरीिण अहवालाच्या आधारे गोडाऊनधारकाींववरुध्द सश ींदेवाडी 
न्यायालय येथे ददनाींक १०.०४.२०१३ रोजी दावे दाखल करण्यात आले आहेत.  
     सदर प्रकरणी सींबींधधत ३ व्यक्तीींना मा. न्यायालयाने एकूण 
रु.४५,०००/- इतका दींड ठोठावला आहे.  
(३) सदर दठकाणी असलेल्या अनधधकृत बाींधकामावर बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेमा व त ननषकासन कारवाई करण्यात आली असनू, नागपाडा 
पोलीस ठाणे येथे महाराषर प्रादेसशक व नगररचना अधधननयमाच्या कलम ५२ 
सह ४३ अन्वये ददनाींक ०६.०१.२०१८ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर महानगरपामलिेच्या पररिहन विभागाने ननविदा न िाढता 
इलेक्रॉननि नतकिट मशीनची ननयमबाह्य खरेदी िेल्याबाबत 

  

(३८) *  १०७९७१   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपासलकेच्या पररवहन ववभागाने ननववदा न काढता शहर 
बस वाहतकुीसाठी १ को्ी ५४ लाख रुपयाींच्या ८०० इलेक्रोननक नतकक् 
मशीनची (ई्ीएम) ननयमबाह्य खरेदी केल्याची बाब ददनाींक २ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदा न काढता परसपर खरेदी करण्यात आलेल्या 
इलेक्रोननक नतकक् मशीन प्रकरणाींची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली 
आहे काय,चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे, त्यानसूार शासनाकडून कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     पररवहन ससमती ठराव दद.२०/१०/२०१६ अन्वये मान्यता प्रदान 
केल्यानींतर व आवश्यक ती प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानींतर, ववहीत ननववदा 
प्रकक्रयेद्वारे रु.१,५४,१३,६००/- इतक्या रकमेच्या ८०० ई्ीएम मशीन  खरेदी 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) • या मशीनची ककींमत अद्यापपयतं सदरहू कीं पनीस अदा 
करण्यात आलेली नाही. 
• तथावप, या खरेदीसींदभावत जानेवारी, २०१८ मध्ये सथाननक दैननक वतृ्तपत्रात 
आलेल्या बातम्याींच्या अनरु्ींगाने, नागपरू महानगरपासलकेच्या सभागहृात 
उपजसथत प्रश्नाींच्या अनरु्ींगाने, महापौर याींनी चौकशीचे ननदेश ददले असनू, 
त्याअनरु्ींगाने अनतररक्त आयकु्त, नागपरू मनपा याींच्या अध्यितखेाली 
चौकशी सरुु आहे. 
• चौकशी अहवाल अद्याप प्रलींबबत आहे. 

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

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्पाच्या िामादरम्यान 
भूसुरुां गाचा सफोट होऊन झालेला अपघात 

(३९) *  १०९२८४   श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषिण), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
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श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.सभुार् उफच  
पांर्डतशठे पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताींचे पनुववसन 
न करता शासनाने ववमानतळपवूव कामाींना सरुुवात केल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाच्या कामामध्ये ्ेकडी सपा्ीकरणासाठी करण्यात 
आलेल्या भसूरुुीं गाच्या स ो्ामळेु सात कमवचारी जखमी झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्दाराने ननषकाळजीपणे स ो्के हाताळल्याने सदर 
अपघात झाला तसेच प्रकल्पसथळावर रुग्णवादहका, अजग्नशमन दल आणण 
तत्सम सरुिाव्यवसथा उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या कामाींमध्ये भसूरुुीं ग लावल्याने प्रकल्पग्रसताींच्या घराींना 
जोरदार हादरे बसनू मालमत्तचेी हानी होत असनू प्रकल्पग्रसत राहत 
असलेल्या पररसरात ध्वनी आणण वायपू्रदरू्ण होऊन प्रकल्पग्रसताींच्या 
आरोग्यावर दषुपररणाम होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींधधत कीं त्रा्दाराववरुद्ध कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ 
प्रकल्पबाधधताींचे समुारे ९०% पनुववसन अनरु्ींधगक कामकाज पणूव झाले असनू 
ससडकोच्या ताब्यातील जसमनीवर ववमानतळपवूव कामाींना सरुुवात झालेली 
आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ववमानतळ गाभा िते्रातील उलवे ्ेकडीच्या सपा्ीकरण 
कामावर ननयींत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील 
कें दद्रय खणन आणण अनसुींधान सींसथा, धनबाद, या सींसथचेी ताींबत्रक 
सल्लागार म्हणून ननयकु्ती केली असनू त्याींच्या सल्ल्यानसुार आवश्यक त्या 
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सरुिा बाबीींची खातरजमा तसेच जसमनीचे कीं पन आणण ध्वनी याींचे मोजमाप 
करुनच कीं रोल ब्लाजस ी्ंग करण्यात येत.े 
     दद.६/१/२०१८ रोजी पॅकेज-४ अींतगवत ससध्दाथव नगर जवळ उलवे 
्ेकडीवरुन दगड घसरुन झालेल्या अपघाताबाबत सींबींधधत ठेकेदाराने ददलेल्या 
अहवालाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याववर्यी ताींबत्रक सल्लागार 
सींसथेस ससडकोमा व त कळववण्यात आले आहे. 
      दरम्यान ब्लाजस ी्ंगचा पररसरातील गावाींना व नागरीकाींना कोणताही 
धोका होव ूनये, यासाठी सववतोपरी खबरदारी घेण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई येथील पश्श्चम द्रतुगती महामागाचिरील समता नगर येथे मोठ्या 

