
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ / िाति िि २९, १९४० ( शिे ) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृतनमािण मा्ं ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प पनुििसन, 

माजी सतैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७४ 
------------------------------------- 

  
दादर (मुांबई) येथील छप्रा ि मोहसीन इमारिीांच्या पुनविििासाबाबि 

  

(१) *  १२७९६१   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्रीमिी तनमिला गाविि 
(इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर (मुींबई) येथील छप्रा इमारतीतील रहिवाशाींची ववकासकाींकडून 
फसवणूक झाल्यामळेु येथील रहिवाशी बेघर िोऊन ववस्थावपत झाले 
असल्याची बाब मािे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३/७ नसुार पनुववशकास योजनेत 
म्िाडा पालकत्व असलेल्या या इमारतीचा प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी 
नोव्िेंबर, २०१६ मध्ये म्िाडा प्राधिकरणाने शासनाकड े प्रस्ताव सादर केला 
िोता, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, छप्रा व मोिसीन इमारतीचा पनुववशकास श्री.उदय सवेु या 
ववकासकामाफश त करण्यात येत असनू ववकासकाने १० वर्ाांपासनू लाभार्थयाांना 
घरे व भाडिेी हदले नािी त े त्याींना तातडीने देण्यात यावे व पनुवशसन 
प्रकल्पाची सखोल चौकशी करुन फौजदारी गनु्िा दाखल करण्यात यावा अशी 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी मखु्य कायशकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राधिकरण, मुींबई याींच्याकड े हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
त्यात काय आढळून आले आिे व त्यानसुार सदरील रहिवाशी कु्ुींबाींना त्याींची 
िक्काची घरे ममळवनू देण्याबाबत तसेच सींबींधित ववकासकाववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेिा : (१) िोय, िे अींशतः खरे आिे.  
(२) िोय िे खरे आिे.  
(३) िोय िे खरे आिे.  
(४)  मखु्य अधिकारी, इमारत दरुुस्ती व पनुरशचना मींडळ याींनी त्याींच्या 
हद.२७.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ववकासकास चेतावणी / सचुना देण्यात 
आली िोती. तद्नींतर सधु्दा ववकासकाने काम सरुु न केल्यामळेु, ववकासकास 
हद.०७.०४.२०१६ रोजीच्या पत्रानसुार कारणे दाखवा नो्ीस व हद.२०.०८.२०१८ 
रोजीच्या पत्रानसुार अींनतम कारणे दाखवा नो्ीस बजाववण्यात आलेली आिे. 
     याबाबत भाडकेरु /रहिवाशी व ववकासक याींची हद.२३.०५.२०१६ रोजी 
मखु्य अधिकारी, मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरशचना मींडळ याींनी मा. 
लोकप्रनतननिी याींच्या उपस्स्थतीत सींयकु्त बठैक घेतली असनू सदर 
बठैकीमध्ये ववकासकाचे प्रनतननिी याींनी असे साींधगतले की, ननिी अभावी 
त्याींचे काम बींद आिे व लवकरच उपाययोजना करुन काम सरुु करण्यात 
येईल. 
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     मुींबई शिरातील मोडकळीस आलेल्या व िोकादायक असलेल्या 
उपकरप्राप्त इमारतीींचा पनुववशकास जलद गतीने िोण्यासाठी ०८ आमदाराींची 
सममती गहठत केली आिे. सदर सममतीचा अिवाल शासनास प्राप्त झाला 
असनू अिवालातील मशफारशीींच्या अनरु्ींगाने ज ेप्रकल्प अिशव् अवस्थेत बींद 
पडलेले आिेत, असे प्रकल्प सींपाहदत करून म्िाडाच्या माध्यमातनू उवशररत 
काम पणूश करण्याबाबतची तरतदू म्िाडा अधिननयम १९७६ मध्ये करण्याची 
बाब शासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िाांददिली (जज.मुांबई उपनगर) हनुमाननगर येथील  
झोपडपट्टी पुनििसन योजनेबाबि 

  

(२) *  १२६९८७   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   
सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुवशसन योजना मौज-ेआकुली (ता.बोरीवली, स्ज.मुींबई 
उपनगर) नभकू्र.१६३ (प)ै या ममळकतीवरील काींहदवली िनमुाननगर श्री गणेश 
कृपा सिकारी गिृननमाशण सींस्था मयाशदीत (एसआरए) (रस्ज नीं.बी.ओ.एम. 
(डब्ल)ु आर.एच.एस.जी. (्ी.ओ.) ७६३७/९४-९५), वीर तानाजी नगर वडारपाडा, 
रोड नीं.२, आकुली, काींहदवली पवुश, मुींबई-१०१ या पनुवशसन योजनेतील 
इमारतीींचे काम ववकासक ववजया डवे्िलपसश याींनी २० वर् ेझाले तरी पणूश केले 
नसल्याबाबतच्या तक्रारी झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण व सक्षम मखु्य 
अधिकारी याींच्याकड ेसोसाय्ीच्या मखु्य प्रवतशक व रहिवाशाींनी वारींवार केल्या 
आिेत, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, श्री गणेश कृपा सिकारी गिृननमाशण सींस्थेच्या मखु्यप्रवतशक व 
रहिवाश्याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने मखु्य कायशकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण याींनी ववकासक ववजया डवे्िलपसश 
याच्याींववरुध्द कारवाई करण्याऐवजी श्री गणेश कृपा सिकारी गिृननमाशण 
सींस्थेच्या मखु्यप्रवतशक व अध्यक्षाींना हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोजी नो्ीस 
पाठववली, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सदर नो्ीसीला मखु्य कायशकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधिकरण याींना गिृननमाशण सोसाय्ीच्या मखु्यप्रवतशक व 
अध्यक्षाींनी सववस्तर उत्तर देऊन २ वर्ाशपेक्षा जास्त कालाविी उल्ून गेला 
तरी ववकासक ववजया डवे्िलपसश याींच्याववरुध्द कारवाई न करण्याची कारणे 
काय आिेत, व उक्त झोपडपट्टी पनुवशसन योजनेअींतगशतच्या इमारतीचे काम 
पणुश िोण्याच्या अनरु्ींगाने कायशवािीची सद्यःस्स्थती काय आिे, 
(४) असल्यास, श्री गणेश कृपा सिकारी गिृननमाशण सींस्थेच्या मखु्यप्रवतशक 
याींनी हदींडोशी वविानसभा क्षेत्रातील लोकप्रनतननिीींना हदलेल्या तक्रार 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने हदनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोजी ववकासकाववरुध्द 
कारवाई करावी असे पत्रिी मखु्य कायशकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राधिकरण याींना हदले आिे, िे िी खरे आिे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) प्रलींबबत योजनाींच्या आढावा घेत असताना श्री गणेशकृपा सिकारी 
गिृननमाशण सींस्थचेी योजना दीघशकाळापासनू प्रलींबबत असल्याचे ननदशशनास 
आल्याने सदरिू योजनेतील ववकासक मे. ववजया डवे्िलपसश, वास्तवुवशारद 
एस.जी.नेममवींत व श्री गणेश कृपा सिकारी गिृननमाशण सींस्थेचे मखु्य प्रवतशक, 
अध्यक्ष, सधचव याींना मिाराषर झोपडपट्टी (स.ुनन.व प.ु) अधिननयम १९७१ च े
कलम १३ (२) अन्वये हद. ५ डडसेंबर, २०१६ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस 
बजाववण्यात आली आिे. 
(३) सदर नो्ीसला अनसुरुन गिृननमाशण सींस्थेने हद.१६/०१/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये खुलासा सादर केला. परींत ु ववकासकाकडून खुलासा प्राप्त न 
झाल्यामळेु प्रस्ततु प्रकरणी मिाराषर झोपडपट्टी (स.ुनन.व प.ु) अधिननयम 
१९७१ चे कलम १३ (२) अींतगशत पढुील कायशवािी करणेबाबत झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधिकरणास ननदेश देण्यात आले आिेत. 
(४) व (५) िोय, िे खरे आिे. 
 



  5 

     अशा आशयाची गिृननमाशण सींस्थचेी ननवेदने प्राधिकरणास प्राप्त झाली 
असनू सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरणाच्या 
स्तरावर कायशवािी सरुु आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे महानगरपामलिेच्याििीने एलईडी ददिे बसविण्याच ेिाम 
विनातनविदा ददल्याबाबि 

  

(३) *  १३२४१२   श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु मिानगरपामलकेच्यावतीने वीज बचतीसाठी शिरातील सवश 
रस्त्याींवरील पथहदव्याींना एलईडी हदवे बसववण्याचा प्रकल्प मिानगरपामलकेने 
िाती घेतला िोता, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, कोणतीिी ननववदा न काढत एलईडी हदवे बसववण्याचे काम 
परस्पर ्ा्ा प्रोजके्् या कीं पनीस देण्यात आले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाची ननववदा प्रक्रक्रया, ठेकेदार कीं पन्याींना देण्यात 
आलेले कायाशदेश, खाजगी बँकेत ननिी जमा करणे या सवाांची चौकशी मखु्य 
लेखापरीक्षकामाफश त करण्याचे आदेश आयकु्त, मिानगरपामलका याींनी हदल े
िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अिवालावरून सदर प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
आधथशक गरैव्यविार व प्रशासकीय अननयममतता आढळून आली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या कीं पनीला उवशररत कामास प्रनतबींि करण्याबाबत व वीज 
बचतीप्रमाणे ववजेचा मोबदला कीं पनीला हदला आिे तो वसलू करण्याकररता 
आदेश देण्याबाबत कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(६) असल्यास, सदर ्ा्ा प्रोजेक्् या कीं पनीला ननयममत ननववदा न काढता 
थे् काम देणाऱ्या सींबींधित दोर्ी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. 
(२) • एलईडी हदवे बसववण्याच्या प्रकल्पासाठी मिापामलकेने सन २०१६ मध्ये 
ननववदा प्रमसध्द करून हद.०९.०९.२०१६ रोजी मे.्ा्ा प्रोजेक्् मल. याींना 
कायाशदेश देण्यात आले आिेत.    
(३) िे खरे आिे. 
(४) • मखु्यलेखापररक्षक, पणेु मिानगरपामलका याींचमेाफश त सींपणूश कामाच े
लेखापररक्षण करण्यात आले असनू त्याचा अिवाल हद.२१.०८.२०१८ रोजी 
आयकु्ताींना प्राप्त झाला आिे.  
• सदर अिवालामध्ये एलईडी प्रकल्पाच्या ननववदा प्रक्रीयेच्या कायशपध्दतीबाबत 
तसेच अन्य बाबीींवर आक्षेप घेण्यात आलेले आिेत.     
(५) • याबाबत पणेु मिानगरपामलकेमाफश त कोणतीिी कारवाई करण्यात 
आलेली नािी. 
• कीं पनीकडून ननववदेप्रमाणे आवश्यक एलईडीची खरेदी करण्यात आली असनू 
त्यानसुार त्याींना मोबदला देण्यात येत आिे.  
• त्यामळेु कीं पनीकडून मोबदल्याची वसलूी करण्याची तसेच कीं पनीला उवशररत 
कामात प्रनतबींि करण्याची आवश्यकता नसल्याचे आयकु्त, पणेु 
मिानगरपामलका याींनी कळववले आिे.   
(६) • या प्रकरणी कॉलजे ऑफ इींस्जननअरीींग, पणेु याींचेमाफश त थडश पा्ी 
ऑडी् करण्यात येत असनू तपासणी अिवाल अद्याप प्रलींबबत आिे.  
• पणेु मिानगरपामलकेच्या एलईडी प्रकल्पाच्या सींपणूश प्रक्रीयेची सखोल 
चौकशी ववभागीय आयकु्त, पणेु ववभाग, पणेु याींचमेाफश त करण्यात येत 
आिे.  
• तसेच मखु्यलेखापररक्षक, पणेु मिानगरपामलका याींनी घेतलेल्या 
आक्षेपाबाबतचा अिवाल ववभागीय आयकु्त, पणेु ववभाग, पणेु याींना 
चौकशीकरीता उपलब्ि करून देण्याबाबत पणेु मिानगरपामलकेस कळववण्यात 
आले आिे.  
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
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साांगली येथील चौगुले मॅटनीटी रुग्णालयामध्ये बेिायदा गभिपाि 
िेल्याप्रिरणी डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(४) *  १२७७४७   श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षिण), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सतुनल 
मशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :   सन्माननीय साििजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली शिरातील गणेशनगरमिील चौगलेु मॅ्ननश् ी व सस्जशकल 
रुग्णालयामध्ये महिलाींचा बेकायदा गभशपात करून भ्रणूाींची ित्या केल्याची 
घ्ना मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे 
खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, पोलीसाींनी ्ाकलेल्या िाडीत २५ महिलाींचा गभशपात केल्याच े
ननदशशनास आले असनु डॉ. रुपाली आणण डॉ. ववजयकुमार चौगलेु याींच्यावर 
गनु्िा दाखल करण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयावर साींगली मिानगरपामलकेच्या वदै्यकीय 
आरोग् य अधिका-याींच् या पथकाने कारवाई करुन कालबाय य धर्िे व 
गभशपातासाठी वापरण् यात येणारे १५ क्रक् ताब् यात घेतल्याच े हदनाींक १५ 
सप् ्ेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सदर प्रकरणातील 
सींबींिीत सवश दोर्ीींवर अद्यापपयांत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िोय, िे खरे आिे.  
     मिानगरपामलकेच े वदै्यक्रकय आरोग्य पथकाने केलेल्या कारवाईमध्ये 
धर्िे, गोळयाींचे ररकामे स्रीप्स व बॉक्स तसेच गभशपातासाठी वापरण्यात 
येणारे की् आढळून आले त ेपोलीसाींकड ेजमा केले आिे.        
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(४) साींगली शिर पोलीस ठाणे येथे सवश सींबींधित डॉक््राींच्या ववरुध्द 
वदै्यक्रकय गभशपात अधिननयम १९७१ व २००२ च्या कलम ४ (ब) आणण 
कलम ५ (३) (४) अन्वये गनु्िा दाखल करण्यात आला असनू शासन सेवेतील 
वदै्यक्रकय अधिकाऱ्याववरुध्द ननयमानसुार कायशवािी करण्यात येत आिे. 
प्रकरण पोलीस यींत्रणेकड ेतपासािीन असनू सींबींधित डॉक््राींना न्यायालयीन 
कोठडीचे आदेश को्ाशने हदले  आिेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

मुांबई िसेच रायगड येथील औद्योधगि िसाहिीांमध्ये आग  
लागण्याच्या घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबि 

(५) *  १२७०३०   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अममि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.सरेुश 
लाड (िजिि), श्री.सभुार् उफि  पांडडिशठे पाटील (अमलबाग), श्री.शमशिाांि मश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस 
(माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमिी 
समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िा्य भरणे 
(इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप 
(अहमदनगर शहर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
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श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे) :  सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) मुींबईतील मािूल, मशवडी आणण वडाळा येथील ररफायनरी, तलेकीं पन्या 
तसेच रासायननक कीं पन्यामळेु िा ववभाग िोकादायक झाला आिे तसेच 
रायगडमिील रसायनी धद्योधगक पट्टा िा रासायननक कारखान्याींमळेु 
अनतशय स्फो्क झाला असनू या हठकाणी अनेक अपघात घडत असल्याची 
बाब मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, रायगड स्जल्य यातील मिाड एमआयडीसी धद्योधगक 
वसाितीमध्ये हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मसक्वें् 
सायींह्क्रफक मल. या केममकल कीं पनीमध्ये रासायननक स्फो् िोवनू ४ 
कामगार गींभीर जखमी झाले असनू मिाड एम.आय.डी.सी. धद्योधगक 
वसाितीमध्ये सन २०१५ पासनू त ेअद्यापपयांत झालेल्या स्फो्ाच्या व आग 
लागण्याच्या घ्नाींमळेु समुारे ५० कामगाराींना जीव गमवावा लागल्याच े
ननदशशनास आले असनू सदर धद्योधगक क्षते्रामध्ये आग लागण्याच्या 
घ्नाींमध्ये सातत्याने वाढ िोत असल्यामळेु तथेील सरुक्षक्षततचेा प्रश्न ननमाशण 
झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, खोपोली (स्ज.रायगड) धद्योधगक क्षते्रातील मे.वप्रममयर कीं पनी या 
तलेाच्या कीं पनीला हदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लागलेल्या 
आगीत मोठे नकुसान झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, धद्योधगक ववभागातील कामगाराींची सरुक्षा, त्याींचे आरोग्य 
आणण कारखान्याींची सरुक्षा याकड े राज्याच्या धद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयाचे दलुशक्ष िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीचे ननषकर्श 
काय आिेत व तद्नसुार धद्योधगक क्षते्रात काम करणाऱ्या कामगाराींची 
सरुक्षा व आरोग्य िोक्यात येऊ नये म्िणून शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली तसेच स्फो्ातील कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक मदत ममळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िे खरे नािी. 
     तथावप, मुींबईतील मािूल येथील एका कारखान्यात िायड्रोकाबशन 
प्लाीं्मध्ये हदनाींक ०८/०८/२०१८ रोजी इफ्ल्युी्ं  कुलरमिील दाबयकु्त 
अनतज्वालाग्रिी वायचुी गळती झाल्याने सदर वाय ुवातावरणात ममसळला व  
त्याचा स्फो् िोऊन आग लागली. परींत,ु सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान  रायगड स्जल्य यातील रसायनी धद्योधगक पट्टयात  कोणत्यािी 
स्फो्ाची घ्ना घडलेली नािी.      
(२) हदनाींक २/९/२०१८ रोजी मसक्वें् साींय्ीक्रफक मल., एमआयडीसी, मिाड या 
कारखान्यात रासायननक स्फो् झालेला नसनू सेंरीफ्यजु ववभागातील 
पाईपलाईन बदलण्याचे काम चाल ू असताना आग लागण्याची घ्ना घडली 
आिे. िी आग लगेच आपोआप ववझली. सदर घ्नेत चार कामगारास 
क्रकरकोळ भाजण्याच्या जखमा झाल्या. सवश कामगार उपचारानींतर कामावर 
िजर झाल ेआिेत.  सवश कामगाराींना कोणत्यािी स्वरुपाचे अपींगत्व आलेले 
नािी. 
     सन २०१५ पासनू मिाड धद्योधगक क्षेत्रात स्फो् व आगीच्या 
घ्नाींमध्ये एकािी कामगाराचा मतृ्य ूझालेला नािी.  
     सन  जानेवारी २०१५ त े ऑक््ोंबर-२०१८ पयांत आगीच्या ०५ व 
स्फो्ाची ०१ घ्ना घडलेली आिे. 
(३) हद. ०८/४/२०१८ रोजी खालापरू तालकु्यातील (स्ज.रायगड) ढेकू, 
धद्येाधगक वसाितीतील वप्रममयर पेरोकेम या आस्थापनेला  आग लागली 
िोती,  िे खरे आिे 
(४) धद्योधगक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगाराींची सरुक्षा व आरोग्य 
िोक्यात येव ू नये म्िणून धद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयाव्दारे 
कें हिय ननररक्षण प्रणाली माफश त नोंदणीकृत रासायननक कारखान्याींचे 
प्रािान्याने ननररक्षण केल े जात.े ननररक्षणावळेी आढळलेल्या भींगाबाबत 
कायदेशीर कारवाई केली जात े व त्रृ् ीींची पतुशता करण्याच्या सचूना हदल्या 
जातात. अनतिोकादायक कारखान्यामध्ये ननयममतपणे रींगीत तामलम ( Mock 
Drill) घेऊन दघुश् ना िाताळण्याच े सराव केले जातात. अशा घ्ना 
्ाळण्यासाठी मिाराषर सरुक्षा लेखा पररक्षण ननयम-२०१४ नसुार, रासायननक 
व अनतिोकादायक कारखान्याींचे शासन मान्यता प्राप्त सरुक्षा लेखा 
पररक्षकाकडून (Safety Auditor) सरुक्षा लेखा पररक्षण करुन घेण्यात येत.े 
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(५) िोय, धद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफश त चौकशी करण्यात 
आली आिे. 
अ) मसक्वें् सायी्ं ीफीक मलमम्ेड, मिाड - 
     या कारखान्यातील आग सौम्य स्वरुपाची िोती. िी आग कोणतीिी 
अस्ग्नशमन यींत्रणा न वापरता लगेच ववझली.  िी आग एमएस प्ले् वर 
धचक्लेले रसायनाचे अवमशष् साफ न करता Gas Cutting करताना आग 
लागली, यामळेु भोगव्ादाराववरुद्ध कारखाने अधिननयम, १९४८ चे कलम ७ A 
(२) (a) चा भींग आढळला आिे व त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येत 
आिे.  
     सवश कामगाराींच्या दवाखान्याचा व धर्िोपचाराचा एकुण खचश रु. 
१,३०,५००/- इतका व्यवस्थापनाने केला आिे व जखमी कामगाराींना कोणतिेी 
अपींगत्व आलेले नािी. त्यामळेु नकुसान भरपाई  व सानगु्रि अनदुान देण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नािी. 
आ) वप्रममयर पेरोकेम, खालापरू - 
     या आस्थापनेत वापरलेले, काळे झाललेे वींगण तले (Lubricating Oil) 
स्वच्छ करुन डाींबर ममश्रण तयार केले जात.े या आस्थापनेत २० पेक्षा कमी 
कामगार असल्यामळेु कारखाने अधिननयम, १९४८ च्या तरतदुी लाग ू िोत 
नािीत. पोमलसाींनी सदर प्रकरणी अकस्मात अग्नी रस्जस््र नीं.०५/२०१८, 
हदनाींक-१०/०४/२०१८ अशी नोंद घेतलेली  आिे. 
इ) मे.भारत पेरोमलयम कापोरेशन मलमम्ेड,चेंबरू, मुींबई- सदर कारखान्यातील 
इफ्ल्युी्ं  कुलरमिून दाबयकु्त अनतज्वालाग्रिी वायचुी गळती झाल्याने सदर 
ममश्रणाचा  स्फो् िोऊन आग लागली . 
     सदर जखमी कामगाराींच्या उपचाराचा सींपणूश खचश कारखाने 
व्यवस्थापनाने केलेला आिे. त्याींना कोणतिेी अपींगत्व आलेले नािी.  त्यामळेु 
नकुसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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शासिीय पदभरिीिररिा महापररिा पोटिलद्िारे पररिा घेण्याचा 

