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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २७ फेब्रिुारी, २०१८ / फाल्गनु ८, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण मा्ं ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प पनुिासन, 

माजी सनैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४८ 
------------------------------------- 

  
मुांबईतील लालबाग उड्डाणपुलाच ेससांप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर िां पनीने 

िेलेल्या बाांधिामाबाबत 
  

(१) *  १०४९०३   श्री.सरदार तारासस ांह (मलुुांड), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील लालबाग उड्डाणपलुाचे बाींधकाम सदोष केल्याचे आढळल्याने 
सस ींप्लेक्स इन्रास्ट्रक्चर कीं पनीकडून बाींधकामात हलगर्जीपणा झाला काय याची 
चौकशी करा व तसे आढळल्यास सींबींधीत कीं पनी ववरोधात कायदेशीर कारवाई 
करा असा स्ट्पष् आदेश मा.उच्च न्यायालयाने मुींबई महानगरपासलकेला   
ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास ददल्याची बाब ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीएने मेरो-२ बी या प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्याच्या 
कामासाठी याच कीं पनीची ननवड केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार मुींबई महानगरपासलकेने 
लालबाग उड्डाणपलुाचे स्ट्रक्चरल ऑडड् करुन घेतल्यानींतर बाींधकामातील 
अनेक त्रु् ी ननदशशनास आल्या आहेत, त्यामळेु स्ट्रक्चरल डडझाईनचा फेरआढावा 
घेण्याबरोबर अन्य दरुुस्ट्त्या तातडीने करुन त्याबाबतचा अहवाल माहे र्जानेवारी, 
२०१८ अखेर मा. उच्च न्यायालयास सादर करणेबाबत ननदेश ददल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एमएमआरडीएने स्ट्वत:च्या अखत्याररत सदर पलुाच ेबाींधकाम 
ससम्पप्लके्स या कीं पनीकडून करुन घेऊन नींतर हा पलु मुींबई महानगरपासलकेकड े
हस्ट्ताींतरीत केला, त्याच ससम्पप्लेक्स कीं पनीला मेरो-२ बी प्रकल्पाच्या पदहल्या 
्प्याचे काम देण्याचा ननणशय घेणाऱ्या सींबींधीत दोषी अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत, तसेच सदर ननणशय घेत असताना ननववदा तसेच अन्य पध्दतीींचा अवलींब 
करण्यात आला होता काय, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्जनदहत याधचका क्रमाींक (एल) १२६/२०१६ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २३.०३.२०१७ आदेशान्वये “उड्डाणपलूाचे बाींधकाम 
करताना कीं त्रा्दाराने हलगर्जीपणा केला आहे का हे ननश्चचत करावे, र्जर असा 
हलगर्जीपणा झाला असेल तर कीं त्रा्दारावर कारवाई करावी” अस ेबहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेस ननदेश ददलेले आहेत. 
(२) मेरो २ब प्रकल्पाच्या भाग क्र. सी. ए. ०४ आर या कामासाठी ई-ननववदा 
पद्धतीने मे. सस ींप्लेक्स इींरा. सल. या कीं पनीस ववदहत पध्दती अवलींबनू ननववदा 
स्ट्वीकृती पत्र देण्यात आल ेआहे. 
(३) र्जनदहत याधचका क्रमाींक (एल) १२६/२०१६ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशामध्ये “सदर पलुाच्या स्ट्रक्चरल दरुुस्ट्ती बाबत स्ट्वतींत्रपणे ननववदा मागवनू 
आय. आय. ्ी. पवई सारख्या सक्षम सींस्ट्थेच्या देखरेखीखाली ददनाींक 
२८.०२.२०१९ पयतं करण्यात यावी,” अस ेबहृन्मुींबई महानगरपासलकेस ननदेश 
देण्यात आले आहेत. 
(४) व (५) मुींबई मेरो मागश-२ब मेरो मागाशच्या पॅकेर्ज क्र. ०४ आर च्या उन्नत 
मागश व ११ स्ट्थानकाींच्या स्ट्थापत्य बाींधकामाकरीता ई-ननववदा प्राधधकरणाकडून 
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मागववण्यात आल्यानींतर आठ ननववदा प्राप्त झाल्या. ननववदा प्रक्रक्रयेच्या अ्ी व 
शती नसुार पात्रतचेे सवश ननकष पणूश केलेल्या या सवश पात्र आठ कीं पन्याींपकैी मे. 
सस ींप्लेक्स इींरा. सल. याींनी सादर केललेा देकार लघतु्तम असल्याने, ननववदा 
प्रक्रक्रयेच्या ववदहत पध्दतीनसुार पॅकेर्ज-०४ आर साठी मे. सस ींप्लेक्स इींरा. सल. 
याींच्या लघतु्तम देकारास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रधधकरणाने मींर्जुरी ददली 
आहे. 

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

िडगेाि (जज.साांगली) तालुक्यातील िाांगी ि सशरगाि ससमेिर झालेल्या 
अपघातात ६ जणाांचा झालेला मतृ्यू 

  

(२) *  १०४७८२   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि सभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िर्ाा 
गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कडगेाव (श्र्ज.साींगली) तालकु्यातील वाींगी व सशरगाव ससमेवर ददनाींक १३ 
र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास कु्रझर व रॅक््र याींच्यात झालेल्या सभषण 
अपघातात ६ पलैवानाींचा र्जागीच मतृ्य ूतर, ८ र्जण गींभीरररत्या र्जखमी झाल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी मा.पररवहन 
मींत्री याींना ददनाींक १८ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास पत्र पाठवनू 
कायशवाहीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच मतृ व 
र्जखमी व्यक्तीींना अथशसहाय्य करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
सदर घ्ना ददनाींक १२.०१.२०१८ रोर्जी समुारे २२.३० चे समुारास घडली 

आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक १२.०१.२०१८ रोर्जी २२.३० चे समुारास वाींगी त ेसाींगली या मागाशवर 
रस्ट्त्याच्या ववरुध्द ददशलेा र्जाऊन समोरुन येणाऱ्या कु्रझर गाडीला रॅक््रच्या 
पाठीमागील मोठ्या चाकाची र्जोराने धडक बसल्याने झालेल्या गींभीर 
अपघातामध्ये कु्रझर गाडीच्या चालकासह गाडीमधील ६ र्जण मयत झाल ेतर ८ 
र्जण र्जखमी झाल ेआहेत. रॅक््रचालक सदर अपघातास कारणीभतू होऊन 
अपघाताची खबर न देता तसेच र्जखमीींना मदत न करता पळून गेला.  

याप्रकरणी धचींचणी वाींगी पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ६/२०१८ भा.दीं.वव. 
कलम २७९, ३०४(II), ३३७, ३३८, ४२७ सह मो.वा.का. कलम १८४, 
१३४(अ)(ब)/१८७ प्रमाणे गनु्हा दाखल केला आहे.  आरोपी रॅक््रचालक यास 
ददनाींक १३.०१.२०१८ रोर्जी अ्क करण्याींत आली असनू त्यास ददनाींक 
१५.०१.२०१८ पयतं पोलीस कस्ट््डी ररमाींड व त्यानींतर न्यायालयीन कस्ट््डी 
देण्याींत आली आहे. गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 

मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना अथशसहाय्य देण्याबाबतची कायशवाही 
श्र्जल्हाधधकारी कायाशलयामाफश त चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील िाांजूरमागा येथील ससनेविस्ट्टा स्ट्टुडडओला लागलेल्या आगीत 

एिा व्यक्तीचा झालेला मतृ्य ू
  

(३) *  १०७८६४   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस 
(िसलना), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील काींर्जूरमागश येथील ससनेववस्ट््ा स्ट््ुडडओला ददनाींक ७ र्जानेवारी, 
२०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास आग लागनू एका व्यक्तीचा मतृ्य ुझाला तसेच या 
आगीत लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ससनेववस्ट््ा स्ट््ुडडओला लागलेल्या आगीसींदभाशत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषश काय आहेत व त्यानषुींगाने पढेु कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच, गत १५ ददवसाींमध्ये मुींबई शहरात घडलेली ही आगीची पाचवी घ्ना 
असल्यामळेु अशा आगीींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनामाफश त कोणत्या 
उपाययोर्जना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 

मात्र सदर घ्ना ही ददनाींक ०६.०१.२०१८ रोर्जी घडली आहे.  या 
आगीमध्ये तथेील एका कामगाराचा र्जळून मतृ्य ुझाललेा आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त आगीची चौकशी करण्याींत आली असनू 
सदर आग ही सदोष ववद्यतु प्रणालीमळेु ववद्यतु केबलच्या दठणग्या 
र्जवळपासच्या ज्वलनशील पदाथांच्या सींपकाशत आल्यामळेु लागलेली आहे. 

सदर दघुश् नेबाबत पाकश साई् पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ७७/२०१८, 
भा.दीं.वव. कलम ३०४(अ), ३४ प्रमाणे ददनाींक १०.०२.२०१८ रोर्जी गनु्हा दाखल 
करण्याींत आला आहे. आग ननयींत्रत्रत ठेवण्याची यींत्रणा अद्ययावत व सशु्स्ट्थतीत 
न ठेवनू ननषकाळर्जी व बेर्जबाबदारपणा केल्याने व एका कामगाराच्या मतृ्यसु 
कारणीभतू झाल्याने स्ट््ुडडओच ेमालक / पा श्नर अशा तीन आरोपीींववरुध्द गनु्हा 
दाखल करण्याींत आला असनू आरोपीस ददनाींक १३.०२.२०१८ रोर्जी अ्क करुन 
आरोपीची र्जामीनावर सु् का झाली आहे.  
(३) मुींबई अश्ग्नशमन दलामाफश त अश्ग्नसरुक्षा पालन कक्षाची स्ट्थापना करण्याींत 
आली असनू त्यामाफश त कायशवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील पिई येथील मौजे पासपोली ि तुांगिा येथे औद्योधगि 
िापराच्या जसमनीिर बेिायदा ननिासी बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४) *  १०५११४   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई (पवूश) उपनगर पवई येथील, मौर्ज ेपासपोली सव्हे नीं. ८, ४१, ४८, 
न.भ.ूक्र. ८६, ८७, ११२, ११५ मौर्जे - तुींगवा येथील, सव्हे नीं. ४१, ५०, ५२, 
११५,११७, ‘ए’ व ‘बी’ सदर भखूींड यएुलसी अधधननयम १९७६ चे कलम २० 
अींतगशत, शासनाने औद्योधगक वापरासाठी ददलेल्या र्जमीनीच,े ‘एल अॅण्ड ्ी 
कीं पनी’ व्यवस्ट्थापनाने बकेायदा ननवासी मध्ये रुपाींतर करुन, त्यावर २२ मर्जली, 
१० ननवासी ्ॉवर इमारतीचे अनधधकृत बाींधकाम करुन गरैव्यवहार केल्या 
प्रकरणाची दोन मदहन्यात उच्च स्ट्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मा. राज्यमींत्री 
महोदयाींनी, ददनाींक ११ ऑगस्ट््, २०१७ रोर्जी देऊनही, अद्याप शासनाकडून 
कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाई करण्यास शासनास 
लागत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार बाींधकामास तात्काळ स्ट्थधगती देवनू दोषीींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मे. लासशन ॲण्ड ्ुब्रो याींच्या 
मौर्ज-ेपासपोली येथील सवे क्र.८ प ै(सस.्ी.एस.नीं. ८६, ८७), मौर्ज-ेतुींगवा येथील 
सवे क्र. ४१ प,ै ४८ प ै (सस.्ी.एस. नीं. ११५),  सवे नीं. ५० प,ै ५२ प ै
(सस.्ी.एस.नीं.११७), मौर्ज-ेएरींगळ येथील सवे क्र. १३७ प,ै १४५ प ै
(सस.्ी.एस.नीं.२०४१, २१४३, २१४३/१ त े४, २१५७, २१५८, २१५८/१ त े४) मधील 
एकूण ४,७९,८५६.०० चौ.मी. क्षेत्राला औद्योधगक प्रयोर्जनाथश दद.३१/०३/१९७८ व 
दद.२५/०४/१९७८ च्या आदेशानसुार सू्  देण्यात आली होती. सदर सू् ीखालील 
क्षेत्राबाबत ववधानमींडळात देण्यात आलले्या आचवासनाच्या अनषुींगाने 
श्र्जल्हाधधकारी व सक्षम प्राधधकारी, बहृन्मुींबई नागरी समहु याींनी दद.२३/१०/२०१७ 
व आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी दद.०५/१२/२०१७ च्या पत्रानसुार 
अहवाल सादर केला आहे. 

प्रस्ट्ततु प्रकरणी शासनास प्राप्त झालेल्या सदर अहवालाींची तपासणी 
करुन, शासन ननणशय दद.२३/११/२००७ मधील तरतदूीनसुार ननश्चचत करण्यात 
आलेले शासन अधधमलु्य वसलु करणे, तसेच महानगरपासलकेकडील सींबींधधत 
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र्जबाबदार अधधकाऱ्याींववरुद्ध कायशवाही करणे तसेच मे. लासशन ॲण्ड ् ु ब्रो कीं पनीने 
नार्जकधा अधधननयमातील तरतदूीचा भींग केला असल्याने त्याींच्या ववरुध्द 
कायशवाही करण्याचे ननदेश आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका आणण 
श्र्जल्हाधधकारी व सक्षम प्राधधकारी, बहृन्मुींबई नागरी समहु याींना दद.१६/२/२०१८ 
रोर्जी देण्यात आल ेआहेत.              
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपासलिेतील उपायुक्त ि िननष्ट्ठ सलपीि  
याांना लाच घेताांना िेलेली अटि 

  

(५) *  १०७३४३   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्फ्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद महानगरपासलकेचे उपायकु्त श्री.अय्यबु खान नरूखान पठाण व 
कननषठ सलपीक दादाराव रखमार्जी लाहो्ी या दोघाींना तीन लाख रुपयाींची लाच 
श्स्ट्वकारताना महानगरपासलका मखु्यालयाच्या आवारात लाचलचुपत प्रतीबींधक 
ववभागाने (एसीबी) अ्क केल्याची बाब ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्जी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद महानगरपासलकेचे उपायकु्त व कननषठ सलपीक याींचे 
घर व अन्य दठकाणची एसीबी ने तपासणी करून ज्ञात स्ट्त्रोतापेक्षा र्जास्ट्त सींपत्ती 
र्जमवली आहे क्रकीं वा नाही याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाचा तपास पणूश झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, तपासाचे ननषकषश काय आहेत व तद्नसुार सींबींधीत दोषीींववरुद्ध 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 

आरोपी लोकसेवक श्री. अय्यबु खान नरुखान पठाण, स्ट्थाननक कर 
सींस्ट्था अधधकारी तथा प्रभारी उपायकु्त, औरींगाबाद महापालीका याींनी तक्रारदार 
याींचा महापासलकेत कायमस्ट्वरुपी ननयकु्तीबाबतचा प्रस्ट्ताव महापासलकेच्या 
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सवशसाधारण सभेत ठेवण्यासाठी, वरीषठ सलवपकाकरवी लाचेची मागणी करुन 
त्याींच्यामाफश त दद.२६.१०.२०१७ रोर्जी रु. १ लाख इतकी लाचेची रक्कम 
श्स्ट्वकारल्यामळेु त्याींना अ्क करण्यात आली. त्यानसुार आरोपी  लोकसेवक 
श्री. अय्यबु खान नरूखान पठाण व श्री. दादाराव लाहो्ी, वरीषठ सलवपक 
याींचेववरुध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयमातील कलम ७,१२,१३ (१) (ड.)     
सह १३ (२) अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणाची चौकशी चाल ुआहे. 
(४) व (५) श्री. अय्यबु खान नरूखान पठाण, स्ट्थाननक कर सींस्ट्था अधधकारी तथा 
प्रभारी उपायकु्त याींना दद.१.११.२०१७ व श्री. दादाराव लाहो्ी, वरीषठ सलपीक 
दद.२७.१०.२०१७ रोर्जीच्या आदेशान्वये ननलींबीत करण्यात आले आहे. 

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

नतथाक्षे् पांढरपूर (जज.सोलापूर) या शहराच्या सुरक्षक्षततेसाठीचा 
सी.सी.टी.व्ही. प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६) *  १०९७२०   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापरू श्र्जल््यातील नतथशक्षते्र पींढरपरू या शहराची सरुक्षा करणेबाबत तयार 
करण्यात आललेा सन २००८ चा सी.सी.्ी.व्ही. प्रकल्पाचा खचश रूपये ५ को्ी 
वरून समुारे रूपये ५६ को्ीपयतं पोहचला असनू सदर प्रकल्प प्रलींत्रबत 
असल्याच े ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशात व राज्यात घडणाऱ् या दहशतवादी कारवाया लक्षात घेऊन 
तत्कालीन राज्य शासनाने शहराच्या सरुक्षेवर नर्जर ठेवणेसाठी राज्यातील 
कोट्यवधी भाववकाींचे श्रध्दास्ट्थान असलले्या पींढरपरू नतथशक्षेत्राच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
असणारा सधुाररत सी.सी.्ी.व्ही. आराखडा रूपये ५  को्ी वरून समुारे रूपये 
५६ को्ीींवर र्जाण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पींढरपरू शहरातील सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्याचा रूपये ५६ को्ीींचा 
प्रस्ट्ताव सींबींधधत श्र्जल्हा प्रशासन याींनी गहृ ववभाग मींत्रालय, याींचेकड ेसादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस अधीक्षक, सोलापरू (ग्रामीण) याींनी शासन 
ननयकु्त ताींत्रत्रक सल्लागार मे.के.पी.एम.र्जी. याींच्या सहाय्याने सींपणूश पींढरपरू 
शहराच्या सरुक्षेसाठी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे व इतर स्ट्मा श् सस्ी घ्काींचा समावेश 
करुन एकत्रत्रत रुपये ५६ को्ी एवढ्या रक्कमेचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल 
(DPR) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींचे ददनाींक ०५.०८.२०१७ 
च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
(२) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रकल्प अहवालानसुार सींपणूश पींढरपरू शहरात एकूण १७५ सी.सी.्ी.व्ही. 
कॅमेरे,१०८ दठकाणी सावशर्जननक उदघोषणा प्रणाली (Public Address 
System), एक आदेश व ननयींत्रण कक्ष आणण एक डे् ा से्ं र इत्यादी घ्काींचा 
समावेश सदर प्रकल्पात करण्यात आलेला आहे. त्यामळेु सदर प्रकल्पाची एकूण 
क्रकींमत रुपये ५६ को्ी एवढी प्रस्ट्ताववत करण्यात आली. 
(३) होय. 
(४) व (५) गहृ ववभाग शासन आदेश ददनाींक २१.०९.२०१७ अन्वये राज्यातील 
ववववध शहरात सी.सी.्ी.व्ही. प्रकल्प कायाशश्न्वत करणे हा ववषय मादहती व 
तींत्रज्ञान ववभागाकड ेहस्ट्ताींतरीत करण्यात आला आहे. त्यानसुार पींढरपरू शहरात 
सी.सी.्ी.व्ही. प्रकल्प कायाशश्न्वत करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल (DPR) 
आवचयक कायशवाहीसाठी मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाकड े पाठववण्यात आला 
असनू सदर ववभागामाफश त याबाबतची पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 

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

मुांबईतील म्हाडाच्या इमारत दरुुस्ट्ती मांडळाच्या माध्यमातून सशिाजी पािा  
येथील घराांच ेपरस्ट्पर वितरण िेल्याबाबत 

  

(७) *  १०९८३१   प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
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(आिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.आससफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील म्पहाडाच्या इमारत दरुुस्ट्ती मींडळाच्या माध्यमातनू 
मास्ट््रसलस्ट््मधील घराींसाठी देण्यात येणाऱ् या सशवार्जी पाकश  येथील को्यवधी 
रुपयाींच्या घराींचे परस्ट्पर ववतरण करण्यात आल ेअसल्याची मादहती राींश्न्झ् 
कॅम्पप असोसशएशनने ददली असल्याचे ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोर्जी 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववतरण प्रक्रक्रयेत आणखी काही घरे असण्याची शक्यता 
वतशववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन या प्रक्रक्रयेत गरैप्रकार 
करणाऱ् या दोषी अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, श्री. प्रकाश गडकर याींनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
रर् याधचका क्र. २९७०/२०१६ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दद. २९.०३.२०१७ 
रोर्जी ददलेल्या न्याय ननणशयाच्या अींमलबर्जावणीसाठी पनुववशकससत इमारत 
“त्रबल्डआचश ओसलव्ह”, सशवार्जी पाकश , दादर येथील इमारत गाळा क्र. १०३ 
(क्षेत्रफळ ३०९ चौ.फु.) चे ववतरण त्याींच्या मळू गाळ्याच्या हक्कापो्ी करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

बहृतसचूीवरुन गाळा ववतरणासाठी प्राप्त अर्जाशबाबत अर्जशदाराने सादर 
केलेल्या कागदपत्राींची बहृतसचूीससमतीद्वारे तपासणी /छाननी करुन पात्र 
अर्जशदारास मुींबई इमारत दरुुस्ट्ती व पनुरशचना मींडळामाफश त गाळ्याींचे ववतरण 
करण्यात येत.े  
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल््यातील िुळगाि बदलापूर नगरपसलिा हद्दीतील  
उल्हासनदी जिळील जसमनीिर पूररेर्ा ननयां्णाच्या  

आत बाांधिाम परिानग्या हदल्याबाबत 
  

(८) *  १०६६३०   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापरू), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ठाणे श्र्जल््यातील कुळगाव बदलापरू नगरपासलका हद्दीतील उल्हासनदी 
र्जवळील र्जसमनीवर परूरेषा ननयींत्रणाच्या आत बाींधकाम परवानग्या ददल्याच ेमाहे 
र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशशनास आल,े तद्नसुार परूरेषा 
ननयींत्रणाच्या आत केलेल्या बाींधकामाींवर तसेच बाींधकाम ववकासकाींवर व 
बाींधकाम परवानगी देणाऱ्या नगरपासलकेच्या सबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाची तक्रार नगरपररषदेस प्राप्त झाली 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने कुळगाव बदलापरू नगरपररषदेने 
कळववल्याप्रमाणे :- 

• कुळगाव बदलापरू मींर्जूर ववकास योर्जना नकाशावर परूपातळी रेषा 
दशशववण्यात आलेली नाही. 

