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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १३ माचच, २०१८ / फाल्गनु २२, 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 - ३६ 
------------------------------------- 

  
हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) बांदरात बोटी  
थाांबविण्यासाठी खोलीिरण िरण्याबाबत 

  

(१) *  १११५६४   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मत््यवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हरे्ण (ता.दापोली, जि.रत्नागगरी) बींदरात गिानन महाराि मींददराच्या 
बािूला बो्ी थाींबविण्यासाठी नाींगर ्ाकण्याकरीता खोलीकरर्ण कररे्ण 
आिश्यक असनू त े करण्यासाठी स्थानिकनक लोकरतिनिकतनी ी याींनी मयुय 
अभियींता, विसेरा रतिकल्प वििाग, मुींबई याींना ददनाींक ११ िानेिारी, २०१८ 
रोिी िा त्या समुारास निकनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बींदर तालकु्याच्या दृष्ीने महत्िाचे असनू येथे 
मासेमारीचा व्यिसाय रतिमखु आगथिक उत्पनाचे सा न असल्यामळेु या बींदराची 
खोली िाढ़विरे्ण आिश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त निकनिेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने सदर दठकार्णी पहार्णी 
केली आहे काय, त्यानसुार बींदर खोलीकरर्णासाठी निकन ी उपलब्  करुन काम 
परू्णि करण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अद्याप सदर दठकार्णाची पाहर्णी केलेली नाही. तथावप, मासेमारी बींदराींचा 
विकास या कें द्र परुस्कृत सागरमाला योिनेतगतं हरे्ण बींदराचा विकास 
करण्यासाठी रू.२८५.३३ को्ी रक्कमेचा रतिस्ताि कें द्र शासनास दद.२५.०९.२०१७ 
रोिी सादर करण्यात आला असनु सदर रतिस्तािास अद्याप कें द्र शासनाने 
मान्यता ददलेली नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
पनिेल येथे नव्याने बाांधण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये 
अनतररक्त जजल्हा ि स् न्यायालयाच ेिामिाज सुरू िरण्याबाबत 

  

(२) *  १०५१४२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनिेल (जि.रायगड) येथे नव्याने बाीं ण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या 
इमारतीमध्ये अनिकतररक्त जिल्हा ि सत्र न्यायालयाचे कामकाि सरुू करण्याच े
स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ी याींनी मा.मयुयमींत्री तसेच सगचि, वि ी ि न्याय 
वििाग याींच्याकड ेमाहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान निकनिेदनाद्िारे 
मागर्णी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनिेल, उरर्ण, खालापरू पररसरातील िाढत्या लोकसींययेमळेु 
पनिेल येथील न्यायालयात दाखल होर्णाऱ् या ददिार्णी ि जदिदारी गनु्ायाींची 
सींयया जार मोठ्या रतिमार्णात आहे, हे ही खरी आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त जिल्ायातील नागरीकाींना जिल्हा ि सत्र न्यायालयाच्या 
कामकािासाठी अभलबाग येथे िािे लागत असल्यामळेु त्याींना विवि  
अडचर्णीींना सामोरे िािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले त्यानसुार पनिेल येथ े नव्याने बाीं ण्यात आलेल्या 
न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये अनिकतररक्त जिल्हा ि सत्र न्यायालयाचे कामकाि 
सरुू करण्याबाबत कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) होय, पनिेल, उरर्ण, खालापरू पररसरातील िाढती लोकसींयया 
लक्षात घेता पनिेल येथील न्यायालयात दाखल होर्णाऱ्या ददिार्णी ि जदिदारी 
रतिकरर्णाींची सींयया जार मोठ्या रतिमार्णात आहे. सदर तालकु्यातील नागरीकाींना 
जिल्हा ि सत्र न्यायालयाच्या कामकािासाठी अभलबाग येथे िािे लागत.े 
(४) पनिेल (जि.रायगड) येथे जिल्हा ि अनिकतररक्त सत्र न्यायालय स्थापन 
करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालये स्थापना सभमतीने” मान्यता 
ददली आहे. त्यानसुार सदर न्यायालय स्थापन करण्याबाबतचा रतिस्ताि मा. 
उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केलेला आहे.   

सदर न्यायालयासाठी ३१ पदे निकनमािर्ण कररे्ण ि त्यानषुींगाने येर्णाऱ्या 
आिती ि अनािती खचािस वित्त वििाग, उच्चस्तरीय सगचि सभमती ि मा. 
मींत्रीमींडळाची मान्यता भमळरे्ण आिश्यक असल्यामळेु रतिस्तािाची पररपरू्णि 
मदहती जिल्हा न्यायालय, रायगड याींच्याकडून मागविण्यात आली आहे.   

सदर मादहती रतिाप्त झाल्यानींतर पनिेल (जि.रायगड) येथे जिल्हा ि 
अनिकतररक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबाबत आिश्यक 
ती कायििाही शासनस्तरािरून करण्यात येईल. 
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल्ह्यातील पभुभुणाच नगरपांचायतीच्या िकृ्ष लागिड योजनेत 
लाखो रुपयाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(३) *  १०७९६७   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपरू जिल्ायातील पभुिरु्णाि नगरपींचायतीने शासनाच्या विश्िविक्रमी िकृ्ष 
लागिड योिनेव्दारे सन २०१६-१७ ि २०१७-१८ मध्ये रतित्येकी १ हिार झाड े
लािण्याचा सींकल्प करुन शासनाचे लाखो रुपयाींच ेनकुसान केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये िकृ्षलागिडीसाठी रुपये ७० हिार ि 
सींरक्षर्णाकररता िापरण्यात आलेल्या ट्री गाडिकररता रुपये ५ लाख १० हिार 
रुपये ि सन २०१७-१८ मध्ये िकृ्षलागिडीसाठी रुपये २ लाख तर 
सींरक्षर्णाकररता िापरण्यात आलेल्या ट्री गाडिकररता रुपये १३ लाख हून अग क 
खचि करण्यात आला परींत ुआिभमतीस ४० ्क्केही झाड े जििींत नसल्याची 
बाब ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास निकनदशिनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झाड े िगविण्यात अपयशी ठरलेल्या नगरपींचायत 
रतिशासनाकडून या रकमेची िसलुी करण्यात येर्णार काय, 
(४) असल्यास, या रतिकरर्णाची चदकशी करण्यात आली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींग त दोषीींिर शासनाने कोर्णती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) • शासनाच्या २ को्ी िकृ्षलागिड 
मोदहमेअींतगित जिल्हाग कारी, चींद्रपरू याींनी पभुिरु्णाि नगरपींचायतीस 
िकृ्षलागिडीची उद्दीष् ठरिनू ददली होती.  या उद्दीष्ानसुार नगरपींचायतीने 
ठराि मींिूर करुन सन २०१६-१७ ि सन २०१७-१८ मध्ये रतित्येक िषी १ हिार 
झाड ेलािण्याचा निकनर्णिय घेतला होता.  
• रतित्यक्षात सन २०१६-१७ मध्ये १००० िकृ्षलागिड करण्यात आली.  यासाठी 
७०० ट्री-गाडि ई-निकनविदेव्दारे खरेदी करण्यात आले. ट्री-गाडि लािलेल्या ७०० 
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िकृ्षलागिडीपकैी ६३० झाड े िीिींत आहेत. तर ट्री-गाडि न लािलेल्या ३०० 
िकृ्षलागिडीपकैी १९० झाड ेिीिींत आहेत.  सबब १००० िकृ्षलागिडीपकैी ८२० 
(८२ %) झाड ेजििींत आहेत. 
• रतित्यक्षात सन २०१७-१८ मध्ये ९५९ िकृ्षलागिड करण्यात आली. या सिि 
िकृ्षाींसाठी ई-निकनविदाद्िारे ट्री-गाडि खरेदी करुन लािण्यात आली. या ९५९ 
िकृ्षलागिडपकैी ९४८ (९९ %) झाड ेआिभमतीस िीिींत आहेत. िीिींत झाडाींच े
रतिमार्ण पाहता यारतिकरर्णी शासनाचे नकुसान झाले, असे ददसनू येत नाही. 
(३), (४) ि (५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर (जज.नागपूर) शहरासाठी चोिीस तास पाणी पुरिठा योजनेच्या 

िामात होत असलेला गैरव्यिहार 
  

(४) *  ११३२९८   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नागपरू (जि.नागपरू) शहरासाठी चोिीस तास सात ददिस पार्णी परुिठा 
मींिूर करून सदर योिना चालविरे्ण आणर्ण देखरेख करण्याच े काम आँरेि 
भस्ी िॉ्र रतिायव्हे् भलभम्ेड, नागपरू या खािगी कपींनीस देण्यात आले 
असनू त्यारतिमारे्ण नागपरू महानगरपाभलका, नागपरू स ुार रतिन्यास आणर्ण 
आँरेि भस्ी िॉ्र रतिायव्हे् भलभम्ेड नागपरू याींच्यामध्ये ददनाींक ३ िून, 
२०११ रोिी िा त्या समुारास लेखी स्िरूपात करारनामा करण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या करारनाम्यारतिमारे्ण नागपरू शहरात चोिीस तास सात 
ददिस पार्णी परुिठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झालेल्या करारनाम्याचा िींग करून अग काऱ्याींच्या 
सींगनमताने निकनयमबाायररत्या पार्णी परुिठा करीत असलेल्या पाण्याच्या 
्ँकरचे बनाि् बबल ि जेऱ्या दशििनू लाखो रूपयाींची देयके 
महानगरपाभलकेकडून िसलू केली िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, नागपरू शहरात चोिीस तास सात ददिस पार्णी परुिठा 
करण्यासाठी आँरेि भस्ी िॉ्र रतिायव्हे् भलभम्ेड नागपरू या खािगी 
कीं पनीस निकनयमबााय करोडो रूपये देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या रतिकरर्णाींची शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्याचा 
तपशील काय आहे ि चदकशीअींती सींबग ताींिर कोर्णती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) याबाबत ददनाींक ०३ िून, २०११ रोिी 
महानगरपाभलका नागपरू, नागपरू एन्व्हायरमें्ल सव्हीसेस भल. ि ऑरेंि 
भस्ी िॉ्र रतिा.भल. याींच्यामध्ये करारनामा झालेला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
• या योिनेचे आिअखेर ७५.०३ ्क्के काम परू्णि झालेले आहे. 
• त्यानसुार, ८१,८०१ उपिोक्त्याींना चोिीस तास दररोि पार्णीपरुिठा होत 
आहे. 
• योिनेचे काम परू्णि झाल्यािर, उििररत उपिोक्त्याींना चोिीस तास दररोि 
पार्णीपरुिठा होरे्ण अपेक्षीत आहे, असे नागपरू महानगरपाभलकेने त्याींच्या 
अहिालात कळविले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
• शहराच्या ज्या िागात िलिादहन्याचे िाळे नाही, अशा क्षेत्रात 
महापाभलकेकडून ्ँकरद्िारे पार्णीपरुिठा केला िात असनू, यािर िीपीआरएस 
रतिर्णालीद्िारे निकनयींत्रर्ण ठेिले िात.े 
• ज्या िागात िलिादहन्याचे िाळे आहे, अशा क्षेत्रात ज्यािेळी पार्णीपरुिठा 
व्यिजस्थत होत नाही, त्यािेळी सींबीं ीत कीं त्रा्दार कीं पनीकडून ्ँकरद्िारे 
विनामलू्य पार्णीपरुिठा केला िातो. 
• त्यामळेु बनाि् बबल ि जे-या आणर्ण लाखो रुपयाींची देयकाींची िसलूी होरे्ण, 
ही बाब खरी नाही. 
(४) करारनाम्यातील अ्ी ि शतीनसुारच सींबीं ीत कीं पनीस रक्कम अदा केली 
असल्याच,े नागपरू महानगरपाभलकेने कळविले आहे. 
(५) ि (६) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील पामबबच रोड िरील भूखांड माफि दरात शासनािडून सनदी 
अधधिाऱ याांनी व्यापारी िापरासाठी घेतल्याबाबत 

  

(५) *  १०५००१   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पिूच) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) मुींबईतील मोक्याच े िखूींड गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींसाठी माजक दरात 
शासनाकडून भमळविर्णाऱ् या सनदी अग काऱ् याींनी निी मुींबईतील पामबबच रोड 
िरील मोक्याचे ६ िखूींड अल्पदरात घेऊन १.५ च्ई क्षेत्राबरोबरच त्याींच्या 
गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींसाठी मुींबईच्या  तीिर या िखूींडाच्या व्यापारी िापरास 
शासनाकडून परिानगी घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनदी अग काऱ् याींनी गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींच्या नािािर घेतलेल्या 
िखूींडाींना सध्या जक्त १ इतके च्ई क्षते्र लाग ू असनू व्यापारीकरर्णासाठी 
परिानगी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भसडकोच े िखूींड पिूी विवि  ११ स्तरातील गहृनिकनमािर्ण 
सींस्थाींना वितरीत केले िात होत,े परींत ुभसडकोने हे ११ स्तर रद्द करुन िखूींड 
जक्त २ स्तराींसाठी मयािदीत ठेिले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िखूींड सिलतीच्या दरात देण्याच्या रतिकरर्णात शासनाने 
कोर्णत ेनिकनकष लािनू मींिूरी ददली आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार पढेु कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 

भसडको महामींडळाने सनदी अग काऱ्याींच्या गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींना निी 
मुींबईतील पामबीच रोड िरील १ च्ई क्षते्रानसुार रदहिाशी िापरासाठी ६ 
िखूींड िा्प केलेले आहेत. 