शासनाचा तनणिय रद्द िरण्याच्या मागणीबाबि 
  

(६) *  १२७८९१   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर), श्री.अजजि पिार (बारामिी) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासकीय सेवेतील ररक्त पदावर मशफारस करण्यासाठी माहिती 
व तींत्रज्ञान (आय्ी) ववभागाने ऑनलाईन पररक्षा घेण्यासाठी ‘मिापररक्षा’ 
पो श्ल सरुु केले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, मिापररक्षा पो श्लव्दारे िोणाऱ्या पररक्षा सलग दोन क्रकीं वा तीन 
हदवस मशफ््मध्ये चालत असल्याने, पहिल्या मशफ््च्या प्रश्न पबत्रकेतील 
प्रश्न, त्याींची माींडणी, प्रश्न ववचारण्याची पध्दत, अ्यासक्रमातील ठराववक 
भागावर ववचारण्यात आलेले प्रश्न, िे पेपर झाल्यानींतर कािी तासातच सोशल 
ममडीयावर व्िायरल िोतात, तसेच या पो श्लचे कीं त्रा् मध्य प्रदेशातील 
व्यवसानयक पररक्षा मींडळाच्या (व्यापमीं) पररक्षा घेणाऱ्या यएूस्ी ग्लोबल या 
आय्ी कीं पनीला देण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर यएुस्ी ग्लोबल कीं पनीवर इतर ववभागाींकडील परीक्षा 
घेताना झालेल्या गरैव्यविाराप्रकरणी कारवाई करण्यात आली िोती, िी बाब 
दलुशक्षक्षत करुन या कीं पनीस िे काम देण्यात आले असल्यामळेु राज्यात मिा 
ई परीक्षा पो श्लसाठी सेवा परुवठादार नेमताना गरैव्यविार झाल्याची तक्रार 
मा. लोकप्रनतननिीींनी मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी सरकारी नोकर भरती सदोर् पो श्लच्या आिारे, 
मध्यप्रदेश प्रमाणे मिाराषरात आगामी ७२ िजार पदाींच्या भरतीमध्ये घो्ाळा 
िोण्याच्या मभतीने, कमशचाऱ्याींची भरती मिापररक्षा पो श्लव्दारे करण्यात येऊ 
नये याकररता भारतीय ववद्याथी मोचाश आींदोलकाींनी हदनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास नामशक येथ े आींदोलन केले तसेच हदनाींक ५ 
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ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास स्पिाश पररक्षा ववद्याथी कृती 
सममतीने स्जल्िाधिकारी कोल्िापरू याींच्या कायाशलयावर मोचाश काढला, िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी मिा व्यापम घो्ाळा िोण्याची शक्यता लक्षात घेता 
मिापररक्षा पो श्लद्वारे घेण्यात येणाऱ्या पररक्षाींमध्ये गरैप्रकार िोत असल्याच े
पररक्षाथींच्या तक्रारी आिेत, मिापररक्षा पो श्लद्वारे शासकीय पदभरती कररता 
पररक्षा घेण्याचा शासनाने घेतलेला ननणशय रद्द करण्याची मागणी मा.ववरोिी 
पक्षनेता वविानसभा याींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े २९ ऑगस््, २०१८ रोजी 
केली आिे, त्यावर शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) असल्यास, मिापररक्षा पो श्लद्वारे घेण्यात आलले्या पररक्षेत गरैप्रकार 
झाल्याबाबतच्या तक्रारीसि या सींपणुश प्रकरणाची  चौकशी करण्यात आली 
आिे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसुार मिापो श्लकडून घेतल्या 
जाणाऱ्या परीक्षा रद्द करून मिाराषर लोकसेवा आयोगामाफश त घेण्याबाबत 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) व (३) मिापरीक्षा पो श्ल ववकसीत करण्याकरीता वविीत पद्धतीने हदनाींक 
२ मे २०१७ रोजी ननववदा काढण्यात येवनू ताींबत्रक आणण आधथशक 
मलु्यमापनानींतर यएुस्ी ग्लोबल या सींस्थेची ननवड करण्यात आली आिे. 
यासींदभाशत मा.लोकप्रनतननिीींकडून तक्रार प्राप्त झाली आिे.  
(४) िोय, मिापररक्षा पो श्ल रद्द करण्याबाबत भारतीय ववदयाथी मोचाश याींच्या 
वतीने हदनाींक. २१ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी व हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
मशक्षण वाचवा नागरी कृती सममती व कोल्िापरू स्जल्ियामिील स्पिाश पररक्षा 
ववदयाथी याींचेवतीने ननवेदने देण्यात आली आिेत. 
(५)  मिापररक्षा पो श्लव्दारे घेण्यात येणाऱ्या पररक्षाींबाबत पररक्षाथींच्या तक्रारी 
प्राप्त झालेल्या आिेत. तसेच यासींदभाशत मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा 
याींचे पत्र प्राप्त झाल े असनू सदर पत्रामध्ये उपस्स्थत केलेल्या मदु्याींच्या 
अनरु्गाींने तपासणी व योग्य ती कायशवािी करण्यात येत आिे. 
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(६) सदर पत्रामध्ये उपस्स्थत केलेल्या मदु्याींच्या अनरु्गाींने मिापररक्षा 
पध्दतीचे ववश्लेक्षण करून प्राप्त सचूनाींच्या अनरु्ींगाने कायशवािीचा तपमशलवार 
अिवाल तयार करण्यात येत आिे. तसेच मिापरीक्षा पो श्लचे ताींबत्रक परीक्षण 
त्रयस्थ सींस्थेमाफश त करण्यात येत आिे. अिवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यामिील 
ननषकर्ाशनसुार पढुील कायशवािी करण्यात येईल. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील िृर्ी विद्यापीठाच्या  
बसला आांबेनळी घाटाि झालेला अपघाि 

  

(७) *  १२६४९९   श्री.सांजय पोिनीस (िमलना), श्री.अममि विलासराि 
देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), प्रा.िर्ाि गायििाड 
(धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि 
िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजिि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि 
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चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.सभुार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाप सरनाईि 
(ओिळा माजजिडा), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षिण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.विश्िजजि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.आमसफ 
शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सतुनल 
प्रभ ू(ददांडोशी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.धैयिशील पाटील (पणे), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमि), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलादपरू-मिाबळेश्वर मागाशवर आींबेनळी घा् (स्ज.सातारा) येथे हदनाींक 
२८ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) येथील 
डॉ.बाळासािेब सावींत कोकण कृर्ी ववद्यापीठाच्या अधिकारी/कमशचाऱ्याींना 
मिाबळेश्वर येथे सिलीला घेऊन जाणारी बस ६०० फू् खोल दरीत कोसळून 
झालेल्या अपघातात ३३ कमशचारी व चालक ठार झाले व केवळ एक 
अधिकारी बचावला, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, पररविन ववभागाने चौकशी करून चौकशीचा अिवाल हदनाींक 
१४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास राज्य शासनास सादर केला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरील घ्नेनींतर राज्यातील घा् येथील अरुींद आणण 
ननमळुत्या रस्त्याच्या सींरक्षण मभींतीचा प्रश्न प्रकर्ाशने समोर आला असनू 
सदरिू अपघात स्थळ पररसरात लोखींडी खाींब व पट्टय्ा उभारण्यासाठी तरतदू 
झालेली असतानािी ठेकेदाराच्या बेजबाबदार व ननषकाळजीपणामळेु लोखींडी 
खाींब व पट्टय्ा लावण्यात आलेल्या नव्ित्या, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, आींबेनळी अपघातात नािक मतृ्यमूखुी पडलेल्या मतृाींच्या 
नातवेाईकाींनी, अपघातामध्ये बचावलेल्या श्री. प्रकाश सावींत देसाई याींच्यावर 
कठोर कारवाई व्िावी, अशी मागणी करत हदनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास सवशपक्षीय मोचाश काढला िोता, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या अपघाताची सखोल चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
चौकशीच ेननषकर्श काय आिेत व तद्नसुार सदर घ्नेस जबाबदार असणाऱ्या 
ववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) तसेच सदर अपघातात मतृ पावलेल्या कमशचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक 
मदत देण्याबाबत व कु्ुींबातील एका व्यक्तीला अनकुीं पा तत्त्वावर सरकारी 
नोकरी देण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर अपघातामध्ये बसमिील एकूण ३० प्रवासी 
मयत झाले असनू एक प्रवासी बचावला आिे. 
(२) या घ्नेचा प्राथममक अिवाल पररविन आयकु्त मिाराषर राज्य याींनी 
शासनास (पररविन ववभागास) हदनाींक ६.९.२०१८ रोजी सादर केला आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
     प्रश्नामिील अपघाताच्या हठकाणी रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाची रुीं दी 
५.५० मी्र आणण दोन्िी बाजूच्या साईडप््ीसि रस्त्याची रुीं दी १०.५० मी्र 
इतकी आिे.   
     या ववभागातील इतर घा्ाींमिील रस्त्याींची डाींबरी पषृठभागाची रुीं दी 
५.५० मी्र व दोन्िी बाजूच्या साईडप््ीसि रस्त्याची रुीं दी समुारे ८.०० 
मी्र त े १२.०० मी्र दरम्यान आिे. अपघात घडलेल्या हठकाणी ३०० 
मी्रचा रस्ता सरळ आिे.  अपघाताच्या पढेु व मागे वळणाींवर कॅ्रश बॅररअसश, 
सचूनाफलक लावण्याींत आलेले आिेत. 
(४) हदनाींक २९.०८.२०१८ रोजी रत्नाधगरी स्जल्ियातील लोकप्रनतननिी, 
दघुश् नेत मतृ्यमुखुी पडलेल्याींचे नातवेाईक व समुारे १५० त े २०० गाींवकरी 
याींनी दघुश् नेतनू बचावलेले श्री.प्रकाश सावींत देसाई याींचेवर कोंकण कृर्ी 
ववद्यापीठाकडून कारवाई का करण्याींत आली नािी याचा जाब 
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ववचारण्याकरीता व त्याींना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे या 
मागणीकरीता ननबींिक, कोंकण कृर्ी ववद्यापीठ याींना ननवेदन हदलेले आिे. 
(५) याप्रकरणी अपघात रस्ज. क्र. ५२/२०१८ प्रमाणे पोलादपरू पोलीस ठाणे 
(स्ज.रायगड) येथे दाखल असनू पढुील कायशवािी पोलादपरू पोलीस ठाणे 
याींचेमाफश त चाल ूआिे. 
     त्याचप्रमाणे, मिसलु व वन ववभाग (मदत व पनुशवसन) याींचे हदनाींक 
७.९.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती नेमण्यात आली आिे. सदर अपघाताच्या 
घ्नेची चौकशी सममतीकडुन सरुु आिे. 
(६) अपघातग्रस्त हदवींगत कमशचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना पींतप्रिान सिाय्यता 
ननिीतनू प्रत्येकी रु. दोन लाख (एकूण रु. ६० लाख) आणण मखु्यमींत्री 
सिाय्यता ननिीतनू प्रत्येकी रु. ४ लाख (एकूण रु. १.२० को्ी) असे एकूण 
प्रत्येकी रु. ६ लाख अदा करण्याींत आलेले आिेत. 
     याव्यनतररक्त अपघातग्रस्त हदवींगत कमशचाऱ्याींच्या पात्र कु्ुींबबयाींना 
खास बाब म्िणून ग् "क" व ग् "ड" मिील ररक्त पदाींवर अनकुीं पा 
कारणास्तव नेमणूक ममळणेबाबतचा प्रस्ताव कोंकण कृर्ी ववद्यापीठाकडून 
शासनाच्या कृर्ी ववभागास प्राप्त झालेला आिे. त्याअनसुरुन  पढुील 
कायशवािी चाल ूआिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शहर पोमलस स्टेशन बुलढाणा येथे िक्रार नोंदविण्यास गेलेल्या 
नागररिाांना मारहाण िेल्याबाबि 

  

(८) *  १२८१९३   श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिर पोमलस स््ेशन बलुढाणा येथ ेअपघातात मतृ्य ूझालेल्या बालकाच्या 
मतृ्यसू जबाबदार व्यक्तीींववरोिात तक्रार दाखल करण्यासाठी तसेच पोलीस 
कमशचाऱ्याींकडून िॉ्ेल व्यवसानयक व कामगार याींना मारिाण झाल्याची तक्रार 
दाखल करण्यासाठी गेलेल्या नागररकाींना ठाणेदार, पोलीस उपननरीक्षक व 
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कमशचारी याींनी अमानरु् मारिाण केल्याची बाब हदनाींक १४ जून, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशशनास आली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, िॉ्ेल व्यावसानयक, कामगार याींना ठाणेदार पोलीस 
उपननरीक्षक व कमशचाऱ्याींनी अमानरु् मारिाण केल्याची तक्रार देखील हदनाींक 
१४ जून, २०१८ रोजी वा त्या समुारास शिर पोमलस स््ेशन बलुढाणा येथ े
दाखल असनू तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सींबींधितावर कोणतीिी कारवाई झालेली 
नसल्याची बाब हदनाींक १ ऑगस्् २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास 
आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व तद्नसुार पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल 
करण्यासाठी गेलेल्या ननरपराि नागररकाींना अमानरु् मारिाण करणाऱ्या 
ठाणेदार, पोलीस उपननरीक्षक व कमशचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) श्री. शखे सादीक शखे नदीम याींच्या मलुास हदनाींक १४/०६/२०१८ रोजी 
रस्त्याच्या कडलेा उभा असताना मो्रसायकलने िडक हदली. त्यामळेु जखमी 
मलुाला उपचारासाठी भव्े िॉस्पी्ल येथ े दाखल करण्यात आले असता, 
उपचारादरम्यान त्या मलुाचा मतृ्य ूझाला. त्यामळेु मतृकाच्या कु्ूींबबयाींनी व 
अन्य १५० त े२०० लोकाींनी डॉ.भव्े याींचे दवाखान्याबािेर बेकायदेशीर जमाव 
जमवनू कायदा व सवु्यवस्थेची पररस्स्थती ननमाशण केली. त्यावेळी पोलीसाींनी 
जमलेल्या लोकाींना शाींततते आपआपल्या घरी जाण्यास साींधगतले. यावेळी 
जमावावर लाठीचाजश क्रकीं वा कोणास मारिाण केलेली नािी.  
     स्जल्िा दींडाधिकारी, बलुढाणा याींचे जमावबींदी आदेश लाग ूिोत.े त्यामळेु 
या घ्नेनींतर पोलीस उप ननरीक्षक िे परेोमल ींगसाठी डॉ.भव्े याींच्या 
दवाखान्याकड ेजात असताना सींगम चौकात ८-१० लोक आपसात झोंबाझोंबी 
करीत आरडाओरड करुन सावशजननक शाींतता भींग करीत िोत.े त्यावेळी 
त्यातील कािी जणाींना पोलीसाींनी ताब्यात घेऊन त्याींचेववरुध्द कलम 
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११०/११७, म.पो.का. प्रमाणे क्रकरकोळ स्वरुपाची कारवाई केली आिे. 
     वास्तववक पािता या घ्नेनसुार सींबींधित इसमाींववरुध्द कलम १६० 
भा.द.वव. नसुार गनु्िा नोंद करुन कारवाई करणे आवश्यक िोत.े परींत ु
ननयमाप्रमाणे कारवाई न केल्याने याबाबत केलेल्या चौकशीत कतशव्यात कसरुी 
केल्याच ेननषपन्न झाल्याने पोलीस ननरीक्षक, पोलीस उपननरीक्षक, पोलीस िेड 
कॉन्स््ेबल व पोलीस नाईक याींचवेवरुध्द कारवाई करण्यात आलेली आिे. 
ठाणेदार पोलीस ननरीक्षक याींचेवर दोन वर् े वेतनवाढ रोखणेबाबतचा कसरुी 
अिवाल पोलीस उप मिाननरीक्षक, अमरावती पररक्षेत्र, अमरावती याींना सादर 
करण्यात आला आिे. तसचे पोलीस उपननरीक्षक याींची बदली धरींगाबाद 
पररक्षेत्र येथ ेझाल्याने त्याींना बलुढाणा स्जल्य यातनू कायशमकु्त करण्यात आले 
आिे. त्याींच्या कसरूी सींदभाशत मशस्तभींग ववर्यक कायशवािी करण्यासाठी 
सींबींधित घ्कप्रमखुाींना अिवाल सादर करण्यात आला आिे. त्याचप्रमाणे 
कसरुदार पोलीस िेड कॉन्स््ेबल व पोलीस नाईक याींना पढुील देय वावर्शक 
वेतनवाढ दोन वर् ेरोखण्याची मशक्षा देण्यात आली आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र इमारि ि इिर बाांधिाम िामगार िल्याण मांडळाने माहे 
नोव्हेंबर २०१७ िे जानेिारी २०१८ या िालािधीि िेलेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  १२६९१७   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयदत्ि 
िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी) :  सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मिाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याण मींडळाने मािे 
नोव्िेंबर, २०१७ त ेजानेवारी, २०१८ या कालाविीत बाींिकाम कामगाराींकरीता 
अत्यावश्यक सींच परुववणे, सरुक्षा सींच परुववणे, मध्यान्ि भोजन योजना 
ननववदा आणण सव्िे ऑफ कन्स्रक्शन वकश सश, मुींबई येथे अद्ययावत कायाशलय 
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व राज्यात ३५ हठकाणी कायाशलय बाींिकामासाठी को्ी रुपयाींच्या ननववदा 
काढल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी क्रकती ननववदा प्राप्त झाल्या आिेत त्यापकैी 
कोणकोणत्या ननववदा स्स्वकारण्यात आल्या आिेत, 
(३) असल्यास, सरुक्षा आणण अत्यावश्यक सींच खरेदी करण्यासाठी एका 
सममतीची स्थापना करण्यात आली असनू या सममतीला ननववदा / खरेदीच े
सवाशधिकार असताना या सममतीकड े ननववदा मींजूरीसाठी न पाठववता इतर 
कीं पन्याींना ननववदा देण्यात आलेल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या सवश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसूार पढेु कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
     मिाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाद्वारे 
नोंदीत बाींिकाम कामगाराींना सरुक्षा सींच परुववणे, अत्यावश्यक सींच परुववणे, 
एकास्त्मक सींगणकीय प्रणाली, सवुविा कें ि स्थापन करणे व मध्यान्ि भोजन 
योजना (ववभागननिाय ०३ ननववदा) अशा एकूण ०७ ई-ननववदा हदनाींक 
२८.११.२०१६ त े हदनाींक २०.६.२०१८ या कालाविीत शासनाच्या ई-ननववदा 
पो श्लवर प्रमसध्द करण्यात आल्या आिेत. 
(२) अ.क्र. ई-ननववदा प्राप्त 

ननववदा 
स्वीकृत ननववदा 

 १ सरुक्षा सींच ०४ मे.इींडो अलाईड फूडस 
प्रा.मल.याींची ननववदा स्वीकृत 
करण्यात आली 

 २ अत्यावश्यक सींच ०४ मे.गनुनना कममशशयल 
प्रा.मल.याींची ननववदा स्स्वकृत 
करण्यात आली. 