• मींर्जूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदुीनसुार बाींधकाम 
परवानगी देताींना नदी क्रकनाऱ्यापासनू क्रकमान १५ मी. सामाससक अींतर राखणे 
आवचयक आहे. 

• प्राप्त तक्रारीतील उल्लेणखत बाींधकामास नदी क्रकनाऱ्यापासनू ३० मी. 
सामाससक अींतर सोडून ननयमानसुार परवानगी देण्यात आली आहे. 
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तथावप, सदर प्रकरणी वस्ट्तशू्स्ट्थतीदशशक अहवाल ४ आठवड्याच्या आत 
सादर करण्याबाबत श्र्जल्हाधधकारी, ठाणे याींना ननदेसशत करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबई महानगरपासलिा रुग्णालयासाठी उपिरणे  
खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  १०६२३३   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नवी मुींबई महानगरपासलका रुग्णालयासाठी उपकरणे खरेदीसाठी मे.वपनॅकल 
बायोमेड या एका कीं पनी ठेकेदाराकडूनच ननववदा मागनू त्याला पात्र करुन 
को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
दरम्पयान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे, 
(३) असल्यास, तदनसुार उक्त प्रकरणी दोषीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 

नवी मुींबई महानगरपासलकेच्या चार रूग्णालयाींकरीता आवचयक 
उपकरणे खरेदी करणेकरीता ग्रपु-१ मध्ये ८० उपकरणे व ग्रपु-२ मध्ये ४९ 
उपकरणे अशा एकुण १२९ उपकरणाींकरीता दोन स्ट्वतींत्र ननववदा माहे र्जुल-ै२०१७ 
मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने प्रससध्द करण्यात आल्या. 

त्याअनषुींगाने ग्रपु-१ करीता ८ ननववदा प्राप्त झाल्या. सदर ८ 
ननववदाींपकैी ननववदेच्या अ्ी व शतीनसुार मे. डॅ्रगर इींडडया प्रा. सल.व मे. वपनॅकल 
बायोमेड हे दोन ननववदाकार पात्र ठरले. यापकैी बाब ननहाय न्यनुतम 
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असलेल्या मे. डॅ्रगर इींडडया प्रा. सल. याींना २ उपकरणे तर मे. वपनॅकल 
बायोमेड याींना १८ उपकरणे अशी एकुण २० उपकरणे खरेदीसाठी कायाशदेश 
देण्यात आले. 

ग्रपु २ करीता ५ ननववदा प्राप्त झाल्या. त्यापकैी अ्ी व शतीनसुार ३ 
ननववदाकार पात्र ठरले. त्यातील न्यनूतम ननववदाधारक मे. वपनॅकल बायोमेड 
कीं पनीस ८ उपकरणे खरेदीसाठी कायाशदेश देण्यात आललेे आहेत. 

उवशररत उपकरणाींच्या खरेदीसाठी फेरननववदा प्रक्रक्रया 
महानगरपासलकेमाफश त सरुू आहे. 

ननववदेतील अ्ी व शतीबाबत मे. महाराषर सश्र्जशकल व इतर एर्जन्सीींनी 
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका क्र. ७१२/२०१८ दाखल केली असनू 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील परळ येथील शहापूरजी-पालनजी िसाहत येथील  
झोपडपट्टीचा पुनविािास िरण्याबाबत 

  

(१०) *  १०४७९३   श्री.अजय चौधरी (सशिडी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील परळ येथील शहापरूर्जी-पालनर्जी वसाहत, डॉ.एस.एस.राव रोड या 
दठकाणच्या ९ हर्जार चौ.मी्र र्जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीचा झोपडपट्टी 
पनुववशकास प्राधधकरणाींतगशत पनुववशकास करण्यात यावा अशी मागणी स्ट्थाननक 
आमदार, खासदार, नगरसेवक व झोपडपट्टी सेवा सींघाचे पदाधधकारी याींनी 
मा.मखु्यमींत्री, गहृननमाशण मींत्री व पींतप्रधान कायाशलय याींच्याकड ेकरुनही उक्त 
मागणीबाबत ननणशय झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ददनाींक २९ फेब्रवुारी, २०१६ रोर्जी वा त्या समुारास 
झोपडपट्टी पनुववशकास प्राधधकरणाच ेमखु्य अधधकारी, ्ा्ा स्ट्मारक रुग्णालयाच े
प्रशासकीय अधधकारी, महापासलकेच े सक्षम ववभागीय अधधकारी, स्ट्थाननक 
आमदार आणण झोपडपट्टी सेवासींघाचे पदाधधकारी याींच्यात झालेल्या बठैकीत 
कोणताच ननणशय न झाल्याने ददनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१७ रोर्जी वा त्या 
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समुारास  पनु्हा मा.गहृननमाशण राज्यमींत्री याींच्या दालनात झालेल्या बठैकीत व 
पवूीच्या बठैकीत ्ा्ा स्ट्मारक रुग्णालयाच्या प्रशासनाकडून दरवेळी वेगवेगळ्या 
अ्ी व शती ठेवल्या र्जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने झोपडपट्टीचा पनुववशकास करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बठैक दद.२३ फेब्रवुारी, २०१६ रोर्जी झाली नसनू सदर बठैक दद. १९ 
सप् े्ंबर २०१७ रोर्जी मा.राज्यमींत्री (गहृननमाशण) याींच्या अध्यक्षतखेाली स्ट्थाननक 
आमदार, मखु्य कायशकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरण व ्ा्ा 
मेमोरीयल हॉश्स्ट्प्लचे पदाधधकारी याींच्या समवेत सींपन्न झाली. 

सदर बठैकीमध्ये ्ा्ा हॉश्स्ट्प्लचे प्रनतननधी याींना डडपा श्में् ऑफ 
ॲ्ॉसमक एनर्जी याींच्याकड ेना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत पत्रव्यवहार करण्याची 
ववनींती करण्यात आली.  

तसेच मुींबई शहरातील कें द्र शासनाच्या ववववध यींत्रणाींना दद.२५.०९.२०१७ 
रोर्जीच्या मा.मखु्य सधचव याींच्या स्ट्तरावरील बठैकीसाठी बोलाववण्यात आल े
होत.े त्यात ्ा्ा मेमोरीयल हॉश्स्ट्प्लच्या प्रनतननधीींचा देणखल समावेश होता. 
(३) प्रचनाींक्रकत भखूींडाची मालकी इींडडयन कॅन्सर ररसचश इश्न्स्ट््ट्यू्  आणण ्ा्ा 
मेमेररयल हॉश्स्ट्प्ल या कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील असलेल्या सींस्ट्थाींची आहे. 
महाराषर झोपडपट्टी (सधुारणा ननमुशलन व पनुववशकास) अधधननयम १९७१ च्या 
कलम ३ Z-६ नसुार कें द्र शासनाच्या मालकीच्या र्जसमनीवरील झोपडपट्टयाींच्या 
पनुवशसनासाठी सदर अधधननयमातील तरतदूी In-Situ पनुवशसनासाठी थे्  लाग ू
होत नाहीत. सींबींधधत र्जागेवरील झोपड्याींचे सवेक्षण र्जागा मोर्जणी व पनुवशसन 
योर्जना राबववण्यासींदभाशत कें द्र शासनाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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



15 

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यात झालेल्या भूिां पाबाबत 
  

(११) *  १०४८५४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूा), श्री.असमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.आससफ 
शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.सांजय 
िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.पास्ट्िल धनारे (डहाणू), अॅड.आसशर् 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर.तसमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि), श्री.असमत 
घोडा (पालघर) :   सन्माननीय भिूां प पनुिासन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) र्जव्हार (श्र्ज.पालघर) तालकु्यात भकूीं पाच्या धक्क्यामळेु सशवली, वाळवींडा, 
डोहारेपाडा, धानोरी, र्जव्हार शहर आदी गावाींतील घराींना तड े गेल्याचे माहे 
र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्पयान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर श्र्जल््यातील सयूाश धरणाला धोका असल्याची भीतीही 
ननमाशण झाली असनू या भागात भकूीं पाच्या धक्क्याची तीव्रता वाढत असताना, 
भकूीं पाची तीव्रता मोर्जण्यासाठी प्रशासनाकड ेभकूीं पमापक यींत्र नसल्याची बाब 
ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्जव्हार व डहाणू (श्र्ज.पालघर) तालकु्यात भकूीं पाचे क्रकती धक्के 
बसले व त्या धक्क्याींची तीव्रता काय होती तसेच याबाबत शासनातफे 
नकुसानीची पहाणी करून ज्या घराींचे नकुसान झाल ेआहे त्याींना शासनाकडून 
मदत देण्याबाबत व भकूीं पमापक यींत्र उपलब्ध करुन देण्यासह सदर भकूीं पप्रवण 
क्षेत्रात भकूीं प प्रनतकारक इमारती बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय. 
(२) नाही. 

सयूाश धरणाला धोका नाही. तसेच भकूीं पाची तीव्रता मोर्जण्याच े
भकुीं पमापक यींत्र बसववण्यात आल ेआहे. 
(३) पालघर श्र्जल््यातील र्जव्हार तालकु्यात भकुीं पाच े४ सौम्पय धक्के बसले 
होत.े त्यापकैी दद.२५.१२.२०१७ रोर्जी ३.४ व  दद. ०२.०१.२०१८ रोर्जी ३.२ ररच्र 
स्ट्केल अशी धक्याींच्या तीव्रतचेी नोंद झाली होती. ज्या घराींचे नकुसान झाल ेआहे 
त्याींना मदत देण्याबाबत आवचयक ती कायशवाही सरुु आहे. भकूीं पाची तीव्रता 
मोर्जण्याचे भकुीं पमापक यींत्र बसववण्यात आल ेआहे. भकूीं प प्रनतकारक इमारती 
बाींधण्याबाबत शासनाचे धोरण नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील म्हाडाच्या ५० सांक्रमण सशबबराांची झालेली दरुिस्ट्था 
(१२) *  १०९४५१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत कुलाब्यापासनू बोरीवली पयतं आणण सायनपासनू ववक्रोळी पयतं 
म्पहाडाच्या ५० सींक्रमण सशत्रबरात २२ त े२३ हर्जार घरे असनू या घरात ३० त े४० 
वषाशपासनू रदहवाशी राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींक्रमण सशत्रबरातील घराींची दरुवस्ट्था झाली असनू घराींचे छत, 
लाद्या, पीलर, णखडक्या, सींडास, बाथरुमचे दरवार्जे हे तु् लेल्या अवस्ट्थेत असनू 
बहुतके सींक्रमण सशत्रबराची दयननय अवस्ट्था झाली असल्याचे ननदशशनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींक्रमण सशत्रबरात वषाशनवुष ेवास्ट्तव्य असलेल्या रदहवाचयाींकडून 
पनुववशकासातनू हक्काच ेघर समळणेसाठी शासनाकड ेवारींवार मागणी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींक्रमण सशत्रबरात राहणाऱ्या क्रकती रदहवाचयाींना शासनाने 
पनुववशकास केलले्या इमारतीींमध्ये सदननका ददल्या आहेत व सद्य:श्स्ट्थतीत 
एकूण क्रकती रदहवाशी सींक्रमण सशत्रबरात राहत आहेत, 
(५) असल्यास, सींक्रमण सशत्रबरातील उवशररत रदहवाचयाींना त्याींच्या हक्काची 
सदननका देण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) अींशत: खरे आहे. 

मुींबई इमारत दरुुस्ट्ती व पनुरशचना मींडळाकडून प्राप्त अहवालानसुार 
मुींबई शहर व उपनगरात मुींबई इमारत दरुुस्ट्ती व पनुरशचना मींडळाच्या 
अखत्याररतील एकूण ४१ सींक्रमण सशबीरे असनू सदर सींक्रमण सशबीरात २२,८२४ 
सींक्रमण गाळे आहेत. सद्य:श्स्ट्थतीत सदर सींक्रमण सशबीरात एकूण २५४ 
सींक्रमण गाळे ररक्त आहेत.  
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

सींक्रमण सशत्रबरातील काही गाळ्याींची दरुावस्ट्था झाललेी आहे. तथावप, 
दरुावस्ट्था झालेल्या सींक्रमण गाळ्याींची दरुुस्ट्ती करण्यात येत आहे. तसेच दरुुस्ट्ती 
न करता येण्यासारख्या व धोकादायक सींक्रमण गाळ्याींमधील गाळेधारकाींना इतर 
सींक्रमण सशत्रबरात स्ट्थलाींतररत करण्यात आल ेआहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 

पात्र भाडकेरु/रदहवाशी याींच्या मागणीच्या अनषुींगाने उपलब्धतनेसुार 
पनुरशधचत इमारतीमध्ये तसेच बहृतसचुीवरुन कायमस्ट्वरुपी सदननकाींचे ववतरण 
करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) होय. 

बहृतसचुी ससमतीद्वारे ३१,५४१ अर्जशदाराींस गाळ्याींचे ववतरण करण्यात 
आल.े 

तसेच २०११ मध्ये ९१ व २०१५ मध्ये ३४६ अर्जशदाराींना कायमस्ट्वरुपी 
गाळे ववतररत करण्यात आल.े 
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याव्यनतररक्त मा. उपाध्यक्ष/प्राधधकरण याींच्या मान्यतनेे व पवूीच्या 
अर्जशदाराींना बहृतसचुी ससमतीने एकूण २४ अर्जशदाराींना पात्र करुन गाळ्याींचे 
ववतरण करण्यात आलेले आहे. सद्य:श्स्ट्थतीत २२,५७० रदहवाशी सींक्रमण 
सशत्रबरात राहत आहेत. 
(५) व (६) प्राधधकरण ठराव क्र.६५२० च्या अनषुींगाने मुींबई इमारत दरुुस्ट्ती व 
पनुरशचना मींडळामाफश त दद. ०५.०५.२०१७ रोर्जी र्जादहरात प्रससध्द करण्यात आली 
असनू सदर र्जादहरातीस अनसुरुन १२३४ अर्जश प्राप्त झाल ेअसनू प्राप्त अर्जाचंी 
पात्र/अपात्रता ननश्चचत करुन त्यानसुार गाळे ववतरणाबाबतची कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 

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

अांबोली (ता.अांधेरी, जज.मुांबई) येथे एिा डॉक्टर महहलेचा  
मतृदेह आढळून आल्याबाबत 

  

(१३) *  १०५१७४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्ट्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) अींबोली (ता.अींधेरी, श्र्ज.मुींबई) येथे डॉ. पनुम सातपतु ेया डॉक््र मदहलचेा 
कुर्जलेल्या अवस्ट्थेतील मतृदेह ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी आढळून आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे वा तद्नसुार पढेु कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
परींत,ु सदर मतृदेह दद. २६.१२.२०१७ रोर्जी समळुन आला आहे.  

(२) सदर प्रकरणी आींबोली पोलीस स्ट््ेशन येथ े अपमतृ्य ू नोंद क्र. ८९/१७, 
फौ.दीं.प्र.स. कलम १७४ अन्वये दाखल करण्यात आला आहे. मतृदेहाच े
शवववच्छेदन केल्यानींतर मतृदेहाचा श्व्हसेरा रासायननक तपासणी करीता 
कसलना, साींताकु्रझ येथ ेपाठववण्यात आला असनु सदर अहवाल अद्याप प्रलींत्रबत 
आहे. 

तसेच, नमदु अपमतृ्यचु्या अनषुींगाने केलले्या चौकशीमध्ये मयत 
मदहलेचा मतृ्य ु हा नतला असलेल्या गींभीर स्ट्वरुपाच्या मधुमेहामळेु झाल्याच े
ननषपन्न झाल े आहे. सदर प्रकरणी अद्यापपयतं कोणतीही सींशनयत बाब 
आढळुन आललेी नाही क्रकीं वा मयत मदहलेचे वडील क्रकीं वा इतर कोणीही नतच्या 
मतृ्यबुाबत सींशय अथवा तक्रार केलेली नाही. सदर अपमतृ्य ूतपासाधीन आहे.   
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील िामगार नोंदणीअभािी शासिीय  
सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(१४) *  १०८३८२   श्री.उन्फ्मेश पाटील (चाळीसगाि), िॅप्टन आर.तसमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.राज ुतोडसाम (अणी), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशर् 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी 
(रामटेि) : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात नाका कामगाराींसह बींदर कामगार, वी्भट्टी कामगार, ऊसतोड 
कामगार, खडी कामगार व रींग कामगाराींना नोंदणीअभावी शासकीय 
सवुवधाींपासनू वींधचत रहाव ेलागत असल्याची बाब ददनाींक १ र्जानेवारी, २०१८ 
रोर्जी वा त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु भारतीय सेवा नाका कामगार सींघ्नेने ददनाींक १ 
डडसेंबर, २०१७ रोर्जीपासनू ददनाींक २ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जीपयतं राज्यव्यापी 
र्जनर्जागतृी असभयान राबववण्याचे काम सरुु केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार या कामगाराींची नोंदणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 

महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाअींतगशत 
इमारत व इतर बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी करण्यात येत असनू नोंदीत पात्र 
बाींधकाम कामगारास कल्याणकारी  योर्जनाींचा लाभ देण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही.      
(३) इमारत व इतर बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी होण्यासाठी व मींडळाकडील 
ववववध योर्जनाींचा लाभ देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे. 