प्रमाणात अनतक्रमणे झाल्याबाबत 
  

(४०) *  १०५०९२   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पजश्चम द्रतुगती महामागाववरील समता नगर पोलीस ठाणे 
तसेच सपोट्वस ऑथोरर्ी ऑ  इींडडयाच्या मागील बाजूस महामागावला लागनू 
असणाऱ्या पोहोच रत्यावर मोठ्या प्रमाणावर अनतक्रमण झाले असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रसत्याच्या बाजूला व्यवसायीकाींनी अनतक्रमण केले 
असनू या अनधधकृत अनतक्रमणाबाबत वारींवार तक्रारी व पत्रव्यवहार करून 
देखील सींबींधधताींकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसल्याच ेननदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अनतक्रमण ननषकाससत करून त्याकड े दलुवि 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील पजश्चम द्रतुगती महामागावच्या पोहोच 
रसत्याच्या बाजूला असलेल्या मोकळया भखूींडावर अनतक्रमण होत असल्याच े
ननदशवनास आले आहे ही वसतजुसथती आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदर अनतक्रमणात रोपवा्ीका, मातीची भाींडी, मातीच े
पतुळे व काही कच्च्या झोपड्या याींचा समावेश आहे.  
   सदर अनतक्रमणाींवर बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमा व त ददनाींक १५.१२.२०१६, 
२२.१२.२०१६, १३.०६.२०१७, ११.०१.२०१८ रोजी ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
    सदर जागेवरील दोन झोपडीधारकाींनी मा. ददींडोशी न्यायालयात दाखल 
केलेल्या सु्  क्रमाींक ०१/२०१७ मध्ये, मा. न्यायालयाने महानगरपासलकेला 
कारवाई करण्यासाठी प्रनतबींध केला असनू, सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाने 
“को व् कसमशनर” याींची ननयकु्ती केलेली आहे. 
    सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार पढुील योग्य ती कायववाही 
करण्यात येणार आहे. 

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

मुांबईतील जोगेश्िरी (पूिच) येथील सिोदय नगर मधील प्राथममि  
शाळेत पोर्ण आहारातील णखचडी खाल्याने अनेि  