 ३ एकास्त्मक 
सींगणकीय प्रणाली 

०३ अद्याप ननववदा स्वीकृत केली 
नािी. 
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 ४ कामगार सवुविा 
कें ि 

०४ सवश ननववदा ताींबत्रक छाननीत 
अपात्र. फेर ननववदा मागववणे 
प्रस्ताववत आिे. 
 

 ५ मध्यान्ि भोजन 
योजना (३ 
ननववदा) 

०४ 
(प्रत्येकी) 

 

ननववदाींची ताींबत्रक छाननी 
प्रगतीपथावर आिे. 

(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

गिांडी िामगार िल्याणिारी मांडळािील दलालाांच्या िाढत्या 
हस्ििेपामुळे िामगार लाभापासून िांधचि राहि असल्याबाबि 

  

(१०) *  १३२३२८   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गवींडी कामगार कल्याणकारी मींडळातील दलालाींच्या वाढत्या िस्तक्षेपामळेु 
खरे कामगार लाभापासनू वींधचत राित असनू दलालाींना आवर घालण्याच्या 
मागणीच ेननवेदन गवींडी बाींिकाम कामगार मजदरू यनुनयनच्या मस ींदी (रेल्वे), 
स्ज.विाश शाखेच्या पदाधिका-याींनी नागपरू येथे कामगार आयकु्ताींची भे् घेऊन 
हदल्याच ेमािे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवदेनावर शासनाने कोणता ननणशय घेतला आिे, 
(३) असल्यास, ननणशयाच ेथोडक्यात स्वरूप काय आिे व तद्नसुार शासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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



  22 

राज्यािील ठेिीदाराांची आधथिि फसिणुि िेलेल्या खटल्याांच े
जलदगिीने तनिाल लािण्यासाठी अतिररक्ि  

न्यायालयाांची तनममििी िरण्याबाबि 
  

(११) *  १२७१४५   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िजारो ठेवीदाराींची आधथशक फसवणुक करुन गुींतवणुक 
कीं पन्याींनी समुारे ५० िजार को्ी रुपयाींचे आधथशक गरैव्यविार केल े
असल्यामळेु सदर ख्ल्याींचा जलदगतीने ननप्ारा करुन सवशसामान्य 
गुींतवणुकदाराींना त्याींच ेपसेै परत ममळवनू देण्यासाठी अनतररक्त न्यायालयाींची 
ननममशती करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री व प्रिान सधचव, 
वविी व न्याय याींचेकड ेमािे जुल,ै २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यामध्ये वा 
त्या दरम्यान तसेच वारींवार केलेली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सवशसामान्य गुींतवणकुदाराींना न्याय ममळवनू 
देण्यासाठी अनतररक्त न्यायालयाींची ननममशती करण्यासींदभाशत कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. राज्यातील िजारो ठेवीदाराींची 
आधथशक फ़सवणूकीबाबतच े दावे जलदगतीने सोडववण्यासाठी अनतररक्त 
न्यायालयाींची ननममशती करण्याची मागणी मा.श्री.सींजय केळकर, वव.स.स.याींनी 
मा.मखु्यमींत्री मिोदय याींचेकड ेकेली आिे. 
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(२) एखादे प्रकरण/ख्ला प्रकरणी अनतररक्त न्यायालयाची ननममशती करण्याच े
अधिकार मा.उच्च न्यायालयास आिेत. तसेच, भारतीय सींवविानाच्या 
अनचु्छेद २३५ नसुार दयु्यम न्यायालयाींवर मा.उच्च न्यायालयाच े ननयींत्रण 
असल्यामळेु मा.श्री. सींजय केळकर, वव.स.स. याींचा प्रस्ताव मा.उच्च 
न्यायालयाच्या अमभप्रायाथश पाठववण्यात आला आिे. अमभप्राय अप्राप्त आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

चेंबूर (मुांबई उपनगर) पररसरािील माहूल यादठिाणी असलेल्या 
एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. ररफायनरी ि रासायतनि  

िारखान्यामुळे पररसरािील िािािरण प्रदवूर्ि होि असल्याबाबि 
  

(१२) *  १२६४५१   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.अब ू आजमी (मानखदूि मशिाजीनगर), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूि), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ 
(बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील चेंबरू पररसरातील मािूल या हठकाणी असलेल्या 
एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. ररफायनरी व रासायननक कारखान्यामळेु त्या 
पररसरातील वातावरण प्रदवूर्त िोऊन अनेक प्रकारची रोगराई ननमाशण िोऊन 
नागररकाींच्या जीववतास िोका ननमाशण झाला आिे. तसेच सेवा सवुविाींचा 
अभाव असल्याने त्या पररसरात स्थानयक असलेल्या नागररकाींना येथून 
स्थलाींतररत करून अन्य हठकाणी त्याींचे पनुशवसन करावे अशी मागणी घर 
बचाव घर बनाओ आींदोलन मािूल प्रकल्पग्रस्त सममतीने मा.गिृननमाशण मींत्री, 
स्थाननक आमदार याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास केली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.मुींबई उच्च न्यायालयानेिी मािूल गाव 
पररसरातील रासायननक प्रदरु्णामळेु तथेील स्थाननकाींचे अन्यत्र पनुवशसन 
करावे व नव्याने अन्य प्रकल्पग्रस्ताच ेमािूल गावात पनुवशसन िोऊ नये असा 
ननणशय नकुताच जनहित याधचकेवर हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशतील याधचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्ताींचे 
योग्य हठकाणी पनुवशसन करावे अन्यथा त्याींना शिरातील इतर कुठल्यािी 
भागात रािण्यास घरभाड े देण्यासाठी योग्य ती रक्कम परुवावी असे दोन 
पयाशयापकैी एक पयाशय ननवडून हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोजीपयांत ननणशय 
घेण्यास साींधगतले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, घर बचाव घर बनाओ आींदोलन मािूल प्रकल्पग्रस्त सममतीने 
देलेल्या मागणी ननवेदनाच्या व मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) “घर बचाव घर बनाओ आींदोलन” याींचे हदनाींक 
३०.१०.२०१८ रोजीचे ननवेदन मा. राज्यमींत्री, गिृननमाशण याींना सादर करण्यात 
आले िे खरे आिे. 
(२) सदरचे प्रकरण न्यायप्रववषठ असनू याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने 
अद्याप असा ननणशय हदला नािी.  
(३) व (४) तानसा पाईपलाईनच्या पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना तात्परुत्या स्वरुपात 
तदथश ननवास देण्याच्या शक्यतचेी पडताळणी करण्याबाबत तसेच मािूल 
येथील वसाितीींशी सींबींधित प्रश्नाींचे ननराकरण िोईपयांत, दरमिा वाजवी 
रक्कम देण्याच्या ववकल्पाचा ववचार करण्याचे आणण त्याबाबत        
हदनाींक ०१.१०.२०१८ पयांत ननणशय घेण्याचे मा.उच्च न्यायालयाच्या       
हदनाींक ०८.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशामध्ये नमदू करण्यात आले आिे. 
   तद्नरु्ींगाने तात्परुत े तदथश सींक्रमण ननवास उपलब्ि नसल्याच े तसेच 
आधथशक मोबदला देण्याच ेप्रयोजन नसल्याचे मा. उच्च न्यायालयासमोर सादर 
करण्यात आले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबईिील जे.जे. रुग्णालयािील िसेच एल.एस.रहेजा रुग्णालयािील 
समन्ियि याांना लाचलुचपि प्रतिबांधि विभागाने लाच  

स्िीिारिाांना िेलेली अटि 
  

(१३) *  १२६८९६   श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतनल (अण्णा) 
गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील जे.जे. रुग्णालयातील शासक्रकय सममतीचा समन्वयक श्री. तरु्ार 
सावरकर आणण माहिम येथील एल.एस.रिेजा या खासगी रुग्णालयाचा 
समन्वयक श्री.सधचन साळवे याींना श्री.जमालदु्दीन खान याींच्यावरील मतू्रवप ींड 
प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रयेसाठी नािरकत प्रमाणपत्र ममळवनू देण्यासाठी लाच 
स्वीकारताींना लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने (एसीबी) हदनाींक १ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास पकडल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्यास, खाजगी रुग्णालयातील ५२९ मतू्रवप ींड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रया 
प्रकरणाींच्या आवकजावक नोंदीच जे.जे.रूग्णालयाचे समाजसेवा अधिक्षक 
श्री.तरु्ार सावरकर याींनी ठेवली नसल्याची गींभीर माहिती लाचलचुपत 
प्रनतबींिक ववभागाच्या प्राथममक चौकशीतनू ननदशशनास आली असल्यामळेु 
उक्त ५२९ प्रकरणाींची सखोल चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) तसेच, मतू्रवप ींड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रक्रयेसाठी लाच घेण्याच्या प्रकरणामध्ये 
अन्य क्रकती व्यक्तीींचा समावेश आिे याबाबतची चौकशी लाचलचुपत 
प्रनतबींिक ववभाग करणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच ेननषकर्श 
काय आिेत व तद्नसुार सींबींिीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, सर.ज.जी, रुग्णालयातील ऑगशन रान्सप्लाीं् 
कोडीनेशन तरु्ार सावरकर (समाजसेवा अधिक्षक) याने रिेजा रुग्णालय 
येथील खाजगी इसम, सधचन साळवे याच्या माफश तीने श्री. जमालउद्दीन याींच्या 
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क्रकडनीच्या ऑपरेशन करीता सर.ज.जी. रुग्णालयातील ऑगशन रान्सप्लाीं् 
कमम्ीची परवानगी ममळऊन देण्याकरीता १,५०,०००/- रुपयाची लाचेची 
मागणी करून त्यापकैी रु. ८०,०००/- इतकी रक्कम खाजगी इसमाकरवी 
स्स्वकारताना लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने ताब् यात घेतले. आरोपी 
लोकसेवक तरु्ार सावरकर आणण खाजगी इसम सधचन साळवे याींच्याववरुध्द 
ग.ुर.क्र. ३२/२०१८ कलम ७, ७(अ), १२ भ्रष्ाचार प्रनतबींि अधिननयम १९८८ 
(हद. २६.०७.२०१८ सिुारणा नसुार) अन्वये गनु्िा दाखल करण्यात आला व 
सदर गनु्ियात त्याींना हदनाींक ०१.१०.२०१८ रोजी अ्क करण्यात आली आिे. 
(२) (३), (४) व (५), प्रस्ततु गनु्ियाच्या वेळी, आरोपी लोकसेवक तरु्ार 
सावरकर, समाजसेवा अधिक्षक, अवयव प्रत्यारोपण सममती, सर.ज.जी, 
रुग्णालय, मुींबई याींच्या कायाशलयातनु मतु्रवप ींड व यकृत प्रत्यारोपण एकुण 
५३९ नस्ती ताब्यात घेण्यात आलले्या आिेत. तसेच, आरोपी लोकसेवक तरु्ार 
सावरकर याींना सींचालक वदै्यकीय मशक्षण व सींशोिन मुींबई याींनी हद. 
०४.१०.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये अ्केच्या हदनाींकापासनू ननलींबबत केल े
असनू सींपणुश प्रकरणाची सखोल चौकशी सरुू आिे. 

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

राज्यािील िाढत्या सायबर गुन्हयाांिर सिम उपाययोजना िरण्याबाबि 
  

(१४) *  १२७४२५   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षिण), अॅड.आमशर् शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सभुार् भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.सरेुश गोरे (खेड 
आळांदी), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.प्रिाप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्रीमिी माधुरी 
ममसाळ (पिििी), श्रीमिी मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि 
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शरेी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सभुार् 
साबणे (देगलरू) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु शिरातील गणेशणखींड रस्त्यावरील कॉसमॉस बँकेच्या मखु्यालयात 
असलेले ए्ीएम सव्िशर स्स्वच (सव्िशर) िॅक करुन िॅकसशनी समुारे रुपये ९४ 
को्ी ४२ लाख इतकी रक्कम भारतासि २९ देशाींमिील ए्ीएममिून 
काढल्याचा प्रकार हदनाींक १० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आला असनू याबाबतची तक्रार पणेु येथील चत:ुश्रुींगी पोलीस ठाण्यात 
करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात सायबर प्रकल्पाींतगशत सवश स्जल्य याींमध्ये अद्ययावत 
४७ सायबर पोलीस ठाणे सरुु करण्याची घोर्णा हदनाींक १६ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास करण्यात आली असनू त्यासाठी रुपये ६५० को्ीचा 
ननिी देण्याची ग्वािी देण्यात आलेली असतानािी अद्यापपयांत सायबर पोलीस 
ठाणे उभारण्यात आले नसनू सध्या पोलीसाींच्या सायबर सेल मिूनच 
सीडीआर (कॉल डड्ेल्स रेकॉडश) आणण एसडीआर (सबस्क्राईबर डड्ेल्स रेकॉडश) 
तपासणीचे काम करण्यात येत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याच अनरु्ींगाने ठाणे शिर पोलीस आयकु्तालयाींतगशत नवीन 
हदवा येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमाशण करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी मा. मखु्यमींत्री याींच्याकड े केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, नागरी सिकारी बँक असोमसएशनने नॉलेज िब उभारण्याचा 
ननणशय मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये घेतला असनू डबेब् काडश क्लोनन ींग, सायबर 
िल्ला, लेखापरीक्षणातील त्रु् ी अशा ववववि अडचणीींची देवाणघेवाण आणण 
त्यावरील उपायाींची माहिती या िबच्या माध्यमातनू बँकाींना उपलब्ि िोणार 
असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली आिे, 
(५) असल्यास, वाढत े सायबर क्राईम, एकववसाव्या शतकातील आव्िाने व 
त्यावरील उपाययोजना करण्यासाठी कें िाच्या गिृ खात्याने श्री.मिुकर गपु्ता 
या सममतीची स्थापना केली असनू अद्यापपयांत राज्यातील गिृ ववभागाने 
सदर सममतीकड ेसचुना पाठववण्याबाबत कोणतीिी कायशवािी केली नसल्याच े
ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(६) राज्यात गत वर्ी ४ िजार ३५ सायबर गनु्िे नोंदववण्यात आले असनू 
त्यापकैी १ िजार ३७ गनु्य याींचा तपास करण्यात आला, यावर्ी ४१ ्क्क्याींनी 
सायबर गनु्िे वाढले असनू सायबर गनु्य यात मुींबईत सवाशधिक गनु्य याची नोंद 
झाली असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
असनू सायबर गनु्िे रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले आिुननक प्रमशक्षण 
म्िणजे क्रक्रप््ोग्राफी, ने्वकश , फॉरेस्न्सक, मोबाईल डा्ा फॉरेस्न्सक, पेनेरेशन, 
मलनक्स ऑपरेह्ींग, फायरवाल, िॅक्रकीं ग, क्लाऊड कॉम्पहु्ींग इ. पोलीस 
दलामध्ये वाढववण्याची गरज आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(७) असल्यास, राज्यात सायबर गनु्य याींचे वाढत ेप्रमाण लक्षात घेता सायबर 
पोलीस ठाणे केव्िापासनू सरुु करण्यात येणार आिे तसेच सायबर गनु्िे 
रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली आिनुनक सवुविा उपलब्ि करून देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे.   
(२) िे खरे नािी. 
     राज्यातील सवश स्जल्िे व पोलीस आयकु्तालय मध्ये ममळून एकूण ४७ 
सायबर लॅब हदनाींक १५.०८.२०१६ पासनू सरुु करण्यात आल्या आिेत. सायबर 
गनु्य याची तात्काळ दखल घेता यावी व तपासाला गती ममळावी याकररता 
शासन अधिसचूना हदनाींक १५.११.२०१६ नसुार सवश स्जल्य यातील/ 
आयकु्तालयातील ४३ सायबर  लॅबना ‘सायबर पोलीस ठाणे ‘असे घोवर्त 
करण्यात आले आिे. यापकैी आता पयांत ३६ सायबर पोलीस ठाणे कायाशस्न्वत 
झाले आिेत. उवशररत ७ सायबर पोलीस ठाणे कायाशस्न्वत करण्याची कायशवािी 
सरुु आिे.   
तसेच वरील प्रमाणे सरुु करण्यात आलेल्या सायबर लॅब/पोलीस ठाणे याींना 
गनु्िे तपासाकररता आिनुनक यींत्रसामगु्री (सॉफ््वेअर व िाडशवेअर) परुववण्यात 
आल्या आिेत. तसेच Intellinex (CDR Analysis) या ्ुलमाफश त 
 सीडीआर/एसडीआर तपासणीचे काम केले जात.े 
(३) िोय, िे खरे आिे. 
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(४) पणेु स्जल्िा नागरी सिकारी बँक्स असोमशयनने स्जल्य यातील सवश सदस्य 
नागरी बँकाींच ेअध्यक्ष, मखु्य कायशकारी अधिकारी व माहिती तींत्रज्ञान प्रमखु 
याींची सींयकु्त सभा ऑगस्् २०१८ मध्ये आयोस्जत केली िोती. नॉलेज िब 
स्थापना करण्याची बाब पणेु स्जल्िा नागरी बँक असोमशयन याींच्या स्तरावर 
सरुु आिे. 
     सायबर िल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रिान सधचव 
(सिकार) याींच े समवेत ववशरे् पोलीस मिाननरीक्षक (सायबर) प्रिान सधचव 
(माहिती व तींत्रज्ञान) व राज्यातील सवश नागरी सिकारी बँका व सवश स्जल्िा 
मध्यवती सिकारी बँकाींच ेप्रनतननिी (प्रत्येक बँकेच ेमखु्य कायशकारी अधिकारी/ 
कायशकारी सींचालक व बँकेचे Cyber Intelligence and Security Officer 
क्रकीं वा सदर ववर्य िाताळणारे आय. ्ी. ववभागातील अधिकारी) याींची   
हदनाींक २७.९.२०१८ रोजी मा्ुींगा मुींबई येथ ेबठैक आयोस्जत करण्यात आली 
िोती. राज्यातील सवश नागरी सिकारी बँकाींना यासींदभाशत आवश्यक ती 
उपाययोजना करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आिेत. 
(५) मिुकर गपु्ता सममती िी कें ि शासनाने कें िीय गिृ ववभागाच्या सींघ्ना, 
रचना व कायशपध्दतीचा आढावा घेण्याकरीता स्थापन केली आिे.  
(६) राज्यात मािे ओक््ोबर २०१७ पयांत २६५४ सायबर गनु्िे नोंदववण्यात 
आले िोत े तर मािे सप् े्ंबर २०१८ पयांत २९४५ सायबर गनु्िे नोंदववण्यात 
आले आिेत. राज्यात मुींबईत सवाशधिक सायबर गनु्य याींची नोंद झाली आिे िे 
खरे आिे. 
     सायबर गनु्िे रोखण्याकरीता पोलीस अधिकारी व कमशचारी याींच्याकरीता 
वेळोवेळी प्रमशक्षण आयोस्जत करण्यात आले असनू यामध्ये सी डॅक या 
सींस्थेच्या माफश तीने, १३८ अधिकारी याींना  हदनाींक २१.११.२०१६ त े हदनाींक 
११.०२.२०१७ या दरम्यान प्रमशक्षण देण्यात आलेले आिे. सायबर लॅबकररता 
खरेदी करण्यात आलेल्या सायबर फॉरेस्न्सक ्ूल्स व तींत्रज्ञान याबाबतचे वेंडर 
्ूल्स रेनन ींगद्वारे दोन ्प्प्यात हद. ११.०९.२०१७ त े०७.११.२०१७ या दरम्यान 
एकूण ४९ पोलीस अधिकारी व ११ पोलीस अींमलदार याींना प्रमशक्षण देण्यात 
आलेले आिे. सतकश ता जागरूकता सप्ताि अींतगशत बॅक ऑफ इींडडया, बेलापरू, 
नवी मुींबई याींचे तफे मिाराषरातील पोलीस अधिकारी व अींमलदार याींचेकरीता 
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हदनाींक ०१.११.२०१८ व हदनाींक ०२.११.२०१८ अशी दोन हदवस कायशशाळा 
आयोस्जत करण्यात आली िोती. एकूण ४९ पोलीस अधिकारी व अींमलदार 
याींनी कायशशाळेत सिभाग घेतलेला आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