रतिचभलत विकास निकनयींत्रर्ण निकनयमािलीतील तरतदूीनसुार रदहिास 
रतियोिनाथि िा्प केलेल्या िखूींडाींना १.५ च्ई क्षेत्र निकनदेशाींक अनजु्ञेय 
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करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार ०.५ िाढीि च्ई निकनदेशाींकसाठी अनिकतररक्त 
िाडपेट्याची रक्कम िसलू करुन २ गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींना १.५ च्ई क्षेत्र 
अनजु्ञेय करण्यात आले असनू िखूींडाचा िापर रदहिाशी ि िाणर्णज्य असा 
करण्यास मींिूरी देण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही, 

सदरचे िखूींड िा्प हे निी मुींबई िमीन विनिकनयोग विनिकनयम, १९७५ 
म ील तरतदुीनसुार भसडको सींचालक मींडळाच्या मान्यतनेे करण्यात आले 
आहे. त्यािेळी अशा िा्पासाठी स्तर निकनजश्चत करण्यात आले नव्हत.े तथावप, 
निी मुींबई िमीन विनिकनयोग विनिकनयम (स ुारीत), २००८ म ील निकनयम क्र.४ 
नसुार िखूींड िा्पासाठी ८ रतििगि निकनजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) सनदी अग काऱ्याींच्या गहृनिकनमािर्ण सींस्थाींना िखूींड िा्प करताना 
निी मुींबई िमीन विल्हेिा् अग निकनयमातील  ोरर्णानसुार रतिचभलत आरक्षीत 
ककींमतीच्या २०० ्क्के दराने देण्यात आले आहेत. 
(६) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

विमानतळ वििास िां पनीत सन २००८ ते २०१२ दरम्यान 
व्यि्थापिीय सांचालिाांसह अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(६) *  १०६३७०   श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) विमानतळ विकास कीं पनीत सन २००८ त े२०१२ दरम्यान व्यिस्थापकीय 
सींचालकाींसह अग काऱ्याींनी केलेल्या कोट्यि ी रुपयाींच्या 
गरैव्यिहाराची चदकशी करुन दोषीींिर कारिाई करण्याकरीता शासनाने 
सामान्य रतिशासन वििागाचे अप्पर मयुय सगचि श्री.मकेुश खुल्लर याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सगचिाींची सभमती स्थापन केली असल्याचे ददनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्या समुारास निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यिहारातील दोषी अग काऱ्याींविरो ात जदिदारी 
कारिाई करण्याच्या सचूना मा.मयुयमींत्री याींनी ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सामान्य रतिशासन वििागाचे अप्पर मयुय सगचि, वित्त 
वििागाच े अप्पर मयुय सगचि ि रति ान सगचि याींचा समािेश असलेल्या 
सभमतीने चदकशी केली आहे काय, असल्यास चदकशीत काय निकनषपन्न झाले 
आहे, 
(४) असल्यास, चदकशीच्या अनषुींगाने दोषी व्यक्तीींविरुध्द शासनाने कोर्णती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) सन २००८ त े २०१२ दरम्यान 
महाराषट्र विमानतळ विकास कीं पनीच्या कारिारासींदिाित महालेखाकाराींनी 
उपजस्थती केलेल्या पररच्छेदाींच्या अनषुींगाने िबाबदार अग काऱ्याींची सखोल 
चदकशी करुन त्याींच्यािर िबाबदारी निकनजश्चत करण्यासाठी अपर मयुय सगचि 
(वित्त) याींचे अध्यक्षतखेाली चदकशी सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
सद्यजस्थतीत सदर चदकशी सभमतीमाजि त चदकशी करण्याची कायििाही सरुु 
आहे. 
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

आराई पाांधी, सटाणा (जज.नाशशि) येथील अल्पियीन  
मुलीिर लैंगीि अत्याचार िेल्याबाबत 

  

(७) *  १०६८४६   श्री.विजय औटी (पारनेर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आराई पाीं ी, स्ार्णा (जि.नाभशक) येथील वप ींपळेश्िर रोडिरील 
शतेमळ्यातील घरात कुर्णी नसल्याचा जायदा घेत दोन व्यक्तीींनी लहान 
बदहर्णीचे हातपाय बाीं ून एका १५ िषीय अल्पियीन मलुीिर लैंगीक अत्याचार 
केल्याची घ्ना ददनाींक १३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास 
निकनदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यारतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार सींबींग त आरोपीींना पोभलसाींनी अ्क करून 
त्याींच्यािर कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) कजयािदीने वपडीत मलुीिर झालेल्या लैंगगक 
अत्याचाराबाबत ददलेल्या तक्रारीिरून स्ार्णा पोलीस स््ेशन येथे गरुनीं ०८/१८ 
िादवि कलम ३७६(२),(आय), ४५२, ३४२, ५०४, ५०६, ३४ सह लहान मलुाींचा 
लैंगगक अत्याचार रतिनिकतबीं क कायदा २०१२ चे कलम ४,८ अन्िये गनु्हा दाखल 
केलेला आहे. सदर गनु्ायात २ आरोपीस अ्क केलेली असनू सद्यजस्थतीत 
आरोपी मध्यिती कारागहृ, नाभशक रोड येथे आहेत. तसेच, गनु्ायाबाबत 
सखोल पोलीस तपास सरुू आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील जोगेश्िरी येथे रेल्िेफाटिासमोरील र्त्यािर पोशलसाांनी 
एमडी ड्रग्सचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(८) *  १०५६०७   श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगभुदा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िोगेश्िरी येथे रेल्िजेा्कासमोरील रस्त्यािर आींबोली पोभलसाींनी 
एमडी ड्रग्सचा साठा िप्त केल्याचे ददनाींक १ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रतिकरर्णी पोभलसाींनी काही िर्णाींना अ्क केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सींबीं ीताींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच 
रतिनिकतबीं ात्मक उपाययोिना करण्याबाबत कोर्णती कायििाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय,  तथावप सदरील घ्ना दद.३१.१२.२०१७ रोिी 
घडली आहे. 
(२) ि (३) होय. 

सदर रतिकरर्णी अींबोली पोलीस ठारे्ण येथे वि.स्था.ग.ुर.क्र. १३६/२०१७, 
कलम ८ (क) सह २२ एन.डी. पी. एस. ॲक्् १९८५ अन्िये नभुद करण्यात 
आला ि सदर गनु्ायाींमध्ये आिपािेतो १)अहमद हुसेन अब्बास हुसेन, 
२)आभसज मसु्तजा कुरेशी, ३) मोहम्मद ओिेस जारुख अहमद शखे उजि  
कलींदर या ३ इसमाींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर आरोपी सध्या 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 
(४) गनु्हा तात्काळ नभुद करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
  
धरमतर (जज.रायगड) खाडीकिनारी जेएसडब्लल्यू िां पनीने खारफुटीची 

तोड िरून अनधधिृतपणे जेट्टीच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(९) *  १०५१८६   श्री.भा्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड जिल्ायातील  रमतर ििळील डोलिी येथील खाडीककनारी 
िेएसडब्ल्य ूकीं पनीने खारजु्ीची तोड करून कोर्णतीही शासकीय यींत्रर्णा तसेच 
सक्षम रतिाग करर्णाची परिानगी न घेता िेट्टीचे बाीं काम केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थानिकनक ग्रामस्थाींकडून ररतसर तक्रार करण्यात 
आल्यानींतर कीं पनीिर गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू स्थानिकनक गनु्हे 
अन्िेषर्ण शाखा, अभलबाग याींचेकडून तपास सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचा तपास परू्णि झाला आहे काय, तपासाचे निकनषकषि 
काय आहेत ि तद्नसुार सींबींग त दोषीींिर कोर्णती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१)  रमतर खाडीतील अजस्तत्िातील िेट्टीचा विस्तार 
करण्यासाठी अनिकतररक्त िॉ्रफ्रन्् मींिूर करण्यासींदिाित महाराषट्र मेरी्ाईम 
बोडािने मे. िेएसडब्ल्य ू रमतर पो ि् रतिा.भल. या कपींनीशी ददनाींक ३.१२.२०१४ 
रोिी करारनामा स्िाक्षाींककत केला आहे. तसेच, कपींनीने अजस्तत्िातील 
िेट्टीच्या विस्तारासाठी महाराषट्र रतिदषुर्ण निकनयींत्रर्ण मींडळ, महाराषट्र कोस््ल 
झोन मॅनेिमें् ॲथोरर्ी आणर्ण कें द्रीय पयाििरर्ण ि िने मींत्रालय याींच्याकडून 
परिानग्या रतिाप्त केल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) स्थानिकनक गनु्हे अन्िेषर्ण शाखा, अभलबाग, जि.रायगड याींच्याकडून सदर 
गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील मांद्रपु येथील मळशसध्द 
या्ते शोभेच ेदारुिाम सुरु असताांना फटाक्याचा  

्फोट होऊन २४ जण जखमी झाल्याबाबत 
(१०) *  १११४९९   िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षक्षर्ण सोलापरू (जि.सोलापरू) तालकु्यातील मींद्रपु येथील मळभसध्द यात्रते 
शोिेचे दारुकाम सरुु असताींना ज्ाक्याचा स्जो् होऊन २४ िर्ण िखमी झाल े
असनू त्यात एका मदहलेचा डोळा निकनकामी झाला असल्याचे ददनाींक १७ 
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या यात्रते आपत्कालीन यींत्रर्णा न ठेिर्णाऱ् या यात्रासभमती 
सदस्य ि शोिेच ेदारुकाम करर्णारे याींच्यािर सींबींग त पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दघुि् नेची शासनाने चदकशी करुन िखमीींना उपचाराचा 
खचि देण्यासोबतच सींबींग ताींिर कारिाई ि सोलापरू जिल्ायात होर्णाऱ् या 
यात्रादरम्यान आपत्कालीन यींत्रर्णा कायिरत ठेिण्याबाबत कोर्णती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मींद्रपू पोलीस ठारे्णस गरुनीं. १२/२००८ िादींविसीं कलम २८६, ३३७, 
३३८, ३४ यारतिमारे्ण यात्रा कभम्ीचे पदाग कारी ि ज्ाके उडविर्णारा इसम 
अशारतिकारे एकूर्ण ६ आरोपीींविरुध्द दद.१६/०१/२०१८ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. सदर गनु्ायाचा तपास चाल ूआहे. िखमीींना तात्काळ 
औष ोपचारास भसजव्हल हॉस्पी्ल, सोलापरू ि ग्रामीर्ण रुग्र्णालय, मींद्रपू येथ े
पाठविण्यात आले होत.े गनु्ायाचे तपासा दरम्यान सीआरपीसी ४१ अ (१) 
रतिमारे्ण नो्ीस देण्यात आलेली आहे. मींद्रपू येथील मळभसध्द देिाची 
यात्रनेिकनभमत्त आपतकालीन यींत्रर्णा सज्ि ठेिण्याबाबत देिस्थान ट्रस््ी अध्यक्ष 
ि यात्रा कभम्ी उपाध्यक्ष मींद्रपू याींना यात्रपेिूी दद.११/०१/२०१८ रोिी लखेी 
समिपत्र देण्यात आलेले होत.े सोलापरू ग्रामीर्ण जिल्ायात होर्णाऱ्या 
यात्रदेरम्यान आपतकालीन यींत्रर्णा सज्ि ठेिण्याबाबत सिि पोलीस ठारे्ण 
रतििारी अग कारी ि उपवििागीय पोलीस अग कारी याींना पोलीस अग क्षक, 
सोलापरू ग्रामीर्ण याींनी लेखी सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील झोपडपट्टी पुनिचसन प्राधधिरणाच्या माजी मुख्य  

अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(११) *  ११२२६८   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धभुड े(आष्ट्टी), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.मोहन फड (पाथरी), 
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श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू), डॉ.अननल बभुड े (मोशी) :  सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पनुििसन रतिाग करर्णाच े मािी मयुय कायिकारी 
अग कारी याींनी सेिा निकनितृ्तीच्या अखेरच्या कालाि ीत मान्यता ददलेल्या 
१३७ रतिकरर्णाींपकैी ३३ रतिकरर्णात गरैरतिकार ि अनिकनयभमतता आढळून आल्याने 
सदरहू रतिकरर्णाींची अनिकतररक्त आयकु्त कोकर्ण वििाग याींच्याकडून चदकशी 
करण्याचे आदेश ददल्याच े माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
निकनदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अग काऱ्याने िुहूतील झोपडपट्टी पनुििसन योिनेत दोन 
आभलशान सदनिकनका भमळविण्यासाठी पत्नीला विकासकासोबत िागीदार करुन 
गरैव्यिहार केल्यानींतर या रतिकरर्णातील महत्त्िाची जाईल रतिाग करर्णातनू 
गहाळ झाल्यारतिकरर्णी तात्काळ गनु्हा दाखल करण्याचे आदेश रतिाग करर्णाच े
मयुय कायिकारी अग कारी याींनी ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दीड मदहन्यानींतरही झोपडपट्टी पनुििसन योिनेतील सींबींग त 
अग काऱ् याींिर गनु्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अनिकनयभमतता आढळून आलेल्या पनुवििकास रतिकल्पाची 
मान्यता त्िरीत रद्द करुन सदरहू रतिकल्प म्हाडातजे राबविण्याबाबतचा निकनर्णिय 
घेण्याच्या दृष्ीने शासनातजे कोर्णती कायििाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) असल्यास, सदरहू रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींबींग ताींिर गनु्हे दाखल करुन कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) सदर रतिकरर्णी वििागीय आयकु्त कोकर्ण याींच्यातजे 
चदकशी करण्यात येत नसनू झोपडपट्टी पनुििसन रतिाग करर्ण स्तरािर याची 
तपासर्णी करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) सन २०१७ मध्ये परू्णि झालेल्या सदर झोपडपट्टी पनुििसन 
योिनेबाबतची, सींबींग त रतिकरर्णाची रतिाग करर्णाची नस्ती रतिाग करर्णाच्या 
अभिलेख कक्षात उपलब्  नसल्यामळेु, निकनमिल नगर पोलीस ठाण्यामध्ये 
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दैनींददनी क्र.२५९९/१७ दद.३०.११.२०१७ अन्िये, नस्ती गहाळ झाल्याची तक्रार 
झोपडपट्टी पनुििसन रतिाग करर्णाद्िारे दाखल करण्यात आली आहे. 
(४), (५) ि (६) रतिश्न िाग २ म ील झोपडपट्टी पनुििसन योिनेतील पनुििसन 
घ्क ि विक्री घ्क परू्णि झालेले असल्याने योिना रद्द करण्याचा रतिश्न 
उद्् ाित नाही. 

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

नाांदेड येथील विभागीय फॉरेजन्सि लॅबच्या  
्ितां् इमारत बाांधिामाबाबत 

  

(१२) *  ११०१३६   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड येथील वििागीय जॉरेजन्सक लॅब स्थापनेपासनू अपऱु् या िागेत 
कायिरत असनू परेुशी िागा उपलब्  होत नसल्याने इतर नविन चार वििाग 
सरुू होण्यास अडचर्ण निकनमािर्ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपरुी िागा ि कमिचारी/अग काऱ् याींची ररक्त पदे आदीींमळेु 
रतिाप्त तपास रतिकररे्ण अहिालासह निकनकालीअिािी रतिलींबबत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जॉरेजन्सक लॅबच्या स्ितींत्र इमारत बाीं कामासाठी गहृ 
वििागाने विषर्णुपरुी िागात तीन एकर िागा उपलब्  करून रुपये २७ 
को्ीींचा आराखडा शासनाकड ेमींिुरीसाठी पाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार कोर्णती कायििाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) रतिादेभशक न्यायसहायक िजै्ञानिकनक रतियोगशाळा, नाींदेड या 
रतियोगशाळेच्या इमारतीसाठी ग् नीं. ७५, विषर्णुपरूी, नाींदेड येथे १२१९२ चद.भम. 
इतकी िागा मा.जिल्हाग कारी, नाींदेड याींनी उपलब्  करुन ददली आहे. सदर 
इमारतीच्या बाीं कामासाठी अत्यािश्यक निकनिासस्थानासह रु. ४०.०० को्ी 
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इतक्या रकमेच्या स ुारीत अींदािपत्रकास मान्यता देण्यात आली असनू 
ददनाींक ०३.०२.२०१८ च्या शासन निकनर्णियान्िये रुपये ९,३५,०३,५३२/- इतका 
निकन ी उपलब्  करुन देण्यात आला आहे.     
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईमधील सातर्ता येथील आथचर रोड िारागहृ पररसरातील 
इमारतीांच्या पुनविचिासाबाबत 

  

(१३) *  १०४९४८   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
अॅड.भीमराि धभुड े(आष्ट्टी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईम ील सातरस्ता येथील आथिर रोड मध्यिती कारागहृाच्या ५०० 
मी्र पररसरात येर्णाऱ्या सिि िसाहती तसेच इमारतीींच्या पनुवििकासाच ेकाम 
कारागहृ सरुक्षेसाठी  िाचक अ्ीींमळेु ि नगरविकास वििागाच्या ददनाींक ४ 
डडसेंबर, २०१३ रोिीच्या शासन निकनर्णियानसुार स्थायी सल्लागार सभमतीची  
परिानगी भमळत नसल्याने हिारो झोपडपट्टटयाींचा पनुवििकास गेल्या १० 
िषांपासनू रतिलींबबत असल्याने या िाचक अ्ी भशगथल करण्याबाबतची मागर्णी 
स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ी याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ च्या निकतसऱ्या सप्ताहात  
मा.मयुयमींत्री याींचेकड ेलेखी निकनिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू निकनिेदनात केलेल्या मागर्णीच्या अनषुींगाने आथिर रोड 
कारागहृ इमारतीींची िषािनिुष ेरतिलींबबत असलेली पनुवििकासाची कामे तातडीने 
मागी लागण्यासाठी कारागहृ सरुक्षेस्ति घालण्यात आलेल्या िाचक अ्ी 
तातडीने भशगथल करण्याबाबत शासनाकडून कोर्णता निकनर्णिय घेतला िा घेण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) त े(३)  या सींदिािने निकनिेदन ेरतिाप्त आहेत. 

कारागहृ सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू कारागहृापासनू ५०० मी्र 
अींतरामध्ये विकास परिानगी देताना शासन नगर विकास वििागाकडील 
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ददनाींक ४/१२/२०१३ रोिीच्या निकनर्णियानसुार स्थायी सल्लागार सभमतीची 
निकनयकु्ती कररे्णत आलेली आहे. त्याचरतिमारे्ण कारागहृाच्या त्बींदीपासनू १५० 
मी्रचे पभलकड े ५०० मी्र अींतरापयतं बाीं कामासाठी/ पनुवििकासाच े
बाीं कामासाठी परिानगी देताना ि १५० मी्रमध्ये मींिूर विकास कामाींना 
परिानगी चाल ू ठेिताना  स्थायी सल्लागार सभमतीने निकनर्णिय घेण्यासाठी 
ददनाींक ६/०८/२०१५ रोिी मागिदशिक तत्ि े विदहत केललेी आहेत. 

शासन गहृ वििागाकडील  ददनाींक ४/१२/२०१७ रोिीच्या शासन 
निकनर्णियान्िये  आथिर रोडच्या सरुक्षा व्यिस्थेत स ुारर्णा सचुविण्यासाठी सह 
पोलीस आयकु्त (का. ि स.ु) मुींबई याींचे अध्यक्षतखेाली सभमती गठीत 
झालेली आहे. सदर सभमतीने शासनास अहिाल सादर केलेला आहे. सदर 
अहिाल विचारात घेिनू पढुील कायििाही सींकजल्पत आहे. 

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

मुांबईतील नायगाि येथील पोलीस उपरुग्णालयाच्या  
झालेल्या दरुि्थेबाबत 

(१४) *  ११३३५३   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.शशिाजीराि िर्ड चले (राहुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील नायगाि येथील पोलीस उपरुग्र्णालयाची अत्यींत दरुिस्था झाली 
असनू सदर रुग्र्णालयात अस्िच्छता असरे्ण, औष े उपलब्  नसरे्ण, 
वपण्याच्या पाण्याची सोय नसरे्ण तसेच रुग्र्णालयाच्या भि ींतीला तड े गेलेल े
असरे्ण इ. समस्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पोलीस उपरुग्र्णालयाच्या दरुिस्थेबाबत मािी पोलीस 
उपनिकनररक्षक रतििाकर अनींत िोगले याींनी मा.मयुयमींत्री, मा.आरोग्य मींत्री, 
पोलीस आयकु्त बहृन्मुींबई पोलीस आदीींकड ेददनाींक ९ िानेिारी, २०१८ रोिी 
िा त्यासमुारास एक सविस्तर निकनिेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू निकनिेदनाच्या अनषुींगाने चदकशी करण्यात आली आहे 
काय, चदकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सदरहू पोलीस 
उपरुग्र्णालयाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
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श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर निकनिेदन पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई, मुींबई याींचे कायािलयास रतिाप्त 
आहे. 
(३) ि (४) सदर इमारतीची दरुुस्ती करण्यासाठी एकूर्ण ३९,६६,५७३/- इतक्या 
खचािच्या अींदािास पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई, मुींबई, याींनी रतिशासकीय 
मान्यता ददली असनू दरुुस्तीचे काम सािििनिकनक बाीं काम वििागामाजि त सरुु 
आहे. 

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

मुांबईमधील बेिायदा ि नाहरित प्रमाणप् नसलेल्या हॉटेल ि 
उपाहारगहृाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१५) *  १०७०९९   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.सरेुश लाड (िजचत), 
श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगभुदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
अॅड.भीमराि धभुड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.नरद्द्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  
बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
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श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील आगीच्या घ्नाींची दखल घेत स्ियींपाकगहृाचा िापर 
खाद्यपदाथि बनविण्याव्यनिकतररक्त निकनिास ि झोपण्यासाठी केल्यास त्या हॉ्ेल, 
उपहारगहृाचा परिाना रद्द करण्याचे आदेश महानगरपाभलका आयकु्ताींनी 
आढािा बठैकीत ददले तसेच सदर निकनयम मुींबईतील खानािळीनाही लाग ू
असल्याच ेददनाींक ४ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास निकनदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेने ददलेल्या मदुतीत अजग्नसरुक्षा उपाययोिना 
न केल्यास तसेच अजग्नसरुक्षेचे निकनयम मोडल्यास सींबींग त आस्थापनाींिर 
कायदेशीर कारिाई करण्यात येर्णार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील गच्चीिरील उपहारगहृाींना मान्यता देण्याबाबतच्या 
 ोरर्णानसुार ककती आस्थापनाींना उपहारगहृ सरुु करण्यासाठी परिानगी 
देण्यात आलेली आहे तसेच त्या आस्थापनाींकडून विदहत केलेल्या अ्ी ि 
शतींचे पालन केल ेिात ेकी नाही याबाबतची पाहर्णी शासनाकडून करण्यात 
आली आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई महानगरपाभलकेने शहरातील ककती हॉ्ेल ि 
उपहारगहृाम ील अनिकनयभमतबेाबतची तपासर्णी ददनाींक १० ि ११ िानेिारी, 
२०१८ रोिी िा त्या समुारास केली आहे, 
(५) असल्यास, मुींबईतील ककती बेकायदा ि नाहरकत रतिमार्णपत्र नसलेले 
लाऊीं ि बार, हुक्का पालिर आणर्ण रेस््ॉरेन्् ि पब बार सद्यःजस्थतीत सरुु 
असल्याचे महानगरपाभलकेने केलेल्या तपासर्णीत निकनदशिनास आले आहेत, 
(६) असल्यास, सींबींग त हॉ्ेल ि उपाहारगहृािर मुींबई महानगरपाभलका 
अग निकनयमाअींतगित कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच 
कारिाईचे सििसा ारर्ण स्िरुप काय आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) मुींबईतील आगीच्या घ्नाींची दखल घेत 
स्ियींपाकगहृाचा िापर खाद्यपदाथि बनविण्याव्यनिकतररक्त निकनिास ि 
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झोपण्यासाठी केल्यास परिानारतिाप्त उपहारगहृाचा परिाना तहकुब करण्याच े
आदेश आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका याींनी ददनाींक ०४.०१.२०१८ रोिी 
ददले आहेत ही िस्तजुस्थती आहे. 