विद्याथ्याांना झालेली विर्बाधा 
(४१) *  १०६८०७   श्री.सरदार तारामस ांह (मलुुांड), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जोगेश्वरी पवूव (मुींबई) येथील सवोदय नगर मधील महानगरपासलकेच्या 
बालववकास ववद्या मींददर प्राथसमक शाळेत पोर्ण आहारातील णखचडी 
खाल्याने अनेक ववद्याथ्यांना ववर्बाधा झाल्याने या पररसरातील कोकण 
रुग्णालयात तातडीने दाखल करुन पोर्ण आहार परुववणाऱ्या ठेकेदारा 
ववरोधात मेघवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आल्याची बाब 
ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, णखचडीच े नमनेू शाळा प्रशासनाने तपासण्याकरीता कोणत्या 
प्रयोग शाळेत पाठववले होत ेव प्रयोग शाळेकडून त्याबाबतचा अहवाल शाळा व 
सशिण मींडळास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शाळेतील मलुाींना कोणत्या कारणामळेु ववर्बाधा झाली 
याची कारणे त्या अहवालात नमदू करण्यात आली आहेत काय, 
(४) असल्यास, आहार परुवठा करणाऱ्या सींसथकेडून दवुर्त अन्न परुवठा 
करण्यात आला असल्यास, त्या सींबींधधताींवर शासनामा व त कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जोगेश्वरी (पवूव) सवोदय नगरमधील बालववकास 
ववद्या मींददर प्राथसमक व माध्यसमक शाळेतील ४० ववद्याथ्यांना ददनाींक 
१३.१२.२०१७ रोजी णखचडी खाल्ल्यामळेु उल्ी व मळमळ सारखा त्रास 
झाल्यामळेु उपचारासाठी नजीकच्या कोकण व रामा हॉजसप्लमध्ये दाखल 
करण्यात आले होत.े 
     तद्नींतर, सदर शाळेने आहार ववतरण करणाऱ्या चा ाई मदहला सेवा 
सहकारी सींसथा मयावददत याींचेववरोधात मेघवाडी पोलीस ठाणे येथे ददनाींक 
१३.१२.२०१७ रोजी तक्रार दाखल केली होती.  
    त्यानरु्ींगाने सदर सींसथेववरुध्द ददनाींक १४.१२.२०१७ रोजी मेघवाडी 
पोलीस स्ेशन येथ े ग.ुर.क्रमाींक ३१२/२०१७ कलम २७३,३३६ भादींवव अन्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने सदर ददवशीच्या आहाराचा नमनुा 
महानगरपासलकेच्या प्रयोगशाळेमध्ये पाठववला होता. 
     तसेच, मेघवाडी पोलीस स्ेशन आणण अन्न व और्ध प्रशासन याींनी 
सदर शाळेतनू आहाराचा नमनुा तपासणीसाठी घेतला होता. 
    बहृन्मुींबई महानगरपासलका प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाला असनू, 
त्यातील जीवाणजून्य ववश्लेर्ण अहवालानसुार, ववर्बाधेस कारणीभतू होणारे 
पॅथोजेन्स ई-कोलाय, सालमोनेला आणण ववबब्रओ कॉलरी हे ददलेल्या अन्न 
नमनु्यामध्ये आढळून आलेले नाहीत. 
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     तसेच, रासायननक ववश्लेर्ण अहवालानसुार, मध्यान्ह भोजनाचा नमनुा 
(म्की भात) हा मानवी अन्नग्रहणाच्या दृष्ीने सरुक्षित असल्याचे आढळून 
आल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमा व त कळववण्यात आले आहे.      
     सदर प्रकरणी अन्न व और्ध प्रशासन याींचकेडून प्राप्त अहवालानसुार, 
णखचडी, म्की, खाद्यतले व कच्चा ताींदळू या या खाद्यपदाथांचा नमनुा 
अन्न सरुिा मानके (अन्नपदाथव मानके व अन्न समधश्रत पदाथव) ननयमन 
२०११ मधील मानकानसुार प्रमाणणत आहे.  
     सींबींधधत पोलीस स्ेशन याींनी तपासणीसाठी घेतलेल्या आहार 
नमनु्याचा अहवाल बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस अद्यावप अप्राप्त आहे.    
(४) सदर शाळेस आहार परुवठा करणाऱ्या चा ाई मदहला सेवा सहकारी 
सींसथा मयावददत या सींसथमेा व त खाजगी अनदुाननत शाळाींमध्ये करण्यात 
येणारा आहार परुवठा बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमा व त ददनाींक १४.१२.२०१७ 
पासनू बींद करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मुख्य शहराांत “गेम किां ग इांर्डया” या नािाने िोणतीही 
परिानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा सुरु असल्याबाबत 