उरण (जज.रायगड) येथील जेएनपीटीने आपल्या मालिीच्या 
भाडिेत्त्िािर ददलेल्या जममनीांच ेभाड ेिां पन्याांनी थिविल्याबाबि 

  

(१५) *  १३१३३५   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.विश्िजजि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (स्ज.रायगड) येथील जेएनपी्ीने आपल्या मालकीच्या अनेक 
जममनी तले, रासायननक, मशवप ींग कीं पन्याींना व्यवसायासाठी भाडतेत्त्वावर 
हदल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मात्र यातील अनेक बड्या कीं पन्याींनी सन १९९४ पासनू 
जेएनपी्ीचे रुपये ४८४ को्ी थकववल ेआिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने िस्तक्षेप करुन सदर कीं पन्याींकडून 
जेएनपी्ीला त्याच े थकीत भाड े वसलू करुन देण्याबाबत कोणती कायशवािी 
केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िोय. 
(३) जवािरलाल नेिरु बींदर ववश्वस्त िे मोठे बींदर असनू त ेकें ि शासनाच्या 
पोत पररविन मींत्रालय, भारत सरकार याींच्या अखत्यारीत येत.े जवािरलाल 
नेिरु बींदर ववश्वस्त याींनी हदलेल्या माहितीनसुार कीं पन्याींकडून थकीत भाड े
वसलुीच्या अनरु्ींगाने जेएनपी्ीने आबिरेशन ॲन्ड कॉस्न्समलएशन कायदा, 
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१९१६ मिील कलम ३४ नसुार मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे Arbitration 
Petition दाखल केले असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िळोजा (िा.पनिेल, जज.रायगड) भागाि एन.िे.िॅसल ग्रुपच्या 
वििासिाने गुांििणूिदाराांची िेलेली फसिणूि 

  

(१६) *  १२९१५०   श्री.सभुार् उफि  पांडडिशठे पाटील (अमलबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एन.के.कॅसल ग्रपुच्यावतीने सन २०११ मध्ये एन.के.गाडशन नावाने वावींज े
गावात गॄिननमाशण प्रकल्पात सदननकेची नोंदणी करण्यासाठी गरजूींकडून ३ 
को्ी रूपये जमा करून सन २०१५ अखेरपयांत सदननकेचा ताबा देण्याच े
आश्वासन देवनूिी अद्यापपयांत गुींतवणूकदाराींना सदननकेचा ताबा ममळाला 
नसनू सदर बाींिकामिी सरुू झालेले नािी, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, एन.के.कॅसल ग्रपुच्या ववकासकाने गुींतवणूकदाराींची ३ को्ी 
रुपयाींची फसवणुक केल्याने गुींतवणूकदाराींनी वाशी पोलीस ठाण्यात ववकासक 
श्री.एन.के.भपेूशबाब,ु त्याींच्या पत्नी श्रीमती प्रीथा भपेुशबाब ुया दोघाींववरोिात 
फसवणूकीसि, मोफा कायद्यानसुार गनु्िा दाखल केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींिीत दोर्ीींववरोिात कोणती 
कारवाइश करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) असल्यास, एन.के. गाडशन गॄि प्रकल्पात सदननकेसाठी गुींतवणूक केलेल्या 
गरजूींना त्याींची भरलेली रक्कम ववनाववलींब ममळवनू देण्यासाठी शासनाने 
कोणती आवश्यक कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे. 
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     सदर प्रकरणी क्रफयाशदीच्या तक्रारीवरून २ आरोपीींववरूद्ध वाशी पोलीस 
स््ेशन येथे ग.ुर.नीं. ३५०/२०१८ भादींवव कलम ४०६, ४२०, ३४ सि मिाराषर 
मालकी िक्काच्या फ्लॅ्स (त े बाींिण्यास प्रोत्सािन देणे त्याींची ववक्री 
व्यवस्थापन व िस्ताींतरण) चे अधिननयम १९६३ कलम ३(फ) १३(१) अन्वये 
गनु्िा दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु्िा तपासावर आिे. 
(४) सदर प्रकरणी गुींतवणूकदाराींनी (Maharashtra Real Estate 
Regulatory Authority Mumbai (MAHARERA) याींचकड े तक्रार 
केल्यानींतर (MAHARERA) याींनी गुींतवणूकदाराींना त्याींच्या फ्लॅ्चा ताबा 
ममळेपयशतच्या काळातील वपडीताींना गुींतवणूक केलेल्या रक्कमेवर १०.५ ्क्के 
व्याज देण्याबाबत आदेश हदलेले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
िोल्हापूर शहराि दररोज जमा होणाऱ्या जैि िैद्यकिय िचऱ्यामुळे 

नागरीिाांच ेआरोग्य धोक्याि आल्याबाबि 
  

(१७) *  १३०८२४   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापरू दक्षिण) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्िापरू शिरात दररोज समुारे ८०० क्रकलो जैव वदै्यक्रकय कच-याची 
ववल्िेवा् लावण्यात येत असल्याने पररसरात िूर आणण दगुांिीमळेु 
नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले, चौकशीनसुार पढेु कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रात मािे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये प्रमसध्द झाली िोती, िे खरे आिे. 
(२) कोल्िापरू मिानगरपामलकेच्या अिवालानसूार वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झालेल्या 
बातमीच्या अनरु्ींगाने मिानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागाने तपासणी केली 
असता अशी बाब ननदशशनास आली नािी. 
• मिानगरपामलकेकडील कुशल अधिकारी याींच्या ननयींत्रणाखाली व मिाराषर 
प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाच े ननयम व मागशदशशक सचूनानसुार सदरचा प्रकल्प 
सद्यस्स्थतीत मिानगरपामलकेमाफश त चालववण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मुांबई इमारि दरुूस्िी ि पुनरिचना बोडाििील अधधिाऱ्याांच्या बदलीबाबि 
  

(१८) *  १३०३२७   श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय गहृतनमािण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या प्रचमलत ननयमानसुार शासकीय अधिकारी व कमशचा-याींची दर 
तीन वर्ाशनी बदली करणे अननवायश असताींना मुींबई इमारत दरुूस्ती व 
पनुरशचना बोडाशतील अधिकारी श्री क्रकशोर जगताप व श्री.अननरूध्द आबेगाींवकर 
याींची बदली करण्यात आली नसनू ववक्रोळी पवुश, कन्नमवार नगर व मलुुींड 
गव्िाण पाडा येथील सींक्रमण मशबीरातील गाळे बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे 
ववतरीत करून त्याींनी गरैव्यविार केला असल्याची तक्रार स्थाननक 
लोकप्रनतननधिनी याींनी केली िोती, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुींर्गाने शासनाने कोणती कायशवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) याप्रकरणी ममळकत व्यवस्थापक, 
श्री.क्रकशोर   जगताप याींच्याववरुध्द स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्याकडून 
तक्रार प्राप्त झाली असनू सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने उपमखु्य 
अधिकारी/सींक्रमण गाळे याींनी चौकशी पणूश करुन सधचव/प्राधिकरण याींना 
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अिवाल सादर केला आिे. सदर अिवालाच्या आिारे सधचव/प्राधिकरण याींनी 
हद.०५.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये श्री.जगताप याींची अमरावती मींडळ येथ े
बदली केली आिे. 
     श्री.अननरुध्द आबगेाींवकर याींच्याववरुध्द सींक्रमण मशबीर सींदभाशत 
कोणत्यािी तक्रारी प्राप्त झालेल्या नािीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यािील रायसेम प्रमशिण िें दे्र ि लघु औद्योधगि प्रमशिण सांस्था 

(ममनी आयटीआय) बांद िेली असल्याबाबि 
  

(१९) *  १२७०७४   श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.प्रिापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील दाररियरेर्खेालील यवुकाींना व्यवसाय 
प्रमशक्षण देऊन त्याींना आधथशकदृष्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने कें ि 
शासनाच्या सिकायाशने सरुु केलेली २७ रायसेम प्रमशक्षण कें िे व ३० लघ ु
धद्योधगक प्रमशक्षण सींस्था (ममनी आय्ीआय) बींद करण्याचा शासन ननणशय 
हदनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ग्रामववकास ववभागाने 
काढला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदरचा ननणशय घेतल्यामळेु या कें िात काम करणा-या कीं त्रा्ी 
प्रमशक्षकाींवर बेरोजगार िोण्याची वेळ आली आिे िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा ननणशय घेण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, या प्रमशक्षण कें िातील कमशचा-याींबाबत शासनाने कोणता 
ननणशय घेतला आिे, त्याचे स्वरुप काय आिे व तद्नसुार शासनाने कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     उपरोक्त शासन ननणशयास हदनाींक २४.९.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये 
स्थधगती देण्यात आली आिे. 
(३) व (४) कें ि शासनाने उपरोक्त योजना हदनाींक १.४.१९९९ पासनू बींद केली 
िोती. तथावप, सािन सामगु्री वाया जाऊ नये म्िणनू राज्य शासनाने िी 
योजना सरुु ठेवली िोती. 
• या योजनेअींतगशत देण्यात येणाऱ्या प्रमशक्षणाचा कालाविी कमी असणे, 
पाींरपाररक रेडचे प्रमशक्षण देणे, उच्च व तींत्रमशक्षण ववभागाच्या ITI कें िाींच्याच 
हठकाणी ममनी आय ्ी आय कें ि कायशरत असणे, प्रमशक्षण देणारा कमशचारी 
वगश आिुननक रेडसाठी त्या प्रमाणात प्रमशक्षक्षत नसणे, प्रमशक्षणाथी कमी 
असणे यामळेु उपरोक्त हदनाींक १.८.२०१८ चा शासन ननणशय घेण्यात आला 
िोता. ज्यास नींतर स्थधगती देण्यात आली आिे. 
• तथावप, रायसेम व ममनी आय्ीआय प्रमशक्षण कें िातील कीं त्रा्ी 
कमशचाऱ्याींनी शासन सेवेत ननयममत करण्याबाबत ववववि न्यायालयात 
याधचका दाखल केलेल्या असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मभिापूर (जज.नागपूर) येथे एिा विद्याथीनीचा रिने  
ददलेल्या धडिेि झालेला मतृ्यू 

  

(२०) *  १२८९३५   डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवापरू (स्ज.नागपरू) येथे हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास शाळेतनू घरी येणाऱ्या ववद्याथीनीला भरिाव वेगात असलेल्या रकने 
हदलेल्या िडकेत त्या ववद्याथीनीचा घ्नास्थळीच मतृ्य ूझाला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, दघुश् नेनींतर सींतप्त झालेल्या जमावाने नागपरू-गडधचरोली 
मागाशवर ननदशशने केल्यामळेु जमावाला आ्ोक्यात आणण्यासाठी पोमलसाींनी 
िवेत गोळीबार केला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पोमलसाींनी केलेल्या गोळीबारासींदभाशत व झालेल्या 
अपघातासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद्नसूार पढेु कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे तसेच अपघातात मतृ्यमूखूी पडलेल्या 
ववद्याथीनीच्या कु्ूींबबयाींना कोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. 
     सदर घ्ना हदनाींक १५.०९.२०१८ रोजी घडली आिे. पवनीकडून 
नागपरूकड े भरिाव वेगाने जाणाऱ्या रकने िडक हदल्याने झालेल्या 
अपघातामध्ये एक मलुगी मतृ तर ४ मलुी जखमी झाल्या आिेत. 
(२) पोलीसाींनी गोळीबार केला िे खरे नािी. 
     दघुश् नेनींतर सींतप्त झालेल्या जमावाने नागपरू - गडधचरोली मागाशवर 
ननदशशने केली आणण मभवापरू शिरात ्ायर पे्वले. तसेच पोलीस स््ेशन 
आवारात येऊन पोलीस कमशचारी आणण पोलीस स््ेशन आवारामिील जप्त 
वािनाींवर दगडफेक करुन शासकीय तसेच खाजगी मालमत्तचेे नकुसान केले. 
सींतप्त जमावाला पाींगववण्यासाठी अश्रुिुराचा (स््नसेल) वापर करण्याींत 
आला. 
(३) व (४) पोलीसाींनी कोणत्यािी प्रकारचा गोळीबार केलेला नसल्याने चौकशी 
करण्याींत आली नािी.  मात्र, झालेल्या रक अपघातासींबींिात चौकशी करुन 
अप.क्र. ४२३/२०१८, कलम २८९, ३३७, ३०४अ भा.दीं.वव. सि कलम १८४ 
मो.वा.का. अन्वये हदनाींक १५.०९.२०१८ रोजी गनु्िा नोंद करण्याींत आला आिे. 
    तसेच अपघातानींतर जमावाने मभवापरू शिरात ्ायर जाळून, दगडफेक 
करुन पोलीस कमशचाऱ्याींना जखमी केल्याने तसेच शासकीय व खाजगी 
मालमत्तचेे नकुसान केल्याबाबत चौकशी करुन अप.क्र. ४२४/२०१८, कलम 
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३५३, ३४१, ४३५, ३३२, १८८, १८९, ४२७, १४३, १४७, १४९ भा.दीं.वव. सि 
कलम १३५ म.पो.का. अन्वये हदनाींक १५.०९.२०१८ रोजी गनु्िा नोंद करण्यात 
आला आिे. 
     आरोपी रकचालक (रा.जमशदेपरू) यास हदनाींक १५.०९.२०१८ रोजी 
अ्क करुन त्यास न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आिे. 
     अपघातग्रस्त ववद्याथीनीच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक मदत ममळण्याकरीता 
डडआरए फॉमशमध्ये माहिती भरुन अपघात दावा प्राधिकरण, नागपरू याींचेकड े
पाठववण्यात आला आिे.     
(५) कोणत्यािी प्रकारचा ववलींब झालेला नािी. 

----------------- 
  
ओिळी (िा.मभिांडी, जज.ठाणे) ग्रामपांचायिीच्या हद्दीिील ज्िलनशील 

िेममिल्सच्या गोदामाांना लागलेली आग 
(२१) *  १२७०१२   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजिि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम 
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शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओवळी (ता.मभवींडी, स्ज.ठाणे) ग्रामपींचायतीच्या िद्दीतील वेदाींता ग्लोबल 
वेअर िाऊस व पारसनाथ कॉम्प्लके्स या ज्वलनशील केममकल्सच्या 
गोदामाला हदनाींक १९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास आग लागनू 
लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या गोदामात िायड्रोजन पेरॉक्साईड व सोडडयम नायरोजन 
तसेच अन्य प्रकारचे घातक केममकल्सचे ड्रम बेकायदेशीर साठवनू ठेवल्याने 
स्फो् िोऊन आग लागली असल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-नामशक मिामागाशवरील मभवींडी तालकु्यातील काल्िेर, 
कोपर, दापोडा, अींजुरफा्ा, कोरेगाव, पणुाश, कशळेी अशा ववववि ग्रामपींचायत 
िद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा गोदामाींत केममकल ऑईल व ववववि 
मालाींची साठवणूक केली असनू या गोदामाींवर कारवाई करण्याच े वारींवार 
आदेश देऊन सधु्दा अद्यापिी कोणतीच कारवाई िोत नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, गिृराज्यमींत्री मिोदयाींनी १५ हदवसात अनधिकृत केममकल्स 
गोदामाींवरती कारवाई करण्याचे आश्वासन मािे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान हदल ेिोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मभवींडी (स्ज.ठाणे) शिरासि ग्रामीण पररसरात सरुक्षक्षततचेे सवश 
ननयम िाब्यावर बसवनू मिसलू, पोमलस, व नगरपामलका प्रशासनाच्या 
सींगनमताने अनधिकृत गोदामाींची उभारणी केली जात असनूिी अघापिी 
कोणतीच कारवाई झाली नािी तसेच, बबनशतेी व प्राधिकरणाची कोणतीिी 
परवानगी नसताना अनधिकृत केममकल्स चा साठा या सींदभाशत मा. मखु्यमींत्री 
मिोदयाींना दै. सिकार सींदेश च ेसींपादक याींनी तक्रार ननवेदन हदल ेिोत,े िे 
िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने येथे लागणा-या आगीींची उच्चस्तरीय चौकशी करुन 
बेकायदा अनधिकृत गोदाींमाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) सदर प्रकरण नारपोली पोलीस स््ेशन येथे अकस्मात जळीत क्र. 
२२/२०१८ प्रमाणे दाखल केला असनू सदर प्रकरणाची चौकशी पोलीस 
खात्यामाफश त सरुु आिे. सदर गाळ्यास आग ननस्श्चत कोणत्या कारणाने 
लागली याबाबतचा अिवाल केममकल ॲनालायझर याींचेकडून प्राप्त िोणे बाकी 
आिे.  
(३) नािी. 
(४) व (५) िोय.  
(६) तिमसलदार, मभवींडी याींचे कायाशलयाकडून हदनाींक १२/०३/२०१५ रोजी प्राप्त 
झालेल्या मभवींडी पररसरातील १९३ रासायननक गोदामाींची यादीमिील १४२ 
प्रकरणी प्राधिकरणामाफश त ननयमानसुार स्थळ पािणी अिवाल तयार 
केल्यानींतर त्यापकैी १२२ प्रकरणी नो्ीस कायशवािी पणुश करुन २९ प्रकरणी 
ननषकासनाच े अींतीम आदेश देण्यात आले आिेत. उवशररत ९३ प्रकरणावर 
कायशवािी सरुु आिे. ननषकासनासाठी अींनतम केलेल्या २९ प्रकरणी 
ननषकासनासाठी पोलीस बींदोबस्ताची मागणी केली असनु ३ प्रकरणी पोलीस 
बींदोबस्त प्राप्त िोऊन ननषकासन कायशवािी करण्यात आली आिे.  
     नारपोली पोलीस स््ेशनमध्ये सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१८ 
मध्ये बेकायदेशीर केममकल साठा करणाऱ्याींववरुद्ध गनु्िे नोंदववण्यात आले 
आिेत. यातील बिुताींशी प्रकरणे न्यायप्रववषठ आिेत. 