अ) राज्यातील सवश ग् ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती व सवश 
मखु्याधधकारी नगरपररषद/ सवश वॉडश ऑक्रफसर महानगरपासलका, उपअसभयींता, 
कामगार कल्याण मींडळाच े अधधकारी, कामगार ववभागाचे अधधकारी याींना 
उद्योग, ऊर्जाश व कामागार ववभागाच्या दद. ०२.०१.२०१८ रोर्जीच्या शासन 
ननणशयान्वये नोंदणी अधधकारी म्पहणून घोवषत करण्यात आले. 

ब) बाींधकाम कामगाराींच्या व्याख्येत बाींधकामाशी सींबींधधत २१ काम े
अींतभूशत करून दद.१८.०८.२०१७ रोर्जी अधधसचूना ननगशसमत केली  आहे.  

क) कामगाराींची नोंदणी व लाभाचे वा्प पररणामकारक होण्यासाठी 
श्र्जल्हा स्ट्तरावर नोंदणी व लाभ वा्पाचा ननयसमत आढावा घेऊन अींमलबर्जावणी 
मधील सवश अडीअडचणी दरू करण्यासाठी शासन ननणशय दद.६.१२.२०१७ अन्वये 
श्र्जल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली सींननयींतत्रण ससमतीचे पनुगशठण करण्यात 
आल ेआहे. 

ड) बाींधकाम कामगाराींची र्जास्ट्तीत र्जास्ट्त नोंदणी होण्यासाठी शासन 
अधधसचूना दद.१५.१.२०१८ अन्वये नोंदीत कामगाराच े वय ६० वषश होईपयतं 
त्याचेकडून रु.५/- ऐवर्जी  रु.१/- (रुपये एक फक्त) इतके दरमहा अींशदान र्जमा 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाि (जज.जळगाि) येथील औद्योधगि िसाहत क्षे्ातील गीताांजली 
िेसमिल्समध्ये झालेल्या दघुाटनेबाबत 

(१५) *  १०७६२५   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्जळगाव (श्र्ज.र्जळगाव) येथील औद्योधगक वसाहत (एमआयडीसी) क्षेत्रातील 
गीताींर्जली केसमकल्समध्ये ददनाींक ७ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास 
क्लोरा-हायड्रो रसायन असलेल्या बॉयलरचा स्ट्फो् होऊन त्यात ८ कामगार 
गींभीरररत्या र्जखमी झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गीताींर्जली केसमकल्स कीं पनीमध्ये स्ट्फो् होण्याची ही नतसरी 
घ्ना असनू सन २००६ मध्ये लागलेल्या आगीत तीन कामगाराींचा मतृ्य ुझाला 
होता, तसेच या कीं पनीने औद्योधगक सरुक्षा अधधननयम १९४८ व फॅक््री ॲक्् 
१९४८ चे उल्लींघनही केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखाना ननररक्षकाींनी या केसमकल्स कारखान्याची गत दोन 
वषाशत क्रकती वेळा पाहणी केली होती व त्यामध्ये कोणकोणत्या त्रु् ी आढळून 
आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार पढेु कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशतः खरे आहे. 

ददनाींक ०७/०१/२०१८ रोर्जी र्जळगाींव येथील औद्योधगक वसाहत 
(एमआयडीसी) क्षते्रातील गीताींर्जली केसमकल्स प्रा.सल. या कारखान्यात बॉयलरचा 
स्ट्फो् झालेला नसनू कारखान्यातील ररॲक््रमध्ये स्ट्फो् झाला व या घ्नेत 
एकूण ०९ कामगाराींना भार्जल ेआहे. 
(२) धगतार्जींली केसमकल्स प्रा. सल., या कारखान्यामध्ये स्ट्फो् होण्याची ही तीसरी 
घ्ना नसनू या पवूी ददनाींक ०६/१०/२००६ रोर्जी सदरहू कारखान्यातील 
ररॲक््रचा स्ट्फो् होवनू एकूण ०४ कामगार र्जखमी झाल ेहोत.े त्यापकैी एका 
कामगाराचा मतृ्य ूझाला होता. 
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सदरहू घ्नेमध्ये कारखान ेअधधननयम, १९४८ चे कलम ७A (२)(a) चे 
उल्लींघन झाल ेहोत.े 
(३) कारखान े ननररक्षकाींनी या केसमकल कारखान्याची सन २०१६ मध्ये 
दद.१०/०२/२०१६ रोर्जी पाहणी केली होती. २०१७ मध्ये पहाणी करण्यात आलेली 
नाही. दद.१०/०२/२०१६ रोर्जीच्या पहाणी दरम्पयान कारखान्याींत ववशषे अशा त्रु् ी 
आढळून आल्या नव्हत्या. तथावप, मागशदशशनपर शरेे नमदू करण्यात आल ेहोत ेव 
त्याची पतुशता केल्याबद्दलचा अहवाल व्यवस्ट्थापनाकडून प्राप्त झालेला आहे. 
(४) होय चौकशी केली आहे. 

दद.०७/०१/२०१८ रोर्जी घडलेल्या घ्नेच्या अनषुींगाने भोगव्ादाराववरूध्द 
महाराषर कारखान ेननयम, १९६३ च्या कायदेभींगाबाबत मा. न्यायालयात तीन 
ख्ल ेदाखल केल ेआहेत. 

तसेच या घ्नेच्या अनषुींगाने कारखान ेअधधननयम, १९४८ चे कलम  
४० (२) अन्वये सींबींधीत ववभागाचा उत्पादन प्रक्रक्रयेसाठी वापर न करण्याबाबत 
दद.१९/०१/२०१८ रोर्जी आदेश पाररत केलेले आहेत. 

तसेच सन २००६ मध्ये घडलेल्या घ्नेचीही चौकशी करण्याींत आली 
असनू, भोगव्ादाराववरूध्द कारखान ेअधधननयम १९४८ चे कलम ७A(२)(a) च्या 
कायदेभींगाबाबत मा. न्यायालयात एक ख्ला दाखल करण्याींत आला. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

साांगली जजल््यातील महानगरपासलिेच्या ननधीतून सुरु असलेल्या 
रस्ट्त्याांच्या िामाांचा दजाा ननिृष्ट्ट असल्याबाबत 

(१६) *  १०७३४६   श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली श्र्जल््यातील महानगरपासलकेच्या २४ को्ी रुपये ननधीतनू सरुु 
असलेल्या समरर्जेतील रस्ट्त्याींच्या कामाींचा दर्जाश ननकृष् असनू सदर रस्ट्त्याींच्या 
कामाींची तपासणी न करता महानगरपासलकेकडून ठेकेदाराला त्रबल ेपास करण्यात 
आल्याची बाब माहे र्जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेननषकषश काय आहेत व त्याअनषुींगाने शासनाने पढेु 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाची तक्रार स्ट्थाननक नगरसेवकाकडून 
महानगरपासलका प्रशासनास प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर सवुणश र्जयींती नगरोत्थान महा असभयान (श्र्जल्हास्ट्तर) 
योर्जनेअींतगशत सन २०१७-१८ मध्ये समरर्ज शहरातील रस्ट्त्याींची ८ काम ेमींर्जूर 
असनू त्यापकैी ४ काम ेपणूश झाली आहेत. पणूश झालेल्या कामाींपकैी त्रयस्ट्थ 
यींत्रणेमाफश त तपासणी करुन घेण्यात आलले्या कामाींची देयके 
महानगरपासलकेमाफश त अदा करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िफ परेडमधील गीतानगर ते एनसीपीए पररसरालगत  
समुद्रात “ग्रीनपािा ” उभारण्याबाबत 

(१७) *  १०५१८४   श्री.भास्ट्िर जाधि (गहुागर), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सशरीर्दादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत 
सोनिणे (चोपडा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.राजशे टोप े (घनसािांगी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.राणाजगजीतससांह 
पाटील (उस्ट्मानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सांजय िदम 
(दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मेरो-३ दरम्पयान ननमाशण होणाऱ्या ्ाकाऊ मातीची मुींबई कफ परेडमधील 
गीतानगर त ेएनसीपीए पररसरालगत समदु्रात ३०० एकर र्जमीन ननमाशण करुन 
तथेे “ग्रीनपाकश ” उभारण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भरावामळेु कफ परेड पररसरातनू मश्च्छमाराींना समदु्रात 
र्जाताना त्रास होणार असल्याने मश्च्छमाराींनी उक्त प्रकल्पास ववरोध केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मातीच्या भरावामळेु पयाशवरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी 
होणार असल्याची बाब पयाशवरणतज्ञाींनी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने ददनाींक २.८.२०१७ रोर्जी 
शासनास महाराषर प्रादेसशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३० 
अन्वये मींर्जूरीसाठी सादर केलले्या   सधुाररत प्रारुप ववकास 
आराखडयामध्ये  सदर पाकश चा प्रस्ट्ताव ननयोश्र्जललेा आहे. समदु्रातील नसैधगक 
भागाचे पनु:प्रापण (ररक्लेमेशन) करण्याचा व त्या र्जागेचा वापर हा अन्य 
कोणत्याही कारणासाठी न करता केवळ सावशर्जननक मोकळया र्जागेसाठी 
करणेच्या उद्देशान े बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने प्रस्ट्ताव ननयोश्र्जलेला आहे. 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकडून,  मेरो रेल्व ेतसेच गरर्जेनसुार इतर स्ट्त्रोतातनू 
ननघणारी माती या पनु:प्रापण (ररक्लमेेशन) करणेसाठी वापरणेच े प्रस्ट्ताववत 
आहे. 
(२) होय. 

तथावप स्ट्थाननक मश्च्छमार समहूाच ेसमदु्रात र्जाणे-येणे करण्याचे हक्क 
अबाधधत राहतील याचा ववचार करुन बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने प्रस्ट्ताव 
ननयोश्र्जलेला आहे. 
(३) मुींबई महापासलकेने पयाशवरणावर होणारा आघात मलू्यमापन अ्यास 
करण्याकररता सीएसआयआर-एनआयओ आणण सीएसआयआर-नीरी या तज्ञ 
सींस्ट्थाींची नेमणकू केलेली आहे व त्याींचा अहवाल अद्यापी प्राप्त होणेचा आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्ट्थेमध्ये साहहत्य खरेदीमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

  

(१८) *  १०८३६५   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर), अॅड.गौतम चाबिुस्ट्िार (वप ांपरी), श्री.सरदार तारासस ांह (मलुुांड), 
श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.उन्फ्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यभरातील, औद्याधगक प्रसशक्षण सींस्ट्था (आय्ीआय) ्ेश्क्नकल 
हायस्ट्कूल आणण ११ वी, १२ वी, व्होकेशनल ज्यनुनअर कॉलेर्ज मध्ये सन २०११ 
त े सन २०१४ या कायशकाळात झालले्या लथे मशीन आणण इतर प्रकारच्या 
सादहत्याींच्या खरेदीमध्ये १०० को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचा अहवाल 
व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण सींचालनालयाच्या तत्कालीन सींचालकाींनी 
परुाव्याननशी ददल्याचे माहे र्जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्पयान ननदशशनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यवहाराच्या चौकशीकरीता उद्योग ववभागाचे अनतरीक्त 
मखु्य सधचव याींचे अध्यक्षतखेाली ससमती गठीत करण्यात आलेली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ससमतीने साहीत्य खरेदीमध्ये गरैव्यवहार झाल्याचा अहवाल 
खुलाशासह ददला असनू त्यात सींचालनालयातील व शासनाच्या वरीषठ दर्जाशच े
अधधकाऱ् याींच्या सींगनमताने सींबींधधत कामाचे कीं त्रा् कीं त्रा्दाराला ददल्याचे गींभीर 
स्ट्वरूपाचे आरोप होऊनही त्याींच्यावर कौशल्य ववकास व उद्योर्जकता 
ववभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े तद्नषुींगाने दोषी असलले्या सींबींधधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) तत्कालीन सींचालक (व्यवसाय सशक्षण), 
व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण सींचालनालय याींनी त्याींच्या दद.१८.१०.२०१४ व 
दद.१०.१२.२०१५  च्या पत्रान्वये व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण सींचालनालयात 
सन २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ या आधथशक वषाशत लेथ मसशन व इतर 
प्रकारच्या सादहत्य खरेदीमध्ये प्रशासकीय व ववत्तीय अननयसमतता होऊन 
भ्रष्ाचार झाल्याबाबत शासनास अहवाल सादर केला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण सींचालनालयामध्ये सन २०११-१२, 
२०१२-१३ व २०१३-१४ या आधथशक वषाशत खरेदीमध्ये  प्रशासकीय  व ववत्तीय 
अननयसमतता होऊन आधथशक भ्रष्ाचार झाल्याबाबत तसेच सन २०१३-१४ मध्ये 
दरकरार पत्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या SSSC Lathe All Geared 
Stock-१५०० खरेदी प्रकरणी झालेली प्रशासकीय व ववत्तीय  अननयसमतता, 
फसवणूक व ननधीचा गरैव्यवहार या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी 
दद.२९.११.२०१७ च्या शासन ननणशयान्वये अपर मखु्य सधचव (उद्योग) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ससमती गठीत करण्यात आली आहे.  
(३) (४) व (५) अद्यापपयतं ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला नाही.  

सदर अहवाल सादर करण्यासाठी ससमतीने मदुतवाढ देण्याच्या केलेल्या 
ववनींतीनसुार शासनाने दद.१७.०२.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये २ मदहन्याची 
मदुतवाढ ददलेली आहे. 

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

मुांबईतील अांधेरी (प) येथील सािीनािा येथे फरसाण बनविणाऱ्या 
िारखान्फ्याला लागलेल्या आगीत १२ िामगाराांचा झालेला मतृ्यू 

  

(१९) *  १०६००७   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्फ्नर), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), 
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श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िर्ाा 
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.अब ू आजमी 
(मानखूदा सशिाजीनगर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), श्री.जयदत्त 
क्षीरसागर (बीड), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफा  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), श्री.भास्ट्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्ट्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सभुार् उफा  पांडडतशठे पाटील 
(असलबाग) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींधेरी प. (मुींबई) येथील साकीनाका येथे खैराणी रोडवरील फरसाण 
बनववणाऱ्या भान ू फरसाण या दकुानाला आग लागनू १२ मर्जुराींचा मतृ्य ू
झाल्याची बाब ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्यासमुारास ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे व तद्नसुार सींबींधीत दोषी कारखाना मालकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर आगीच्या दघुश् नेत मतृ्य ूझालेल्या कामगाराींच्या कु्ुींबाला 
आधथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) तसेच, सदर आग लागण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरीता नेमलेल्या 
चौकशी ससमतीने आपला अहवाल मुींबई महानगरपासलकेस सादर केला 
असल्यास, सदर अहवालात नमदू केलेल्या प्रमखु बाबीींनसुार शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींधेरी (पश्चचम) येथील साकीनाका येथे खैराणी 
रोडवरील फरसाण बनववणाऱ्या दकुानाला लागलेल्या आगीत एकूण १२ व्यक्तीींचा 
मतृ्य ुझाला असनू, १ व्यक्ती र्जखमी झाली आहे ही वस्ट्तशु्स्ट्थती आहे.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अश्ग्नशमन दलाने केलेल्या चौकशीत, सदर 
आग सदोष ववद्यतु प्रणालीमळेु लागल्याचे आढळून आल ेआहे. 

सदर घ्नेची चौकशी करण्याकररता ननयकु्ती केलेल्या ससमतीस, सदर 
दकुानात मुींबई महानगरपासलका अधधननयम १८८८ नसुार परवानगी न घेता 
तसेच, अश्ग्नशमन ववभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले 
नसताींनादेखील अनधधकृतपणे व्यवसाय सरुु असल्याच ेआढळून आल.े 

सदर प्रकरणी दकुान मालकावर साकीनाका पोलीस ठाणे येथे ददनाींक 
१८.१२.२०१७ रोर्जी ग.ुर.क्र. ७५५/२०१७ कलम ३०४, २८५, ३३७ भा.द.वव. सींदहता 
सह मुींबई महानगरपासलका अधधननयम ३९०, ३९४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
आला असनू, दकुान मालकास अ्क करण्यात आली आहे.  
(३) सदर दघुश् नेत मतृ्य ु झालेल्या कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना आधथशक मदत 
देण्यात आलेली नाही.  
(४) व (५) सदर घ्नेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या ससमतीने ददनाींक 
१०.०१.२०१८ रोर्जी आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना चौकशी अहवाल 
सादर केला आहे. 

त्यानषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त खालीलप्रमाणे 
कारवाई/कायशवाही करण्यात आली आहे:-  

• एक स्ट्वच्छता ननरीक्षकास सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे.  
• “एल” ववभागातील सहाय्यक असभयींता (इमारती व कारखान)े याींच्या 

अखत्यारीतील सींबींधधत अधधकारी/कमशचारी याींच्याववरुध्द खात्याींतगशत सींक्षक्षप्त 
चौकशीची कायशवाही सरुु आहे. 