(४२) *  १०६४०४   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू), श्री.श्जतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मखु्य शहराींत “गेम ककीं ग इींडडया” या नावाने कोणतीही 
परवानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा चालवनू शासनाची व नागरीकाींची 
कोट्यवधी रुपयाची  सवणकू करण्यात येत असल्याची बाब ननदशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस यींत्रणेला तसेच सायबर शाखलेा उपरोक्त ऑनलाईन 
सट्टय्ा बाबतची पणूवपणे मादहती असताींनासधु्दा त्याींच्याकडून कोणतीही 
कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सट्टा चालववणा-या चौरससया या व्यक्तीस तात्काळ अ्क 
करुन शासनाच्या सिम यींत्रणेमा व त चौकशी करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार बेकायदेशीरपणे चाल ू असलेल्या या 
ऑनलाईन सट्टय्ास मदत करणाऱ्या पोलीस यींत्रणेववरुध्द व सदर सट्टा 
चालववणाऱ् यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात मुींबई वगळता इतर शहरात गेम ककीं ग 
इींडडया या नावाने कोणतीही परवानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा चालवनू 
शासनाची व नागररकाींची दररोज को्यावधीची  सवणूक करण्यात येत 
असल्याची बाब उघडकीस आलेली नाही. तथावप, गेम ककीं ग इींडडया या नावाने 
ऑनलाईन सट्टयाबाबत बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायविेत्रातील 
ववववध पोलीस ठाण्याींमध्ये एकूण ०४ गनु्हे नोंदववण्यात आलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) यासींदभावत जे.ज.ेमागव पोलीस ठाणे व नागपाडा पोलीस ठाणे येथ े
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, अचल चौरससया हा सदर गनु्हयातील 
एक आरोपी असनू त्याचा शोध घेऊन अ्क करुन कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पनिेल (श्ज.रायगड) तालुक्यात दवुर्त पाणी पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(४३) *  ११२२०४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यातील नवीन पनवेल, खाींदा कॉलोनी, कामोठे, 
कळींबोली, खारघर तसेच तळोजा या ससडको नोडमधील पररसरात मागील 
अनेक मदहन्याींपासनू दवुर्त पाणी परुवठा होत असल्याने मोठया प्रमाणात 
कावीळीचे रूग्ण आढळून आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत आरोग्य ववभाग व पाणी परुवठा ववभागाने वेळीच 
उपाययोजना न केल्यामळेु कावीळ रोग्याच्या सींख्येत वाढ झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून वेळीच उपायायोजना न 
केल्यामळेु कावीळ रोग आ्ोक्यात आणण्यास अपयशी ठरलेल्या सींबींधधत 
ववभागाच्या अधधका-याींवर कोणती कारवाइव केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही. 
     ससडकोच्या मखु्य जलवादहनी वरील पाण्याच्या नमनु्याची तपासणी 
करण्यात आली असनू महाराषर राज्य साववजननक आरोग्य सेवा, कोकण 
भवन याींच्या अहवालामध्ये कोली ामव, थमो्ॉलरीं्, इ.कॉलॉय सकु्ष्मजींतूींचे 
शनू्य प्रमाण असल्याचे व सदर पाणी वपण्यायोग्य असल्याचे नमदू करण्यात 
आले आहे. 
     तसेच ससडकोच्या मखु्य जलवदहनीतनू गहृननमावण सींसथाींच्या 
नळजोडणीपयतं पाणीपरुवठ्याचे ववतरण करण्यात येत,े सदर नळजोडणी 
पासनू गहृननमावण सींसथाींना पाणी परुवठा करणाऱ्या अींतगवत जलवादहन्याींची 
जबाबदारी ही सींबींधीत गहृननमावण सींसथा/इमारतधारकाींची असत.े 
     पनवेल नोडमधील काही गहृननमावण सींसथेच्या अींतगवत जलवादहन्या 
गींजलेल्या व जजणव झालेल्या असल्याने त्या सींसथाींना दवुर्त पाणी परुवठा 
होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. परींत ु सदरहू जलवादहन्या 
बदल्यानींतर उक्त तक्रारीींचे ननवारण झाले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड श्जल्ह्यातील उरण जेएनपीटी बांदरात होत  
असलेल्या तसिरीबाबत 

  

(४४) *  १०८५८४   श्री.सभुार् उफच  पांर्डतशठे पाटील (अमलबाग), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगड) तालकु्यातील जेएनपी्ी बींदरात ददनाींक २९ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्या समुारास जीडीएल नावाच्या गोदामात ५० ककलो वजनाच े
सोने व ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ग्लोबबकॉन नामक 
गोदामात १५ ककलो सोने महसलू गपु्तचर सींचलनालय याींनी धाड ्ाकून 
हसतगत केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरण जेएनपी्ी बींदरामध्ये याआधीही रक्तचींदन, ररव्हॉलव्हर, 
नशचेी पावडर अशा अनेक वसतुींची तसकरी होत असल्याची बाब ननदशवनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींदरात सकॅनन ींग मसशनची सींख्याही कमी प्रमाणात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बींदरातनू होत असलेली तसकरी थाींबववण्यासाठी 
शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महसलु गपु्तचर सींचालनालय ही कें द्र 
शासनाच्या अधधपत्याखालील यींत्रणा आहे. सदर यींत्रणेकडील कामकाजावर 
राज्य शासनाच ेननयींत्रण नाही. 
     तथावप, महसलु गपु्तचर सींचालनालयाने माहे डडसेंबर २०१७ व 
जानेवारी २०१८ मध्ये जे.एन.पी.्ी. बींदरात ५७ ककलो सोने जप्त केल े
असल्याचे कळववले आहे. 
(३) व (४) सदरची बाब कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील सीमा शलु्क 
ववभागाशी सींबींधधत आहे. तथावप, बींदरातील प्रनतबींधधत उपाययोजनाींचे काम 
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कें द्र सरकारच्या अधधपत्याखालील मखु्य गपु्तचर शाखा, ववशरे् तपास 
गपु्तचर शाखा (आयात), ववशरे् तपास गपु्तचर शाखा (ननयावत)  याींच्यामा व त 
मालाची तपासणी इत्यादी बाबी राबववल्या जातात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबई प्रिल्पग्रसत महहला मांडळाांना भूखांडाच ेिाटप  
नाममा् दराने िरण्याबाबत 