----------------- 
  
मुांबईिील जोगेश्िरी मजासिाडी येथील भूखांड प्रिरणी महानगरपामलिा 

मशपायाची हत्या झाल्याबाबि 
  

(२२) *  १२६५८१   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जोगेश्वरी मजासवाडी येथील मिानगरपामलकेच्या ३.३ एकराच्या 
भखूींडावर आरक्षण रद्द करणेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या 
ननणशयाववरोिात मा.सवोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या आयकु्त 
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मिानगरपामलका याींनी फाईलवर मलहिलेल्या शऱे्यामध्ये अधिकारी व मशपायाने 
आणण ववकासकाच्या माणसाने सींगनमताने खाडाखोड करून, मा.न्यायालयात 
जाऊ नये, असा शरेा मलहिल्याच े उघडकीस आले असता, श्री.वास्ल्मकी या 
मशपायाची झालेली सींशयास्पद ित्या प्रकरणाची तक्रार आझाद मदैान पोलीस 
ठाण्यात हदनाींक १ जून, २०१८ रोजी व त्यासमुारास दाखल करण्यात आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर घ्नेचा शासनाने सखोल तपास केला आिे काय, 
तपासाचे ननषकर्श काय आिेत व तद्नसुार दोर्ीींववरुद्ध कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुींबईतील जोगेश्वरी, मजासवाडी येथील 
मिानगरपामलकेच्या ३.३ एकराच्या भखुींडावर आरक्षण रद्द करणेबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने हदलेल्या ननणशयाववरोिात मा.सवोच्च न्यायालयात दाद 
मागण्याचा आयकु्त, मिानगर पामलका याींनी फाईलवर मलहिलेल्या शऱे्यामध्ये 
खाडाखोड करुन न्यायालयात  जाऊ नये, असे शरेा मलहिल्याचे उघडक्रकस 
आल्याने, त्यासींदभाशत तक्रारीवरुन आझाद मदैान पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. 
१२९/२०१८, कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ३४ भा.द.वव. अन्वये गनु्िा 
नोंद करण्यात आला आिे. या गनु्ियात एकुण ६ आरोपी ननषपन्न झाल े
असनू सदर गनु्ियात भा.दीं.वव. १२०(ब) कलम वाढववण्यात आले आिे. 
     सदर गनु्य याच्या तपासादरम्यान गनु्य यातील मयत आरोपी 
(मिानगरपामलका मशपाई) याच्या मतृ्यबूाबत कुलाश रेल्वे पोलीस ठाणे येथे 
नोंद क्र. १५३/१८ अन्वये अपमतृ्य ू नोंद असल्याबाबत माहिती प्राप्त झाली 
असनू याप्रकरणी मो्रमनने हदलेल्या जबाबावरुन हद. ०१.०६.२०१८ रोजी 
ववक्रोळी त े घा्कोपर दरम्यान पवुश हदशकेडुन पस्श्चम हदशकेड े रॅक क्र. ५ 
ओलाींडताींना रेल्वेची िडक लागल्याने गनु्य यातील आरोपी मयत झाल्याच े
ननदशशनास आले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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दहांगोली, खामगाांि (जज.बुलढाणा) ि बोपी (जज.अमराििी) येथील 

उद्योगपिीनी बँिेसह व्यापाऱ्याांची िोट्यिधी  
रुपयाांची िेलेली फसिणूि 

  

(२३) *  १२६८८५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हिींगोली, खामगाींव (स्ज.बलुढाणा) व बोपी (स्ज.अमरावती) येथील ऑईल 
ररफायनरी तसेच सॉलव्िीं् प्रकल्पाच्या व्यविारात परुवठादाराचे को्यविी 
रूपये तसेच जीएस्ीच्या स्वरूपात रुपये २०५ को्ीिून अधिक रक्कम 
बडुववणारा उद्योगपती श्री.नननतन जािव याच्यासि त्याचा साथीदार श्री.मनु्ना 
पा्ील याला सक्तवसलुी सींचालनालयाने (ईडी) ववदेशात फरार िोण्याआिीच 
मुींबई ववमानतळावर हदनाींक २२ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास अ्क 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उद्योगपती श्री. नननतन जािव याींनी व्यापारी व बँकाची रुपये 
६०० को्ीपके्षा जास्त रक्कमेने फसवणुक केली असनू केवळ अमरावती 
ववभागात व्यापाऱ्याींची व्िॅ्, जीएस्ी आणण ्ीडीएसच्या नावावर समुारे रुपये 
२५० को्ीपेक्षा जास्त रक्कमेची तसेच अमरावती स्जल्य यात एसबीआय, 
यनुनयन बँकसि पाच वेगवेगळ्या बँकेकडून प्रत्येकी रुपये २० को्ीचे कजश 
घेऊन फसवणूक केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, धरींगाबाद येथील रहिवासी असलेले श्री.नननतन जािव   मुींबई 
येथे राित असनू बाींिा कुलाश कॉम्पलेक्स येथे मखु्य कायाशलय असनू अकोला 
-अमरावती राज्य मागाशवरील बोपी येथे गजानन ऑईल ममल, खामगाव येथे 
गजानन सॉलव्िीं् आणण गजानन ररफायनरी, हिींगोली येथे गजानन गींगामाई 
ममल यासि अनेक उद्योग असल्याची माहिती ननदेशनास आली आिे, िे िी 
खरे आिे काय,  
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(४) असल्यास, या सींपणुश प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आिे काय 
व चौकशीचा तपमशल काय आिे व तद्नसुार या गींभीर प्रकरणी कोणकोणत्या 
व्यक्तीींवर व सींबधितावर शासनाने कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सक्त वसलुी सींचालनालय िे कें ि शासनाच े
अमभकरण असनू त ेराज्य शासनाच्या अखत्यारीत नािी. त्याींच्याकडून प्राप्त 
मािीतीनसुार अशी कोणतीिी कायशवािी झाललेी नािी. 
(२) याबाबत कुठलीिी तक्रार बलुढाणा, अमरावती (ग्रा) व अमरावती शिर या 
पोलीस घ्काकड े दाखल नािी. तथावप श्री.बाबरुाव पाींडुरींग रणभाड,े 
रा.कल्याण, कामगार परुवठादार, याींनी सदर कीं पनीववरूद्ध थकीत रक्कम 
ममळण्यासाठी तक्रार अजश दाखल केला असनू सदर अजश तपासावर प्रलींबबत 
आिे.  
(३) मे. गजानन ऑईल प्रा.ली. या कीं पनीचा नोंदणी दाखल्यानसुार 
मखु्यालयाचा पत्ता कायाशलय क्र. ९०२, ९ वा मजला, जोगेश्वरी पवुश, मुींबई 
वीवा िब्ाऊन, गे्र्र मुींबई, मुींबई असा आिे. श्री.ननतीन जािव याींची 
गजानन सॉलव्िीं् आणण गजानन ररफायनरी पोलीस स््ेशन जलींब िद्दीत 
ग्राम सजुातपरू, स्जल्िा बलुडाणा येथे आिे. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणात तक्रारदार श्री. रणगाड ेयाींच्या तक्रारअजाशच्या अनरु्ींगाने 
तक्रारदारास चौकशीसाठी पोलीस स््ेशन, जलींब येथे बोलावले असता 
तक्रारदार याींनी त्याींची प्रकृती ठीक नसल्यामळेु त ेचौकशीस िजर रािू शकत 
नसल्याबाबत कळववले आिे. सध्या तक्रारदार याींचा अजश चौकशी कामी 
पोलीस स््ेशन, जलींब येथे प्रलींबबत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

 
----------------- 
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आधथििदृष्ट्ट्या मागास लाभाथ्याांसाठी आण्णासाहेब पाटील आधथिि 
मागास महामांडळाच्या माध्यमािून उद्योग, व्यिसायासाठी बँिाांनी 
विनािारण जमीन िजि उपलब्ध िरून देण्याबाबिचा अध्यादेश 

  

(२४) *  १२७४८५   अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), डॉ.सांिोर् 
टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षिण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पजश्चम), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूि), 
श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिििी), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आधथशकदृष्या मागास लाभार्थयाांसाठी आण्णासािेब पा्ील आधथशक मागास 
मिामींडळाच्या माध्यमाींतनू उद्योग, व्यवसायासाठी कजश उपलब्ि करून 
देण्याबाबत राज्यातील बँकाींना ववना तारण जमीन कजश देण्याबाबत सरकारने 
अध्यादेश नकुताच काढला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात २५ िजार िून अधिक अजश आले असताना आतापयांत 
बँकाींकडून केवळ ६०० जणाींना कजश हदले असनू हिींगोली स्जल्य यात 
मिामींडळाने १६० सशतश प्रमाणपत्र हदलेल्या प्रस्तावाींपकैी फक्त ५ प्रस्तावाींना 
बॅंकाींनी मींजूरी हदल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अण्णासािेब पा्ील आधथशक मागास ववकास मिामींडळामाफश त 
जी पात्र प्रकरणे सिकारी व राषरीयकृत बँकाकड े पाठववण्यात आली आिेत 
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त्या प्रकरणाींना तात्काळ मींजुरी देण्यात यावी असे आदेश मा.मखु्यमींत्री 
मिोदयाींनी हदले असल्याच ेमािे जुल,ै २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींनी हदलेल्या आदेशाची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्याची, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िे खरे नािी. 
     मिामींडळ  वयैक्तीक कजश व्याज परतावा योजनेअींतगशत कजश उपलब्ि 
करुन देत नसनू व्याज परताव्याचा लाभ देत आिे. कजश मींजूरीची प्रक्रीया 
बँक राबववत.े वयैक्तीक कजश व्याज परतावा योजना िी बँक सलुभ 
िोण्याकररता  कजश रक्कमेस पत िमी देण्यात आली आिे.  
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
     हदनाींक ०५/११/२०१८ पयांत वयैक्तीक कजश व्याज परतावा योजनेअींतगशत 
एकूण २४८३९ उमेदवाराींना पात्रता प्रमाणपत्र ननमाशण केले आिे. त्यातील १०१७ 
उमदेवाराींना बँकेमाफश त कजश मींजूरी झाली आिे. हिींगोली स्जल्य यातील २४७ 
उमेदवाराींनी पात्रता प्रमाणपत्र ननमाशण केले आिे. त्या स्जल्य यातील एकुण 
सिा प्रस्तावाींना बँकेची मींजरूी प्राप्त आिे.   
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
     मा.मखु्यमींत्री मिोदय याींनी हदनाींक ३० जुल,ै २०१८ रोजी बोलववलले्या 
बँक प्रनतननिीींच्या बठैकीमध्ये ज्या इच्छूक उमेदवाराींनी पात्रता प्रमाणपत्र 
ननमाशण केलेले आिे, त्याींनी हदलेल्या व्यवसायाच्या बँकेबल प्रोजेक््ला कजश 
देण्यात याव ेअस ेननदेश हदले आिेत.  
(४) मिामींडळ वयैक्तीक कजश व्याज परतावा योजनेअींतगशत कजश उपलब्ि 
करुन देत नसनू व्याज परताव्याचा लाभ देत आिे. कजश मींजूरीची प्रक्रीया 
बँक राबववत.े वयैक्तीक कजश व्याज परतावा योजना िी बँक सलुभ 
िोण्याकररता कजश रक्कमेस पत िमी देण्यात आली आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
----------------- 
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ढाळघर (िा.माणगाि, जज.रायगड) गािाि डडटोनेटसि आझण 
जजलेदटनच्या सहाय्याने बनविण्याि येणाऱ्या स्फोटिाचा  

साठा पोमलसाांनी जप्ि िेल्याबाबि 
  

(२५) *  १२७६९६   श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि 
िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजिि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढाळघर (ता.माणगाव, स्ज.रायगड) गावात डड्ोने्सश आणण स्जलहे्नच्या 
सिाय्याने बनववण्यात येणाऱ्या स्फो्काचा साठा पोमलसाींनी मािे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान जप्त केल्याचे ननदशशनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या स्फो्काच्या साठ्यात डड्ोने्सश व स्जलेह्न आढळून 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) सदर प्रकरणी आरोपीींनी ववनापरवाना असरुक्षक्षत स्फो्के एकूण ९६५ 
इलेक्रॉननक डे् ोने्र (इशडी कॅप) व ४६ स्जले्ीन काींड्या जवळ बाळगल्याचे 
चौकशीत/ तपासात ममळून आले. या प्रकरणी तीन आरोपीींववरुध्द माणगाव 
पोलीस ठाणे येथे गनु्िा रस्ज. नींबर १५४/२०१८, भारताचा स्फो्क अधिननयम 
१९०८ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे हद. ३.९.२०१८ रोजी गनु्िा नोंदववला आिे. 
सदर गनु्य यातील तीनिी आरोपीींना अ्क केली असनू सध्या त ेजाममनावर 
मकु्त आिेत. गनु्य याचा तपास सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
पुणे येथील दहांजिडी आयटी पािि िड ेजाणाऱ्या रस्त्यािरील िाहिूि 

िोंडीमुळे ५६ िां पन्याांनी स्थलाांिर िेल्याबाबि 
(२६) *  १२६५६५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय उद्योग मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील हिींजवडी आय्ी पाकश कड ेजाणाऱ्या रस्त्यावरील वाितकू कोंडी 
आणण पायाभतू सवुविाींचा अभाव असल्यामळेु गत दोन वर्ाशत दोन मित्वाच्या 
कीं पन्या बालेवाडी आणण खराडी येथे स्थलाींतररत झाल्या असतानाच आधथशक 
क्षेत्रात काम करणाऱ्या सिा बिुराषरीय कीं पन्या व ५० लिान कीं पन्याींनी 
हिींजवाडी आय्ी पाकश मिनू स्थलाींतर केले असल्याची बाब मािे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्या ननदशशनास आली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, आय्ी पाकश ची अवस्था रोजगाराींच्या दृष्ीने बबक् झाली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आिे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार वाितकूीची कोंडी दरू करण्याच्या 
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दृष्ीने व पायाभतू सवुविा परुववण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. सभुार् देसाई : (१) िे खरे नािी. 
     मिाराषर धद्योधगक ववकास मिामींडळाच्या राजीव गाींिी माहिती 
तींत्रज्ञान उद्यान, हिींजवडी या आय्ी पाकश मिील कोणत्यािी कीं पनीच े
स्थलाींतर झाल्याची बाब ननदशशनास आलेली नािी.  
(२) िे खरे नािी. 
(३) मिामींडळाने माहिती तींत्रज्ञान उद्यानात मिामींडळाने सवश पायाभतू सवुविा 
डाींबरी रस्त,े जल शधु्दीकरण कें ि, मलनन:सारण कें ि, वीज परुवठा, 
अस्ग्नशमन कें ि, पथहदवे इ. आवश्यक सवश सोईसवुविा या आिीच कायाशन्वीत 
केल्या आिेत. 
     वाितकु कोंडी दरु करण्याच्या दृष्ीने पोलीस ववभागामाफश त एकेरी 
वाितकूीचा प्रयोग राबववण्यात आला असनू बऱ्याच प्रमाणात वाितकू कोंडी 
कमी करण्यात आली आिे. मिामींडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वाकड चौक त े
मशवाजी चौक व मशवाजी चौक त े ववप्रो सकश ल २ पोिच रस्त्याच ेरुीं दीकरण 
करण्यात आल ेआिे. तसेच मिामींडळाने ववनोदे वस्ती त े्ा्ा जॉन्सन या 
नवीन सिा पदरी रस्त्याचे काम नकुतचे पणूश केलेले आिे. ववप्रो सकश ल फेज 
२ त े इन्फोमसस सकश ल फेज २ या रस्त्याच्या रुीं दीकरणाच े काम प्रस्ताववत 
आिे. चाींदे त े माण या स्जल्िा पररर्देच्या अखत्यारीतील रस्त्याचे 
मजबतुीकरण व पनुशअस्तरीकरणाच ेकाम सरूू आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

-----------------  
गोिांडी (मुांबई) सांजयनगर येथील महानगरपामलिेच्या उदूि माध्यमाच्या 

शाळेिील २२० विद्याथ्याांना झालेली विर्बाधा 
  

(२७) *  १२७२००   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममि 
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विलासराि देशमखु (लािरू शहर), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमिला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), 
श्री.धैयिशील पाटील (पेण), श्री.सभुार् उफि  पांडडिशठे पाटील (अमलबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोवींडी (मुींबई) सींजयनगर येथील मिानगरपामलकेच्या उदूश माध्यमाच्या 
शाळेतील २२० ववद्यार्थयाांना हदनाींक १० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास ववर्बािा झाली असनू त्यापकैी कु.चाींदनी शखे या १२ वर्ीय 
ववद्याधथशनीचा मतृ्य ूझाला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शाळेत ववद्यार्थयाांना हदलेल्या फॉमलक अॅमसड च्या 
गोळ्याींमिून ववर्बािा झाल्याचा आरोप ववद्यार्थयाांच्या पालकाींकडून करण्यात 
आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात शाळेत ववद्यार्थयाांनी णखचडी खाल्यामळेु ववर्बािा 
िोण्याचे अनेक प्रकार घडल ेआिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत अिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गोवींडी (मुींबई) सींजयनगर येथील बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या ऊदुश माध्यमाच्या शाळेतील २२० ववद्यार्थयाांना ववर्बािा 
झाली िी बाब खरी नसल्याचे, तसेच कु.चाींदनी शखे या १२ वर्ीय 
ववद्याधथशनीचा मतृ्य ूववर्बािेमळेु झाला नसल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
कळववले आिे. 
(२) िे खरे नािी.  
(३) व (४) राज्यामध्ये शालेय पोर्ण आिारामिून ववर्बािेच्या घ्ना घडल्या 
असनू, ववर्बािा प्रकरणाींमध्ये दोर्ी आढळलेल्या बचतग्ाींवर काम काढून 
घेणे, दींडात्मक कारवाई करणे, सींबींधित पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्िा दाखल 
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करणे तसेच, सींबींधित शाळेच्या मखु्याध्यापकास ननलींबबत करणे, वेतनवाढ 
रोखणे इत्यादी प्रकारच्या कारवाया करण्यात आल्याचे शालेय पोर्ण आिार 
योजना, स्वतींत्र कक्ष, मिाराषर राज्य, पणेु-१ याींचेमाफश त कळववण्यात आल े
आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई विद्यापीठािील परीिा विभागािील अधधिाऱ्याने  
पररिाांमध्ये िेलेला गैरप्रिार 

  

(२८) *  १३१४९९   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागातील एका उच्च पदस्थ 
अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने बनाव् पत्रवा्प केल्याच्या समुारे ४० तक्रारी आणण 
ववद्यापीठातील परीक्षेतील गरैप्रकाराच्या ववववि तक्रारी वाींिे–कुलाश सींकुल 
पोमलसाींकड ेकायशवािीववना पडून असल्याची गींभीर बाब हदनाींक १५ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त गींभीर प्रकाराची दखल घेवनू शासनाकडून चौकशी 
करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरिू चौकशीत काय ननषपन्न झाले आिे आणण मुींबई 
ववद्यापीठातील परीक्षेत झालेल्या गरैप्रकारातील दोर्ीींना पाठीशी घालणाऱ्या 
वाींिे–कुलाश सींकुलातील पोलीस अधिकाऱ्याींवर अद्यापपयांत शासनाकडून कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) तसेच मुींबई ववद्यापीठातील परीक्षा गरैप्रकाराच्या चौकशीसाठी शासन 
ववशरे् चौकशी पथकाची नेमणूक करणार आिे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) प्रस्ततु प्रकरणी उपकुल सधचव, मुींबई 
ववद्यापीठ याींच्या क्रफयाशदीवरुन बी.के.सी. पोलीस ठाणे, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. 
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३००/१८, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ अन्वये अनोळखी 
इसमाववरुध्द गनु्िा नोंद करण्यात आला आिे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकशीमध्ये बनाव् सिीचे मुींबई 
ववद्यापीठाचे ले्रिेड िे त्याींच्या कायाशलयातील असल्याचे व त्यावरील सिी 
िी नमदू ववभागाच े उपकुल सधचव याींची नसल्याचे स्पष् झाल े आिे. 
सद्यस्स्थतीत सदर गनु्िा तपासाधिन असनू सदर गनु्य याच्या तपासात 
पोलीस उप आयकु्त, पररमींडळ-८, मुींबई िे वयैस्क्तकररत्या लक्ष देत आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.    

----------------- 
  
मुांबईिील चेंबूर िाशीनािा येथील डॉ. मभमराि आांबेडिर विद्यालय 

आझणि-पाांजरापेळ जोड रस्त्याि प्रिल्पबाधधि झाल्याबाबि 
  

(२९) *  १३०११२   श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील चेंबरू वाशीनाका येथील डॉ.मभमराव आींबेडकर ववद्यालय िी 
मराठी माध्यमाची शाळा आणणक-पाींजरापळे जोड रस्त्यात प्रकल्पबाधित 
झाली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पबाधित शाळेला वाशीनाका चेंबरू, येथील कुकरेजा- 
फेज-१ मिील प्लॉ् नींबर २६२ ए/१ मिील जागा ववतररत करण्याबाबत 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े हदनाींक १५ जून, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
स्थाननक लोकप्रनतननिीनी लेखी ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या ननवदेनानसुार शासनाने कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िोय. 
(३) व (४) प्रश्नाधिन ववद्यालयाचे एकूण क्षेत्रफळ २३६८ चौ.फू् इतके िोत.े 
सदर ववद्यालयास कुकरेजा वसाित, वाशीनाका येथील इमारत क्र.३४ व ३६ 
मिील ३३७५ चौ.फू् क्षेत्राच्या १५ सदननका मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास 
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प्राधिकरणाने ववतरीत केल्या आिेत. ववद्यालयाच्या स्वतींत्र भखूींडाची 
मागणीबाबत ववववि मदु्यावर मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाच्या 
स्तरावर तपासणी करण्यात येत आिे. 
     मुींबईतील चेंबरू वाशीनाका येथील डॉ. मभमराव आींबेडकर ववद्यालय या 
मराठी माध्यमाच्या प्राथममक शाळेस बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेची मान्यता 
घेण्यात आलेली नािी. यास्तव, सदर शाळा शकै्षणणक वर्श २०१७-१८ पासनू 
अनधिकृत जाहिर करण्यात आली असनू सदर शाळेस अनकु्रमाींक 
उपमशअ/अन/ु्ेक्र.२/ओडी/०२, हद. १६.०६.२०१७ व क्र.उपमशअ/अन/ुओडी/०७, हद. 
१०.०४.२०१८ अन्वये शाळा बींद करण्याबाबत बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त 
सचूनापत्र ेबजववण्यात आली आिेत. 