सदर आदेश परिानारतिाप्त उपहारगहृाींना लाग ू आहेत. मुींबई 
महानगरपाभलका अग निकनयम १८८८ मध्ये “खानािळ” ही बाब अींतिुित नाही. 
त्यामळेु निकनिासी िागेतील खानािळीींना परिाना देता येत नाही. तथावप, 
निकनिासी िागेत खानािळी आढळल्यास त्याींच्यािर निकनयमानसुार कारिाई 
करण्यात येत.े  
(२) हे खरे आहे. 
(३) मुींबईतील निकनिासी हॉ्ेल ि िाणर्णजज्यक मॉलच्या इमारतीच्या गच्चीिर 
परिानारतिाप्त उपहारगहृ असल्यास, इमारतीच्या गच्चीिर खाद्यपदाथि 
सेिनासाठी अनिकतररक्त परिानगी देण्याच े  ोरर्ण बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाजि त मींिुर करण्यात आले आहे.  

सदर  ोरर्णातील अ्ी ि शतींचे पालन होत असल्याची पडताळर्णी 
केल्यानींतर मुींबईम ील एका आस्थापनेस इमारतीच्या गच्चीिर खाद्यपदाथि 
सेिनासाठी अनिकतररक्त परिानगी देण्यात आली आहे. 
(४), (५), (६) ि (७) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाजि त ददनाींक १० ि ११ 
िानेिारी, २०१८ रोिी ७६५ हॉ्ेल ि उपाहारगहृाींच्या केलेल्या तपासर्णीत 
खालील अनिकनयभमतता आढळून आल्या आहेत:-  
• िाढीि/अनग कृत बाीं काम कररे्ण  
• अजग्नरतिनिकतबीं क ि िीिसरुक्षा अग निकनयम, २००६ म ील तरतदुीींचे उल्लींघन 
कररे्ण 
• बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या आरोग्य वििागाच्या परिान्यापेक्षा िास्त 
तसेच अनग कृतररत्या गॅस भसलेंडर ठेिरे्ण 

सदर अनिकनयभमततबेाबत बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाजि त 
खालीलरतिमारे्ण कारिाई करण्यात आली आहे:-  
• ५०९ आस्थापनाींना निकनरीक्षर्ण अहिाल देण्यात आले आहेत. 
• अजग्नरतिनिकतबीं क ि िीिसरुक्षा अग निकनयम, २००६ म ील कलम ८ अन्िये, 
११ दठकारे्ण मोहोरबींद करण्यात आली आहेत.  
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• ८३ आस्थापनाींची िाढीि/अनग कृत बाीं कामे निकनषकाभसत करण्यात आली 
आहेत.  
• अनग कृत/अनिकतररक्त असलेले ३५१ गॅस भसलेंडसि िप्त करण्यात आले 
आहेत. 
• १६२ दठकार्णी अनिकनयभमतता आढळून आलेल्या नाहीत. 

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

ठाणे जजल्हा शासिीय रुग्णालयातून मुल पळविणाऱया राजभर 
िुटुांबीयाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(१६) *  १०४९५९   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू 
उत्तर), श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगभुदा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) ठाण्याच्या जिल्हा शासकीय रुग्र्णालयात भििींडीच्या आददिासी पाड्यातील 
मोदहनी या मदहलेने नसैगगिक रतिसतूीने िन्म ददल्यानींतर ५ त े ६ तासाींच्या 
आत नकुतचे िन्मलेले मलु रुग्र्णालयातनू पळविर्णाऱ्या गडुीया राििर, निकतचा 
पती सोन ु राििर (रा.नेतािी नगर, आडीिली, म.ुपो.वपसिली, डभुबबिली, 
जि.ठारे्ण) तसेच त्याींचा साथीदार वििय श्रीिास्ति इत्यादीींना बाळासह अ्क 
केल्याची मादहती ददनाींक १५ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास 
निकनदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या राििर कु्ुींबीयाींच्या घरातनू अन्य ६ मलेु पोलीसाींना 
आढळून आल्याने त्याही मलुाींना पोलीसाींनी ताब्यात घेतले असनु राििर 
कु्ुींबीय तसेच ताब्यात घेतलेल्या मलुाींचा डीएनए तपास करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरर्णाची शासनाने चदकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चदकशीत ि डीएनए ररपो ि्मध्ये काय आढळून आले ि 
तद्नसुार मलु पळविर्णाऱ्या राििर कु्ुींबीय ि त्याींच्या साथीदाराींिर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच पळविलेली मलेु त्याींच्या कु ी्ंबबयाींकड े सोपविण्याबाबत 
शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) होय, सदर रतिकरर्णी चदकशी करण्यात आली असनु आरोपीींकडून 
रतिाप्त केलेले नििात मलु कजयािदी याींचे असल्याच े डीएनए चाचर्णीत ि 
तपासात निकनषपन्न झाल्याने सदरचे मलु कजयािदीचे ताब्यात ददलेले आहे.  

भसव्हील हॉस्पी्ल, ठारे्ण येथुन नििात मलु पळविर्णाऱ्या विरुध्द 
ठारे्णनगर पोलीस स््ेशन येथे ग.ु र. क्र. १०/२०१८ िा.दीं.वि. कलम ३६३, 
३०८, ३४ अन्िये ३ आरोपीविरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु नमदु 
आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.  

तसेच, आरोपीच्या घरात भमळुन आलेली ६ मलेु ही डीएनए 
चाचर्णीमध्ये आरोपी राििर याींचीच असल्याचे निकनषपन्न झाले आहे. 
आरोपीच्या उपरोक्त नमदु ६ मलुाींपकैी ३ मलुीींना बालसींगोपनाकररता 
अग क्षक, िात्सल्य ट्रस््, सानपाडा, निी मुींबई येथे ि २ मलुाींना अग क्षक, 
विश्ि बालकें द्र, नेरुळ, निी मुींबई या दठकार्णी दाखल करण्यात आलेले आहे. 
तसेच, १ मलुगी ही २ मदहन्याची असनु निकतस मा. न्यायालयाच्या आदेशाने 
आरोपी मदहलेच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सदर गनु्हा तपासा ीन आहे. 
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

िसई-विरार महानगरपाशलिा क्षे्ातील चांदनसार, फुलपाडा येथील 
आहदिासी शमळितीिर िेलेले अनधधिृत बाांधिाम पाडण्याबाबत 

(१७) *  १०५३२५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुणाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
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श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) िसई-विरार महानगरपाभलका (जि.ठारे्ण) क्षेत्रातील चींदनसार ि जुलपाडा 
येथील सव्हे क्र.८६ चा आददिासी भमळकतीिर रघिुीर अपा ि्में्, साई ज्योती, 
मेरी माऊीं ड स्कुल, बाळामी बद्री विशाल ििन ि महालक्ष् मी इ-२५ या 
अनग कृत इमारतीींचे ि शाळेचे बाीं काम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतिकरर्णी महानगरपाभलकेकडून एम.आर.्ी.पी. 
कायद्याींतगित आतापयतं २९ मालमत्ताींिर नो्ीस बिाविली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सींबींग तािर गनु्हे दाखल करण्यासींबीं ी कळिनूही 
अदयाप एम.आर.्ी.पी. कायद्याअींतगित गनु्हे दाखल करण्यात आले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त्त रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले, चदकशीनसुार सींबींग ताींिर शासनाने जदिदारी कारिाई 
करण्याबाबत कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर रतिकरर्णी िसई विरार शहर महानगरपाभलका याींना ददनाींक 
०५.१२.२०१७ रोिी सव्हे क्र.८६ दहस्सा नीं. १/२, १/४, १/५ ि १/१२ येथील 
आददिासी भमळकतीींिर अनग कृत बाीं काम करर्णाऱ्या सिि सींबींग ताींिर १५ 
ददिसात गनु्हे दाखल करण्याबाबत कळविण्यात आले. 

सदर मालमत्ताींपकैी मनिकनष ए, मनिकनष बी ि समथि अपा ि्में् या ३ 
मालमत्तचे्या विकासकाींिर महाराषट्र रतिादेभशक नगर रचना अग निकनयमाच्या 
तरतदुीन्िये सन २०१२ मध्ये गनु्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 

उििरीत २६ मालमत्ताींच्या विकासकाींिर गनु्हे दाखल करण्याची 
कायििाही िसई विरार शहर महानगरपाभलकेमाजि त सरुू आहे. 
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनेि मोबाईल टॉिरच्या बाांधिामासाठी शासनाची 
परिानगी न घेतल्याबाबत 

(१८) *  ११४२२१   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील अनेक मोबाईल ्ॉिरच्या बाीं कामासाठी शासनाच्या आिश्यक 
असर्णाऱ्या परिानग्या न घेता मोबाईल ्ॉिरची उिारर्णी करण्यात आल्याने 
शासनाचे लाखो रुपयाींच्या महसलुाचे नकुसान होत असनू परेु्ण जिल्ायातील 
२० लाख रुपयाींच्या कराची िसलूी या ्ॉिर  ारकाकडून अद्यापपयतं 
करण्यात आली नसल्याचे निकनदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड (जि.परेु्ण) तालकु्यातील मोबाईल ्ॉिर  ारक कर िरत 
नसल्याबाबत श्री.दत्तात्रय विठ्ठल साबळे याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
त्याींचा परिाना रद्द करण्याचे आदेश उपवििागीय अग कारी, खेड याींनी 
ददनाींक २४ एवरतिल, २०१७ रोिी ग्विकास अग कारी, खेड याींना ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चदकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने खेड तालकु्यातील ि परेु्ण 
जिल्ायातील मोबाईल ्ॉिर  ारकाकडून कराची िसलुी करण्याबाबत तसेच 
कर न िरर्णाऱ्या मोबाईल ्ॉिर  ारकाींची परिानगी रद्द करण्याबाबत 
शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) परेु्ण जिल्ायामध्ये एकूर्ण १२४० मोबाईल ्ॉिर 
असनू सींबींग त मोबाईल ्ॉिर  ारक याींच्याकडून रक्कम रु.४१,१८,६३७/- 
िसलूी गुींतलेली आहे. 
मोबाईल ्ॉिर  ारकाींकडून िरील रकमेपकैी रक्कम रु.२०,७८,९५७/- िसलू 
करण्यात आलेली आहे.  उििररत रक्कम रु.२०,३९,६८०/- िसलू करण्याची 
कायििाही जिल्हाग कारी परेु्ण याींच्याकडून सरुु आहे. 
(२) त े (५) श्री.दत्तात्रय विठ्ठल साबळे, याींनी तक्रार अिि ददला असनू 
त्यानसुार उपवििागीय अग कारी खेड याींनी त्याींचकेडील दद.२४/०४/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्िये ग्विकास अग कारी, खेड याींना अनग कृत मोबाईल ्ॉिर 
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उिारर्णी केली असल्यास त्याची पडताळर्णी करुन निकनयमानसुार चदकशी करुन 
योग्य ती कायििाही कररे्णबाबत कळविलेले आहे. 

मा.उच्च न्यायालयात Tower and Infrastructure Providers 
Association याींनी दाखल केलेली रर् यागचका क्र.२०४३/२०१४ मध्ये 
मा.न्यायालयाने दद.१२/०९/२०१४ रोिी स्थानिकनक रतिाग कररे्ण तसेच 
महानगरपाभलका याींनी मोबाईल ्ॉिर बाबत कोर्णतीही coercive steps घेिु 
नये, ्ॉिर भसल करण्यात येि ुनयेत तसेच ्ॉिरचा विद्यतु परुिठा खींडीत 
करु नये असे आदेश पाररत केलेले आहेत. 

यानींतर कें द्र शासनाने दद.१५/११/२०१६ रोिीच्या अग सचूनेद्िारे 
िारतीय ्ेभलग्राज मागािचा हक्क अग निकनयम, २०१६ पाररत केला आहे. 
याम ील तरतदूी विचारात घेिनु राज्याच्या सामान्य रतिशासन वििागाने 
दरुसींचार पायाितु सवुि ा  ोरर्ण दद.१७/०२/२०१८ रोिी लाग ू केलेले असनू 
त्याद्िारे या विषयाबाबतच्या यापिुीच्या सिि अग सचूना अग क्रभमत केल्या 
आहेत. दद.१७/०२/२०१८ रोिीच्या  ोरर्णानसुार स्थानिकनक रतिाग कररे्ण दरुसींचार 
सेिा रतिदाता सींस्थाींना कोर्णतहेी कर, जी, सेस ककीं िा अग िार लाग ूकरर्णार 
नसल्याबाबत स्पष्ता करण्यात आलेली आहे. 