• सदर मालमत्ता भाींडवली मलु्याधाररत करप्रणालीमध्ये सींक्रसमत करुन 
नतचे करननधाशरण करण्याबाबत योग्य ती कायशवाही करण्याचे ननदेश सींबींधधताींना 
देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील ससडिो सांपाहदत बामणडोंगरी गािात 
अनेि मूलभूत सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

(२०) *  १०४८७५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनवेल (श्र्ज.रायगड) तालकु्यातील ससडको सींपाददत बामणडोंगरी गावात 
अनेक मलूभतू सवुवधाींचा अभाव असल्याच ेमाहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्पयान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावाला पाणी परुवठा करणा-या पाईपलाईनचे चेंबर पाण्याने 
पणूशपणे भरले असनू त्यात क्रकड ेपडले असनु हे पाणी गावाला परुववण्यात येत 
असल्याने अनेक नागररकाींना आरोग्याच्या समस्ट्या ननमाशण झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ससडको प्रशासनाकड ेवारींवार तक्रार करुनही याबाबत कोणतीच 
कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
पढेु कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ससडको सींपाददत क्षते्रातील बामणडोंगरी हे गाींव 
ग्रामपींचायत वहाळ मध्ये समाववष् असनू गावाींतगशत सेवासवुवधा परुववणे व 
त्याींची देखभाल दरुुस्ट्ती वहाळ ग्रामपींचायतीमाफश त करण्यात येत.े बामणडोंगरी 
या गावाचा समावेश उलवे नोडमधील सके््र १९-बी मध्ये होत असल्याने त्या 
गावातील मलूभतू सवुवधाींचा सधुार करण्याबाबत ग्रामपींचायतीने पारीत केलेला 
ठराव ससडकोच्या ववचाराधीन आहे. 
(२), (३) व (४) बामणडोंगरी गावासाठी ससडकोच्या २०० सम.मी. व्यासाच्या 
र्जलवादहनीवरुन ५० सम.मी. व्यासाच्या नळर्जोडणीने पाणीपरुवठा करण्यात येत 
असनू या नळर्जोडणीवर कुठल्याही प्रकारचे चेंबर नाही. या र्जलवादहनीवरील 
व्हॉल्व चेंबर वेळोवेळी साफ करण्यात येत,े तसेच सदर गाव वा गावालगतच्या 
इतर रदहवासी क्षेत्रातनू दवूषत पाणीपरुवठा होत असल्याची कोणतीही तक्रार 
ससडकोकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरात समान पाणीपुरिठा योजनेंतगात फेरननविदा  
प्रकक्रयेमध्ये झालेली अननयसमतता 

(२१) *  १०८३९१   श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्री.सभमराि तापिीर 
(खडििासला), प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरात समान पाणीपरुवठा योर्जनेंतगशत शहरात सोळाश ेक्रकलोमी्र 
लाींबीच्या र्जलवादहन्या ् ाकणे, पाण्याचे मी्र बसववणे ऑप््ीकल फायबर केबल 
्ाकण्यासाठी चर खोदणे आणण देखभाल दरुुस्ट्तीसाठीच्या फेरननववदा काढण्याचा 
ननणशय महानगरपासलकेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे सल्लागार म्पहणून एसर्जीआय कीं पनीची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे काय, तसेच सदर कीं पनीने पणेु शहरात समान पाणीपरुवठा 
योर्जनेकररता आधथशक आराखडा तयार करून महानगरपासलकेकड ेसादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अींनतम आराखड्याला मखु्य सभेची कोणतहेी मान्यता न 
घेता अींनतम स्ट्वरूप देण्यात आल ेआहे काय, तसेच सदर एसर्जीआय कीं पनीने 
वेळेत पाणी गळतीचा अींनतम अहवाल सादर न करता कोट्यवधी रुपयाच्या 
कामाला मान्यता ददल्याने पणेुकराींवर कोट्यवधी रुपयाींच्या कर्जाशचा आधथशक भार 
पडले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पणेु शहरातील समान पाणीपरुवठा योर्जनेची महाराषर र्जीवन 
प्राधधकरणाकडून ताींत्रत्रकदृषट्या तपासणी करून ननववदा प्रक्रक्रया राबवण्यात 
येणार आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकल्पाच्या मळु आराखड्यास (DPR) मखु्यसभा, पणेु 
महानगरपासलका याींनी ठराव क्र.६०, दद.२२.५.२०१५ अन्वये मान्यता ददलेली 
आहे. तथावप, सधुाररत प्रकल्प आराखड्याला मखु्यसभेची मान्यता आवचयक 
नसल्याचे पणेु महानगरपासलकेने कळववले आहे. 
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एस. र्जी. आय. या सल्लागार कीं पनीने ननववदेतील अ्ी व शती नसुार 
पाण्याच्या गळतीबाबत आवचयक अहवाल सादर केला आहे.    
(४) फेरननववदा प्रक्रक्रया करण्यापवूी महाराषर र्जीवन प्राधधकरणाकडून 
ताींत्रत्रकदृषट्या तपासणी करण्यात आलेली नाही.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही.    
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

दौंड (जज.पुणे) येथील राज्य राखीि दलाच्या सहायि पोलीस ननररक्षिाने 
िेलेल्या गोळीबारात ३ व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यू 

(२२) *  ११०७३८   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोल)े, श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्फ्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (श्र्ज.पणेु) येथील राज्य राखीव पोलीस दल क्र. ७ च्या एका सहायक 
पोलीस ननरीक्षकाने ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्यासमुारास दौंड 
पररसरात गोळीबार करून ३ व्यक्तीींचा खून केल्याची घ्ना ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गोळीबारात मतृ झालले्या नागररकाींच्या वारसाींना 
शासनाकडून मदत समळावी अशी मागणी स्ट्थाननक लोकप्रतीननधधनी ददनाींक २३ 
र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गोळीबार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेआहे व तद्नसुार सींबींधधत दोषीींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच मतृ्य ु झालेल्याींच्या वारसाींना मदत देणेबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 

तथावप, सदर घ्ना ही ददनाींक १६ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी घडलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) सदर प्रकरणी दौंड (श्र्ज.पणेु) येथील राज्य राखीव पोलीस ग् नींबर 
७ (मळू नेमणूक – आय.आर.बी. कोल्हापरू ग्रपू) च्या सहायक पोलीस 
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उपननरीक्षकाने ददनाींक १६ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी दौंड पररसरात गोळीबार करून 
३ व्यक्तीींचा खून केल्याप्रकरणी त्या सहायक पोलीस उपननरीक्षका ववरूद्ध दौंड 
पोलीस स्ट््ेशन येथे ग.ुर.नीं. ५१/२०१८ भादींवव कलम ३०२, आमश ॲक्् ३,२५,२७ 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करून त्यास अ्क करण्यात आली आहे. सदर गनु्हा 
तपासावर आहे. 

सदर गोळीबारामध्ये मतृ्य ूमखुी पडलेल्या ३ व्यक्तीींच्या वारसाींना मदत 
देण्याबाबतची कायशवाही स्ट्वतींत्रपणे करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
जेएनएनयुआरएमअांतगात प्रिल्पासाठी घेतलेल्या २०० िोटी रुपयाांच्या 
िजाािरील व्याजाचा नागपूर महानगरपासलिेला भुदंड बसत असल्याबाबत 
(२३) *  १०५९२६   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) र्जेएनएनयआुरएमअींतगशत बँक ऑफ महाराषरकडून नागपरू शहर वाढीव 
पाणी परुवठा योर्जना पेच -४ च्या भाग १ साठी व इतर प्रकल्पासाठी ८.५ ्क्के 
दराने २१२.१६ को्ी कर्जश घेण्याबाबत ददनाींक २८ र्जून, २०१० मध्ये 
महानगरपासलका व बँक ऑफ महाराषर याींच्यामध्ये करार करण्यात आला 
असताना सधु्दा कराराच ेउल् लींघन करुन ९.५% दराने व्यार्ज लावनू सदर रक्कम 
वसलू करीत असल्याने नागपरू महानगरपासलकेला करोडो रूपयाींचा भदंुड बसत 
असल्याची बाब माहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी इतर ववश्त्तय सींस्ट्थानी या व्यार्ज दरापेक्षाही 
कमी दराने कर्जश उपलब्ध करून देण्याची तयारी दशशववली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ८.५ ्क्के दराने करार करून सधु्दा ९.५ ्क्के दराने व्यार्ज 
लावनू महानगरपासलकेला झालेल्या करोडो रुपयाींच्या नकुसानी प्रकरणी शासनाने 
सखोल चौकशी केली आहे काय वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषी असलले्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • कें द्र शासन परुस्ट्कृत र्जेएनएनयआुरएम अींतगशत 
नागपरू शहर वाढीव पाणी परुवठा योर्जना पेंच-४, भाग-१ व इतर प्रकल्पाकरीता 
महानगरपासलकेच्या दहचयाचे रु.२००.०० को्ी ननधीच्या अनषुींगाने कर्जश 
उभारणीसाठी बँक ऑफ महाराषर व नागपरू महानगरपासलका याींच्यामध्ये 
ददनाींक ३१  माचश, २०१० रोर्जी  करार करण्यात आला आहे. 

• बँक ऑफ महाराषर व नागपरू महानगरपासलका याींच्यामध्ये सदर 
कर्जाशचा व्यार्ज दर हा ररझव्हश बॅक ऑफ इींडडयाचे धोरणानसुार (करारनाम्पयाच्या 
अ्ी व शती प्रमाणे) व्यार्ज दर ९.५०% (बीपीएसआर २.७५%) असा 
होता.  सदर प्रकरणी वा्ाघा्ीव्दारे हया कर्जाशचा सधुाररत व्यार्ज दर ८.५० ् क्के 
(बीपीएलआर ३.७५%) असा अींतीम करण्यात आललेा आहे. 

• सदर व्यार्ज दर हे भारतीय ररझव्हश बँकेच्या व्यार्जदरात (बीपीएलआर) 
वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाप्रमाणे कमी र्जास्ट्त (फ्लोंद्ग) होणारा आहे. त्यानसुारच 
व्यार्जदर आकारण्यात येत आहे. 
(२) बॅक ऑफ महाराषर सोबत झालेल्या करारनाम्पयाच्या ददनाींकास अन्य 
कोणत्याही ववत्तीय सींस्ट्थेने नागपरू महानगरपासलकेस यापेक्षा कमी दराने कर्जश 
उपलब्ध करण्याची तयारी दशशवली नव्हती. 
(३) बॅक ऑफ महाराषर कडून आकारण्यात येणारा व्यार्जदर हा मळू 
करारनाम्पयानसुार व ररझव्हश बँक ऑफ इींडडयाचे सधुारीत धोरणानसुार व्यार्जाची 
आकारणी करण्यात येत असल्याने महानगरपासलकेचे नकुसान झाल ेनाही अस े
महानगरपासलकेने कळववल ेआहे. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील दादरमधील इांद ूसमल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर 

स्ट्मारिाच्या िामाबाबत 
(२४) *  १०५९१४   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
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(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा), श्री.अब ू आजमी (मानखदूा सशिाजीनगर), श्री.सदा सरिणिर 
(माहहम) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील दादरमधील इींद ूसमल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर 
स्ट्मारकाच्या कामास २३ मदहन्याींचा ववलींब झाल्यामळेु स्ट्मारकाच्या खचाशत रुपये 
१६६ को्ीींची वाढ झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्पयान 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्ट्मारक कामास अद्याप सरुुवात न झाल्याने मा. मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी येत्या मदहन्याभरात कामाला सरुुवात होईल अस ेर्जाहीर आचवासन 
ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्ट्मारकाचे भसूमपरू्जन झाल ेत्यावेळी शासनाने याकररता 
रुपये ४२५ को्ी खचश येणार असल्याचे प्रस्ट्ताववत केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वाढीव रुपये १६६ को्ीींच्या खचाशबाबत शासनाने तरतदू केली 
आहे काय व सदर स्ट्मारकाच्या कामास प्रत्यक्षात सरुुवात होण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायशवाही वा उपाययोर्जना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशी बाब नाही. 
(२) त े(५) प्रस्ट्ताववत स्ट्मारकाच्या बाींधकामासाठी प्राधधकरणाने रक्कम रु. ६०० 
को्ी इतक्या खचाशस प्रशासकीय मान्यता ददलेली होती. ददनाींक १४.४.२०१७ रोर्जी 
रचना व बाींधणे तत्वावर ननववदा (ननववदा क्रकमींत रु. ५९१ को्ी) मागववणेत 
आलेल्या होत्या. ददनाींक १२ र्जुल ै२०१७ रोर्जी ननववदापवूश बठैक झाली. त्यामध्ये 
पतुळ्यातील लोह सळई व स्ट्रक्चरल स्ट््ील समदु्रक्रकनाऱ् याच्या वातावरणामळेु 
गींर्ज ूनये म्पहणून आय.आय.्ी. मुींबई याींचा सल्ला घेवनू त्यानसुार सधुाररत 
अींदार्जपत्रक (रु. ६२२.४० को्ी) तयार करणेत आलेले होत.े ननववदा श्स्ट्वकारणेची 
मदुत ददनाींक २४.१०.२०१७ पयतं वाढववणेत आलेली होती. तथावप मे.शापरुर्जी 
पालनर्जी कीं पनी प्रा.सल. याींची एकच ननववदा प्राप्त झाली. त्यानींतर पनुचच 
ननववदा मागववणेत आल्या असता मे. शापरूर्जी पालनर्जी कीं .प्रा.याींची ननववदा 
प्राप्त झाली. त्याींची सदर कामाची ननववदा रक्कम रु. ७०९ को्ी इतकी मींर्जूर 
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करण्यात आलेली आहे. सदर कामाच्या रु. ७६३.०५ को्ी इतक्या रक्कमेस 
सधुाररत प्रशासकीय मान्यता देणेत आलेली आहे. ननववदा श्स्ट्वकृतीचे पत्र 
ठेकेदारास ददनाींक २.१.२०१८ रोर्जी देवनू ददनाींक ९.२.२०१८ रोर्जी कायाशरींभ आदेश 
देणेत आलेले असनू प्रत्यक्ष कामास सरुुवात झाली आहे. 

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

भीमा-िोरेगाि, (ता.सशरुर, जज.पुणे) येथील दांगलीचे  
राज्यभर उमटलेले पडसाद 

(२५) *  १०५५४०   श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्ट्मानाबाद), श्री.हर्ािधान 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), अडॅ.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), 
श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.सभुार् भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती असमता 
चव्हाण (भोिर), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), 
श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती नगर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नासशि मध्य), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.सांजय िदम (दापोली), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), 
डॉ.सजुजत समणचिेर (हातिणांगले), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोल)े, श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
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श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्फ्नर), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.सदा सरिणिर 
(माहहम), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), 
श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अननल बाबर (खानापरू), डॉ.शसशिाांत खेडिेर 
(सस ांदखेड राजा), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) भीमा-कोरेगाव, (ता.सशरुर, श्र्ज.पणेु) येथील ववर्जय स्ट्तींभाला ददनाींक १ 
र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी दोनश ेवष ेपणूश झाल्याच्या ननसमत्ताने ववर्जयस्ट्तींभाला 
असभवादन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आलेल्या र्जनसमदुायावर काही 
समार्जकीं ्कानी दगडफेक केल्यामळेु मोठ्या प्रमाणात दींगल उसळली व त्यात 
एका व्यक्तीचा मतृ्य ूझाला व अनेक व्यक्ती र्जखमी झाल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरेगाव – भीमा येथील दींगलीचे पडसाद नाींदेड श्र्जल््यात उम्ून 
येथील हदगाव तालकु्यातील आष्ी येथ े राज्य राखीव पोलीस दलाच्या 
र्जवानाींच्या लाठी हल्यात योगेश र्जाधव हा ववदयाथी मतृ्यमूखुी पडला असल्याचा 
आरोप त्याच्या नातवेाईकाींनी केला असनू या घ्नचेी न्यायालयीन चौकशी 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नचे्या अनषुींगाने दसलत सींघ्नाींनी तसेच रार्जकीय 
पक्षान े न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी श्र्जल्हाधधकारी, पणेु तसेच 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक २ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्यासमुारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दहींसक प्रवतृ्तीचा ननषधे करण्यासाठी कल्याण-डोंत्रबवली 
पररसरात शाींततचेे वातावरण तयार करण्यासाठी ददनाींक ३ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी 
काढलेल्या मोचाशवर कारवाई करुन कायशकत्यांना बेदम मारहाण करुन २२ र्जणाींना 
अ्क करुन त्याींच्यावर खो्े गनु्हे दाखल केल,े त्यामळेु कोळशवेाडी पोलीस 
ठाण्यावर मोचाश नेवनू खो्े गनु्हे दाखल करणाऱ्या व त्याींना बेदम मारहाण 
करणाऱ्या सहाय्यक पोलीस आयकु्त व सहकारी पोलीस याींची चौकशी करुन 
त्याींच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी रार्जकीय पक्ष व नागररकाींनी पोलीस 
उपायकु्त याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, सदरील घ्नेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात सवशत्र उम्ल्याने ददनाींक ३ 
र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी राज्यभरात बींद पकुारुन महामागश रोखून मोठ्या प्रमाणात 
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गाड्याींची तोडफोड, दकुाने, शासकीय वाहने, खार्जगी गाड्या इ. तसेच शासकीय 
व खार्जगी मालमत्ताींचेही करोडो रुपयाींचे नकुसान होऊन कायदा व सवु्यवस्ट्थेचा 
प्रचन ननमाशण झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने सदर घ्नेची न्यायालयीन चौकशी केली आहे काय, 
असल्यास चौकशीचे ननषकषश काय आहेत व तद्नसुार या घ्नेस र्जबाबदार 
असणाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच मतृ व्यक्तीींच्या कु्ूींबाला आधथशक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोरेगाींव सभमा येथे दद. १ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी दोन 
ग्ात वाद होवनू दगडफेक झाली असनू त्यात एका व्यक्तीचा मतृ्य ुझालेला 
आहे. 
(२) कोरेगाींव सभमा येथील दींगलीचे पडसाद नाींदेड श्र्जल््यात उम्ून वाहनाींवर 
दगडफेक व दचुाकी वाहने र्जाळण्याच े प्रकार नाींदेड शहरात, हदगाींव, 
दहमायतनगर, कीं धार, क्रकनव् येथे घडलेले आहेत. 

हदगाींव तालकु्यातील आष्ी या गावातील योगेश र्जाधव याींचे मतृ्य ू
प्रकरणी पोलीस स्ट््ेशन तामसास, श्र्ज.नाींदेड येथे आकश्स्ट्मक मतृ्य ूक्र.१/२०१८ 
कलम १७४ फौर्जदारी प्रक्रक्रया सींदहता अन्वये दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर 
प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली असनू सदर प्रकरणाची 
दींडाधधकारीय चौकशीच ेआदेश श्र्जल्हादींडाधधकारी नाींदेड याींनी ददलेले आहेत. सदर 
प्रकरणाचा तपास सरुु आहे. 
(३) होय. 
(४) कल्याण-डोंत्रबवली पररसरात सदर प्रकरणी एकूण २३ गनु्हे दाखल आहेत. 
दद.०३.०१.२०१८ रोर्जी कायदा व सवु्यवस्ट्थेचा प्रचन ननमाशण होव ूनये म्पहणून 
सौम्पय लाठीचार्जश करण्यात आला. सदर प्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात 
ग.ुर.नीं. ७/२०१८ भाीं.द.वव. कलम १४१, १४२, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ३५३ 
सह म.ुपो.का. कलम ३७(१), १३५, भा.ह.का.३ (२५) क प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी २२ आरोपीींना अ्क केली असनू सध्या त े
र्जासमनावर मकु्त आहेत. 
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सदर प्रकरणी सहायक पोलीस आयकु्त, डोंत्रबवली व त्याींच्या 
सहकाऱ्यावर कायशवाही करण्याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(५) दद. ३ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी दसलत सींघ्नाींनी पकुारलेल्या महाराषर बींद 
दरम्पयान खार्जगी व सरकारी मालमत्तचेे नकुसान झाल े हे खरे आहे. सदर 
घ्नेच्या ददवशी योग्य तो पोलीस बींदोबस्ट्त नेमनू कायदा व सवु्यवस्ट्था 
अबाधधत राखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 
(६) सदर घ्नेच्या न्यायालयीन चौकशीकरीता दद. ०९.२.२०१८ च्या 
अधधसचूनेन्वये न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमला आहे. मतृ व्यक्तीच्या 
कु्ुींबाला शासनाच्या वतीने दहा लाख रुपयाची आधथशक मदत देण्यात आली 
आहे. 
(७) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे, जीआयएस-जीपीएस मालमत्ता िर सिेक्षणाच ेिामात िोट्यिधी 

रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(२६) *  १०५०५२   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु येथील र्जीआयएस-र्जीपीएस मालमत्ता कर सवेक्षणाच्या कामात 
कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याची बाब माहे र्जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु अधधकार क्षेत्रात समळकतीचे सवेक्षण व र्जीआयएस 
करणेकामी समळकतीच्या वापरातील बदल, अनतररक्त बाींधकाम, कर आकारणी 
झाल्या नसलेल्या समळकती, र्जीपीएस अक्षाींश व रेखाींश, समळकत छायाधचत्र ेव 
तद्नषुींगीक मादहती सींकलनासाठी ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१७ रोर्जी सार आय्ी 
ररसोसश प्रा.सल., मुींबई या सींस्ट्थेकडील सवेअर व अन्य पदाधधकारी याींना पणेु 
महानगरपासलका प्रशासनाने सही-सशक्क्यासह अधधकार प्रदान केल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्जीआयएस-र्जीपीएस मालमत्ता कर सवेक्षणासाठी सार आय्ी 
ररसोसश प्रा.सल., मुींबई.६२ या सींस्ट्थेस सवेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या सवेक्षणाच्या 
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कामामध्ये गरैव्यवहार झाला असनू सदरच्या कीं पनीने शासनाची कोट्यवधी 
रुपयाींची आधथशक फसवणकू केली असल्याचे मा.आयकु्त, पणेु महानगरपासलका 
याींना लेखी पत्राद्वारे कळववल ेअसताींना देखील कोणतीच कायशवाही झाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्जीआयएस/र्जीपीएस मालमत्ता कर सवेक्षणासाठी सार आय्ी 
ररसोसश प्रा.सल., मुींबई या सींस्ट्थेस झोन क्र.१, ३ व ४ मधील समळकतीींसाठी 
ददलेल्या मदुतीत समळकतीींचे र्जीआयएस/र्जीपीएस मालमत्ता कर सवेक्षण 
(नोंदी) झाल्या नसनू सवेक्षण न झालले्या समळकतीींसाठी कीं पनीला रक्कम अदा 
करण्यात आली असल्याचे सवेक्षणासाठी कीं पनीला झोन क्र.१, ३ व ४ मधील 
समळकतीींचे सवेक्षणासाठी पणेु महानगरपासलकेमाफश त अननयसमतपणे मनषुयबळ 
परुववण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पणेु महानगरपासलकेने र्जीआयएस-र्जीपीएस मालमत्ता कर 
सवेक्षणासाठी नेमलेल्या सींस्ट्थेने शासनाची कोट्यवधी रुपयाींची आधथशक 
फसवणूक केली असनू कीं पनी तसेच त्यास अननयसमतपणे सहकायश करणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • फेब्रवुारी २०१८ मध्ये सर्जग नागरी मींच या 
सींस्ट्थेने प्रस्ट्ततु प्रकरणी मादहती अधधकारामध्ये अर्जश सादर केला होता. 