----------------- 
  
िें द्र शासनाच्या बीएसयूपी योजनेंिगिि िल्याण शहरािील लाभाथ्याांना 

घरे देण्यास होि असलेल्या विलांबाबाबि 
  

(३०) *  १२६६५४   श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें ि शासनाच्या बीएसयपूी योजनेंतगशत कल्याण शिरातील गररबाींसाठी 
कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेने बाींिून तयार असलेली घरे सात वर् े
उल्ून गेली तरीिी गरीब गरजू लाभार्थयाांना हदली गेली नािीत, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्यास, सदरची घरे लाभार्थयाांना ववनाववलींब देण्याबाबत एका राजकीय 
पक्षाने आींदोलन केल ेिोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरची घरे लाभार्थयाांना देण्याबाबत िोत असलेल्या 
ववलींबाबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे तसेच 
सदरची घरे गरीब लाभार्थयाांना क्रकती कालाविीत उपलब्ि केली जाणार 
आिेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. प्रिाश महेिा : (१) अींशत: खरे आिे. 
   सदरिू योजनेंतगशत बाींिनू पणूश झालेली घरकुले पात्र लाभार्थयाांना वेळोवेळी 
ववतरीत करण्यात आलेली आिेत. तथावप, परेुसे लाभाथी नसल्यामळेु कािी 
सदननका अववतरीत आिेत. 
(२) वविानमींडळ सदस्य श्री.ओमप्रकाश उफश  बच्चू कडू याींच्या प्रिार 
सींघ्नेच्या वतीने कल्याण-डोंबबवली येथील इींहदरानगर मिील 
लाभार्थयाांसींदभाांत हद.१६.०२.२०१८ रोजी तसेच रस्ता रुीं दीकरणात बािीत 
लाभार्थयाांचे पनुवशसन करण्यासाठी, अपात्र लाभार्थयाांच्या कागदपत्राींची पनुश्च: 
छाननी करण्याबाबत आणण प्रत्येक बेघराला प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगशत 
घरे देण्याबाबत आदी प्रमखु मागण्याींसि हद.११.०५.२०१८ रोजी कल्याण-
डोंबबवली मिानगरपामलकेकड े ननवेदन सादर केले आिे. तसेच कल्याण 
(पस्श्चम), इींहदरानगर येथील बीएसयपुी योजनेंतगशत पात्रता ननस्श्चत न 
झालेल्या १४७ झोपडीिारकाींच्या पनुवशसनासींदभाांत इींहदरानगर ववकास सींघ 
याींचे हद.१७.०७.२०१८ रोजीचे ननवेदनिी कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेस 
प्राप्त झाले आिे. 
(३) या योजनेंतगशत बाींिण्यात आलेली व ववनावापर पडून असलेली घरकुले 
खालील ३ ग्ातील लाभार्थयाांना प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगशत उपलब्ि करुन 
देण्याबाबतचा शासन ननणशय हद.२५.०९.२०१८ रोजी ननगशममत करण्यात आला 
आिे.  
  (१) IHSDP व BSUP योजनाींतगशत घरकुलाींच्या लाभापासनू वींधचत 
राहिलेले मळु पात्र लाभाथी, 
  (२) ज्या नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या क्षेत्रामध्ये IHSDP व 
BSUP अींतगशतची घरकुले उपलब्ि आिेत तथेील प्रिानमींत्री आवास 
योजनेतील पात्र लाभाथी व 
(३) राज्यात ववववि ववकास प्रकल् पामळेु प्रकल्पग्रस्त झालेले लाभाथी 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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सांगमनेर (जज.अहमदनगर) िालुक्यािील पठार भागाि  
िारांिार होि असलेल्या भुिां पाबाबि 

  

(३१) *  १३१३४७   श्री.िभैि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय भिूां प 
पनुििसन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमनेर (स्ज.अिमदनगर) तालकु्यातील पठार भागामध्ये मािे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तीनवेळा भकुीं प झालेला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या भागातील नागरीकाींमध्ये मभतीचे वातावरण ननमाशण िोवनू 
जुन्या व जीणश झालेल्या घराींच्या घर मालकाींना नो्ीसा देण्यापलीकड े
प्रशासनाने पनुशवसनाबाबत कोणतीिी कायशवािी केलेली नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पािणी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व या भागातील नागरीकाींना 
कोणत्या प्रकारची मदत करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हद.२१.०८.२०१८ रोजी सकाळी ८.३२ वा. 
२.८ ररश््र स्केल तीव्रतचेा व हद.२४.०८.२०१८ रोजी सायींकाळी ९.१८ वा. २.५ 
ररश््र स्केल तीव्रतचेा भकुीं पाचा सौम्य िक्का बसला आिे. 
(२) जनु्या व स्जणश झालेल्या घराींच्या मालकाींना परत भकुीं प झाल्यास 
स्जवीतिानी व ववत्तिानी िोउ नये म्िणुन घर दरुुस्ती करुन घेण्याकररता 
नो्ीसा देण्यात आलेल्या आिेत. प्रत्यक्षात भकुीं पामळेु कोणतिेी नकुसान 
झालेले नसल्याने पनुवशसनाचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) उपववभागीय अधिकारी सींगमनेर भाग सींगमनेर, तिमसलदार सींगमनेर व 
उपववभागीय पोलीस अधिकारी याींनी या भागात वेळोवेळी भे्ी देउन पािणी 
केली आिे. 
(४) प्रत्यक्षात भकुीं पामळेु कोणतिेी नकुसान झाले नसल्याचे आढळुन आले 
आिे. सदर घ्नेच्या पाश्वशभमुीवर हद.२१.०८.२०१८ रोजी १०.३० वा. घारगाव 
येथे तलाठी, ग्रामसेवक, कृर्ी सिायक व पोलीस पा्ील तसेच स्थानीक 
लोकप्रनतननिी याींची बैंठक आयोस्जत करण्यात आली. स्थाननक नागररकाींना 
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यापढेु भकुीं पाचा िक्का जाणवला तर तात्काळ घराबािेर पडण्याबाबत तसेच 
अफवाींवर ववश्वास न ठेवण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आिेत. प्रमशक्षक्षत 
प्रमशक्षकाींमाफश त ववद्यार्थयाांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमशक्षण देण्यात आल े
आिे. हद.२६.०८.२०१८ रोजी मरेी नामशक येथील वजै्ञाननक अधिकारी श्रीमती. 
चा. प्र. चौिरी याींचेमाफश त सदर भागाची पािणी करुन कायशशाळेचे आयोजन 
करण्यात आले. स्थाननकाींना भकूीं प सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने करावयाच्या 
उपाययोजनाींबाबत प्रमशक्षण देण्यात आले. हद.०९.१०.२०१८ रोजी यशदा, पणेु 
माफश त आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रमशक्षण देण्यात आले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

डोंबबिली एमआयडीसीमध्ये फेज-२ असलेल्या प्रोबेस या िेममिल 
िां पनीि झालेल्या भीर्ण स्फोटािील नुिसानधारिाांना  

भरपाई न ममळाल्याबाबि 
(३२) *  १२९७४७   श्री.सभुार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाप सरनाईि 
(ओिळा माजजिडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय मदि ि 
पनुििसन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली एमआयडीसीमध्ये फेज-२ असलेल्या प्रोबेस या केमीकल कीं पनीत 
हदनाींक २६ मे, २०१६ रोजी वा त्या समुारास झालले्या भीर्ण स्फो्ात अडीच 
िजार नागरीकाींचे साडसेात को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीनींतर िी नकुसान भरपाई देण्याचे आश्वासन 
मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींनी हदले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी नागररकाींना नकुसान भरपाई देण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आिेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) डोंबबवली एमआयडीसीमध्ये फेज-२ मध्ये 
असलेल्या प्रोबेस या केमीकल कीं पनीत हदनाींक २६ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास झालेल्या भीर्ण स्फो्ात २६६० नागरीकाींचे समुारे ७,४३,२७,९९० 
रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याचे ननदशशनास आले आिे. 
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(२) डोंबबवली एमआयडीसीमिील प्रोबेस कीं पनीत झालेल्या स्फो्ाची सखोल 
चौकशी करणार असल्याबाबत मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींनी साींधगतले िोत.े 
(३) मखु्यमींत्री सिायता ननिीमिून सदर आपत्तीमळेु मतृ्य ू झालेल्या १२ 
व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी २ लक्ष प्रमाणे एकूण २४ लक्ष रुपये व जखमी 
झालेल्या २१५ व्यक्तीींच्या उपचारासाठी एकूण रु. २४,५९,४९० मींजूर करण्यात 
आले आिेत.  ववर्याींक्रकत प्रकरणी स्वेच्छाधिकाराची सबब देऊन मखु्यमींत्री 
सधचवालयाने मदत नाकारली िी वस्तसु्स्थती नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
पुणे महानगरपामलिेच्या एलईडी प्रिल्प, पुणे िनेक्ट िसेच डटेा िरप्ट 

या िीन प्रिल्पाांमध्ये िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
(३३) *  १३१८४२   श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे 
(मशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु, मिानगरपामलकेच्या एलईडी प्रकल्प, पणेु कनेक्् तसेच डे् ा करप्् 
या तीन प्रकल्पाींमध्ये गरैव्यविार झाल्याच ेहदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, एलईडी प्रकल्प, पणेु कनेक्् तसेच डे् ा करप्् या सवश 
प्रकरणाींमध्ये गरैव्यविार झाल्याची कबलुी पामलकेचे सभागिृ नेत ेयाींनी हदली 
असनू जबाबदार अधिकाऱ्याींवर कारवाई िोत नसल्याचे ननदशशनास आले आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन पणेु मिानगरपामलका आयकु्त श्री.कुणाल कुमार 
याींनी िे प्रकल्प िाती घेतले िोत े परींत ुआता त्यामध्ये अनेक त्रु् ी समोर 
आल्या असनू िे प्रकल्प वादात सापडले असनू यामध्ये ‘पणेु कनेक््’च्या 
माध्यमातनू को्यविी रुपयाींची सींगणक खरेदी केली गेली असनू डे् ा 
ठेवण्यासाठी कीं पन्याींकडून सवुविा घेण्यात आली िोती पामलकेचा तो डे् ा िी 
खराब झाला असनू या प्रकल्पामध्ये ८० लाख रुपये जादा देण्यात आल्याचेिी 
ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने ‘क्लाउड रे् कॉन्रक््’चे दर ठरवनू हदले असतानािी 
मिानगरपामलका प्रशासनाने वाढीव दराने खरेदी केली असल्याचेिी ननदशशनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी मिानगरपामलका प्रशासनाकडून कारवाई िोत 
नसल्याने शासनाकडून कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • या सवश प्रकरणाींवर हद.२८.०९.२०१८ रोजी 
पणेु मिानगरपामलकेच्या मखु्यसभेत चचाश झालेली िोती, िी वस्तसु्स्थती 
आिे.  
• हद.०२.१०.२०१८ च्या दै.मिाराषर ्ाईम्स या वतृ्तपत्रात अशा स्वरूपाची 
बातमी प्रमसध्द झाली िोती, िे खरे आिे.  
(३) व (४) • पणेु शिरात ५ कौशल्य ववकास कें ि व १६ डडजी्ल मल्रसी 
से्ं र, पणेु मिानगरपामलका आणण पणेु मस्ी कनेक्् या कीं पनीमाफश त 
उभारण्यात आलेले आिेत.  
• कौशल्य ववकास कें िाकरीता रूपये ४१.६८ लक्ष एवढ्या रकमेचे १०० लॅप्ॉप 
खरेदी करण्यात आले आिेत.  तसेच डडजी्ल मल्रसी से्ं रकरीता रूपये 
५२,३९,३५०/- या क्रकींमतीच े१५० सींगणक खरेदी करण्यात आले आिेत.   
• पणेु मिानगरपामलकेच्या ववववि ववभागाकडील सींगणक प्रणाली व 
भववषयातील गरजेनसुार ववकमसत िोणाऱ्या सींगणक प्रणालीकरीता क्लाउड 
तींत्रज्ञान कायाशस्न्वत करण्यात आले आिे. 
• या कामाकरीता सन २०१६ मध्ये ननववदा प्रक्रीया राबवनू सवाशत कमी दर 
प्राप्त झालेल्या मे. इएसडीएस सॉफ््वेअर सोल्यशून या ननववदा िारकास 
ऑक््ोबर २०१६ मध्ये कायाशदेश देण्यात आले आिेत.  
• पणेु मिानगरपामलकेच्या ववववि ववभागात एकूण ४३ सव्िशसश क्लाउड 
तींत्रज्ञानावर ्प्प्या्प्प्याने कायाशस्न्वत असनू ससू्स्थतीत आिेत, अस े पणेु 
मिानगरपामलकेने कळववले आिे.  
• या ननववदेत प्राप्त झालेल्या दरानसुार सदर कीं पनीस कामाची देयके अदा 
करण्यात आलेले असनू ज्यादा रक्कम अदा केलेली नािी असे पणेु 
मिानगरपामलकेने कळववले आिे.  
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• पणेु मिानगरपामलकेच्या मखु्यभवन येथील सव्िशरचा ववद्यतु परुवठा खींडीत 
झाल्यामळेु यपुीएस बींद पडला िोता.  त्यामळेु सव्िशरवरील ऑपरे्ीींग मसस््ीम 
आणण कीं रोलचे कामकाज करणे बींद पडले िोत.े  
• ऑपरे्र मसस््ीम व बॅकअप सव्िशरमिून नवीन डा्ाबेस कोल्ड बॅकअप 
त्वरीत ररस््ोर करून सींगणकप्रणाली कायाशस्न्वत करण्यात आली.  यामध्ये 
डा्ा करप्् झालेला नािी असे पणेु मिानगरपामलकेने कळववले आिे.  
• त्या अनरु्ींगाने कॉलेज ऑफ इींस्जननअररींग, पणेु (सीओईपी) याींच्या माफश त 
तपासणी सरुू आिे.   
(५) • पणेु मिानगरपामलकेच्या एलईडी प्रकल्पाच्या सींपणूश प्रक्रीयेची सखोल 
चौकशी करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, पणेु याींना आदेश देण्यात आले 
आिेत. 
• डा्ा करप्् तसेच क्लाउड तींत्रज्ञान सेवेबाबत उपस्स्थत झालेले मदु्दे व पणेु 
मिानगरपामलकेने पाठववलेला अिवाल यात सींहदग्िता असल्याने प्रस्ततु 
प्रकरणी सखोल चौकशी सींचालक, माहिती व तींत्रज्ञान याींच्यामाफश त करण्यात 
येत आिे.          
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िोल्हापूर जजल्हयािील गारगोटी ि आजरा येथील पोलीस स्टेशन 
इमारि बाांधिामास तनधी ममळणेबाबि 

(३४) *  १२६५९३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्िापरू स्जल्य यातील गारगो्ी व आजरा येथील पोलीस स््ेशन इमारत 
बाींिकामास ननिी ममळावा व आजरा नगरपींचायत िद्दीमध्ये असणाऱ्या पोलीस 
स््ेशन पासनू मदरसा कॉलनीकड े जाण्याकररता रस्ता उपलब्ि करून 
देण्याबाबत मा.राज्यमींत्री गिृ (ग्रामीण) ववत्त व ननयोजन याींचे अध्यक्षतखेाली 
बठैकीच ेआयोजन करण्यात आले िोत,े िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, गारगो्ी व आजरा पोलीस स््ेशन इमारत बाींिकामाकररता 
येत्या अधिवेशनात ननिीची तरतदू करण्याचे ननदेश मींत्रीमिोदयाींनी 
गिृववभागाला हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) तसेच आजरा नगरपींचायत िद्दीतील पोलीस स््ेशनपासनू मदरसा 
कॉलनीकड ेजाण्याकररता रस्ता उपलब्ि करून देणेबाबत कायशकारी अमभयींता 
सा.बाीं. ववभाग (दक्षक्षण) व अनतररक्त पोमलस अिीक्षक गडहिींग्लज याींनी 
सींयकु्त पािणी करून याबाबतचा अिवाल त्वररत सादर करण्याचे ननदेश 
ववभागाला देण्यात आले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननदेशानसुार शासनाने अद्यापपयांत कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. हदनाींक ०५.०९.२०१८ रोजी बठैक आयोस्जत 
करण्यात आली िोती. 
(२) पोलीस ठाणे, गारगो्ी, पोलीस ठाणे, रािानगरी व पोलीस ठाणे, आजरा 
या इमारतीचे बाींिकामाकररता आवश्यक तो ननिी उपलब्ि करुन देण्याच े
ननदेश बठैकीत देण्यात आले. 
(३) पोलीस ठाणे, आजरा पासनू मदरसा वसाितीकड ेजाणा-या रस्त्याची रुीं दी 
वाढववणे, पोलीस ववभागाच्या गरजा ववचारात घेता, ससुाध्य िोईल क्रकीं वा कसे 
त े तपासण्यासाठी (i) स्जल्िाधिकारी, कोल्िापरू (ii) पोलीस अिीक्षक, 
कोल्िापरू (iii) अिीक्षक अमभयींता, सावशजननक बाींिकाम मींडल, कोल्िापरू, 
आणण (iv) मखु्य अधिकारी, आजरा नगर पररर्द, आजरा याींनी सींयकु्त 
पािणी करावी व शासनास अिवाल सादर करावा, असे ननदेश देण्यात आले. 
(४) बठैकीत घेण्यात आलेल्या ननणशयानसुार आवश्यक ती कायशवािी 
करण्याच्या सचूना सवश सींबींधिताींना देण्यात आल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे हणे (िा.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील सुिणिदगुि  
किल्ल्यािररिा जेट्टीची सुविधा नसल्याबाबि 

  

(३५) *  १३१७९७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



  59 

(१) मौजे िणे (ता.दापोली, स्ज.रत्नाधगरी) येथे सवुणशदगुश क्रकल्ला असनू 
सदरचा क्रकल्ला पािण्याकररता पयश् काींची वदशळ असत े मात्र क्रकल्ल्याकररता 
जेट्टीची सवुविा नसल्याची बाब मािे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्तािात वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, याहठकाणी प्रवाशाींना चढण्या-उतरण्याकररता फार त्रास सिन 
करावा लागत असनू यावेळी अपघात िोण्याची शक्यता आिे तरी 
क्रकल्ल्याकररता जेट्टीची सवुविा उपलब्ि करावी याकररता स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी म.ुका.अ. मिाराषर मेरी्ाईम बोडश, मुींबई याींना मागणी केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या हठकाणी शासनाने पािणी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले  व तद्नसुार शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िोय. 
(३) व (४) मौजे िणे, ता.दापोली येथे सवुणशदगुश क्रकल्ल्याकररता जेट्टी 
बाींिण्याच्या कामास मिाराषर मेरी्ाईम बोडाशकडून हदनाींक २०.०३.२०१८ रोजी 
रुपये ७,८२,८२,८९८/- इतक्या क्रकींमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आिे आणण त्यानसुार कें ि शासनाने हदनाींक २३.०७.२०१८ रोजी पत्रान्वये रुपये 
३,९१,४१,४४९/- इतक्या क्रकींमतीस तत्वतः मींजूरी हदलेली असनू सदर कामाची 
ननववदा हदनाींक १७.१०.२०१८ रोजी प्रमसध्द करण्यात आलेली आिे. 