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

निी मुांबईतील िोपरखरैणे येथील एमएसईडीसीएल च ेउपिायचिारी 
अशभयांता ि िननष्ट्ठ अशभयांता याांनी लाच माधगतल्याबाबत 

(१९) *  १०८१८१   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) निी मुींबईतील कोपरखैररे्ण येथील महाराषट्र राज्य विद्यतु वितरर्ण 
महा.मयाि. (एमएसईडीसीएल) चे उपकायिकारी अभियींता म ुकर काींबळे ि 
कनिकनषठ अभियींता महेश पा्ील या दोघाींनी महापे, महाराषट्र औद्योगगक 
विकास महामींडळ (एमआयडीसी) म ील ॲरामॅक्स इींडडया रतिा.भल.या 
कीं पनीच्या कायािलयाकरीता विद्यतु भम्र ि कजिीबीली्ी ररपो ि् देण्याकरीता 
रुपये ८० हिाराींची लाच मागगतल्याचे निी मुींबई लाचलचुपत रतिनिकतबीं क 
वििागाने केलेल्या तपासात निकनषपन्न झाल्यानींतर या दोघाींविरुध्द कोपरखैररे्ण 
पोलीस ठाण्यात ददनाींक २४ डडसेंबर २०१७ रोिी िा त्या समुारास गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच उप कायिकारी अभियींता ि कनिकनषठ अभियींता याींचेविरो ात अन्य 
ककती नागररकाींकडून लाच मागगतल्याबद्दल लाचलचुपत रतिनिकतबीं क वििागाकड े
तक्रारी रतिाप्त झाल्या आहेत,  
(३) असल्यास, ॲरामॅक्स इींडडया रतिा.भल.ने निी मुींबई लाचलचुपत रतिनिकतबीं क 
वििागाकड े दाखल केलेल्या तक्रारीत नमदू केलेल्या रतिमखु बाबी कोर्णत्या 
आहेत, त्यानसुार पोलीस तपासात कोर्णकोर्णत्या बाबी आढळून आल्या ि 
तद्नसुार सींबींग ताींविरुध्द शासनाने कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, 

श्री. म ुकर काींबळे, अनिकतरीक्त कायिकारी अभियींता ि श्री. महेश 
पा्ील, सहायक अभियींता, महाराषट्र राज्य विद्यतु वितरर्ण महा. मयािदीत 
(एमएसईडीसीएल), निी मुींबई याींनी ॲरामेक्स इींडीया रतिा.भल. एम.आय.डी.सी. 
महापे या कीं पनीच्या कायािलयाकरीता विदयतु भम्र ि कजिीबीली्ी ररपो ि् 
मींिुरीचे कामासाठी तक्रारदार श्री. राघिेंद्र पिुारी याींचेकडुन अनकु्रमे रु. 
२००००  ि रु. ८०००० एिढया लाचेची मागर्णी केली म्हर्णुन त्याींच्या विरूध्द 
ददनाींक २२.१२.२०१७ रोिी पो.स््े. कोपरखैररे्ण, ग.ुर.क्र. ३६८/१७ भ्रष्ाचार 
रतिनिकतबीं  अग निकनयम, १९८८ कलम ७ अन्िये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
(२) आरोपी लोकसेिकाींविरूध्द अन्य नागररकाींकडून लाच मागर्णी बाबतच्या 
तक्रारी रतिाप्त झाल्या नाहीत. 
(३) ॲरामेक्स इींडीया रतिा.भल. एम.आय.डी.सी. महापे या कीं पनीच्या 
कायािलयाकरीता विदयतु भम्र ि कजिीबीली्ी ररपो ि् देण्यासाठी आरोपी 
लोकसेिक याींनी लाचचेी मागर्णी केल्याबाबत तक्रारदार याींनी तक्रार केली 
आहे. आरोपी लोकसेिक श्री. म ुकर काींबळे, अनिकतरीक्त कायिकारी अभियींता ि 
श्री. महेश पा्ील, सहायक अभियींता याींना ददनाींक २७.१२.२०१७ रोिीच्या 
आदेशान्िये निकनलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथे बनािट िागदप् ेतयार िरून तरुण मुलाांची विदेशात 
त्िरी िरणाऱया १० दाम्पत्याांिर गुन्हा दाखल िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२०) *  ११२३२६   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू येथे बनाि् कागदपत्र े तयार करून तरुर्ण मलुाींची विदेशात 
तस्करी करर्णाऱ्या नागपरू येथील १० दाम्पत्याींिर माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १० दाम्पत्याींनी सन २००७ त े२०१७ या दहा िषांच्या 
कालाि ीमध्ये नागपरूम ून समुारे ५० तरुर्ण मलुाींना विदेशात पाठविल्याच े
निकनदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार सींबींग त आरोपीींिर कोर्णती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) सदर रतिकरर्णी १४ आरोपीींविरूद्ध पोलीस स््ेशन, पाचपािली, नागपरू शहर 
येथे अपरा  क्रमाींक २१/२०१८ कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४२०, ३७१, 
२०१, १२०(ब) िाींदींवि सहकलम १२ पासपो ि् अग निकनयम १९६७ अन्िये गनु्हा 
दाखल करून १२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू २ आरोपीींचा शो  
सरुू आहे. गनु्हा तपासािर आहे. 
(४) रतिश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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जव्हार (जज.ठाणे) तालुक्यात आहदिासी वििास प्रिल्पातील देहरे 
आश्रमशाळेत विद्याथीनीने गळफास घेऊन िेलेली आत्महत्या 

(२१) *  ११२९३४   अॅड.भीमराि धभुड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) िव्हार (जि.ठारे्ण) तालकु्यात आददिासी विकास रतिकल्पातील देहरे 
आश्रमशाळेत ७ िीच्या विद्याथीनीने ददनाींक २६ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास शाळेच्या आिारातील शदचालयात नायलॉनच्या दोरीने गळजास 
घेऊन आत्महत्या केल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरर्णी पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरर्णाची शासनाने चदकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चदकशीत काय आढळून आले आहे ि त्यानसुार पढेु कोर्णती 
कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.         
(२) होय. पालघर जिल्ायातील िव्हार पोलीस ठारे्ण येथे अक.मतृ्य ूरजिस््र 
नींबर ११/२०१८ सी.आर.पी.सी. १७४ रतिमारे्ण ददनाींक २७.०१.२०१८ रोिी दाखल 
करण्यात आला आहे.        
(३) ि (४) होय, िव्हार पोलीस ठाण्याचे कायिक्षते्रात देहरे आश्रमशाळेतील 
शदचालयामध्ये कु.सभुमत्रा भशिराम दहरकुडा िय १३ िष,े रा.निकतलभुडा, 
डभुगरीपाडा, ता.िव्हार, जि.पालघर हीने अज्ञात कारर्णािरुन नॉयलॉनच्या 
दोरीने गळजास घेिनू आत्महत्या केली आहे. सदर घ्नेच्या तपासामध्ये 
मयताने निकतच्या ससुाईड नो्मध्ये कमल दहचा दोष आहे अस े िर्णिनाचा 
मिकूर भमळून आल्याने मयताचे आई िडीलाींकड े ि नातिेाईक याींचकेड े
चदकशी केली असता त्याींनी याबाबत आम्हाला कोर्णाचाही सींशय नाही त्यामळेु 
कमल विरुध्द तक्रार देण्यास तयार नसल्याचे साींगगतले. गचठ्ठी हा एकमेि 
परुािा असल्याने गचठ्ठीमध्ये नमदू असलेले नाींि कमल दहच्याविरुध्द िा.दीं.वि. 
कलम ३०५ अन्िये गनु्हा दाखल कररे्णकामी िव्हार पोलीस ठारे्ण रतििारी 
अग कारी याींनी सरकारतजे कजयािदी होरे्णबाबत मा.अनिकतररक्त सरकारी 
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अभियोक्ता, जिल्हा ि सत्र न्यायालय, ठारे्ण याींना दद. १४.०२.२०१८ रोिी 
अहिाल सादर केललेा आहे.       
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौजे िोलशते (जज. ठाणे) येथील जशमनीचा वििास  
िरण्यास परिानगी हदल्याबाबत 

(२२) *  १०६४३६   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती 
ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगभुदा), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मदिे कोलशते (जि. ठारे्ण) येथील सव्हे नीं. ११४/४, ११५/२ या आददिासी 
कुळ असलेल्या िमीनी आणर्ण सव्हे नीं. ९९/२  या िभमनीिर औद्योगगक 
कारर्णासाठी वितरीत केलले्या िमीनीिर एकबत्रत (Amalgamation) करुन 
मे. मॅन भसअभल्ी रतिा.भल. या विकासकास आयकु्त, ठारे्ण महानगरपाभलका 
याींनी शासनाचे आदेश डािलनू विकास करण्याची परिानगी ददल्याची बाब  
निकनदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकार्णी इमारत बाीं ून विकासकाने ग्राहकाींची जसिर्णूक 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले आहे, त्यानसुार सींबींग ताींविरुध्द कोर्णती कारिाई केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) * मदिे कोलशते येथील सिे नीं. 
११४/४, ११५/२ ि ९९/२ या िखूींडािरील विकास रतिस्तािास ठारे्ण 
महानगरपाभलकेने ददनाींक ११.०१.२०१६ रोिी मान्यता ददली. 
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 वि ीमींडळाचे सन २०१६ च े पाचि े (दहिाळी) अग िेशनाम ील 
लक्षिे ी सचूना क्र. १२९१ अींतगित मा.महसलु मींत्री याींनी ददलेल्या 
आश्िासनाच्या अनषुींगाने नगर विकास-१ याींनी ददनाींक ०६.०१.२०१७ रोिीच्या 
पत्राने ददलेल्या सचूनेनसुार उक्त िखूींडािरील सरुू असलेल्या बाीं कामास 
ठारे्ण महानगरपाभलकेने १५ ददिसाकरीता स्थगगती ददली होती. तथावप, 
मा.उच्च न्यायालयाने मे.मॅन ररॲभल्ी याींनी दाखल केलेल्या रर् यागचकेच्या 
अनषुींगाने सदर स्थगगती उठविली आहे. 
 सिे क्र. ९९/२ बाबत शासन स्तरािर विक्री परिानगी ि िापर 
बदलाबाबतचा रतिस्ताि रतिलींबबत असल्याने ददनाींक ०५.०४.२०१७ च्या शासन 
पत्रान्िये ठारे्ण महानगरपाभलकेस त्याींनी ददनाींक ११.०१.२०१६ ि ददनाींक 
२४.०२.२०१६ रोिी ददलेली परिानगी रद्द करण्याबाबत कळविण्यात आले. 
 ठारे्ण महानगरपाभलकेने ददनाींक ११.०८.२०१७ रोिी  सिे क्र. ९९/२ चे 
क्षेत्र िनूिकनदेशाींकातनू िगळून सिे क्र. ११४/२ ि ११५/२ च्या विकासकाींच्या  
स ुारीत रतिस्तािास मींिुरी ददली आहे. 
 ठारे्ण महानगरपाभलकेने अद्यापही िोता रतिमार्णपत्र ददले नसतानाही 
या दठकार्णी सींबींग त विकासकाींनी बाीं काम केल े असल्याचे निकनदशिनास 
आल्याने या रतिकरर्णी सींबग त विकासकाविरुध्द आिश्यक कायििाही 
करण्याच्या सचूना आयकु्त, ठारे्ण महानगरपाभलका याींना देण्यात आल्या 
आहेत. 
 तसेच या इमारतीमध्ये कोर्णत्याही व्यिहाराचे दस्त करण्यात येऊ 
नये अशा सचूना नभुदर्णी महानिकनरीक्षक याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 तसेच उक्त रतिकरर्णी बाीं काम स्थळािर अद्याप िभमनीच े
अग काराींबाबत शासन स्तरािर सनुािर्णी सरुू असनू ग्राहकाींनी सदनिकनका 
खरेदी करण्याबाबत व्यिहार करु नये असे जलक उक्त बाीं कामाच्या 
दठकार्णी लािण्याच्या सचूना आयकु्त, ठारे्ण महानगरपाभलका याींना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील सांक्रमण शशबीरे ि पुनचरधचत इमारतीच्या दरुु्तीिररता एिा 