• पणेु महानगरपासलकेच ेमालमत्ता कराची आकारणी करण्यासाठी र्जी 
आय. एस. व र्जी.पी.एस. प्रणालीचा वापर करुन झोन क्र. १, ३ व ४ मधील 
समळकतीींचे सवेक्षण करण्याचे काम मे. सार आय्ी  ररसोसेस प्रा.सल. या 
कीं पनीस सोपववण्यात आल ेआहे. 

• सवेक्षण सरुळीत होण्याच्या दृष्ीकोनातनू सदर सींस्ट्थेच्या सवेअर व 
अन्य कमशचाऱ्याींना ओळखपत्र ेदेण्यात आलेली आहेत, तथावप अधधकार प्रदान 
करण्यात आलेले नाहीत. 
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(३) • स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६/९/२०१७ च्या पत्रान्वये मे.सार 
आय्ी ररसोसश प्रा.सल. या सींस्ट्थेस देण्यात आलले्या कीं त्रा्ाच्या अनषुींगाने ववववध 
मदु्याबाबत उप आयकु्त, कर आकारणी व कर सींकलन, पणेु महानगरपासलका 
याींचेकड ेमादहती माधगतली होती. 

• सदर मादहती पणेु महानगरपासलकेमाफश त उपलब्ध करून देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) • या कामाचे कायाशदेश ददनाींक २४/६/२०१६ रोर्जी देण्यात आलेले होत ेतथापी 
र्जीआयएस सवेक्षण प्रणाली ववकसीत करण्याच ेकामकार्ज पणुश झाल ेनव्हत.े 
सदर  प्रणाली ददनाींक २२/१०/२०१६ रोर्जी पणुश झाली. 

• कायाशदेशातील अ्ीनसुार प्रत्यक्ष सवेक्षणाच े कामकार्ज ददनाींक 
१/११/२०१६ पासनू सरुु झाल ेत्यामळेु प्रत्यक्ष कामाची मदुत सदर कीं पन्याींना 
ददनाींक १/११/२०१६ पासनू पढेु ९ मदहन्याींकरीता देण्यात आली. 

• या प्रकरणी मदुत सींपषु्ात आल्यानींतर केलेल्या कामाबाबत 
कीं पन्याींना ववहीत केलले्या दरापेक्षा कमी दर अदा करण्यात आल ेआहेत. 

• मे. सार आय्ी ररसोसेस प्रा.सल. या कीं पनीने आर्ज अखेर एकूण 
रु.३,७८,८८०/- एवढ्या  समळकतीींचे सवेक्षण पणुश  केल ेआहे.   

• कीं त्रा्दारास रु. ५,२१,७५,७९६/- एवढी रक्कम अदा केली असनू 
अद्याप रु. ८७,८२,३१०/- एवढी रक्कम अदा करणे बाकी आहे. 

• सदर देयके अदा करण्याबाबत पणेु महानगरपासलकेमध्ये त्रत्रस्ट्तररय 
कायश पद्धती ननश्चचत केलेली आहे. 

• ज्या समळकतीींच्या सवेक्षणाचे कामकार्ज कीं पन्याींनी पणुश केलेले आहे 
त्याचेच देयक अदा करण्यात आले आहे. 

• कामकार्ज पणुश न झालले्या अथवा प्रशासकीय स्ट्तरावर प्रलींत्रबत 
असलेल्या कोणत्याही समळकतीच्या कामाच ेदेयक अदा करण्यात आलेले नाही. 

• या कामाकरीता पणेु महानगरपासलकेकडून मनषुयबळ परुववण्यात 
आलेले नाही अस ेपणेु महानगरपासलकेने कळववल ेआहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मे.साईराज एांटरप्राईजेस तफे वििासिाने 
महानगरपासलिा क्षे्ातील भूखांडािर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

 

(२७) *  १०६२५६   श्री.राज ु तोडसाम (अणी), श्री.सांजय परुाम (आमगाि), 
श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (श्र्ज.ठाणे) येथील मे.साईरार्ज एीं्रप्राईर्जेस तफे 
कुलमखुत्यारधारक ववकासक श्री.र्जयराम अमरलाल कुकरेर्जा याींनी उल्हासनगर 
महानगरपासलका क्षेत्रातील सी्ी सव्हे नीं.२७३४४, २७३४५ त े२७३४९, २७८५१ ब, 
२७८५१ क, २७८५१ ड, ई, फ, ह, ध, रा बॅरेक नीं.२१२३ रूम नीं.१ त े६, सश् नीं.७३ 
या भखूींडावर अनधधकृत बाींधकाम केल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्पयान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाींधकामात १ त े७ मर्जल ेबाींधण्याचा नकाशा मींर्जूर केलेला 
आहे व त्याचा उल्लेख बाींधकाम प्रारींभ प्रमाणपत्रात नमदू केलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बाींधकाम प्रारींभ प्रमाणपत्रात नमदू केलेल्या अ्ी प्रमाणे 
ववकासकाने बाींधकाम करणे ननयमानसुार आवचयक व बींधनकारक असतानाही 
त्या दठकाणी ८ वा मर्जला अनधधकृतपणे बाींधलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत, तद्नसुार अनधधकृत बाींधकाम 
पाडण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. सदर दठकाणी तळघर + तळमर्जला + ७ मर्जल्याींच्या बाींधकामास 
उल्हासनगर महानगरपासलकेमाफश त ददनाींक २२.१२.२०१४ रोर्जी परवानगी देण्यात 
आली आहे.  
(३), (४), (५) व (६) हे खरे नाही. सदर इमारतीचे बाींधकाम पणूश झालेले असनू 
रदहवास वापर सरुु आहे. या दठकाणी ८ व्या मर्जल्याचे बाींधकाम झालेले नाही. 

----------------- 
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िसांतराि नाईि वििास महामांडळाच्या धळेु जजल्हा ि मुांबई िायाालयात 
झालेल्या अपहाराबाबत 

  

(२८) *  १०५५२७   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय विमकु्त 
जाती/भटक्या जमाती ि इतर मागासिगा आणण विशरे् मागास प्रिगा िल्याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसींतराव नाईक ववकास महामींडळाच्या धुळे श्र्जल्हा व मुींबई कायाशलयात 
रुपये ५० लाखाींच्या अपहार प्रकरणी प्रादेसशक व्यवस्ट्थापक याींनी नासशक शहर 
पोलीसात ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्यासमुारास तक्रार नोंदववली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय आहेत व तद्नसुार दोषीींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच अपहाराची रक्कम परत समळववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम सश ांदे : (१), (२), (३) व (४) वसींतराव नाईक ववमकु्त र्जाती, भ्क्या 
र्जमाती ववकास महामींडळातील श्री.रवव गींगाराम गवल, श्र्जल्हा व्यवस्ट्थापक, 
नासशक याींनी शासनाची क्रकीं वा महामींडळाच्या व्यवस्ट्थापकीय सींचालकाींची 
परवानगी न घेता तसेच ववदहत कायशपध्दती न अवलींबता परस्ट्पर महामींडळाच्या 
अधधकारी-कमशचाऱ्याींववरुध्द दद.१३.१२.२०१७ रोर्जी धुळे शहर पोलीस स्ट््ेशनमध्ये 
गनु्हा दाखल केला आहे. ददनाींक १९ डडसेंबर २०१७ व दद. ४ र्जानेवारी २०१८ च्या 
पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे याींनी कळववल्यानींतर या गनु्हयामध्ये आधथशक 
गरैव्यवहार झाला आहे क्रकीं वा कसे याबाबत चौकशी करण्यासाठी सह सधचव, 
ववर्जाभर्ज, इमाव व ववमाप्र कल्याण ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींची 
दद.१७.०२.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये ननयकु्ती करुन ३० ददवसात अहवाल 
सादर करण्याचे ननदेश ददल ेआहेत. 

----------------- 
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येरिडा (जज.पुणे) येथील महानगरपासलिेच्या रुग्णालयात िैद्यिीय 
उपिरणे खरेदीतून ननमााण झालेला िाद 

  

(२९) *  १०५८१५   प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) येरवडा (श्र्ज.पणेु) येथील महानगरपासलकेच्या रार्जीव गाींधी रुग्णालय व 
सोनवणे प्रसतूी गहृ येथ े आवचयक असलेली वदै्यकीय उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या १ को्ी ७५ लाख रुपयाींच्या सादहत्य 
खरेदी-ननववदा प्रक्रक्रया वादात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्पयान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य ववभागाने अमेररकेतील अन्न व औषध ववभागाची 
परवानगी असणे सक्तीचे केल ेअसल्यामळेु एकही भारतीय कीं पनीला उपकरणे 
स्ट्वस्ट्तात तयार करत असतानाही या ननववदा प्रक्रक्रयेत सहभागी होता येत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पणेु महानगरपासलकेच्या रार्जीव गाींधी 
रूग्णालय, सोनावणे प्रसनुतगहृ व अन्य दोन रूग्णालयात नवर्जात अभशक 
अनतदक्षता ववभाग सरुू करण्यात येणार असनू त्याकरीता आवचयक उपकरणे 
खरेदी करण्यासाठी रू.१ को्ी ७५ लक्ष एवढ्या रकमेची ननववदा प्रक्रक्रया सरुू 
करण्यात आली होती.      

सदरची उपकरणे उच्च दर्जाशची असणे आवचयक असल्याने ननववदेमधील 
काही उपकरणाींना USFDA (अमेररकन अन्न व औषध प्रशासन) च्या 
प्रमाणपत्राची अ् बींधनकारक करण्यात आली होती.  

ननववदेतील सदर अ् मान्य नसल्याने NIDUS Exim Pvt.Ltd. या 
कीं पनीने तसेच सर्जग नागरी मींच या सींस्ट्थेने पणेु महानगरपासलकेकड ेलखेी 
हरकत घेतली होती.  



44 

त्यानसुार पणेु महानगरपासलकेने सदरची अ् सशधथल करून 
ननववदेमध्ये Generic स्ट्पेससक्रफकेशनचा अींतभाशव करून फेर र्जादहरात प्रससध्द 
केलेली आहे.  

या ननववदाप्रक्रक्रयेबाबतची पढुील कायशवाही सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील बांद पडलेल्या धगरण्याांमधील धगरणी िामगाराांना  
घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०) *  १०५४१५   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.भास्ट्िर जाधि (गहुागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िभैि 
वपचड (अिोल)े, श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्ट्मानाबाद), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्य भरणे 
(इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), िॅप्टन आर.तसमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि सभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िर्ाा 
गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय महसलू 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील बींद पडलेल्या धगरण्याींमधील धगरणी कामगाराींना घरे उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी नागरीकाींनी प्रधान सधचव, महसलू याींचेकड ेमाहे र्जानेवारी, 
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२०१८ च्या दसु-या आठवड्यात मागणी केलेली होती, त्यानसुार एमएमआरडीए 
पररसरातील ठाणे, रायगड श्र्जल््याींमध्ये र्जागा उपलब्ध करुन देण्याचे सवश 
श्र्जल्हाधधकाऱ्याींना आदेश ददलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रचनी धगरणी कामगाराींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्ट्वरुप 
काय आहे व त्यानसुार आतापयतं कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रचनी अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल्यास, 
त्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, तद्नसुार वषाशनवुष ेघराींच्या प्रनतक्षेत 
असलेल्या धगरणी कामगाराींना घरे उपलब्ध करुन देण्यासींदभाशत कोणता 
पाठपरुावा केला वा करण्यात येत आहे व त्याची सद्य:श्स्ट्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मुींबईतील बींद पडलेल्या धगरण्याींमधील 
धगरणी कामगाराींना मुींबई क्रकीं वा मुींबई महानगर प्रदेशात घरे उपलब्ध करुन 
द्यावी अशी मागणी शासनाकड े करण्यात आली आहे. यासींदभाशत ददनाींक 
६.१०.२०१७ रोर्जी मा.मखु्यसधचव याींचेकड े आयोश्र्जत बठैकीमध्ये धगरणी 
कामगाराींच्या गहृननमाशणासाठी मुींबई महानगर प्रदेशामध्ये शासकीय र्जागा 
उपलब्ध करणेबाबत चचाश झाली. त्याअनषुींगाने श्र्जल्हाधधकारी ठाणे, रायगड व 
पालघर याींना शासनाच्या ददनाींक २९ र्जानेवारी, २०१८ च्या पत्रान्वये त्याींच्या 
श्र्जल्हयात धगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी ननबाशध्यररत्या उपलब्ध असलेली र्जागा 
ननश्चचत करुन धगरणी कामगार कृती सींघ्नेच्या पदाधधकारी याींच ेसमवेत अशा 
र्जागेची पाहणी करुन धगरणी कामगार कृती सींघ्नेच्या पसींतीनसुार धगरणी 
कामगाराींच्या गहृननमाशण योर्जनेसाठी र्जागा मींर्जूरीबाबत शासनास प्रस्ट्ताव सादर 
करण्यास कळववल ेआहे. 

----------------- 
  
डहाणू (जज.पालघर) येथील समुद्रात सहलीसाठी गेलेल्या िे.एल.पोंडा 
ज्युननअर िॉलेजमधील विद्यार्थयांचा बोट बुडाल्याने झालेला मतृ्य ू

  

(३१) *  १०५४२५   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), 
श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि 
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वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), 
श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्ट्मानाबाद), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.सरदार तारासस ांह (मलुुांड), श्री.भरतशठे गोगािल े(महाड), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.पास्ट्िल 
धनारे (डहाणू), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातरू ग्रामीण), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूा), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) डहाणू (श्र्ज.पालघर) तालकु्यातील पारनाका गावार्जवळ असलेल्या 
के.एल.पोंडा ज्यनुनअर कॉलरे्जमधील ववद्याथी ददनाींक १२ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी 
वा त्या समुारास डहाण ूव डहाण ूर्जवळील समदु्रात सहलीसाठी गेलेल्या ३० त े४० 
ववद्याथी-ववद्याथीनीींच्या बो्ीला अपघात होऊन ती समदु्रात बडुाली व चार त े
पाच ववद्याथी समदु्रात बडूुन मतृ्य ुपावल्याची बाब ननदशशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पयश् न व्यवसायासाठी सदर बो्ीला परवाना नसणे 
तसेच मरेर्ाईम बोडाशकडून या बो्ीला कोणत्याच प्रकारची परवानगी न घेता 
बो्ीच ेमालक महेंद्र अींसभरे हे व्यवसाय करीत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई, कोकणच्या समदु्रक्रकनाऱ्यावर मच्छीमार तसेच 
मालवाहतकू व पयश् नाकरीता वापरल्या र्जाणाऱ्या सवश बो्ीींची तपासणी व 
परवाना तपासणी मरेर्ाईम बोडाशच ेअधधकारी प्रत्यक्ष र्जागेवर र्जाऊन न करता,  
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कायाशलयात बसनू सही-सशक्के मारुन पसै े घेऊन करीत असल्याने अनेक 
बेकायदेशीर बो्ी मासेमारी, माल वाहतकू व पयश् नाकरीता वापर करीत 
असल्याच्या तक्रारी येऊनही त्याकड ेसींबींधधत वरीषठ अधधकारी हेततू: दलुशक्ष 
करतात, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदरहू अपघाताबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आल ेआहे व तद्नसुार बो्ीच्या मालकाींववरुध्द, मेरर्ाईम बोडाशच े
अधधकारी व महाववद्यालयाच्या व्यवस्ट्थापनाववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच 
र्जखमी ववद्याथी व मतृ ववद्याथींच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय, 
(३) हे खरे नाही. 

महाराषर मेरी्ाईम बोडाशकडून प्रवासी / पयश् क व माल वाहतकू बो्ीची 
नोंदणी इनलॅण्ड व्हेसल ॲक्् १९१७ अींतगशत करण्याींत येत.े बो्ीची नोंदणी / 
सव्हे  करण्याकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अर्जश प्राप्त  झाल्यावर बो् ज्या 
दठकाणी आहे त्यादठकाणी मेरी्ाईम बोडाशचे सव्हेअर याींचे माफश त प्रत्यक्ष 
दठकाणी र्जाऊन बो्ीचा सव्हे करण्याींत येतो. मासेमारी बो्ीची नोंदणी 
मत्स्ट्यव्यवसाय ववभागाकडून करण्यात येत.े 
(४) पोलीस ववभागाकडून बो्ीचे चालक, मालक व खलाशी याींचेववरुध्द भा. दीं. 
वव.सीं. कलम ३०४(अ), २८० २८२ व ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. मखु्यमींत्री सहाय्यक ननधीतनू अपघातात मतृ्य ू झालले्या कु्ुींबीयाींना 
आधथशक मदत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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किनिट (जज.नाांदेड) ससरमेटी येथील शतेजमीन पडीि दाखिून सहायि 
सांचालि नगर रचना नाांदेड याांचिेडून ननिासी अिृर्ि परिानगी 

घेतल्याबाबत 
  

(३२) *  ११०१४८   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क्रकनव् (श्र्ज.नाींदेड) शहरापासनू र्जवळच असलले्या ससरमे्ी येथील शते 
भ.ुक ३/१ क्षते्र ३ हे ५१ आर य मधीलचे क्षेत्र १ हे.ही शते र्जमीन बारमाही 
(खरीप/रब्बीची) कास्ट्त असताींना या क्षेत्रावर र्जमीन पडीक दाखवनू सहायक 
सींचालक नगर रचना नाींदेड याींचेकडून ननवासी अकृषक परवानगी घेण्यात आली 
असल्याचे माहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त र्जमीन क्षेत्रावर ननवासी प्रयोर्जनाकामी एन ए लआेउ् 
प्रकरण मा.सहायक सींचालक नगर रचना मलु्य ननधाशरण ववभाग, शाखा नाींदेड 
याींचेकड ेसादर करुन ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास मींर्जूरी 
घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषीींववरुध्द कारवाई करणेबाबतची मागणी 
स्ट्थाननक ग्रामस्ट्थाींनी तहससलदाराींना ननवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार या प्रकरणी र्जबाबदार असणाऱ् या सींबींधधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बाबत अर्जशदाराने अकृवषक परवानगीसाठी मळू 
अर्जश दद.०२.०१.२०१६ रोर्जी सादर केला असनु त्यासोबत र्जोडलेल्या ७/१२ मध्ये 
सन २०१४-१५ या कालावधीत खरीप सोयात्रबन अशी नोंद आहे. सदर कामी 
तलाठी सज्र्जा वप ींपळगाव याींनी दद.०६.०२.२०१८ पत्रान्वये खरीप, ज्वारी, हरभरा, 
कापसु घेतले गेले असल्याची नोंद आहे, अस ेकळववल ेआहे. 
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ववषयाींक्रकत क्षेत्र मौ. ससरमे् ी या गावच्या गावठाणापासनू ५०० मी. 