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

मुांबईिील सुमारे ५६ हजार इमारिीांना भोगिटा  
प्रमाणप् (OC) ददले नसल्याबाबि 

  

(३६) *  १२७११७   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूि), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी 
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ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.शामराि ऊफि  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आमशर् 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर.िममल सले्िन (सायन-िोळीिाडा) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील समुारे ५६ िजार इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र (OC) हदल े
नसल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीचे बाींिकाम पणूश झाल्यानींतर ववकासक पढुील 
कायदेशीर बाबी पणूश करत नसल्याने सदर इमारतीींचे भोगव्ा प्रमाणपत्र 
(OC) प्रलींबबत असल्याचेिी ननदशशनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कािी अ्ी कािी प्रमाणात मशधथल करण्यात याव्यात अस े
मुींबई मिानगरपामलकेच्या आयकु्ताींनी शासनास पत्र पाठवनू ववनींती केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कायदेशीर बाबी पणूश न करणाऱ्या ववकासकाींवर प्रशासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेकडील उपलब्ि 
अमभलेखानसुार एकूण २२,००० इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र हदलेले नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) िे खरे आिे. 
(४) व (५) ववकासकाने अ्ी व शतींची पतूशता न केल्यामळेु बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेमाफश त भोगव्ा प्रमाणपत्र जारी केले जात नािी. 
     परींत ुववकासकाने बेकायदेशीर बाींिकाम केले असल्यास क्रकीं वा रहिवाशी 
भोगव्ा प्रमाणपत्रामशवाय इमारतीत रहिवास करीत असल्यास, त्याींच्यावर 
मिाराषर प्रादेमशक आणण नगररचना अधिननयम १९६६ तसेच मुींबई 
मिानगरपामलका अधिननयम १८८८ अन्वये कारवाई करण्यात येत.े 

 
----------------- 
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मुांबईि मलेररया, लेप्टो, डेंग्य,ु स्िाईनफ्ल,ू गॅस्टो, हेपेटाईसीस, िॉलरा 
ि डेंग्यु सदृष्ट्य आजाराची लागण झाल्याबाबि 

(३७) *  १२६६३६   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
प्रा.िर्ाि गायििाड (धारािी), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजिि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमिी 
मतनर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पिूि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मिानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागाने नकुत्याच जािीर केलेल्या 
अिवालात गत तीन महिन्याींत मुींबईत गॅस्रोचे २ िजार २४४ रुग्ण 
आढळल्याचे तसेच ऑगस््च्या पींिरवड्यात मलेररयाच े४१५ रुग्ण, डेंग्यचूे ७९ 
रुग्ण, िेपे्ायह्सचे ८१ रुग्ण तसेच लपे््ोचे ९७ रुग्ण आढळून आल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, डेंग्य ुया आजाराने २ व लेप््ो या आजाराने ७ रुग्णाींचा मतृ्य ु
झाला आिे,िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई मिानगरपामलकेच्या के/पवूश ववभागात सवाशत जास्त 
डेंग्यचूे रुग्ण आढळून आले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
चौकशीचे ननषकर्श काय आिेत व तद्नसुार सदरील रोगाींचा फैलाव िोऊ नये 
म्िणून मिानगरपामलका प्रशासनाकडून कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. 
(२) मािे जून २०१८ त े ऑगस्् २०१८ या कालाविीत डेंग्यमुळेु ४ व 
लेप््ोमळेु ११ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला िी वस्तसु्स्थती आिे. 
(३) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या के/पवूश ववभागात जून त ेऑगस्् २०१८ या 
कालाविीत ननस्श्चत डेंग्यचु े५ व डेंग्य ुसदृश आजाराचे १९३ रुग्ण आढळून 
आले आिेत. 
(४) साथीच्या आजाराींच्या प्रनतबींिासाठी व ननयींत्रणासाठी कें ि व राज्य 
शासनाच्या मागशदशशक सचूनाींनसुार बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात येतात:- 
• साथरोगाच ेननयममत सवेक्षण करण्यात येत.े 
• क्रक्कजन्य आजाराच्या प्रनतबींिासाठी ननयममत क्रक्कशास्त्रीय सवेक्षण 
करण्यात येऊन क्रक्कनाशक फवारणी व िुम्रफवारणी करण्यात येत.े  
• मलेररया रुग्णाींवर राषरीय धर्ि िोरणानसुार समळू उपचार करण्यात 
येतात. 
• जलजन्य आजारासाठी पाणी गणुवत्ता सननयींत्रण करण्यात येत.े 
• पदपथावरील अन्न, पाणी आणण बफश  नमनु्याींची ननयममत तपासणी 
करण्यात येत.े 
• लेप््ो प्रनतबींिासाठी उींदीर ननयींत्रण व तबेल्याींवर मुींबई मिानगरपामलका 
अधिननयम १८८८ च्या कलमानसुार कारवाई करण्यात येत.े 
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• सावशजननक क्षते्रातील वदै्यकीय अधिकारी व ननम्नवदै्यकीय कमशचारी याींचे 
व खाजगी वदै्यकीय व्यावसानयक याींना पावसाळयात उद्भवणाऱ्या आजाराचे 
ननदान, उपचार प्रनतबींि व ननयींत्रण याबाबत प्रमशक्षण देण्यात येत.े 
• साथरोगाच्या ननदानासाठी आवश्यक प्रयोगशालेय सवुविा उपलब्ि करुन 
देण्यात आल्या आिेत. 
• धर्ि व इतर सािन सामगु्रीचा आवश्यक साठा उपलब्ि आिे. 
• साथरोग ननयींत्रणासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, जल ववभाग, पशसुींविशन 
ववभाग इत्यादी ववभागाशी समन्वय तसेच, ववववि जनसींपकश  माध्यमातनू 
लोकप्रबोिन करण्यात येत.े 
• स्थाननक नगरसेवकाींच्या सिकायाशने ववभागवार आरोग्य मशबबराींचे आयोजन 
करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
बहृन्मुांबई महानगरपामलिेने तनयममि रस्िारेर्ा ि वििास तनयोजन 
रस्िा यामधील अडथळे दरू िरून रस्िा रुां दीिरण िरण्याबाबि 

(३८) *  १३२५८८   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने ननयममत रस्तारेर्ा व ववकास ननयोजन रस्ता 
यामिील अडथळे दरू करून रस्ता रुीं दीकरण करण्याकरीता No. 
ch.E./DP/१९९२२/ES, हदनाींक २० माचश, २०१७ अन्वये िोरण ननस्श्चत केले 
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर िोरणानसुार रस्त्यामध्ये असलेली बाींिकामे क्रकीं वा 
रस्तारेर्ते येत असलेली खाजगी मालकाींची जागा ताब्यात घेण्याकरीता 
मिानगरपामलका अधिननयम २९६, २९८, २९९, ३१४ व ४८८ या अन्वये नो्ीस 
बजाववण्याचे ननस्श्चत केले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या के/पवूश ववभाग कायाशलयामाफश त 
मुींबई शिरात प्रथमच मिानगरपामलका अधिननयम ३५१ अन्वये अनधिकृत 
बाींिकामे म्िणून नो्ीस बजावनू रस्तारेर्तेील बाींिकामाींना सन १९६१-६२ च े
परुावे सादर करण्यास साींधगतले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, मिाराषर शासनाने काढलेल्या शासन ननणशयानसुार मुींबई 
मिानगरपामलकेने या अगोदर रस्ता रुीं दीकरणातील बाींिकामाींना प्रकल्पग्रस्त 
म्िणून हदनाींक १ जानेवारी, २००० च्या परुाव्यानसुार त्याींचे प्रकल्पबाधित 
म्िणून पनुवशसन करून त्याींना पयाशयी जागा हदली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मिानगरपामलका अधिननयम ३५१ च्या नो्ीसचा उपयोग 
रस्ता रुीं दीकरणात केल्यामळेु मिाराषर शासनाने जािीर केलेल्या िोरणानसुार 
सन २००० व २०११ पयांतच्या घराींना असलेले सींरक्षण यास बािा पोिचून सवश 
सामान्य नागररकाींवर अन्याय िोणार आिे याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर िोरणानसुार रस्त्यामध्ये असलेली बाींिकामे क्रकीं वा रस्तारेर्ते येत 
असलेली खाजगी मालकाींची जागा ताब्यात घेण्याकरीता मुींबई 
मिानगरपामलका अधिननयम १८८८ च्या कलम २९६, २९८, २९९, ३१४ व ४८८ 
अन्वये नो्ीस बजावण्याचे ननस्श्चत केले आिे िे खरे आिे. 
(३) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त अनधिकृत बाींिकामासाठी मुींबई 
मिानगरपामलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस देण्यात 
येत.े 
     सदर नो्ीस अन्वये ननवासी बाींिकामासाठी हदनाींक १७.०४.१९६४ व 
अननवासी बाींिकामासाठी हदनाींक ०१.०४.१९६२ चे परुावे माधगतले जातात. 
     तथावप, के/पवूश ववभागामाफश त रस्ता रुीं दीकरणासाठी कलम ३५१ अन्वये 
नो्ीसा देण्यात आलले्या नािीत.  
(४) शासन ननणशयानसुार बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने रस्ता रुीं दीकरणातील 
पात्र झोपडीिारकाींना प्रकल्पग्रस्त म्िणून हदनाींक ०१.०१.२००० रोजीच्या 
परुाव्यानसुार त्याींचे पनुवशसन करुन त्याींना पयाशयी जागा हदली आिे िे खरे 
आिे. 
(५) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या के/पवूश ववभागामाफश त रस्ता रुीं दीकरणासाठी 
मुींबई मिानगरपामलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस 
देण्यात आलेली नािी. 



  65 

(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 

  
पुणे येथील जुना बाजार येथील अमरशखे चौिािील लोखांडी होडींग 

िोसळून झालेला अपघाि 
(३९) *  १२६६७१   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.अममि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांि डोळस 
(माळमशरस), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममि झनि (ररसोड), 
श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु येथील जुना बाजार येथील अमरशखे चौकातील लोखींडी िोडींग 
हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास कोसळून झालेल्या 
अपघातात ४ व्यक्तीींचा झालेला मतृ्य ूव ९ व्यक्ती गींभीर जखमी झाल्या, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तसेच मतृ्यमूखुी पडलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना तसेच जबर 
जखमी झालेल्या व्यक्तीींना कोणती मदत देण्यात आली वा येत आिे, 
(३) असल्यास, पणेु शिरातील खडकवासला, कात्रज, बबबवेवाडी, िायरी, 
मस ींिगड रस्ता, कोथरूड, बाविन, एरींडवणे भागात अनेक हठकाणी िोकादायक 
आणण अनधिकृत िोडडांग असल्याची बाब हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननदशशनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात बेकायदा िोडींग व बॅनर लावणाऱ्याींववरुध्द कारवाई 
करावी असे मा. उच्च न्यायालयाचे ननदेश असतानासधू्दा अद्यापिी त्याच े
पणूशपणे पालन केले जात नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, भववषयात अशा दघुश् ना ्ाळण्यासाठी पणेु शिरातील जुन्या 
जीणश झालेल्या इमारतीींवर व शिरातील चौकात उभारण्यात आलले्या 
िोडींगवर व मोठ्या आकाराच्या व उींचीच्या िोडींग लावण्यावर प्रनतबींि 
करण्यात येणार आिे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • हद.०५.१०.२०१८ रोजी शािीर अमरशखे चौक, 
जुना बाजार, पणेु येथे िोडींग कोसळून त्यात ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला असनू 
१० व्यक्ती जखमी झाल्या आिेत, िे खरे आिे. 
(२) • सेंरल रेल्व,े पणेु याींच्या िद्दीतील सदर अनधिकृत जाहिरात फलक 
ननषकामसत करण्याची कारवाई रेल्वे प्रशासनामाफश त करण्यात येत असताींना 
सदर दघुश् ना घडली आिे. 
• दघुश् नेत मतृ्यमूखुी पडलेल्या व्यक्तीींपकैी ३ मतृ व्यक्तीींना प्रत्येकी रूपये ५ 
लाख, जखमी झालेल्या २ व्यक्तीींना प्रत्येकी रूपये १ लाख आणण क्रकरकोळ 
जखमी झालेल्या ६ व्यक्तीींना प्रत्येकी रूपये ५० िजार अशी आधथशक मदत 
हदली असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने पणेु मिानगरपामलकेस कळववले आिे. 
• सदर प्रकरणी बींडगाडशन पोमलस स््ेशन, पणेु येथे ग.ुर.क्र.२८९/२०१८, 
भा.द.वव. कलम ३०४ (२) व ३४ अन्वये  हद.०५.१०.२०१८ रोजी गनु्िा दाखल 
करण्यात आला आिे. 
(३) • याबाबत दै.सकाळ या वतृ्तपत्रामध्ये हद.०७.१०.२०१८ रोजी बातमी 
प्रमसध्द झाली िोती िे खरे आिे. 
(४) • जाहिरात व फलक ननयींत्रण ननयम २००३ मिील तरतदूी तसेच 
मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी हदलेल्या आदेशास अनसुरून पणेु शिरातील 
केलेल्या सव्िेक्षनाींअींती हद.०१.१०.२०१८ त े हद.३१.१०.२०१८ या कालाविीत 
ननदशशनास आलेल्या एकूण १३४ अनधिकृत जाहिरात फलकाींवर ननषकासनाची 
कायशवािी करण्यात आली आिे. 
• तसेच बेकायदेशीर िोडडांग व बॅनर लावणाऱ्या ववरूध्द दैनींहदन स्वरूपात 
ननषकासन कारवाई करण्यात येत असनू सींबींिीताींवर गनु्िे दाखल करण्यात 
येत आिेत.    
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(५) व (६) • सद्यस्स्थतीत मिाराषर मिानगरपामलका अधिननयमातील 
तरतदूीस अनसुरून तसेच मुींबई प्राींनतक मिानगरपामलका (जाहिरात व फलक 
ननयींत्रण) ननयम २००३ च्या अनरु्ींगाने जाहिरात फलक, िोडडांग व अनधिकृत 
िोडडांग याींचे ननयमन केले जात.े 
• या ननयमावलीतील ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या जाहिरात फलकाींवर पणेु 
मिानगरपामलकेकडून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत े असे पणेु 
मिानगरपामलकेने कळववले आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील असांघटीि िामगाराांच्या पाल्याांना शैिझणि  
उपयोगािरीिा टॅब्लेट आझण लॅपटॉप देण्याबाबि 

  

(४०) *  १२८४३९   श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि िीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि 
डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), 
श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर 
(िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजिि), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवश असींघ्ीत कामगार माथाडी कामगार, नोंदणी झालेले 
सरुक्षा रक्षक, बाींिकाम मजूर, घरेल ूकामगार याींच्या प्रत्येकी दोन पाल्याींना 
्ॅब्ले् आणण लॅप्ॉप देण्याची घोर्णा सन २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान 
शासनाने केली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, यासाठी कामगार ववभागाकड े रुपये १२०० को्ी जमा 
असताना या योजनेची अद्यापिी अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय 
आिेत, 
(३) असल्यास, सदर योजना सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
     मिाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळातील 
नोंदीत पात्र बाींिकाम कामगाराींच्या इयत्ता १० वी उत्तीणश व त्यापढुील 
मशक्षण घेणा-या पाल्यास लॅप्ॉप वा्प करण्याबाबतचा ठराव मींडळाच्या 
हदनाींक २१.१०.२०१३ रोजीच्या बठैकीत पाररत करण्यात आला िोता. 
(२) मींडळाने केलेल्या लॅप्ॉप वा्पाच्या ठरावास शासनाने मान्यता हदलेली 
नसल्याने लॅप्ॉप वा्प न करण्याचा ठराव मींडळाच्या हदनाींक ३०.७.२०१४ 
रोजीच्या बठैकीत घेण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
दक्षिण मुांबईिील कक्रस्टल टॉिर या बहुमजली  

इमारिीला लागलेल्या आगीबाबि 
  

(४१) *  १२६४४९   श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.सरदार िारामस ांह (मलुुांड), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (मशडी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्िे), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), 
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श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.त्र्यांबिराि 
मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि), 
श्री.सांजय पोिनीस (िमलना), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आमशर् 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण मुींबईतील परळ येथील हिींदमाता पररसरातील ’क्रक्रस््ल ्ॉवर’ या 
बिुमजली इमारतीला हदनाींक २२ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास आग 
लागली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या आगीत ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ुतसेच २६ जण गींभीर जखमी 
झाले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील ननयमाींनसुार अस्ग्नशमन यींत्रणा बसववणे 
बींिनकारक असनू या यींत्रणाींचे दर ६ महिन्याींनी ऑडी् करून त्याचा अिवाल 
सींबींधित ववभागाला सादर करणे आवश्यक आिे तसेच सोसाय्याींनी अधिकृत 
एजन्सीकडून फायर ऑडी् करावे असा ननयम आिे व राज्यभरात अशा ५८८ 
परवानािारक एजन्सी असनू यापकैी २४० एजन्सी मुींबईभरात आिेत, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर इमारतीमध्ये ववकासकाने कोणत्यािी आग प्रनतबींिक 
सवुविा उपलब्ि केल्या नव्ित्या यामळेु आगीचा भडका िोऊन या ्ोलेजींग 
इमारतीमिील ५८ कु्ुींबाींच्या मालमत्तचेे मोठ्या प्रमाणात आधथशक नकुसान 
झाल,े िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, गत ६ वर्ाशमिील आगीमळेु २९८ जणाींचा मतृ्य ूतर ९३४ जण 
जखमी झाले असनू मुींबईत इमारतीमिील अस्ग्नशमन यींत्रणेची तपासणीच 
िोत नािी तसेच मुींबईतील ३ िजार इमारतीींमध्ये अस्ग्नशमन यींत्रणेचा अभाव 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, क्रीस््ल ्ॉवर इमारत आग दघुश् ने प्रकरणी अस्ग्नशमन 
दलाने आपला चौकशी अिवाल मा.आयकु्त, मुींबई मिानगरपामलका याींना 
हदनाींक ०४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास सादर केला, िे िी खरे आिे 
काय, 
(७) असल्यास, या प्रकरणी ववकासकाववरुध्द सदोर् मनषुयविाचा गनु्िा 
दाखल करण्याबाबत तसेच मुींबईतील सवश इमारतीींचे ननयममत फायर ऑडड् 
करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) परळ येथील हिींदमाता पररसरातील 
“क्रक्रस््ल ्ॉवर” या बिुमजली इमारतीला हदनाींक २२ ऑगस््, २०१८ रोजी 
आग लागली िोती.  
     सदर आगीत ४ व्यक्ती मतृ व २२ व्यक्ती जखमी झाल्या िी 
वस्तसु्स्थती आिे. 
(३) मुींबईतील ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ व राषरीय इमारत सींहिता 
नसुार उींच उत्तुींग रहिवासी इमारती, वाणणज्य इमारती, मॉल्स, मस्ल््प्लके्स, 
इस्स्पतळे इत्यादी इमारतीींमध्ये मिाराषर आग प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक 
उपाययोजना अधिननयम, २००६ अींतगांत अस्ग्नसरुक्षा उपाययोजना करणे 
आवश्यक आिे.  
     तसेच या उपाययोजनाींची वर्ाशतनू २ वेळा (मािे जानेवारी व जुल ैमध्ये) 
परवानािारक अमभकरणामाफश त तपासणी करुन त्याबद्दलचे प्रमाणपत्र 
अस्ग्नशमन दलास सादर करणे आवश्यक आिे. 
     राज्यभरात ७८७ परवानािारक अमभकरणे असनू, त्यापकैी २९४ 
अमभकरणे मुींबई शिर व उपनगराींमध्ये आिेत. 
(४) क्रक्रस््ल ्ॉवर इमारतीचे बाींिकाम करण्यापवूी ववकासकाने आग 
प्रनतबींिक उपाययोजना व अस्ग्नसरुक्षा यींत्रणा बसवनू कायाशस्न्वत 
असल्याबाबतच े भोगव्ा ना-िरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे तसेच, सदर 
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इमारतीमिील आग ववझववतवेेळी अस्ग्नसरुक्षा यींत्रणा कायाशस्न्वत नसल्याच े
आढळून आल्याचे मिानगरपामलकेमाफश त कळववण्यात आले आिे. 
     सदर इमारतीमिील मलफ्् लॉबीमध्ये असलेल्या इलेस्क्रकल केबल व 
इतर ज्वलनशील इींह्रररयर साहित्य असल्यामळेु १२ व्या व १३ व्या 
मजल्याला आग लागनू २९ कु्ुींबाींच्या मालमत्तचे ेनकुसान झाले आिे.    
(५) मुींबई शिर आणण उपनगरात मागील ६ वर्ाांत लागलेल्या आगीमळेु ३०० 
व्यक्तीींचा मतृ्य ूव १०४५ व्यक्ती जखमी झाल्या आिेत िी वस्तसु्स्थती आिे. 
     मुींबई अस्ग्नशमन दलामाफश त मिानगरपामलकेच्या २४ ववभाग 
कायाशलयाींत नव्याने अस्ग्नसरुक्षा पालन कक्षाची स्थापना करण्यात आली 
असनू, सदर कक्षामाफश त मुींबई शिरातील ववववि आस्थापनाींची तपासणी 
करुन कारवाई केली जात.े  
     सन २०१५ त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालाविीत बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या िद्दीतील ५८०४ इमारतीींमिील अस्ग्नसरुक्षा उपाययोजनाींची 
पािणी करण्यात आली असनू त्यापकैी २९४२ इमारतीींच्या अस्ग्नसरुक्षा 
उपाययोजनाींमध्ये त्रु् ी असल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या ननदशशनास 
आले आिे.  
     सदर २९४२ इमारतीींना मिाराषर आग प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक 
उपाययोजना अधिननयम २००६ अन्वये नो्ीस बजावनू त्याींना ठराववक 
मदुतीमध्ये त्रु् ीींची पतुशता करण्याच े ननदेश बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त 
देण्यात आले. 
     सदर इमारतीींपकैी २९२४ इमारतीींनी त्याींना हदलेल्या मदुतीत 
अस्ग्नसरुक्षा उपाययोजनाींच्या त्रु् ीींची पतुशता केली आिे. 
     ज्या १८ इमारतीींनी त्रु् ीींची पतुशता केली नािी त्या इमारतीींववरोिात 
बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त ख्ले दाखल करण्यात आले आिेत.      
(६) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या अस्ग्नशमन दलाने क्रक्रस््ल ्ॉवर इमारत 
दघुश् नेप्रकरणीचा चौकशी अिवाल सींबींधित एफ/दक्षक्षण ववभागाचे सिाय्यक 
आयकु्त व इमारत प्रस्ताव (शिर) याींना हदनाींक ०४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
सादर केला आिे. 
(७) सदर प्रकरणी ववकासकाववरुध्द भोईवाडा पोलीस ठाणे येथ े हदनाींक 
२२.०८.२०१८ रोजी गनु्िा नोंद क्रमाींक १७५/२०१८, कलम ३०४, ३३८, ३३७, 
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३३६ भा.दीं.वव. सि ३(३), ३६ मिाराषर अस्ग्नप्रनतबींिक व जीवसींरक्षण 
अधिननयम २००६ अन्वये गनु्िा दाखल करण् यात आला आिे. 
     मिाराषर आग प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अधिननयम, 
२००६ अन्वये वर्ाशतनू २ वेळा मुींबई शिर व उपनगराींमिील २९४ 
परावानािारक अमभकरणामाफश त तपासणी करुन त्याबद्दलचे प्रमाणपत्र सींबींधित 
मालक/ भोगव्ादार याींनी अस्ग्नशमन दलास सादर करणे आवश्यक आिे. 
(८) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सािपूर (जज.नामशि) औद्योधगि िसाहिीिील प्रीममयम टूल िां पनीने 
िमिचा-याांच ेिेिन थिविल्याबाबि 