िां ्ाटदाराने म्हाडाची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(२३) *  १०६८२६   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगभुदा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.दत्ता्य भरणे 
(इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चद्बरू), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्रीमती 
देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), डॉ.शशशिाांत खडेिेर (शस ांदखेड राजा), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षक्षर्ण मुींबईतील सींक्रमर्ण भशबीरे ि पनुिरगचत इमारतीच्या दरुुस्तीकररता 
सींपरू्णिपरे्ण खो्ा दस्तऐिि तयार करुन शरद इीं्ररतिायिेस कीं पनीचा मालक 
मोहम्मद िािदेखान याींनी म्हाडाची ६१ लाख रुपयाींची जसिर्णूक केल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) उपरोक्त जसिर्णकू केल्यारतिकरर्णी शरद इी्ं ररतिायिेस कीं पनीचा मालक 
याींस खेरिाडी पोलीसाींनी ददनाींक ६ िानेिारी, २०१८ च्या समुारास अ्क केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत काय 
आढळून आले आहे, त्यानूसार दोषी कीं त्रा्दारािर शासनाने कोर्णती दींडात्मक 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) म्हाडाच्या अहिालानसुार, पनुरिगचत इमारतीच्या चाल ू
दरुूस्तीच्या नािाखाली जसिर्णूक केल्याची बाब ऑगस्् २०१७ मध्ये 
उघडकीस आलेली आहे. 
(२) ि (३) म्हाडाच्या मुींबई इमारत ि दरुूस्ती मींडळाने याबाबत खेरिाडी 
पोभलस ठाण्यात गनु्हा दाखल केला असनू कीं त्रा्दार मे. शरद इन््ररतिायझसे 
याींचे मालक श्रीमती ककश्िर भसदद्दकी ि श्री िािदे खान याींना अ्क केली 
आहे ि पढुील तपास खेरिाडी पोलीस ठाण्यामाजि त चाल ूआहे.  
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

पुणे शहरातील निीन जाहहरात धोरण लागू िरणे ि  
थिबािीची िसुली िरणेबाबत 

(२४) *  १०८८२३   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परेु्ण शहरातील होडींग व्यिसानिकयकाींकड े िादहरात जलकाची मयुय 
लेखापरीक्षकाींच्या अहिालानसुार समुारे १४२ को्ी रुपयाींची थकबाकी 
असल्याचे निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परेु्ण महानगरपाभलकेकडून होडींग व्यिसानिकयकाींकडील 
कोट्यि ी रुपयाींच्या थकबाकीकड ेिार्णीिपिूिक दलुिक्ष केले िात असनू परेु्ण 
शहरातील १ हिार ७४९ िादहराती जलकाच्या परिान्याची थकबाकी होडींग 
व्यिसानिकयकाींकड े असतानाही महानगरपाभलकेकडून परिाने नतूनीकरर्ण 
करण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निीन िादहरात जलकाला परिानगी देताना िुनी थकबाकी 
िसलू करण्याची सक्ती केल्याभशिाय निीन परिाना ददला िार्णार नाही अशी 
ऑनलाईन सींगर्णीकय रतिर्णाली राबविण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, महानगरपाभलकेचा निीन होडींग  ोरर्णाचा मसदुा 
मींिुरीअिािी शासनाकड ेरतिलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, शासनाने महानगरपाभलका क्षते्रातील िादहरात (होडींग)  ोरर्ण 
लाग ूकरण्याबाबत काय उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ?  
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) • परेु्ण महानगरपाभलकेच्या 
आस्थापनेिरील मयुय लेखापररक्षक कायािलयाकडून करण्यात आलेल्या 
लेखापररक्षर्ण अहिालात सन १९९१-९२ पासनू दद.३१.३.२०१३ अखेर िादहरात 
जलक, होडडगं ि नामजलकाींबाबत रु.१२५ को्ीची थकबाकी असल्याचे नमदू 
केले आहे हे खरे आहे. 
• तथावप, परेु्ण महानगरपाभलकेच्या परिाना ि आकाश गचन्ह वििागाच्या 
म्हर्णण्यानसुार सदर रक्कम रूपये ३५ को्ी इतकी आहे.  
• त्यापकैी १७ को्ी रकमेची िसलूी झालेली असनू उििररत रकमेच्या 
िसलूीची कायििाही सरुू आहे.  
• ज्या िादहरात जलकाची थकबाकी िरलेली आहे अशा एकूर्ण १७५४ 
िादहरात जलकाींना नतुनीकरर्ण करुन देण्यात आलेले असनू उििररत १२१ 
िादहरात जलकाच्या परिान्याचे नतुनीकरर्ण करण्यात आलेले नाही. त्यामळेु 
थकबाकी असतानाही परिाना नतुनीकरर्ण करण्यात येतात ही िस्तजुस्थती 
नाही असे परेु्ण महानगरपाभलकेने कळविले आहे. 
• परिानगी नसलेल्या िादहरात जलकाींिर निकनषकासनाची कारिाई करण्यात 
येत.े 
• परेु्ण महानगरपाभलकेमाजि त विकभसत करण्यात आलेल्या सींगर्णक 
रतिर्णालीव्दारे िादहरात जलक शलु्क जस्िकारण्याची कायििाही करण्यात आलेली 
आहे.    
• सदर सींगर्णकीय रतिर्णालीमध्ये परिाना नतुनीकरर्ण करतिेेळी परिाना 
 ारकाच्या मागील एक िषािच्या थकबाकीचा तपभशल ददसनू येत असनू 
सदरची थकबाकी तसेच त्यापिूीच्या थकबाकीची िसलूी केल्याभशिाय परिाना 
नतुनीकरर्ण करण्यात येत नाही.   
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(४) ि (५) राज्यातील महानगरपाभलका क्षेत्रातील िादहराती/ होडडगं, जलक 
याबाबत दद.९.६.२००३ रोिीची निकनयमािली अजस्तत्िात आहे. 

तथावप महानगरपाभलका क्षते्रातील िादहराती/होडडगं, जलक याबाबत 
सििसमािेशक  ोरर्ण करण्यासाठी रतिाथभमक अग सचूना निकनगिभमत करण्यात 
आलेली असनू रतिाप्त हरकती ि सचूनाींच्या अनषुींगाने अींनिकतम  ोरर्णाचा मसदूा 
विग  ि न्याय वििागाकडून तपासण्याची कायििाही सरुू आहे.  तद्नींतर 
अींनिकतम  ोरर्ण करण्याची कायििाही करण्यात येर्णार आहे.  
(६) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील िाांहदिली येथील माजी नगरसेििाची झालेली हत्या 
  

(२५) *  १०९८८७   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)   काींददिली (मुींबई) येथील एका रािकीय पक्षाच्या मािी नगरसेिकाची 
केबलच्या िादातनू हत्या झाल्याची घ्ना ददनाींक २ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त घ्नेची शासनाने चदकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चदकशीत काय आढळुन आले ि तद्नसुार शासनाने दोषीींिर 
कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलबाींची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

परींत,ु सदरची घ्ना दद. ०७.०१.२०१८ रोिी पिुि िमैनस्यातनु 
झाल्याचे अद्यापपयतंच्या तपासात निकनषपन्न झाले आहे. 
(२) ि (३) होय. सदर रतिकरर्णी चदकशी करण्यात आली असनू समतानगर 
पोलीस स््ेशन येथे ग.ु र. क्र. २०/२०१८ िा.दीं.वि. कलम ३०२, ३४ अन्िये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

सदर गनु्ायात अद्यापपयतं ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनु १ वि ी सींघषिग्रस्त बालकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच, नमदु 
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गनु्ायाच्या तपासामध्ये िा.दीं.वि. कलम १२०(ब), २१६ अशी िाढ करण्यात 
आली आहे. सदर गनु्ायातील पादहिे २ आरोपीींना अ्क कररे्ण बाकी असनु 
नमदु गनु्हा तपासा ीन आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला शहराला पाणी पुरिठा िरणाऱ या जलशुध्दीिरण  
िद् द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२६) *  ११२२२०   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला शहराला पार्णीपरुिठा करर्णाऱ् या िलशधु्दीकरर्ण कें द्रात ७२ 
कमिचाऱ् याीं पकैी केिळ २६ कमिचारी कायिरत असल्याचे निकनदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपऱू्या कमिचाऱ्याींमळेु सदर योिनेव्दारे शहराला पार्णीपरुिठा 
करण्याच ेकाम अशक्य असल्याचे ि या िलशधु्दीकरर्ण कें द्राच्या सरुक्षेसाठी 
सरुक्षा रक्षकाींची देखील नेमर्णूक केली नसल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशिनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पार्णी परुिठा योिनेतील िलशधु्दीकरर्ण कें द्रातील 
ररक्त पदे िरण्याबाबत तसेच िलशधु्दीकरर्ण कें द्राच्या सरुक्षेसाठी सरुक्षा 
रक्षकाींची नेमर्णूक तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) अकोला शहराला पार्णीपरुिठा करर्णा-या 
िलशधु्दीकरर्ण कें द्रात सद्य:जस्थतीत २४ कमिचारी कायिरत आहेत, ही 
िस्तजुस्थती आहे. 
(२)  • अकोला शहराच्या पार्णीपरुिठ्यात खींड पडू नये याची परू्णि दक्षता 
घेण्यात येत असनू, याअनषुींगाने उपलब्  कमिचाऱ् याींमाजि त परू्णि क्षमतनेे 
कायििाही केली िात.े 
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• िलशधु्दीकरर्ण कें द्र सरुक्षक्षत ठेिण्यासाठी आिश्यकतनेसुार डलेी िेिेसिर ि 
मानसेिी तत्िािर कमिचाऱ् याींची नेमर्णकू केली िात.े 
(३) ि (४) अकोला महानगरपाभलकेच्या स्ित:च्या आगथिक उत्पन्नाच्या आ ारे 
ि शासनाने विहीत केलेल्या आस्थापना खचािच्या मयािदेत राहून, या सींदिाित 
आिश्यक ती उपाययोिना ि कायििाही करण्यास महाराषट्र महानगरपाभलका 
अग निकनयमातील तरतदुीनसुार अकोला महानगरपाभलका सक्षम आहे. 

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

राज्यातील ऊस उत्पादि शतेिऱ याांनी एि रिमी  
भाि शमळण्यािररता िेलेले आांदोलन 

(२७) *  ११०७१७   श्री.अब्ल दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ऊस उत्पादक शतेकऱ् याींना यींदाच्या गळीत हींगामात रतिनिकत्न ३ 
हिार १०० रुपये एक रकमी िाि भमळािा यासाठी पजश्चम महाराषट्रासह 
मराठिाड्यातील शतेकऱ् याींनी ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आींदोलन दडपण्यासाठी पोलीसाींनी औरींगाबाद 
जिल्ायातील पठैर्ण येथे आींदोलकाींिर लाठीहल्ला ि गोळीबार केला असनू 
त्यात पठैर्ण येथील दोघेिर्ण गींिीर िखमी झाले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने शासनाने साखर कारखान्याींकडून 
शतेकऱ् याींनी मागर्णी केलेला ऊसदर भमळिनू देण्याबाबत तसेच शतेकऱ् याींिर 
लाठीहल्ला ि गोळीबार करर्णाऱ् या पोलीसाींिर कारिाई करण्याबाबत कोर्णती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) सदरचे आींदोलन मदिे खानापरू ििळ, गींगामाई साखर कारखाना, घो्र्ण, 
ता.शिेगाींि, जि.अहमदनगर येथे ददनाींक १५.११.२०१७ रोिी सकाळी ११.०० त े
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०१.०० िा. दरम्यान झाललेे आहे. त्यात पठैर्ण येथील दोन व्यक्ती िखमी 
झाले असनू त्याींच्यािर अहमदनगर येथील मॅक्स केअर या खािगी 
दिाखान्यात उपचार करण्यात येऊन त्याींना डडसचािि देण्यात आला. 

आींदोलनादरम्यान आींदोलकाींनी रस्त्यािर िाळपोळ कररे्ण, दगड 
्ाकरे्ण, एस.्ी. बसेसिर दगडजेक करुन त्या पे्िरे्ण इ. दहींसक कृत्ये 
केल्यामळेु कायदा ि सवु्यिस्थेच्या दृष्ीने त्याींना शाींत रहाण्यासाठी िेळोिेळी 
पोलीसाींनी आिाहन केल,े परींत ूआींदोलक अग कच रतिक्षुब्  होऊन पोलीसाींिर 
दगडजेक करु लागल ेयात ११ पोलीस अग कारी/कमिचारी िखमी झाले असनू 
त्याींच्यािर ग्रामीर्ण रुग्र्णालय, शिेगािीं ि अहमदनगर येथे शासकीय 
रुग्र्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. 

या आींदोलनामध्ये शासकीय मालमत्तचेे रुपये ४,५५,०००/-, 
सािििनिकनक मालमत्तचेे रुपये ६,३०,०००/- ि खािगी मालमत्तचेे रुपये 
१५,०००/- असे एकूर्ण रुपये  ११,००,०००/- नकुसान झाले आहे.        
(३) सदर घ्नेच्या अनषुींगाने शिेगाींि पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.नीं.३९८/२०१७ 
िा.दीं.वि.क. ३०७, १४३, १४७, १४८, १४९, ४३५, ३५३, ३३२, ३३३, ३४१, ३३७, 
३३८, ४२७, महाराषट्र सािििनिकनक मालमत्ता विरुपर्णास रतिनिकतबीं  अग निकनयम 
कलम ३, ७ ि कक्रभमनल लॉ-अमेंडमें् ॲक्् कलम ७ ि म.पो.ॲक्् कलम 
३७ (१)(३)/१३५ रतिमारे्ण आरोपीविरुध्द ददनाींक १५.११.२०१७ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. सदर गनु्ायाच्या तपासात ४९ आरोपीताींविरुध्द 
ददनाींक १९.१२.२०१७ रोिी आर.सी.सी.नीं.१६४/२०१७ अन्िये मा.रतिथम िगि 
न्यायदींडाग कारी, शिेगाींि येथे दोषारोपपत्र दाखल केले असनू रतिकरर्ण 
न्यायरतिविष् आहे . 