अींतराच्या आत असल्याने प्रादेसशक योर्जनेच्या ववशषे ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीतील तरतदु क्र. २.५(७)(A) नसुार उक्त र्जागेत रदहवास वापर अनजु्ञेय 
होत असल्यामळेु उक्त तरतदुीमध्ये नमदु केल्याप्रमाणे ३०% अधधमलु्य व 
आवचयक त ेशलु्क आकारण्यात येवनू दद.०७.०३.२०१७ पत्रान्वये ससमाींकनाकरीता 
तात्परुती ताींत्रत्रक मींर्जुरीची सशफारस सहायक सींचालक, नगर रचना, नाींदेड 
याींच्या कायाशलयामाफश त करण्यात आली आहे. तदनींतर तहससलदार क्रकनव् 
याींनी दद. १६.०८.२०१७ रोर्जीच्या पत्रान्वये अींनतम मींर्जुरीबाबत सहायक सींचालक, 
नगर रचना, नाींदेड याींचा असभप्राय अपेक्षक्षल ेअसता त्यावर सहायक सींचालक, 
नगर रचना, नाींदेड याींनी दद. १६.१०.२०१७ रोर्जीच्या पत्रान्वये अींनतम मींर्जुरीची 
सशफारस केली आहे. 
(३) व (४) सींबींधधत नाही. 
(५) लाग ूनाही. 

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

लोअर परळ (मुांबई) येथील िमला समल िां पाऊां डमधील ‘िन अबव्ह’ आणण 
‘मोजोस बब्रस्ट्टो’ या दोन रेस्ट्टोपबमध्ये लागलेल्या आगीत  

१४ जणाांचा झालेला मतृ्यू 
  

(३३) *  १०४७६८   श्री.सनुनल सशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोर् दानिे (भोिरदन), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्फ्नर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), 
श्री.भास्ट्िर जाधि (गहुागर), श्री.ननतशे राणे (िणििली), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू 
िडू (अचलपरू), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), 
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श्री.शसशिाांत सश ांदे (िोरेगाि), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळसशरस), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सभुार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सभुार् उफा  
पांडडतशठे पाटील (असलबाग), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा), श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती नगर), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (सशडी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.जयांत पाटील (इस्ट्लामपरू), 
श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), अॅड.गौतम 
चाबिुस्ट्िार (वप ांपरी), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.अननल बाबर (खानापरू), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हदलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील 
(उस्ट्मानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापरू), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.बाबरुाि पाचणे (सशरुर), श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी 
(रामटेि), श्री.अब ूआजमी (मानखूदा सशिाजीनगर), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नासशि मध्य), श्री.सरदार तारासस ांह (मलुुांड), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
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श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सरेुश (राजमूामा) 
भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) लोअर परळ (मुींबई) येथील कमला समल कीं पाऊीं डमधील ‘वन अबव्ह’ आणण 
‘मोर्जोस त्रब्रस्ट््ो’ हे दोन रेस्ट््ोपब ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या 
समुारास मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत र्जाळून भस्ट्मसात झाल ेअसनू या 
भीषण दघुश् नेत १४ ननषपाप र्जीवाींचा गदुमरून मतृ्य ूझाला असनू ५४ र्जण 
र्जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमला समल येथे लागलेल्या आगीत १४ र्जणाींचा बळी गेल्यानींतर 
मुींबई महानगरपासलकेने बेकायदा हॉ्ेल, रेस्ट््ॉरीं्, पबवर धडक कारवाई करून 
३५७ बेकायदा बाींधकाम ेर्जमीनदोस्ट्त केल्याचे माहे र्जानेवारी २०१८ च्या पदहल्या 
आठवड्यात वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररसराची र्जबाबदारी असलले्या पासलकेच्या “र्जी उत्तर” 
ववभागाच्या अधधकारी-कमशचाऱ्याींनी गरैव्यवहार करून हॉ्ेल, पब, बार अॅण्ड 
रेस्ट््ॉरीं्ला आवचयक असलले ेसवश परवाने अवघ्या दहा ददवसात समळवनू देणारे 
रॅके् महापासलकेच्या “र्जी उत्तर” ववभागाींतगशत कायशरत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, कमला समल भीषण आग दघुश् नेच्या अनषुींगाने मुींबई 
महानगरपासलका आयकु्ताींनी मा.मखु्यमींत्री महोदय याींना सादर केलेल्या 
अहवालामध्ये दोन सहाय्यक आयकु्ताींना दोषी ठरवनू त्याींची चौकशी करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, कमला मील मधील ‘वन अबव्ह’ आणण ‘मोर्जोस त्रब्रस्ट््ो’ या दोन 
रेस्ट््ॉरीं्मध्ये आग लागनू या दोन्ही रेस्ट््ारीं्चे मालक दोषी असताना पोलीसाींनी 
मात्र ‘मोर्जोस त्रब्रस्ट््ो’च्या रेस्ट््ॉरीं्च्या मालकास पाठीशी घालनू त्यास पळून 
र्जाण्यास मदत केल्याचे माहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्पयान ननदशशनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, यासींपणुश प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार रेस्ट््ॉरीं्च ेमालक, कमला समलचे मालक, मुींबई 
महापासलकेचे अधधकारी, पोलीस अधधकारी व इतर अधधकारी र्जबाबदार 
असल्यास त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर घ्नेतील मतृाींच्या 
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नातवेाईकाींना व र्जखमीींना आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोअर परळ येथील कमला समल कीं पाऊीं डमधील ‘वन 
अबव्ह’ आणण ‘मोर्जोस त्रब्रस्ट््ो’ या दोन रेस्ट््ोपबमध्ये ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ 
रोर्जी लागलेल्या भीषण आगीत १४ र्जणाींचा मतृ्य ुझाला असनू, ५४ र्जण र्जखमी 
झाल ेआहेत व अश्ग्नशमन दलाचा १ र्जवान र्जखमी झाला आहे ही वस्ट्तशु्स्ट्थती 
आहे. 
(२) सदर अश्ग्नकाींडानींतर बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने बेकायदा हॉ्ेल्स, रेस्ट््ॉरीं् 
व पबवर कारवाई करुन ४४० बेकायदा बाींधकामे र्जमीनदोस्ट्त केली आहेत. 
(३) हॉ्ेल, पब, बार आणण रेस्ट््ॉरीं्ला आवचयक असलेले सवश परवाने ववदहत 
ननयमानसुार देण्यात येत असतात.  

तथावप, अस ेपरवाने १० ददवसाींत समळवनू देणारे रॅके् अश्स्ट्तत्वात 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त करण्यात आलेल्या प्राथसमक चौकशी 
दरम्पयान ननदशशनास आल ेनाही. 
(४) सदर दघुश् नेच्या अनषुींगाने आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी 
केलेल्या प्राथसमक चौकशीमध्ये दोन सहाय्यक आयकु्ताींच्या कामकार्जातील 
ननदशशनास आलेल्या पयशवके्षीय त्रु् ी तसेच परवानापत्र र्जारी करण्यामध्ये 
झालेल्या अननयसमतता पडताळण्याच्या दृष्ीन े त्याींच्याववरुध्द खात्याींतगशत 
सवकंष चौकशी करण्यात येत आहे.  
(५) सदर बाब खरी नसल्याचे पोलीस उपायकु्ताींकडून कळववण्यात आल ेआहे.  
(६) व (७) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अश्ग्नशमन दलाने सदर आगीच्या 
दघुश् नेची चौकशी केली असता, सदर आग “आगीच े उडत े ननखारे र्जळाऊ 
कापडाशी सींपकाशत आल्यामळेु” व सदर आगीची सरुुवात ही “मोर्जोस त्रबस्ट्रो” 
रेस्ट््ॉरीं्मध्ये झाली असल्याचे ननषपन्न झाल.े  

सदर दघुश् नेशी सींबींधधत मुींबई अश्ग्नशमन दलाच ेसहाय्यक ववभागीय 
अश्ग्नशमन अधधकारी याींना महानगरपासलकेच्या सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात 
आल ेअसनू, एक कें द्र अधधकारी याींना ना.म. र्जोशी मागश पोलीस ठाण्यामाफश त 
ददनाींक २०.०१.२०१८ रोर्जी अ्क झाल्यानींतर ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे.  
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सदर प्रकरणी ना.म. र्जोशी मागश पोलीस ठोणे येथे ग.ुर.क्र. २९१/२०१८ 
कलम ३०४, ३३७, ३३८, २१६, २८५, १९७, १९८, ४७१, ४६६, ४६७, ३४ भा.द.वव. 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे.  

सदर प्रकरणी आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी प्राथसमक 
चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर केला आहे.  

सदर चौकशी अहवालामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या ववववध 
खात्याींत कायशरत असलले्या एकूण १२ अधधकारी/कमशचारी याींच्याववरुध्द 
खात्याींतगशत सवकंष चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल ेअसनू, खात्याींतगशत 
चौकशीची कायशवाही करण्यात येत आहे.  

सदर प्रकरणी अन्य कमशचाऱ्याींचा सहभाग ननश्चचत करण्याच्या दृष्ीन े
पढुील तपास सरुु आहे. 

सदर घ्नेतील मतृाींच्या नातवेाईकाींना व र्जखमीींना आधथशक मदत 
देण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
  
मुांबईजस्ट्थत बेस्ट्ट उपक्रमाने आयुमाान सांपुष्ट्टात येत असलेल्या बसेस 

सेिेतून बाद िरण्याचा घेतलेला ननणाय 
  

(३४) *  १०६१७०   श्री.अब ूआजमी (मानखूदा सशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईश्स्ट्थत बेस्ट्् उपक्रमाने आयमुाशन सींपषु्ात येत असलेल्या १५९ बसेस 
सेवेतनू बाद करण्याचा ननणशय घेतला असल्याची बाब ददनाींक ११ र्जानेवारी, 
२०१८ रोर्जी वा त्या समुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बसेस बाद केल्याने नागरीकाींची होणारी 
गरैसोय ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोर्जना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बेस्ट्् उपक्रमाने आयमुाशन सींपषु्ात येत असलले्या 
१५९ बसगाडया मोडीत काढण्याचा ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे.  
(२) प्रवाशाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू बेस्ट्् उपक्रम १५९ बसगाडया 
्प्प्या्प्प्याने मोडीत काढणार आहे. अशा प्रकारे प्रवतशनातनू बस गाड्या रद्द 
करताना प्रवाशाींची गरैसोय होणार नाही याकरीता बस सेवेचे फेरननयोर्जन 
करण्यात येत.े 

आयमुाशन सींपलेल्या बसगाड्या प्रवतशनातनू रद्द करताना प्रवाशाींची 
गरैसोय होणार नाही याची सींपणूश काळर्जी घेण्यात आल्याचे बसे्ट्् प्रशासनाने 
कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सशल्लेगाि (जज.औरांगाबाद) पोलीस ठाण्याअांतगात घडलेल्या  
गुन्फ््याांचा तपास िरण्याबाबत 

(३५) *  ११०७१५   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सशल्लेगाव (श्र्ज.औरींगाबाद) पोलीस ठाण्याअींतगशत र्जुना मोंढ्यातील मखु्य 
भरवस्ट्तीत रार्जूलबाडु पा्णी या वधृ्देच्या हत्येची घ्ना नकुतीच घडली 
असताींना येथ ेराहणारे व्यापारी कैलास र्जार्ज ूयाींच्या घरावर चोरट्याींनी दरोडा 
्ाकून त्याींचे वडील केशरचींद र्जार्जू याींचा ननघृशण खून केला असल्याचे ददनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचबरोबर चोरट्याींनी रुपये २८ लाख ८० हर्जाराींचा ऐवर्ज चोरला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या गनु््याचा तपास करुन आरोपीवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सदर परीसरातील कायदा व सवु्यवस्ट्था अबाधधत 
ठेवण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
दद.१४/११/२०१७ रोर्जी अज्ञात चोरट्याींनी घरात प्रवेश करुन केशरचींद 

र्जार्जू याींना गींभीर मारहाण करुन ठार मारल.े परींत,ु दरोडा पडल्याचे तपासात 
ननषपन्न झाल ेनाही. 
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(२) हे खरे आहे. 
सदर घ्नेत अज्ञात चोरट्याींनी नतर्जोरीतील ९० तोळे सोन्याचे दागीने, 

५ क्रकलो चाींदीचे दागीने व अडीच लाख रुपये रोख रक्कम असा एकूण 
२८,८०,०००/- रुपये क्रकींमतीचा मदु्देमाल चोरुन नेला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स्ट््ेशन, सशल्लेगाव ता. गींगापरू येथे दद.१४/११/२०१७ 
रोर्जी ग.ुर.नीं. ३५२/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३०२, ४६० प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनु गनु््याचा तपास चाल ुआहे. 

सदर पररसरातील कायदा व सवु्यवस्ट्था अबाधधत ठेवण्यासाठी त्या 
पररसरात रात्रगस्ट्त पेरोसल ींग मध्ये वाढ करण्यात आललेी आहे. तसेच, पोलीस 
मखु्यालय येथून रात्रगस्ट्तीसाठी अनतरीक्त पोलीस कमशचारी देण्यात आल ेआहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
 
मुांबई महानगरपासलिेच्या िैद्यिीय महाविद्यालये ि रुग्णालयाांमध्ये 

अजग्नसुरक्षा यां्णा बसविण्याबाबत 
 

(३६) *  १०४८०१   अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर.तसमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.असमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.असमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), श्री.आससफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूा), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), 
अॅड.गौतम चाबिुस्ट्िार (वप ांपरी), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदा सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
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(१) मुींबई महानगरपासलकेची ४ मोठी वदै्यकीय महाववद्यालये व रुग्णालये, १ 
दींत रुग्णालय, ६ ववशषे रुग्णालये, १६ सामान्य रुग्णालये, २९ प्रसतूीगहेृ आणण 
१७५ दवाखाने असनू या रुग्णालयात अश्ग्नसरुक्षा यींत्रणाच बसववण्यात आलेल्या 
नाहीत, पररणामी त्या इमारतीींना अश्ग्नशमन दलाने ना हरकत प्रमाणपत्र ददले 
नसल्याची बाब माहे र्जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकीकड ेपासलकेने मुींबईतील इमारती, व्यावसानयक कायाशलये 
आणण आस्ट्थापनाींना अश्ग्नवप्रतबींधक यींत्रणा बसववणे सक्तीचे केल े तसेच 
उपाययोर्जना न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला असताना तथावप 
महानगरपासलकेने पासलका रुग्णालयाींना सदर ननयम लावण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, पासलकेच्या रुग्णालयात, दवाखान्यात तसेच इतर दठकाणी 
अश्ग्नसरुक्षक्षततचे्या उपाययोर्जना करण्यात आलेल्या नसल्याने त्याींना 
अश्ग्नशमन दलाने ना हरकत प्रमाणपत्रही ददलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेतद्नसुार पासलकेकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे व उपरोक्त 
दठकाणी अश्ग्नसरुक्षा यींत्रणा कधीपयतं बसववण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या कुपर आणण नायर दींत 
रुग्णालयास अश्ग्नशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल े असनू, 
के.ई.एम., नायर वदै्यकीय महाववद्यालय आणण सायन रुग्णालयात अश्ग्नसरुक्षा 
यींत्रणा परेुशा प्रमाणात उपलब्ध आहे.  

• बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या १६ उपनगरीय रुग्णालयाींपकैी ३ 
रुग्णालयाींना अश्ग्नशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त आहेत. 

• १२ रुग्णालयाींनी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्जश केला आहे व 
अश्ग्नशमन दलाने ननदशशनास आणलेल्या त्रु् ीींची पतूशता सींबींधधत रुग्णालयाींकडून 
करण्यात येत आहे.  

• एका रुग्णालयाचे दरुुस्ट्तीचे काम सरुु असनू, दरुुस्ट्तीनींतर ना-हरकत 
प्रमाणपत्रासाठी अर्जश करण्यात येणार आहे.    
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तसेच, राषरीय आपत्ती व्यवस्ट्थापन प्राधधकरण याींच्या मागशदशशक 
सचूनाींनसुार सदर रुग्णालयाींमध्ये आवचयक त्या बाबीींची पतूशता करण्यात आली 
आहे.     

बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील २९ प्रसतुीगहेृ, १७५ 
दवाखान ेव ५ ववशषे रुग्णालयाींना परेुशा प्रमाणात अश्ग्नसरुक्षा यींत्र ेउपलब्ध 
आहेत. 
(२) ज्या दठकाणी गॅस ससलेंडर, डडझेल, केरोसीन इत्यादीींचा वापर करुन 
खाद्यपदाथश तयार केल ेर्जातात अशा आस्ट्थापना, व्यवसाय याींना माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये मुींबई अश्ग्नशमन दलाने बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या 
सींकेतस्ट्थळावर प्रसाररत केलेल्या सींदहताबध्द अ्ीींची ३० ददवसाींची पतुशता 
करण्याचे ननदेश ददले आहेत.  

तसेच, अन्य आस्ट्थापनाींनी ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१, राषरीय 
इमारत सींदहता २०१६ महाराषर आगप्रनतबींधक व र्जीवसींरक्षक उपाययोर्जना 
अधधननयम २००६ मधील तरतदुीनसुार अश्ग्नसरुक्षा/अश्ग्नप्रनतबींधक यींत्रणा 
बसववणे बींधनकारक आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त चौकशी करण्यात 
आलेली नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या ५ प्रमखु रुग्णालयाींसह ५ ववशषे 
रुग्णालये, १६ उपनगरीय रुग्णालये व २९ प्रसतुीगहृाींमध्ये अश्ग्नसरुक्षक्षततचे्या 
दृष्ीन ेआवचयक त्या उपाययोर्जना बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त करण्यात 
आल्या आहेत. 