(४५) *  १११९२७   डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रसत मदहला मींडळाींना १२.५ ्क्के योजनेंतगवत राखीव 
असलेल्या भखूींडाचे वा्प नाममात्र दराने करण्याचे ससडकोचे धोरण असनूही 
अद्याप भखूींडाचे वा्प करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ददवा गावातील अदहल्या मदहला मींडळ व नावसायी मदहला 
मींडळ तसेच ऐरोली गावातील गावदेवी मदहला मींडळ या प्रकल्पग्रसत मदहला 
मींडळाींनी त्याींना १२.५ ्क्के योजनेंतगवत नाममात्रदराने राखीव भखूींडाचे वा्प 
करावे याकररता ससडको प्राधधकरणाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार उक्त मदहला मींडळाींना राखीव भखूींडाचे वा्प 
करण्याबाबत शासन सतरावरून काय कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रसताींच्या नोंदणीकृत सींसथाींना 
धासमवक, सामाजजक उपक्रमाकररता आरक्षित असलेले भखूींड जादहरातीद्वारे 
पात्र सींसथेस वा्प करण्याबाबत असलेल्या धोरणानसुार ससडको महामींडळाने 
ववववध नोडमध्ये प्रकल्पग्रसताींच्या ६ सींसथाींना मदहला मींडळासाठी भखूींड वा्प 
केले आहे. 
(२) याबाबत ससडकोकड ेननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उरण (श्ज.रायगड) येथे सेझच्या प्रिल्पासाठी सांपाहदत िेलेल्या  
जममनी विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(४६) *  १०४९८६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िर्ाच गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.असलम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.हर्चिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.अब्ल दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र 
आहाहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगड) पररसरातील नवी मुींबई सेझ प्रकल्पासाठी सींपाददत 
केलेली २१५० हेक््र जमीन मागील १२ वर् ेववनावार पडून आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जसमनी सवव प्रकारच्या उद्योगाींना खुल्या करण्यास 
हरकत नसल्याचा असभप्राय देऊन ससडकोने ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीत याबाबतचा ठराव मींजूर करुन तो 
अींनतम मान्यतसेाठी शासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रसतावाच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणता ननणवय घेतला 
आहे, 
(४) असल्यास, ससडको सींचालक मींडळाने घेतलेल्या ननणवयाचे थोडक्यात 
सवरूप काय आहे व सदर ननणवयास शासनाची मान्यता समळाली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) नवी मुींबईच्या द्रोणाधगरी, उलवे व 
कीं ळबोली प्रभागाींमधील २१४० हेक््र िते्रापकैी १८४२ हेक््र िेत्र ववकसीत 
करण्यासाठी नवी मुींबई ववशरे् आधथवक िते्र (NMSEZ) कीं पनीला भाडपेट्याने 
हसताींतरीत करण्यात आल े आहे. सदर दठकाणी कीं पनीने सींरिक सभींतीच े
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बाींधकाम, बाह्य पाणीपरुवठा व उलवे पजश्चम येथ ेदोन इमारतीचे बाींधकाम 
तसेच काही पायाभतू सवुवधा उपलब्ध केलेल्या आहेत. 
     तथावप, ससडको महामींडळाने दद.२९/१२/२०१७ रोजीच्या सींचालक 
मींडळाच्या बठैकीतील ठरावाप्रमाणे ‘ववशरे् आधथवक िेत्र’ ऐवजी ‘एकाजत्मक 
औद्योधगक िेत्र ववकसीत’ करणेसाठी तत्वत: मान्यता देण्याचा प्रसताव 
शासनास सादर केला होता. सदर प्रसतावानरु्ींगाने ददनाींक ३०/०१/२०१८ रोजी 
सींपन्न झालेल्या मा.मींबत्रमींडळाच्या बठैकीत, महाराषराचे औद्योधगक धोरण-
२०१३ मधील तरतदूीींच्या पाश्ववभमूीवर नवी मुींबई ववशरे् आधथवक िेत्र प्रकल्प 
“एकाजत्मक औद्योधगक िते्र” म्हणून ववकसीत करण्याचा ननणवय घेण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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