कें द्र शासनाने दद.०१.०६.२०१७ चे अग सचूनेनसुार हींगाम २०१७-१८ 
साठी ९.५०% साखर उताऱ्यासाठी रुपये २,५५०/- रतिमे्न ि त्यापढुील रतित्येक 
१% साखर उताऱ्यासाठी रुपये २६८/- रतिमे्न यारतिमारे्ण FRP दर िादहर केला 
आहे. कें द्र शासनाने िाहीर केलेनसुार ऊस परुिठादाराींना ककमान रास्त ि 
ककजायतशीर (FRP) ऊसदर देरे्ण कारखान्याींना ऊस (निकनयींत्रर्ण) आदेश १९६६ 
म ील तरतदुीनसुार बीं नकारक आहे.  

गाळप ऊसाला ककमान आ ारितू ककींमतीपेक्षा (FRP) पेक्षाकमी 
ककीं िा ऊस निकनयींत्रर्ण मींडळाने निकनजश्चत केलेल्या दरापेक्षा कमी दर अदा 
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करर्णाऱ्या कारखान्यािर विनिकनयमन अग निकनयम २०१३ म ील तरतदूीनसुार 
दींडात्मक कारिाई करण्याची तरतदू आहे.  थकीत FRP सींदिाित सींबीं ीत 
कारखान्याींच्या सनुािण्या साखर आयकु्तालयात सरुु आहेत.        
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही.      

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

नाांदेड जजल्ह्यात बबटिॉइनच्या नािाने शिेडो  
गुांतिणूिदाराांची िेलेली फसिणूि 

  

(२८) *  ११११२०   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड जिल्ायात बब्कॉइनच्या नािाने शकेडो गुींतिर्णूकदाराींची समुारे 
रुपये १०० को्ी रुपयाींची जसिर्णूक केल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड पोभलसाींनी याबाबत ४ िर्णाींविरुध्द गनु्हा नभुदविला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रतिकरर्णात आरोपीला अ्क केल्यानींतर दोनच ददिसाींत 
त्याला िामीन भमळाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत काय 
आढळून आले आहे ि तद्नसुार गुींतिर्णकुदाराींची जसिर्णकू करर्णाऱ्याींिर 
शासनाने कोर्णती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
 

श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.     
सदर रतिकरर्णी विमानतळ पोलीस स््ेशन, नाींदेड येथे ४ आरोपीींविरुध्द 

ग.ुर.नीं.२०/२०१८ िा. दीं. वि. कलम ४०६, ४२०, २०१, ३४ सह मादहती तींत्रज्ञान 
अग निकनयम २००० चे कलम ६६(D) अन्िये  दद.२४/०१/२०१८ रोिी गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) होय, सदर गनु्ायातील १ आरोपीस दद.२४/०१/२०१८ रोिी अ्क करुन 
दद.२६/०१/२०१८ पयतं पोलीस कोठडी देऊन मा. न्यायालयाने आरोपीची 
िाभमनािर मकु्तता केली आहे. 
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(४) सदर गनु्ायात २१ गुींतिर्णूकदाराींची समुारे ८०,२१,८५१/- रुपयाींची 
जसिर्णूक झाल्याचे आिपािेतो तपासात निकनषपन्न झाले आहे. यारतिकरर्णी  १ 
आरोपीस दद.२४/०१/२०१८ रोिी अ्क करुन दद.२६/०१/२०१८ पयतं पोलीस 
कोठडी देण्यात आली आहे.  अ्क आरोपी हा िाभमनािर असनू उििररत 
आरोपी अ्क कररे्ण ि गनु्ायात अग क परुािा हस्तगत करण्यािर तपास 
चाल ूआहे. 
(५) विलींब झालेला नाही. 

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

निी मुांबइचतील शसडिो प्रशासनाने िळांबोली, खाांदा िॉलनी ि नविन 
पनिेल िसाहतीत िेलेल्या िॄक्ष लागिडीबाबत 

(२९) *  १०६२९८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबइितील भसडको रतिशासनाने कळींबोली, खाींदा कॉलनी ि नविन 
पनिेल िसाहतीत लाखो रूपये खचि करून पयाििरर्ण सींि िनासाठी तीस हिार 
िॄक्षाींची लागिड केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िॄक्षाींची लागिड नागररकाींना चालण्यासाठी असलेल्या 
जु्पाथिर ि रस्त्याींच्या दिुािकाींिर केली असल्याने अनेक िॄक्ष देखिाल न 
केल्यामळेु सकुुन गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िॄक्ष जु्पाथिर लािल्यामळेु नागररकाींना मयुय 
रस्त्यािरुन चालािे लागत असल्याने अपघाताींचाही  ोका निकनमािर्ण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रतिकरर्णी शासनाने चदकशी करून सींबींग त िकृ्षाींच्या 
देखिालीकड े दलुिक्ष करर्णाऱ् या भसडको रतिशासनाच्या अग काऱ् याींिर कोर्णती 
कारिाइि केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
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श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) भसडकोमाजि त पयाििरर्ण सींि िनासाठी माहे डडसेंबर, 
२०१७ अखेर निीन पनिेल (पिूि ि पजश्चम) पररसरात १०७०० तर कीं ळबोली 
पररसरातील सके््र १७ ि २० मध्ये ८५३ अशा एकूर्ण ११५५३ िकृ्षाची लागिड 
करण्यात आली आहे. 
(२) भसडकोने सदरहू िकृ्ष लािण्याचे कीं त्रा् मे.िय मल्हार इीं्ररतिायझेस याींना 
ददले असनू कीं त्रा्ात िकृ्षाींच्या देखिालीचा कालाि ी ३ िषि आहे. या 
कालाि ीत िकृ्षाींना खतपार्णी घालरे्ण तसेच दर ३ मदहन्याींनी िकृ्षाींची गर्णना 
करुन मतृ ि सकुलेल्या िकृ्षाींच्या िागी निीन िकृ्ष कीं त्रा्दाराने स्िखचािने 
लािण्याच्या अ्ीींचा समािशे आहे. सद्यजस्थतीत झाडाींची गर्णना करण्याच े
काम सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेन ेिांश ननमय इांन्राप्रोजेक् ट आणण िनि 
िां पनीिडील थिीत रक्िम िसूल िरण्याबाबत 

  

(३०) *  ११३४४६   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) नागपरू महानगरपाभलकेने दहा िषािपिूी कनक ररसोसिस कीं पनीिर 
शहरातील कचरा सींकलनाची िबाबदारी सोपविलेल्या कीं पनीकड े ३२ को्ी 
रूपये थकीत असनू सदर रक्कम िसलू करण्यासाठी महानगरपाभलका 
कोर्णतीच कायििाही करीत नसल्याचे निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू महानगरपाभलकेने शहरातील बस चालविण्याचे कीं त्रा् 
िींश निकनमय इींन्फ्रारतिोिेक् ् या कीं पनीला ददले असता उक्त कीं पनीनेसधु्दा 
महानगरपाभलकेचे रुपये १३२ को्ी थकविले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नागपरू महानगरपाभलका आगथिक सींक्ात असताींनासधु्दा 
दोन्ही कीं पन्याींकड े असलेल े ििळपास रुपये १६४ को्ी िसलू करण्याबाबत 
कोर्णतीही कायििाही करीत नसल्यामळेु अग कारी ि कीं पन्याींचे सींगनमत 
असल्याचे निकनदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपरु्णि रतिकरर्णाची शासनाने चदकशी केली आहे काय तसेच 
दोन्ही कीं पन्याींकडील थकीत असलेले रुपये १६४ को्ी िसलू करण्याबाबत 
शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
• आयकु्त, नागपरू महानगरपाभलका याींचेकडून निकनयकु्त चदकशी सभमतीच्या 
अहिालानसुार, मे.कनक ररसोसेस मॅ.भल. या कीं पनीस रु.२४.०० को्ी 
अनिकतरतिदान करण्यात आल्याचे निकनदशिनास आल ेआहे. 
• सदरची रक्कम िसलू करण्याची कायििाही नागपरू महानगरपाभलकेकडून 
सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
• मे. िींश निकनमय इन्फ्रारतिोिेक्् या कीं पनीकडून महानगरपाभलकेला येरे्ण 
असलेली रक्कम आणर्ण कीं पनीच्या दाव्यानसुार महानगरपाभलकेकडून कीं पनीस 
येरे्ण असलेल्या रकमेबाबत करारातील अ्ी ि शतीनसुार लिादाकड े रतिकरर्ण 
सरुु आहे. 
• लिादाच्या निकनर्णियानसुार पढुील कायििाही करण्यात येईल, असे नागपरू 
महानगरपाभलकेच्या अहिालात नमदू करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

रतिस्ततु रतिकरर्णातील मे.कनक ररसोसेस मॅ.भल. कीं पनीकडून रक्कम 
िसलूीबाबत कायििाही सरुु आहे. 
(४) ि (५) • मे.कनक ररसोसेस मॅ.भल. या कीं पनीस करण्यात आलेल्या 
अनिकतरतिदानाच्या रकमेच्यासींदिाित, रतिथमदशिनी िबाबदार असलेल्या आरोग्य 
अग काऱ् यास ऑगस््, २०१७ मध्ये निकनलींबबत केले असनू, त्याींच्या विरो ात 
वििागीय चदकशी अींतीम ्प्प्यात आहे. 
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• तसेच या कीं पनीस महानगरपाभलकेकडून देय असलेली रक्कम रु.८.७५ को्ी 
थाींबविण्यात आली असनू, कीं पनीची सरुक्षाठेि रक्कम रु.७६.०० लक्ष नागपरू 
मनपाकड ेिमा असल्याच,े नागपरू महानगरपाभलकेच्या अहिालात नमदू आहे. 

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

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ऑटोररक्षाला लागलेल्या  
आगीत तीन बालिाांचा झालेला मतृ्यू 

  

(३१) *  १०६८४७   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेिासा (जि.अहमदनगर) तालकु्यातील रतििरा सींगमििळ ऑ्ोररक्षाला 
अचानक लागलेल्या आगीत तीन बालकाींचा होरपळून ददेुिी मतृ्य ूझाल्याची 
गींिीर घ्ना ददनाींक १० िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास घडल्याच े
निकनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेमध्ये आर्णखी निकतघेिर्ण गींिीर असल्याचेही 
निकनदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घ्नचेी शासनाने चदकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि या घ्नेतील मतृाींच् या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोर्णती आगथिक 
मदत ददली िा देण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) ददनाींक ८ िानेिारी, २०१८ रोिी २३.४५ च े
दरम्यान नगर-औरींगाबाद मागाििरील रतििरासींगम, ता.नेिासा येथून िात 
असलेला ऑ्ोररक्षा पल्ी होऊन रस्त्यािरुन घासत गेल्याने पे् घेऊन 
त्यातील दोन मलेु (िय िष े ८ ि िय िष े ७) िािनू िखमी होऊन मयत 
झाले आहेत.  तर निकतसऱ्या गींिीर िखमी  मलुाचे (िय िष े १३) घा्ी 
हॉजस्प्ल, औरींगाबाद येथे उपचारादरम्यान ददनाींक ०९.०१.२०१८ रोिी निकन न 
झाले आहे.       
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(२) सदर घ्नेत ररक्षाचालकासह एक इसम (िय ५४ िष)े ि एक मलुगा 
असे एकूर्ण तीनिर्ण िखमी झाले होत.े मात्र त्यापकैी िखमी मलुाचे ददनाींक 
०९.०१.२०१८ रोिी घा्ी हॉजस्प्ल, औरींगाबाद येथे उपचारादरम्यान निकन न 
झाले आहे.  
(३) या घ्नेच्या अनषुींगाने नेिासा पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा नभुद क्रमाींक 
९/२०१८, िा.दीं.वि.सीं. कलम ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७, मो.िा.का. 
कलम १८४, १३४(अ) (ब) /१७७ अन्िये गनु्हा दाखल करण्याींत आला आहे. 
आरोपी ररक्षाचालक यास ददनाींक ११.०१.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली 
आहे. घ्नेचा तपास चाल ूआहे. 