राषरीय आपत्ती व्यवस्ट्थापन प्राधधकरण याींनी रुग्णालयीन 
सरुक्षेसाठीच्या सन २०१६ मध्ये प्रसाररत मागशदशशक सचूनाींच्या अनषुींगाने 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींच्या अश्ग्नसरुक्षेसींदभाशत 
रुग्णालयीन स्ट्तरावर आवचयक त्या बाबीींची पतुशता करण्यात आली आहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या ५ प्रमखु रुग्णालयाींच्या इमारतीस आग 
लागण्याचे सींभाव्य धोके लक्षात घेता, त्वरीत प्रनतसादाकररता रींगीत तालीम, 
कमशचाऱ्याींकररता र्जाणीव र्जागतृीचे ववशषे कायशक्रम हे सहाय्यक अश्ग्नशमन 
अधधकारी याींच्या मागशदशशनाखाली रुग्णालय आपत्कालीन ससमतीद्वारे करण्याची 
योर्जना कायाशश्न्वत आहे. ----------------- 
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अहमदनगर येथे रेशननांग धान्फ्याची तस्ट्िरी िरणाऱ्याांना  
अटि िेल्याबाबत   

 

(३७) *  १०६९४३   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन्फ् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथ ेनगर कृषी उत्पन्न बार्जार ससमतीचे बनाव् मखु्यपत्रावर 
(ले्रहेड) खो्ा सशक्का वापरुन रेशननींगचा साडनेऊ ्न गहू (समुारे रुपये ५ 
लाखाचा गहू) कायने्ीक चौक येथ े ददनाींक १० र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा 
त्यासमुारास कोतवाली पोसलसाींनी पकडल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पोसलसाींनी या रेशनन ींग धान्याची तस्ट्करी करणाऱ्याींना अ्क 
करून त्याींच्याववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

ददनाींक ०९.०१.२०१८ रोर्जी ९५०० क्रकलो समुारे रुपये १,९२,७८०/- 
क्रकीं मतीचा रेशनन ींग सद्दचय गहू कायनेद्क चौक, अहमदनगर येथ ेकोतवाली 
पोलीसाींनी पकडला असनू कोतवाली पोलीस स्ट््ेशन अहमदनगर येथ े
ग.ुर.नीं.II  ४/२०१८ श्र्जवनावचयक वस्ट्त ुअधधननयम सन १९५५, कलम ३,७ सह 
भा.द.वव. कलम ४२०,४६८,४७१,४७६ अन्वये ददनाींक ०९.०१.२०१८ रोर्जी परुवठा 
ननरीक्षक माळीवाडा, अन्नधान्य ववतरण अधधकारी कायाशलय, अहमदनगर 
याींच्यामाफश त गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सींबींधधत रक चालक याींना 
अ्क करण्यात आली. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील पिई येथे आयआयटी गेटसमोर मॅनहोलच ेिाम सुरु असताना 

३ िामगाराांचा झालेला मतृ्यू 
  

(३८) *  १०७०४५   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
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प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.आससफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), िॅप्टन आर.तसमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अब ू
आजमी (मानखूदा सशिाजीनगर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशर् शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांतोर् दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील पवई येथे आयआय्ी गे्समोर मॅनहोलच ेकाम सरुु असताना 
कप्पीचा हूक तु् ल्यामळेु के्रन कोसळून झालेल्या दघुश् नेत ३ कामगाराींचा मतृ्य ू
व २ कामगार र्जखमी झाल ेअसल्याचे ददनाींक २ र्जानेवारी, २०१८ रोर्जी वा त्या 
समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नसुार सदर सदोष यींत्रणा 
उभारणाऱ् या ठेकेदारावर कारवाई तसेच या घ्नेतील मतृ्य ू व र्जखमीींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील पवई येथे आयआय्ी गे्समोरील 
मॅनहोलच्या कामाकरीता बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त ननयकु्त कीं त्रा्दाराची 
के्रन कोसळून ददनाींक ०१.०१.२०१८ रोर्जी झालले्या दघुश् नेत ४ कामगाराींचा मतृ्य ु
झाला असनू १ कामगार र्जखमी झाला आहे ही वस्ट्तशु्स्ट्थती आहे.  
(२) सदर घ्नेची कामगार आयकु्त याींचेमाफश त चौकशी सरुु आहे.  
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सदर प्रकरणी के्रन चालकाववरुध्द पवई पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. 
०२/२०१८ अन्वये भा.द.वव. कलम ३०४(अ), ३३८, ३४ नसुार ददनाींक ०२.०१.२०१८ 
रोर्जी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला आहे.     

तसेच बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त कीं त्रा्दाराींववरुध्द पवई पोलीस 
ठाणे येथे ददनाींक ३१.०१.२०१८ रोर्जी स्ट्वतींत्र तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.  
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त मे. समशीगन इींश्र्जननयसश प्रा. 
सल. व मे. आर. पी. एस. इन्राप्रोर्जेक्् प्रा.सल. या कीं त्रा्दाराींववरुध्द 
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे:-   

• सदर कीं त्रा्दाराींस प्राथसमक दींडात्मक कारवाई अींतगशत ददनाींक 
०२.०१.२०१८ रोर्जी रु. ४ लाख इतका दींड ठोठावण्यात आला आहे. 

• सदर कीं त्रा्दाराींस ददनाींक ०३.०१.२०१८ रोर्जी कारणे दाखवा नो्ीस 
बर्जावण्यात आली आहे.   

ददनाींक ०३.०१.२०१८ रोर्जी कामगार अधधकारी याींचमेाफश त ददलेल्या 
मनाई आदेशानसुार काम थाींबववण्यात आल ेआहे.  

सदर घ्नेतील ४ मतृ कामगाराच्या कु्ुींत्रबयाींना प्रत्येकी रु. ६०,०००/- 
इतकी तातडीची आधथशक मदत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त देण्यात आली 
आहे.  

तसेच, अींतररम नकुसान भरपाईच्या दाव्याची पतुशता करण्यासाठी 
आगाऊ रक्कम म्पहणून प्रत्येकी रु. ५०,०००/- चे धनादेश कीं त्रा्दारामाफश त श्रसमक 
नकुसान भरपाई आयकु्त याींच्याकड ेर्जमा करण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

गडहहांग्लज (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील धगरणी  
िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 

  

(३९) *  १०७२०७   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील 
(इस्ट्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) गडदहींग्लर्ज (श्र्ज.कोल्हापरू) तालकु्यातील धगरणी कामगाराींनी त्याींच्या न्याय 
मागण्याबाबत ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास प्राींताधधकारी, 
गडदहींग्लर्ज याींच्या कायाशलयावर मोचाश काढून त्याींना ननवेदन ददल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, धगरणी कामगाराींनी ददलेल्या ननवेदनाचे सवशसाधारण स्ट्वरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) धगरणी कामगार व त्याींच्या वारसदाराना घरे देवनू पनुवसशन करण्याचा 
कालबध्द कायशक्रम सरकारने र्जादहर करणे, एन.्ी.सी.च्या धगरण्याींची र्जागा 
सरकारने घेवनू धगरणी कामगाराींच्या घरासाठी वापरावी, धगरणी कामगाराींच्या 
घराचा खचश ववकासकाकडून वसलु करावा, धगरणी कामगार व त्याींच्या 
वारसदाराींना मुींबईत घरे देवनू पनुवशसन करावे, त्याींना मुींबईबाहेर घरे देण्याच े
सरकारने रद्द करावे, धगरणी कामगार अथवा त्याींच्या मलुाना धगरण्यात तयार 
होणा-या उद्योगात रोर्जगार समळावा अशा प्रमखु मागण्या आहेत.  
(३) व (४) सवश धगरणी कामगाराींना बहृन्मुींबई क्षते्रामध्ये सदननका देणे शक्य 
होणार नसल्याने सदननकाींसाठी इतरत्र र्जागा उपलब्ध करणेबाबत कायशवाही 
करणेत येत आहे.  मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडील भाड े
तत्वावरील सदननका धगरणी कामगाराींना देणेचा ननणशय  घेणेत आलेला 
आहे.  त्यानसुार एकीं दर ११,५५९ सदननका उपलब्ध होणार आहेत.  त्यापकैी 
२४१७ सदननकाींची सोडत ददनाींक २.१२.२०१६ रोर्जी काढलेली आहे.  प्रकल्पाींची 
काम े प्रगतीपथावर असल्याने उवशररत ९१४२ सदननका र्जून २०१९ पयतं 
्प्प्या्प्प्याने उपलब्ध होणार आहेत. 
     धगरणी कामगाराींसाठी र्जास्ट्तीत र्जास्ट्त र्जमीन उपलब्ध होणेसाठी 
बहृन्मुींबईतील धगरण्याींच्या मोकळ्या क्षेत्राचे १/३ प्रमाणे वा्पाऐवर्जी धगरण्याींच्या 
सींपणूश भखूींडाचे १/३ प्रमाणे वा्प व्हावे याकररता ववननयम ५८ मध्ये सधुारणा 
प्रस्ट्ताववत केलेल्या आहेत. यासींदभाशने नागररकाींच्या सचूना/हरकती मागववणारी 
महाराषर प्रादेसशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम ३७(१अेअ)े 
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खालील सचूना ददनाींक ७.७.२०१७ रोर्जी प्रससध्द करणेत आलेली आहे. याबाबत 
वधैाननक कायशवाही सरुु आहे. 

धगरणी कामगाराींच्या सदननकाींची क्रकींमत ठरववणे तसेच त्याींचे ववतरण 
याबाबत मा. मखु्य सधचव याींचे अध्यक्षतखेाली ससमती गठीत असनू त्यामध्ये 
धगरणी कामगार सींघ्नेचे प्रनतननधीही सदस्ट्य आहेत. सदर ससमतीची मागील 
बठैक ददनाींक ६.१०.२०१७ रोर्जी झालेली आहे. ससमतीने धगरणी कामगाराींना 
र्जास्ट्तीत र्जास्ट्त सदननका उपलब्ध करणेसाठी ननणशय घेवनू सवश ववभागाींना 
त्याप्रमाणे कायशवाहीच्या सचूना ददलेल्या आहेत. 

बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम ५८ मध्ये, 
धगरण्याींच्या र्जागेचा औद्योधगक व वाणणज्य कारणासाठी ववकास/पनुववशकास होत 
असेल तर ददनाींक १ र्जानेवारी २००० रोर्जी कामावर असलेल्या धगरणी 
कामगाराींच्या कु्ुींबामधील एका सदस्ट्यास र्जर तो आवचयक अहशता धारण करीत 
असेल तर प्राधान्याने नोकरी देणेची तरतदू यापवूीच करणेत आलेली आहे. 

----------------- 
  
निी मुांबईतील पनिेल गािातील ६६ िुळाांना फसिून मुांदडा नािाच्या 

जसमनदाराला मोक्याचा भूखांड हदल्याबाबत 
(४०) *  १०७५४३   श्री.रुपेश म् हा् े (सभिांडी पिूा), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हर्ािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.असमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि 
सभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्फ्नर), 
श्री.सरदार तारासस ांह (मलुुांड), श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ससडकोने वानघवली (पनवेल) गावातील ६६ कुळाींना फसवनू शासनाच्या 
ननयमानसुार र्जमीनदार आणण सावकाराींना साडबेारा ् क्के योर्जनेतील भखूींड देता 
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येत नसतानाही मुींदडा नावाच्या र्जसमनदाराला नवी मुींबईतील मोक्याचा ५३ 
चौ.मी. चा भखूींड ददल्याच े माहे डडसेंबर, २०१७ च्या शवे्च्या आठवड्यात 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच भसूींपादन पनवेलच्या वानघवली गावात झाल ेअसताींनाही अधधकाऱ् याींनी 
प्लॉ् बेलापरूमध्ये ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व तद्नसुार सींबधधत अधधका-याींवर व र्जसमनदारावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

मळू र्जसमनधारक श्री.र्जगुलक्रकशोर हनमुानबक्ष मुींदरा व इतर 
याींच्याकडून मौर्ज ेवानघवली, ता.पनवेल, श्र्ज.रायगड येथील सव्हे क्र.१८२ मधील 
६०-८३-८ हे.आर. र्जमीन नवी मुींबई प्रकल्पासाठी दद.३/२/१९७० च्या अधधसचूने 
नसुार सींपाददत करण्यात आली होती. उक्त र्जसमनीींच्या कुळाींनी र्जमीन ववकत 
घेण्याचे नाकारल्याने अनतररक्त मामलेदार, पनवेल नीं-१ याींच्या दद.१६/८/१९६२ 
रोर्जीच्या आदेशानसुार सदर सव्हे नींबरमधील कुळाींची नाव ेकमी करण्यात आली 
असल्याचे फेरफार क्र.१३७, दद.२९/१२/१९६४ वरुन आढळून आले आहे. 

पररणामी, सदर सींपाददत र्जसमनीपो्ी भसूींपादन अधधननयमानसुार 
भसूींपादन अधधकारी, रायगड याींचे माफश त दद.२३/१२/२००२ रोर्जी र्जाहीर झालेल्या 
अींनतम ननवाडा क्र.२/९५ नसुार मळू र्जसमनधारक याींना १२.५ ् क्के योर्जनेअींतगशत 
भखूींड वा्पासाठी पात्र ठरववण्यात आल्यानींतर ससडको महामींडळाने सी.बी.डी. 
बेलापरू येथील से.क्र.३०/३१ मधील ५३,२०० चौ.मी. भखूींडाचे “र्जस ेआहे तसे” या 
तत्वावर वा्प केलेले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सींपाददत र्जसमनीपो्ी १२.५ ्क्के योर्जनेनसुार सींबींधीत 
भधूारकास भखूींड वा्प करण्याच्या अनषुींगाने स्ट्थापन केलेल्या सल ींकेर्ज 
ससमतीने, सींपाददत र्जमीन पनवेल तालकु्यातील असली तरी तथेील मोकळ्या 
भखूींडाच े मलु्य अधधक असल्याने वानघवली गावातील लोकाींच्या दैनींददन 
व्यवहारासाठी बेलापरू हे गाींव सोईस्ट्कर असल्याने १२.५ ् क्के योर्जनेंतगशत भखूींड 
वा्पासाठी पवूीच राखून ठेवलेल्या सेक््र क्र. ३०/३१ मध्ये अववकसीत दठकाणी 
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“र्जस ेआहे तसे” या तत्त्वावर भखूींड वा्प करण्याचा ननणशय घेतला व त्यानसुार 
दद.१६/६/२००८ व दद.५/९/२००८ अन्वये भखूींडाच े वा्प करण्यात आल्याच े
महामींडळाने नमदू केल ेआहे. 
(३) सदर प्रकरणी १२.५ ्क्के योर्जनेतींगशत वा्प केलेल्या भखूींडाींचे मलू्य 
सींपाददत र्जसमनीच्या मलू्यापेक्षा अधधक असल्याचे आढळून आल्याने सदरहू 
भखूींड वा्प रद्द करुन भधूारकास पयाशयी र्जमीन देण्याबाबत शासनाने 
दद.१४/७/२०१० रोर्जी ददलेल्या ननदेशानसुार ससडकोने दद.२९/१०/२०१० रेार्जी भखूींड 
वा्प रद्द केल.े 

तथावप, याबाबत ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् 
याधचका क्र.१०१६३/२०१० मध्ये मा.न्यायालयाने दद.१४/३/२०१२ रोर्जीच्या 
ननणशयान्वये शासनाचे दद.१४/७/२०१० रोर्जीचे आदेश रद्दबातल ठरवनू याधचका 
ननकाली काढली. त्यानींतर ससडकोने ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये भधूारक व ववकासक 
याींना भखूींड वा्प रद्द का करण्यात येव ू नये याबाबत दद.९/९/२०१४ व 
दद.२३/९/२०१४ रोर्जी कारणे दाखवा व दद.२९/१/२०१६ रोर्जी परुवणी कारणे दाखवा 
नो्ीस बर्जावली. 

या नो्ीसीववरोधात ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
९२१२/२०१४ या याधचकेवर मा.न्यायालयाने दद.८/१०/२०१४ च्या अींतरीम 
आदेशान्वये कठोर कायशवाही न करण्याच ेआदेश ददल ेअसनू सदर याधचका 
अद्यावप प्रलींत्रबत आहे. तद्नींतर ससडको महामींडळाकडून उक्त प्रकरणी 
छाननीअींती यापवुी बर्जावण्यात आलेली नो्ीस व परुवणी कारणे दाखवा नो्ीस 
दद.८/६/२०१६ रोर्जी मागे घेण्यात आली. 

सन २०१७ च्या दहवाळी अधधवेशनात उपश्स्ट्थत लक्षवेधी सचूनेवर 
ददलेल्या आचवासनाच्या अनषुींगाने शासनाने दद.२२/१२/२०१७ रोर्जीच्या पत्रान्वये 
ससडकोच्या उक्त दद.८/६/२०१६ च्या पत्रास स्ट्थधगती देवनू याप्रकरणी अहवाल 
सादर करण्याच्या सचूना ददलेल्या आहेत. याबाबत ससडको महामींडळाकडून 
दद.१९/१/२०१८ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर कायशवाही करण्याचे 
प्रस्ट्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपासलिेच्या सशक्षण विभागास थकित असलेली अनुदानाची 
रक्िम शालेय सशक्षण विभागािडून समळण्याबाबत 

(४१) *  १०४८१८   श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.असमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िर्ाा 
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाच्या शालेय सशक्षण ववभागाकडून मुींबई महानगरपासलकेच्या सशक्षण 
ववभागाला दरवषी अनदुान देणे अननवायश आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १७ वषाशपासनू राज्य शासनाकड ेथकीत असलेली अनदुानाची 
२१८८ को्ी रुपयाींची रक्कम समळावी यासाठी महानगरपासलकेने शासनाकड े
पाठपरुावा करुनही अनदुानाची रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर थकीत रक्कम अद्यापपयतं न देण्याची कारणे काय आहेत 
वा थकीत अनदुानाची रक्कम महानगरपासलकेला अदा करण्याच्या अनषुींगाने 
सरुु असलेल्या कायशवाहीची सद्यःश्स्ट्थती काय आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस प्राथसमक 
सशक्षणासाठी शालेय सशक्षण ववभागाच्या ददनाींक ०३.०३.१९७६ व ददनाींक 
१७.१२.१९९४ रोर्जीच्या शासन ननणशयानसुार प्रत्यक्ष खचाशच्या ५०% इतकी रक्कम 
अनजु्ञेय आहे. 

त्यानसुार बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस शालेय सशक्षण ववभागाकडून सन 
२०१६-१७ पयतं चौथ्या वेतन आयोगानसुार वेतन अनदुान प्राप्त होत आहे.   

बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने शालेय सशक्षण ववभागाकड े प्राथसमक 
सशक्षणासाठी सन २००५ पयतं पाचव्या व सन २००६ नींतर सहाव्या वेतन 
आयोगानसुार वेतन अनदुानाची मागणी सादर केली आहे.  
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तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपासलका प्राथसमक सशक्षण ववभागातील 
सशक्षक/सशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानसुार 
वेतनशे्रणी लाग ू करण्याबाबत ननणशय झाल्यानींतर आवचयक ती कायशवाही 
करण्यात येईल अस ेशालेय सशक्षण ववभागाकडून कळववण्यात आल ेआहे. 