सदरची घ्ना ही अपघाती मतृ्यचुी असल्याने ही बाब नसैगगिक 
आपत्तीत येत नाही.  त्यामळेु शासनाच्या  ोरर्णानसुार मयत व्यक्तीींच्या 
िारसाींना मदत अनजु्ञेय नाही.      
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे शहरातील मोडिळीस आलेल्या धोिादायि  
इमारतीांचा पुनविचिास िरण्याबाबत 

  

(३२) *  १०५६२३   श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.भा्िर 
जाधि (गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगभुदा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
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श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुणाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.राहुल बभुदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांणरपरू), श्री.आशसफ 
शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठारे्ण शहरातील महानगरपाभलकेच्या हद्दीतील लाखो नागरीक िनु्या ककीं िा 
मोडकळीस आलले्या  ोकादायक इमारतीींमध्ये राहत असनू त्याींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी सदर इमारतीींच्या पनुवििकासासाठी शासनाने िाढीि एजएसआय 
ि अन्य सिलती देण्याच्या मागर्णीसाठी लोकरतिनिकतनिकन ी, सामाजिक सींस्थाींनी 
मा.मयुयमींत्री याींची ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्या समुारास िे् 
घेऊन मागर्णी केलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरर्णी सादर केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्िरुप 
काय आहे त्यानसुार िुन्या ि मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या 
पनुवििकासासाठी शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय. अशा स्िरुपाच ेमा.लोकरतिनिकतनी ी याींच ेददनाींक 
११/१/२०१८ रोिीचे निकनिदेन शासनास रतिाप्त झाले आहे. 
(२) मा.लोकरतिनिकतनी ी याींनी ठारे्ण शहरातील मोडकळीस आलेल्या िुन्या 
इमारतीींना त्याचरतिमारे्ण ९.०० मी.पेक्षा कमी रुीं दीच्या रस्त्यालगतच्या 
इमारतीींना िाढीि िनूिकनदेशाींक आणर्ण हस्ताींतरर्णीय विकास हक्क िापरण्यास 
मींिूरी भमळण्याची ककीं िा पनुवििकास करताना देान्ही बािुने साडचेार मी्र 
अींतर सोडण्याची तरतदू करुन िाढीि च्ई क्षेत्र निकनदेशाींक ि हस्ताींतरर्णीय 
विकास हक्क िापरण्याची परिानगी देण्याची विनींती केली आहे.  शासनाने 
मुींबई महानगर रतिदेशातील बहृन्मुींबई, निी मुींबई ि पनिेल 
महानगरपाभलकेतील भसडकोचे क्षेत्र िगळून इतर सिि महानगरपाभलकाींना 
एकाजत्मक विकास निकनयींत्रर्ण निकनयमािली लाग ूकरण्याचा तत्ित: निकनर्णिय घेऊन 
सदरची निकनयमािली महाराषट्र रतिादेभशक ि नगर रचना अग निकनयम, १९६६ च े
कलम ३७(१अेअे) म ील तरतदुीनसुार ददनाींक २८/२/२०१७ रोिी हरकती/ 
सचुना मागविण्यासाठी रतिभसध्द केली आहे. तसेच सदर रतिारुप निकनयमािलीिर 
रतिाप्त होर्णाऱ् या हरकती/ सचुनाींिर सींबींग ताींना सनुािर्णी देिनू अहिाल 
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शासनास सादर कररे्णकरीता सहसींचालक नगर रचना, कोकर्ण वििाग,निी 
मुींबई याींची अग कारी म्हर्णून निकनयकु्ती केली आहे. निकनयकु्त अग कारी याींनी 
त्याींचा अहिाल सींचालक नगर रचना, महाराषट्र राज्य, परेु्ण याींचेमाजि त 
शासनास सादर केला असनू, मा.लोकरतिनिकतनी ी याींचे निकनिेदन सींचालक, नगर 
रचना, महाराषट्र राज्य, परेु्ण याींचेकड े ददनाींक २१/२/२०१८ रोिी उगचत 
कायििाहीकरीता पाठविण्यात आले आहे. सींचालक, नगर रचना, महाराषट्र 
राज्य, परेु्ण याींचा अहिाल शासनास रतिाप्त झाल्यानींतर सदर निकनिेदनािर 
उगचत निकनर्णिय घेण्याची शासनाची िभूमका आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील िरळी येथील भूिर पाहणी क्र. १७/४७ (पै) या 
महानगरपाशलिेच्या भूखांडािरील झोपडपट्टीच्या पुनविचिासाबाबत 

(३३) *  ११०००७   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :  सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िरळी येथील िकूर पाहर्णी क्र. १७/४७ (प)ै या 
महानगरपाभलकेच्या िखूींडािर िसलेल्या झोपडपट्टीचा पनुवििकास सन १९९१ 
च्या विकास निकनयींत्रर्ण निकनयमािली ३३(१०) कलमाींतगित ि महाराषट्र झोपडपट्टी 
क्षेत्र (स.ुनी.ि प.ु) अग निकनयम, १९७१ म ील ३के अींतगित तरतदुीनसुार 
महाराषट्र शासनाच्या मींिुरीनींतर ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१२ रोिीच्या पत्रान्िये 
रतिथम आशयपत्रास मा.गहृनिकनमािर्ण मींत्री याींनी ददलेली स्थगगती ददनाींक ३० 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्िये उठविण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िखूींडािरील ४०२९ झोपडी ारकाींची शासन निकनर्णिय 
ददनाींक १६ मे, २०१६ अन्िये पात्रता निकनजश्चत करून पररभशष्-२ चे रतिारूप 
सचूना ि हरकतीकररता रतिदभशित कराियाचे असल्याने पनु्हा ददनाींक ११ िलु,ै 
२०१७ रोिी पासनू उििररत समुारे १३८३ झोपडपट्टी ारकाींसोबत झोपड्याींच े
सव्हेक्षर्ण सरुु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु सव्हेक्षर्णाची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने सदरहू िखूींडािरील झोपड्याींचा पनुवििकास 
करण्याबाबत कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कलम ३k अींतगित निकनदेश महापाभलकेस देण्यात आलेले असनू 
महानगरपाभलकेच्या सक्षम रतिाग काऱ्याींमाजि त सिेक्षर्ण ि पात्रता निकनजश्चत 
करण्याची कायििाही करण्यात येत आहे.  

सद्यजस्थतीत ४०२९ झोपडी ारकाींचा सिे परू्णि झाला असनू आता 
पयतं २७८२ झोपडी ारकाींनी त्याींच्या पात्रतकेररता िास्तव्याच े परुािे सादर 
केलेले आहेत.  त्याींची पडताळर्णी बहृन्मबुई महानगरपाभलकेतजे सरुू आहे. 
(४) ि (५) काही झोपडी ारकाींनी शासन निकनर्णिय दद.१६ मे, २०१५ नसुार 
िोडपत्र-३ ि िोडपत्र-४ सादर केललेे नसल्याने रतिारुप पररभशष्-२ रतिदभशित 
करण्यास विलींब होत असल्याचा बहृन्मबुई महापाभलकेचा अहिाल आहे.   

रतिकल्प कायािन्ियीत होण्याच्या दृष्ीने बहृन्मुींबई महानगरपाभलका ि 
झोपडपट्टी पनुििसन रतिाग करर्ण रतियत्नभशल आहेत. 

----------------- 
मौजे शसांगणहळ्ळी (ता.जत, जज.साांगली) येथील  

अल्पियीन मुलीचा झालेला खनू 
(३४) *  ११४५२०   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मदिे भस ींगर्णहळ्ळी (ता.ित, जि.साींगली) येथील लोर्णार समािातील 
अल्पियीन मलुगी कु.रतिनिकतक्षा दादा गळिे दहच्यािर लैंगगक अत्याचार करुन 
निकतचा अमानषुपरे्ण खून करण्यात आल्याची बाब ददनाींक ८ िानेिारी, २०१८ 
रोिी िा त्यासमुारास निकनदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मतृ मलुीींच्या नातिेाईकाींनी तसेच सामाजिक 
कायिकत्यांनी मा.मयुयमींत्री, जिल्हाग कारी, साींगली ि पोलीस अग क्षक, 
साींगली याींच्याकड े ददनाींक १९ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास लेखी 
निकनिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत १ मदहना होऊनसधु्दा आरोपीस अ्क करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यारतिकरर्णी शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींग त आरोपीस अ्क करुन कारिाई 
करण्याबाबत कोर्णती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) कजयािदीने तक्रार ददल्यानसुार आ्पाडी पोलीस ठारे्ण येथे गरुनीं 
०५/२०१८, िा द सीं कलम ३०२,३६३ ि ३७६ (अ) सह बाल लैंगगक अत्याचार 
रतिनिकतबीं क कायदा २०१२ च ेकलम ४ अन्िये अज्ञात आरोपी विरूध्द गनु्हा 
दाखल केलेला आहे. 

पोलीस तपास पथकाकडून गनु्हा उघडकीस आर्णरे्णकरीता सिि 
उपाययोिना करून अज्ञात आरोपीस अ्क कररे्णकरीता रतियत्न करण्यात येत 
आहेत.    
(५) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील माहहम येथील २ अल्पियीन विदयाथीनीांच े 

अपहरण िरुन लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 
  

(३५) *  १०५५४६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुणाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील मादहम येथील २ अल्पियीन विदयाथीनीींना ्ॅक्सीत कभुबनू 
अपहरर्ण करुन एम.एम.पी.रोड, गोपी ्ँक गाडिन या निकनििन स्थळी नेिनू 
त्याींच्यािर ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास लैंगगक अत्याचार 
करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गींिीर रतिकरर्णी सामील असलेल्या गनु्हेगाराींना अद्यापही 
अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रतिकरर्णाची चदकशी करुन सींबग त आरोपीींिर शासनाने कोर्णती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ?  
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कजयािदीने ददलले्या तक्रारी नसुार माहीम पोलीस स््ेशन येथे ग ु र क्र 
३५६/१७ कलम ३७६, ३६३, ३२८, ३५४, ५०६, ३४ िादवि सह कलम ४,८,१२ 
पोक्सो अन्िये गनु्हा दाखल केलेला आहे. सदर गनु्ायात ३ आरोपीना अ्क 
करण्यात आलेली आहे. त्यापकैी एक आरोपी हा विग सींघषिग्रस्त बालक 
असल्याने त्यास  बालस ुारगहृ डभुगरी येथे ठेिण्यात आलेले आहे. 

अन्य एका आरोपीस िाभमन भमळाला असनू उििरीत आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत आहे. सद्यजस्थतीत गनु्हा पोलीस तपासािर आहे.     
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
टद्भुणी (ता.अहमदपूर, जज.लातुर) येथील शाळिरी मुलीचा झालेला खनु 
  

(३६) *  १०६४७४   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) े्ंिरु्णी (ता.अहमदपरू, जि.लातरु) येथील एका अल्पियीन शाळेकरी 
मलुीिर अत्याचार करुन निकतचा खुन करण्यात आल्याची घ्ना माहे िानेिारी 
२०१८ च्या पदहल्या आठिड्यात निकनदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेतील आरोपीींना अ्क करण्यास पोलीस विलींब करीत 
असनू आरोपीींिर कारिाई करण्याच्या मागर्णीसाठी िडार समाि सींघ्नेच्या 
ितीने ददनाींक ८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्या समुारास मोचाि काढण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या रतिकरर्णाची शासनाने चदकशी केली आहे काय, चदकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार आरोपीींिर तसेच विलींब करर्णाऱ्या पोलीस 
अग काऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोर्णती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे्ण काय आहेत ? 
  
श्री. देिद्द्र फडणिीस : (१) सदर गनु्ायाबाबत कजयािदीचे तक्रारीिरून ददनाींक 
३०.१२.२०१७ रोिी वपडीत मलुगी मतृ अिस्थेत भमळुन आल्याने गनु्हा दाखल 
आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कजयािदीने ददलेल्या तक्रारीिरून अहमदपरू पोलीस स््ेशन येथे अज्ञात 
आरोपी विरूध्द ग ु र नीं ४३१/२०१७ कलम ३६३ िादवि रतिमारे्ण गनु्हा 
नभुदविण्यात येऊन िा.दीं.वि. ३०२, ३७६, ३४ िादवि सह कलम ३(अ), ४ बाल 
लैंगगक अत्याचार रतिनिकतबीं क कायदयान्िये कलम ेिाढविण्यात आलेले आहे. 

वपडीतचेे रेतित भमळून आल्याच्या दठकार्णच्या डमडा्ा ि सींभशयताचा 
मोबाईल भसडीआर हस्तगत करून तपास करण्यात आललेा आहे. 

सदयजस्थतीत गनु्हा उघडकीस आलेला नसनू गनु्हा पढुील पोलीस 
तपासािर आहे.      
(४) रतिश्न उद्् ाित नाही. 

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