----------------- 
  
बोररिली (मुांबई) येथील साईबाबा नगर येथे चॅरीटेबल रस्ट्टने बेिायदा 

जजमखान्फ्याच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(४२) *  १०५२९४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्ट्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हर्ािधान सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िर्ाा गायििाड (धारािी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.असमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील साईबाबा नगर, बोरीवली येथील भखूींडावर आदद गणेश चॅरर्ेबल 
रस्ट्् कडून बेकायदेशीर, ववनापरवानगीने तसेच अनधधकृतपणे श्र्जमखाना 
बाींधण्यात आल्याची तक्रार स्ट्थाननक नागररक श्री.रोर्जी अब्राहम याींनी ददनाींक २५ 
डडसेंबर, २०१७ रोर्जी वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री व लोकायकु्ताकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलका व म्पहाडा प्रशासनाने बेकायदा घेतलेला भखूींड 
त्वरीत महानगरपासलकेकड ेहस्ट्ताींतरीत करण्यात यावा अशी नो्ीस बर्जावण्यात 
आली असतानाींही सदर भखूींड महानगरपासलकेकड ेहस्ट्ताींतरीत करण्यात आला 
नाही, हे खरे ही आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े 
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(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाची ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१७ रोर्जीची 
तक्रार प्राप्त झाली आहे ही वस्ट्तशु्स्ट्थती आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) मे. आदद गणेश चॅरर्ेबल रस्ट्् याींचेकडून सदर भखूींड ताब्यात 
घेण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफश त खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात 
आली आहे:- 

• सदर बाींधकामाचा ताबा का घेण्यात येऊ नये याबाबत सदर सींस्ट्थेस 
ददनाींक ०५.०१.२०१७ रोर्जी नो्ीस बर्जावण्यात आली आहे. 

• सदर नो्ीशीच्या अनषुींगाने, मे. आदद गणेश रस्ट्् याींनी करार 
करण्यासाठी आवचयक असणाऱ्या बाबीींची पतुशता करण्याबाबत तयारी दशशववली. 

• सदर खुलासा अमान्य करुन सदर भखूींडावरील बाींधकाम तात्काळ 
महानगरपासलकेच्या ताब्यात देण्याबाबत तसेच, सदर बाींधकाम ताब्यात न 
ददल्यास मुींबई महानगरपासलका अधधननयम १८८८/महाराषर प्रादेसशक व 
नगररचना अधधननयम/फौर्जदारी कारवाई करण्यात येईल असे मे. आदद गणेश 
चॅरर्ेबल रस्ट्् याींना ददनाींक ०१.०१.२०१८ रोर्जीच्या नो्ीशीन्वये कळववण्यात 
आल ेआहे. 

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

पुणे शहरासह राज्यात घनिचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्ट्ितां् पयाािरण 
प्राधधिरणाची स्ट्थापना िरण्याबाबत 

(४३) *  १०८६३२   श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरात ५ ्न क्षमतचे्या २५ घनकचरा प्रकल्पातनू बायोगॅस व 
वीर्जननसमशतीसाठी प्रकल्प उभारल े गेले, मात्र कचऱ्यापासनू वीर्ज व बायोगॅस 
ननसमशतीचे प्रयोग अनेकदा अयशस्ट्वी झालेले असतानाही पनु्हा पनु्हा नव्याने 
प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाचा खचश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, पणेु शहरातील १०० ्नाींचा ददशाप्रकल्प व १००० ्न कचरा 
ववघ्न क्षमतचेा हींर्जर प्रकल्प बींद असल्यामळेु तसेच कात्रर्ज, वडगाव, 
पेशवेपाकश , बाणेर, घोलेरोड, येरवडा इत्यादी भागातील बायोगॅस व वीर्जननमीतीच े
अनेक प्रकल्प बींद पडल्याने सदर प्रकल्पावर खचश करण्यात आलले्या कोट्यवधी 
रुपयाींचे नकुसान झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कचऱ्याचे ववघ्नापासनू बायोगॅस,इींधन,वाय,ूबाींधकाम 
सादहत्य,रस्ट्त ेइत्यादी नव्या तत्रींज्ञानाचा वापर करण्याबाबत पयाशवरण ववभागाने 
सक्षम यींत्रणा उभारली आहे काय, 
(४) असल्यास, पणेु शहरासह राज्यातील घनकचरा प्रचन सोडववण्यासाठी स्ट्वतींत्र 
पयाशवरण प्राधधकरणाची स्ट्थापना शासन करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) • पणेु शहरात ओल्या कचऱ्यावर 
प्रक्रक्रया करण्यासाठी एकूण २५ बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आले असनू त्यापकैी 
२० प्रकल्प पणूश क्षमतनेे कायशरत आहेत.  

• उवशररत प्रकल्पाींपकैी ३ प्रकल्पाींच्या ननववदा धारकाींची मदुत सींपषू्ात 
आली असल्याने फेरननववदा प्रक्रक्रया सरुू आहे.  तसेच २ प्रकल्प ताींत्रत्रक 
कारणाींमळेु बींद आहेत. 

• ददशा प्रकल्प सन २०१३ पासनू सन २०१५ पयतं कायाशश्न्वत 
होता.  तथावप, स्ट्थाननकाींच्या ववरोधामळेु व मा.उच्च न्यायालयातील 
प्रकरणाींमळेु सदर प्रकल्प बींद अवस्ट्थेत आहे.  

• तसेच हींर्जर प्रकल्प हा सन २०१० त ेसन २०१३ पयतं कायाशश्न्वत 
रादहला असनू त्या दरम्पयान प्रकल्पाच्या क्षमतनेसुार प्रक्रक्रया करण्यात आली 
आहे.  तद्नींतर सदर प्रकरण कायशक्षमतनेे सरुू नसल्याने बींद करण्यात आला 
आहे.   

• वडगाींव, घोलेरोड, येरवडा येथील बायोगॅस प्रकल्प पणूश क्षमतनेे 
कायाशश्न्वत असनू कात्रर्ज व पेशवेपाकश  बायोगॅस प्रकल्प फेरननववदेच्या प्रक्रक्रयेत 
आहेत.  

• बाणेर बायोगॅस प्रकल्पाच ेताींत्रत्रक दरुूस्ट्तीचे काम सरुू असनू प्रकल्प 
लवकरच कायाशश्न्वत करण्यात येणार आहे.  
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• त्यामळेु या प्रकल्पावर खचश झालेल्या कोट्यावधी रूपयाींचे नकुसान 

झाल ेही वस्ट्तशु्स्ट्थती नाही. 
• घनकचरा व्यवस्ट्थापन ननयमासींदभाशत तरतदूीींची अींमलबर्जावणी 

करण्यासाठी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ ववदहत प्राधधकरण असनू स्ट्वतींत्र 
पयाशवरण प्राधधकरणाची स्ट्थापना करण्यात आलेली नाही.     
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर पररसरातील बेसा ि बेलतरोडी पररसरातील अिैध बाांधिाम 
िरणाऱ्या वििासिाांना एमएमआरडीएन ेनोटीस हदल्याबाबत 

  

(४४) *  १०५९४६   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्ट्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हर्ािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनरुी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नागपरू पररसरात मोठया प्रमाणात अवधै बाींधकाम सरुू असल्याची मादहती 
एमएमआरडीएचे आयकु्ताींना समळताच त्याींनी बेसा व बेलतरोडी पररसरातील 
अवधै बाींधकाम सरुू असलले्या इमारतीची मादहती सॅ्ेलाई् पध्दतीने गोळा 
करून ८३३ अवधै बाींधकाम करणाऱ्या ववकासक व इतराींना नो्ीस पाठवनू 
कायशवाही सरुू केली असल्याच ेददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोर्जी नागपरू येथ े
घेतलेल्या पत्रकार पररषदेत साींधगतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८३३ अवधै बाींधकाम करणाऱ्या ववकासकाींना केवळ नो्ीस 
देण्यात आली असनू त्याींच्याववरुध्द कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू पररसरात मोठया प्रमाणात अवधै बाींधकाम केल ेअसनू 
लाखो रूपयाींना एक एक सदननका ववकून लोकाींची करोडो रूपयाींची फसवणकू 
केल्या र्जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बेसा व बेलतरोडी मधील १८० बाींधकामास नागपरू 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडून नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. 
(२) ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्जी प्रशमीत सींरचना म्पहणून बाींधकाम े
ननयमानकूुल करण्याबाबतचे ननयम मींर्जूर केलेले आहेत. या ननयमानसुार 
बाींधकाम प्रशमीत करण्यास इच्छूक असल्यास, बाींधकामे ननयमानकूुल 
करण्याची मभुा आहे.  बेसा व बेलतरोडी पररसरातील १८० बाींधकामाींपकैी ५८ 
प्रकरणात शासनाच्या ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्जीच्या उक्त ननणशयाप्रमाणे 
अर्जश प्राप्त झालेले आहेत व त्यामध्ये सदरहू शासन ननणशयाप्रमाणे कायशवाही सरुु 
आहे. तसेच उवशररत १२२ प्रकरणाींपकैी २० प्रकरणात सींबींधधत पक्षकाराींनी  त्याींचे 
लेखी स्ट्पष्ीकरण सादर केलेले आहे. उवशररत प्रकरणामध्ये लेखी स्ट्पष्ीकरण 
अद्याप अप्राप्त आहे. ववदहत मदुतीत स्ट्पष्ीकरण प्राप्त न झाल्यास क्रकीं वा 
प्राप्त स्ट्पष्ीकरण असमाधानकारक असल्यास, एमआर्ीपी ॲक््, १९६६ मधील 
कलम ५३ प्रमाणे प्रकरणननहाय यथोधचत कायशवाही करण्याचे ननयोश्र्जत आहे. 
(३) सदर ववषयाच्या अनषुींगाने कायाशलयीन असभलखे पडताळले असता, 
अशाप्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(४) व (५) तक्रार प्राप्त न झाल्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील घाटिोपर येथे म्हाडाच्या दसलत िस्ट्ती योजनेच्या िामात 

झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४५) *  १०५११९   अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन 
आर.तसमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील रमाबाई नगर, घा्कोपर येथे दसलत वस्ट्ती सधुार योर्जनेंतगशत 
५०० शौचालये उभारण्याच े उदद्दष् म्पहाडा तफे ठरववण्यात आल े होत,े परींत ु
प्रत्यक्षात ३१८ शौचालये मींडळाने उभारली असल्याचे माहे र्जानेवारी २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्पयान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शौचालय ननसमशतीच्या कामात गरैव्यवहार झाला असल्याच े
भारताच ेननयींत्रक व महालखेापरीक्षक याींच्या २०१३ च्या अहवालात ननदशशनास 
आल ेआहे, तसेच उभारण्यात आलले्या शौचालयाची काम ेवाढल्याने समुारे २०० 
को्ी रुपये अनतररक्त खचश झाल्याचे कॅग ने अहवालात नमदू केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी म्पहाडाच्या झोपडपट्टी सधुार मींडळातील 
सींबधधत अधधकाऱ्याींची चौकशी करण्याचे आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
असल्यास, त्यात काय आढळून आल ेआहे तद्नषुींगाने सदर प्रकरणी दोषी 
असलेल्या अधधकारी व कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) रमाबाई आींबेडकर नगर आणण कामरार्ज नगर, घा्कोपर 
येथील गसलच्छ वस्ट्त्याींमध्ये मींर्जूर ५१० पकैी ३१५ शौचालये बाींधण्यात आली 
आहेत. याबाबत भारताच ेननयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींच्या सन २०१२-१३ च्या 
सामान्य आणण सामाश्र्जक क्षेत्र अहवालात आक्षेप नमदू करण्यात आल ेआहेत. 
(२) हे खरे नाही, ५१० शौचालये बाींधण्याच्या प्रस्ट्तावास रु.५ को्ी १० लक्ष 
इतक्या रक्कमेस ताींत्रत्रक मींर्जूरी देण्यात आली होती, अस ेम्पहाडाने कळववले आहे. 
महालेखापरीक्षकाींच्या अहवालात, उपरोक्त वस्ट्तीत तद्नींतर बाींधलेल्या ३८ 
शौचालयाचे काम पदहल्या कामाबरोबर सलींग्न केल ेअसत ेतर रु.२३.३९ लाख 
इतकी बचत झाली असती, अस ेनमदू  केल ेहोत ेव त्या अनषुींगाने लोकलखेा 
ससमतीने त्याींच्या २४ व्या अहवालात कामाच्या कायाशन्वयाचे अयोग्य ननयोर्जन 
झाल्याबद्दल या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे ननदेश ददल ेहोत.े 
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(३) लोकलेखा ससमतीच्या २४ व्या अहवालातील सशफारसी ववचारात घेऊन, 
शासनाच्या दद.१६.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर प्रकरणी मखु्य कायशकारी 
अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरण याींना या प्रकरणी चौकशी करुन 
अहवाल सादर करण्याचे ननदेश ददललेे आहेत. 
(४) अद्याप सदर अहवाल प्राप्त झालेला नाही.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

खडी (जज.ठाणे) येथे िेलनेस ससटीच्या नािाने मुबांईतील  
ग्राहिाांची झालेली फसिणूि 

  

(४६) *  १०७५४७   श्री.रुपशे म् हा् े(सभिांडी पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खडी (श्र्ज.ठाणे) येथ ेवेलनेस सस्ीच्या नावाने मबुींईतील ३०० ग्राहकाींना 
फसववल्याप्रकरणी शहापरू पोसलस ठाण्यामध्ये ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१७ रोर्जी 
वा त्या समुारास तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नसुार सींबींधधत ववकासकावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

परींत,ु अर्जशदार श्री.ववर्जय र्जोशी याींनी ददशा डायरेक्् माकेद्ींग व 
श्रीकृषण कन्स्ट््ुवेल प्रा. सल. याींचेकडून फ्लॅ् खरेदी करतवेेळी झालेल्या करारात 
नमदु सोई-सवुवधा न परुववल्यामळेु मा. प्रथम वगश न्यायालय, शहापरु येथे दावा 
दाखल केला आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी मा.प्रथम वगश न्यायालय, शहापरु येथे दाखल रेगलुर 
केस क्र. ६५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ बाबत फौर्जदारी प्रक्रक्रया 
सींदहता कलम २०२ प्रमाणे अहवाल सादर करण्यास आदेसशत केल े होत.े 
त्यानसुार, सदर प्रकरणी अर्जशदार व इतर १२ र्जणाींच्या र्जबाबानसुार व  केलेल्या 



73 

सववस्ट्तर चौकशीनसुार शहापरु पोलीस ठाणे याींचेकडुन दद. १३.०२.२०१८ रोर्जी 
पढुील कायशवाही कररता मा.न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील लालबाग येथील बदानी बोहरी चाळीांचा पुनविािास िरताना 

म्हाडाला समळालेल्या ६८ सदननिाांच्या िाटपाबाबत 
  

(४७) *  १०४८२१   श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), 
श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा) : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लालबाग (दक्षक्षण मुींबई) पररसरातील गोदरेर्ज कीं पाऊीं डमधील बदानी बोहरी 
चाळीचा पनुववशकास करुन बाींधण्यात आलले्या २२ मर्जल्याच्या ्ॉवरमधील १५६ 
सदननकाींपकैी मळू रदहवाचयाींच्या ८८ सदननका वगळून उवशररत ६८ सदननका 
म्पहाडाला समळाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्पहाडाला समळालेल्या ६८ सदननकाींचे वा्प लॉ्री पध्दतीने 
आधथशकदृष्या दबुशल घ्काींसाठी करण्याचा ननणशय म्पहाडाने घेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पनुववशकासानींतर म्पहाडाला समळणाऱ्या 
अनतररक्त घराींचे ववतरण म्पहाडाच्या मास्ट््रसलस्ट््मध्ये प्रनतक्षेत असलेल्या 
अर्जशदाराींना म्पहाडा करत,े अस ेअसताना देखील लॉ्रीनसुार आधथशकदृषट्या दबुशल 
घ्काींसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर पनुववशकास प्रकल्पाबाबत म्पहाडाच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशपत्रात 
अस ेनमदू केल ेआहे की, सदरहु पनुववशकास योर्जना प्राधधकरण ननधी (लेखासशषश 
१६०) घेण्याचे प्रस्ट्ताववत असल्यामळेु योर्जनेसाठी लागणारा ननधी उभारण्यासाठी 
योर्जनेची र्जादहरात देऊन व ननयमानसुार लाभधारक ननश्चचत करुन 
त्याींच्याकडून रक्कम वसलु करण्यात यावी. यासाठी कॅश इन फ्लोचे वेळापत्रक 
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आखावे व कॅश इन फ्लोनसुार वसलु करावी, त्यानसुार प्रशासकीय मान्यता 
आदेशपत्रातील अ्ी व शतीच्या अधधन राहून सदर पनुववशकास योर्जनेस म्पहाडाने 
मींर्जुरी ददललेी आहे. याकारणास्ट्तव मुींबई इमारत दरुुस्ट्ती व पनुरशचना मींडळास 
समळणाऱ्या ६८ सदननकाींच े व ०१ दकुानाींचे वा्प हे लॉ्री पध्दतीने करुन 
त्यातनू समळणाऱ्या ननधीतनू योर्जनेवर झालेल्या  खचाशची पररपतुशता करण्यात 
येणार आहे, त्यामळेु या योर्जनेतनू म्पहाडाला समळणाऱ्या अनतरीक्त ६८ सदननका 
बहृतसचुीवर देण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

टेमघर (सभिांडी) येथील सोनादेिी िां पाऊां डमध्ये असलेली जुगाई 
टेक्सटाईल्स प्रोसेस रॉयल डाईंग िां पनी बांद झाल्याबाबत 

(४८) *  १०७५५३   श्री.रुपेश म् हा् े (सभिांडी पिूा) :   सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्ेमघर (ता.सभवींडी, श्र्ज.ठाणे) येथील सोनादेवी कीं पाऊीं डमध्ये असलेल्या 
र्जुगाई ्ेक्स्ाईल्स प्रोसेस रॉयल डाईंग या कीं पनीने कामगाराींना कोणतीही 
पवूशसचूना न देता माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्पयान पासनू कीं पनी 
अचानक बींद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनी अचानकपणे बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या कीं पनीतील कामगाराींना त्याींची देय असलेली देणी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) मे.र्जुगाई ्ेक्स्ाईल्स प्रोसेस याींनी 
मे.रॉयल ्ेक्स्ाईल्स प्रोसेससेश याींच्याकडून दद.१ सप् े्ंबर, २०१७ त े३१ ऑगस्ट्् 
२०२० या कालावधीकररता कीं पनी भाडतेत्वावर चालववण्यास घेतली होती. 
तथावप, माहे ऑक््ोबर, २०१७ या मदहन्याचे ववद्यतु त्रबल न भरल्याने 
दद.२८/११/२०१७ रोर्जी कीं पनीचा ववद्यतु परुवठा खींडडत केल्याने दद.२८/११/२०१७ 
पासनू ददनाींक २४/१२/२०१७ या कालावधीत उत्पादन प्रक्रक्रया बींद झाली 
होती.त्यानींतर मे.रॉयल ्ेक्स्ाईल्स प्रोसेससश याींनी थकीत त्रबल भरुन 
दद.२४/१२/२०१७ रोर्जी पासनू कीं पनीचे उत्पादन चाल ुकेले आहे. सद्यश्स्ट्थतीत 
कीं पनी चाल ूआहे. 
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(३) मे.र्जुगाई ् ेक्स्ट््ाईल प्रोसेस या कीं पनीववरुध्द वेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ 
अींतगशत ननरीक्षणाअींती आढळून आलले्या उल्लींघनाबाबत मा.प्रथम 
न्यायदींडाधधकारी, सभवींडी याींच्या को्ाशत ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोर्जी ख्ला दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 

माहे ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, २०१७ या दोन मदहन्याच ेथकीत वेतन 
कामगाराींना अदा करण्याच्या अनषुींगाने  समन्वय घडवनू आणण्याकररता 
उभयताींमध्ये सींयकु्त बठैका घेवनू तोडगा काढण्याची कायशवाही क्षेत्रत्रय 
कायाशलयाकडून करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूश सवश प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