(४२) *  १२९११७   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातपरू (स्ज.नामशक) धद्योधगक वसाितीतील प्रीममयम ्ूल कीं पनी येथ े
कायमस्वरूपी कायशरत असलेल्या १११ कमशचाऱ्याींच े मािे जानेवारी २०१८ 
पासनूचे थकीत वेतन ममळण्यासाठी सी.आय.्ी.य.ू सींघ्ना, नामशक याींनी 
मा. कामगार आयकु्त, नामशक याींना हदनाींक ९ ऑगस््,२०१८ रोजी वा त्या 
समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने मागील २० महिन्याींपासनू कमशचाऱ्याींच्या 
भववषय ननवाशि ननिीची रक्कम, सोसाय्ी आणण एलआयसीच े िप्त े देखील 
भरले नसनू मागील ६ महिन्याींत ३६ बठैका घेऊन देखील तोडगा न 
ननघाल्याने कमशचायाांना उदरननवाशि करणे कठीण झाल ेआिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून सी.आय.्ी.य ु सींघ्नेच्या 
ननवेदनानसुार कमशचाऱ्याींना थकीत वेतन ममळण्याबाबत कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िोय. िे खरे आिे. 
     तथावप, नामशक वकश सश यनुनयन (सी.आय.्ी.य.ुसींलग्न), नामशक या 
सींघ्नेने कामगार उप आयकु्त कायाशलय, नामशक याींना यासींदभाशत हदनाींक 
२१.१२.२०१७ रोजी  ननवेदन हदले आिे. 
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(२) िोय. िे खरे आिे. 
(३) कीं पनीने मािे एवप्रल, २०१८ पासनूचे कामगाराींचे वेतन अदा केले 
नसल्याने कीं पनी व्यवस्थापनाववरोिात वेतन प्रदान अधिननयम, १९३६ 
अींतगशत हदनाींक ६.८.२०१८ रोजी ख्ला क्रमाींक ४५७५/२०१८ दाखल केला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
अमराििी सहाय्यि िामगार आयुक्ि िायािलयािील गैरव्यिहाराबाबि 

  

(४३) *  १२९८९४   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती येथील सिाय्यक कामगार आयकु्त कायाशलयाींतगशत साहित्य 
खरेदी अनदुानासाठीचे अजश मािे जून व जुलै, २०१७ पासनू सादर केले 
असनूिी बाींिकाम कामगाराींना अनदुान न ममळाल्याच ेननदशशनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, मािे जून, व जुल,ै २०१७ नींतर बाींिकामाचे साहित्य खरेदी 
अनदुानाकरीता अजश केलेल्या लाभार्थयाांना अनदुान ममळाले असल्याच े
ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, बाींिकाम कामगाराींच्या योजनेसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात 
आधथशक तरतदू उपलब्ि करून हदली असताींना िेतपुरुस्सरपणे प्रशासकीय 
हदरींगाईमळेु कामगार लाभापासनू वींधचत राित असल्याचेिी ननदशशनास आल े
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिाय्यक कामगार आयकु्त, अमरावती या कायाशलयातील 
कािी कमशचारी ज ेनोंदणीकृत लाभाथी पसेै देतात त्याींचेच काम करत असनू 
इतर कामगाराींना उद्ध् वागणूक देत असल्याच ेस्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
हदनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारासच्या पत्रान् वये लखेी कळववले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून सींबींधित 
कायाशलयात गरैप्रकार व गरैव्यविार करणाऱ् या कमशचारी व अधिकाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िे खरे नािी. 
     मिाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळ, 
अमरावती कायाशलय येथे साहित्य खरेदी अनदुानाकररता सप् े्ंबर, २०१८ अखेर 
एकूण २६२१३ अजश प्राप्त झाले. सदर अजाांची पडताळणी करुन ९१८८ पात्र 
बाींिकाम कामगाराींच्या बँक खात्यामध्ये प्रत्येकी रु.५०००/- प्रमाणे एकूण 
रु.४,५९,४०,०००/- जमा करण्यात आले आिेत. उवशररत अजाांची पडताळणी 
करण्यात येत असनू पात्र ठरणाऱ्या बाींिकाम कामगाराींना लाभाची रक्कम 
अदा करण्यात येणार आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     जुन व जुल,ै २०१७ नींतर साहित्य खरेदी अनदुानाकररता अजश केलेल्या 
कामगाराींच्या अजाांची पडताळणी करण्यात येत असनू, पडताळणीनींतर पात्र 
ठरलेल्या कामगाराींना अनदुानाची रक्कम अदा करण्यात येईल. 
(३) िे खरे नािी. 
     मिाराषर इमारत व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळ, 
अमरावती कायाशलय येथे उपलब्ि असलले्या कमशचारी, अधिकारी याींचेमाफश त 
बाींिकाम कामगाराींना लाभ देण्याचे काम पार पाडले जात आिे.  
(४) िे खरे नािी. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मुांबईिील माहूल-चेंबूर येथील बीपीसीएलच्या ररफायनरीमधील 

हायड्रोिाबिन युतनटमधील बॉयलरचा झालेला स्फोट 
(४४) *  १२६४४३   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ 
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(बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.अममि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सांजय पोिनीस (िमलना), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.ििुाराम िाि े(अणुशक्िी नगर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मािूल-चेंबरू येथील बीपीसीएलच्या ररफायनरीमिील 
िायड्रोकाबशन यनुन्मिील बॉयलरचा भीर्ण स्फो् हदनाींक ८ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास झाला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्फो्ात क्रकती व्यक्ती मतृ व जखमी झाले आिेत, 
(३) असल्यास, सदर स्फो्ामळेु शजेारील मािुलगाींव, गवाणपाडा, कॅमलको इ. 
गावात िुर पसरुन घबरा्ीचे वातावरण ननमाशण झाले असनु कीं पनीच्या 
पररसरातील नागरीकाींच्या घराींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईत सन १९९२ मध्ये बॉम्बस्फो् झाल्यानींतर 
पेरोकेममकल्स कीं पन्याींच्या सरुक्षक्षतचे ेऑडड् करण्यात आलेल्या सल्लागाराींनी 
दघुश् ना झाल्यानींतर प्रनतबींिात्मक उपाय करण्याऐवजी दघुश् ना िोऊ नये 
म्िणून सींपणूश यींत्रणेची देखभाल ठेवणे आवश्यक असल्याची मशफारस केली 
िोती या मशफारशीनसुार कीं पनी व्यवस्थापनाने कोणतीच पावले उचलली 
नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, िा स्फो् िोण्याची कारणे काय आिेत याची चौकशी केली 
आिे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसुार या प्रकरणातील सींबींिीत 
दोर्ीींवर कारवाई तसेच मतृ झालेल्या व्यक्तीींच्या कु ी्ंबाींना व जखमीींना 
आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) िे अींशत: खरे आिे, 
     मुींबईतील मािूल-चेंबरू येथे बीपीसीएलच्या ररफायनरीमिील िायड्रोकाबशन 
प्लाीं्मध्ये हदनाींक ०८.०८.२०१८ रोजी इफ्ल्युी्ं  कुलरमिील दाबयकु्त 
अनतज्वालाग्रिी वायचुी गळती झाल्याने सदर वाय ुवातावरणात ममसळला व 
त्याचा स्फो् िोवनू आग लागण्याची घ्ना घडली.    
(२) सदर स्फो्ात ४१ कामगार जखमी झाले िोत.े स्फो्ातील जखमी 
कामगाराींवर तात्काळ कारखान्याच्या प्रथमोपचार कें िात उपचार करण्यात 
आले.  त्यापकैी १९ कामगाराींना त्याचहदवशी घरी सोडण्यात आले व उवशररत 
२२ कामगाराींना खाजगी दवाखान्यात दाखल करुन उपचारानींतर घरी 
सोडण्यात आले. यापकैी ३७ कामगार कामावर रुज ू झाले आिेत व चार 
कामगाराींवर घरी उपचार सरुु आिेत.  सदर घ्नेत कोणासिी अपींगत्व 
आलेले नािी वा कोणीिी मतृ पावले नािी. 
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
     पोलीस उप आयकु्त कायाशलय, चेंबरु, मुींबई याींनी हदनाींक ०२.११.२०१८ 
च्या पत्रान्वये सदर स्फो्ामळेु मािुलगाव चेंबरू पररसरातील रहिवासी 
लोकाींच्या राित्या घराींना, इमारतीींना तडा गेल्याबाबतची माहिती उपलब्ि िोत े
असे कळववले आिे. परींत,ु राित्या घराींचे नकुसान झाल्याबाबत आर.सी.एफ 
पोलीस ठाण्यास कोणत्यािी प्रकारची तक्रार दाखल झाली नसल्याचे देखील 
कळववले आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) सदर घ्नेची चौकशी धद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफश त 
करण्यात आलेली आिे.  सदर कारखान्यातील इफ्ल्युी्ं  कुलरमिील फ्लो्ीींग 
िेडरचे वेस्ल्डींग तु् ल्यामळेु तथेून दाबयकु्त अनतज्वालाग्रािी वायचुी गळती 
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झाल्याने सदर वाय ु वातावरणात ममसळला व त्याचा स्फो् िोवनू आग 
लागण्याची घ़्ना घडली.  सदर घ्नेमध्ये कारखान्यातील काम करणाऱ्या 
कामगाराींच्या आरोग्याला िोका पोिचू नये याकरीता कारखान्यातील सयींत्र े
ससु्स्थतीत न ठेवल्यामळेु कारखाने अधिननयम १९४८ चे कलम ७ A (२) (a) 
चा भींग झाल्याचे आढळून आल्याने कारखान्याच े भोगव्ादार याींचेववरुध्द 
मा.मखु्य न्यायदींडाधिकारी, दादर, मुींबई याींच े न्यायालयात ख्ला 
क्र.२९०२९१४/२०१८ दाखल करण्यात आला आिे.    
     सदर स्फो्ामध्ये ४१ कामगार जखमी झाले असनू सदर घ्नेत 
कोणासिी अपींगत्व आलेले नािी वा कोणीिी मतृ पावलेले नािी. त्यामळेु मतृ 
झालेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना आधथशक नकुसान भरपाई 
देण्याचा प्रश्न उद्भवत नािी.  सदर स्फो्ामध्ये जखमी झालेल्या एकूण ४१ 
कामगाराींच्या  उपचाराचा खचश कारखाने व्यवस्थापनाने केला आिे.      
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

खारघर (निी मुांबई) येथील मसडिोिफे िोयना पुरग्रस्िाांना िाटप 
िेलेली जमीन बेिायदा हस्िाांिरण िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(४५) *  १२६४३०   श्री.सरदार िारामस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील खारघर जवळील मसडकोतफे कोयना परुग्रस्ताींना वा्प 
केलेली जमीन बेकायदा िस्ताींतरण करुन गरैव्यविार केल्याचे प्रकरण तसेच 
मसडकोतफे गत १५ वर्ाशत कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प केलेले सवश भखूींड 
आणण भखूींड िस्ताींतरणाआिी सवश प्रकरणाींची चौकशी करण्यासाठी शासनाने 
मा.उच्च न्यायालयाचे ननवतृ्त न्यायमतूी श्री.क्रकशोर रोिी याींची हदनाींक २१ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननयकु्ती केली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, कोयना परुग्रस्ताींना मसडकोतफे जमीन वा्प केल्याची एकूण 
क्रकती प्रकरणे आिेत तसेच मािे ऑक््ोबर, २०१८ पयांत एकूण क्रकती 
प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आिे व या सींपणूश प्रकरणाींची चौकशी 
करुन क्रकती कालाविीत शासनास अिवाल सादर करण्यात येणार आिे, 
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(३) असल्यास, जमीन ववतरण अननयममततबेाबत चौकशी सममतीकडून 
अद्यापपयांत करण्यात आलले्या कायशवािीची सद्यस्स्थती काय आिे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनास अिवाल सादर करण्यात आला आिे काय 
व त्यानरु्ींगाने शासनातफे कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे. 
     मौजे ओव,े ता.पनवेल, स्ज.रायगड येथील सव्िे क्र.१८३ मिील नवी 
मुींबई प्रकल्पासाठी अधिसचूीत केलेल्या तथावप, सींपाहदत न झालेल्या जमीन 
िस्ताींतरणाची चौकशी करण्याकरीता श्री.क्रकशोर जे. रोिी, सेवाननवतृ्त 
न्यायमतूी, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची हद.२०.८.२०१८ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्वये ननयकु्ती करण्यात आली िोती. तथावप, श्री.क्रकशोर जे. रोिी याींनी 
वदै्यकीय कारणास्तव सदरिू जबाबदारी स्स्वकारण्यास असमथशता दशशववली 
असल्याने त्याींची ननयकु्ती रद्द करुन (हद.२०.०८.२०१८ रोजीचा शासन ननणशय 
अधिक्रममत करुन) त्याींच्याऐवजी श्री.आर.सी. चव्िाण, सेवाननवतृ्त न्यायमतूी, 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची हद.०३.१०.२०१८ रोजीच्या शासन ननणशयाद्वारे 
ननयकु्ती करण्यात आली आिे. 
   सदर एकसदस्यीय सममतीच्या कायशकक्षेनसुार मसडको अधिसचूीत क्षते्रातील 
कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प केलेल्या मौजे ओवे येथील सव्िे क्र.१८३ मिील 
जममनीींच्या व्यविाराची तसेच गत १५ वर्ाशमध्ये या स्वरुपाचे व्यविार 
झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना जमीन वा्प करण्यात आलले्या अन्य 
प्रकरणाींची चौकशी करुन ३ महिन्यात अिवाल सादर करणे आवश्यक आिे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

भांडारा जजल्हयािील बेरोजगाराांची फसिणूि होि असल्याबाबि 
  

(४६) *  १३२५६४   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भींडारा स्जल्य यातील बेरोजगाराींची फसवणकू िोत असतानािी कायशवािी न 
करता दलुशक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कारवाई िोण्यास ववलींब िोत असल्याची 
तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक २० सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास हदली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२)  सदर प्रकरणी क्रफयाशदीचे तक्रारीवरून एका आरोपीववरूद्ध पोलीस स््ेशन, 
भींडारा येथे अपराि क्रमाींक ५२१/१८ भादींवव कलम १७०, ४१९, ४२०, ४६५, 
४७०, ४७३ सिकलम ६६(ड) मािीती तींत्रज्ञान अधिननयम सन २००८ अन्वये 
गनु्िा नोंद करण्यात आला असनू सदर गनु्िा तपासावर आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
िरळी (मुांबई) येथील इांददरा झोपडपट्टी पुनििसन प्राधधिरण सहिारी 

गहृतनमािण सांस्थेिर प्रशासि नेमण्याबाबि 
  

(४७) *  १२६४३४   श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :   सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुींबई) येथील इींहदरा झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण सिकारी 
सींस्थेच्या कारभाराववरुद्ध श्री. प्रवीण दळवी व इतर याींनी सिाय्यक ननबींिक, 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण, वाींिे, मुींबई याींच्याकड ेदाद माधगतली असता 
तत्कालीन सिाय्यक ननबींिक, श्री प्रताप पा्ील याींनी सदरिू सींस्थेच्या 
पदाधिकाऱ्याींनी सींस्थेच्या १७८ सभासदाींच े सभासदस्यत्व बदली करताना 
कायद्याने उपस्जल्िाधिकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण आणण सिाय्यक 
ननबींिक, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण याींची परवानगी आवश्यक 
असतानािी ती घेतली नसल्याबाबत तसेच या सभासदाींकडून M.C.A. Act  
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च्या कलम १०१ नसुार दींडात्मक रक्कम वसलू न केल्याबाबत ठपका ठेवत 
M.C.A. Act  च्या कलम ७८ अन्वये हदनाींक १९ माचश, २०१२ रोजी वा त्या 
समुारास सदरिू सींस्थेच्या पदाधिकाऱ्याींना पदावरून ि्ववण्यासींदभाशत ववववि 
कारणाींचे दाखल े देत “कारणे दाखवा” नो्ीस बजावली असनू देखील 
अद्यापपयांत सदरिू गिृननमाशण सींस्था बरखास्त झाली नसल्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे 
सिाय्यक ननबींिक, मुींबई शिर, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधिकरण भवन याींच्या 
ननदशशनास आणले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आिे 
काय, सदरिू चौकशीत काय आढळून आल े आिे आणण इींहदरा झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधिकरण सिकारी गिृननमाशण सींस्थेच्या सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्वात 
असलेल्या पदाधिकाऱ्याींच्या कारभारास आळा घालण्यासाठी कारणे दाखवा 
नो्ीसीच्या अन्वये सींस्था बरखास्त करण्याबाबतच्या प्रकरणावर तातडीने 
ननणशय िोण्याकररता आणण दरम्यानच्या काळात सदरिू सींस्थेवर प्रशासक 
नेमण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती कायशवािी करण्यात आली वा 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेिा : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) तत्कालीन सिाय्यक ननबींिक, सिकारी सींस्था, मुींबई शिर याींनी 
हद.१२/१०/२०१२ रोजी मिाराषर सिकारी सींस्था अधिननयम १९६० च ेकलम 
७८ (१) अन्वये आदेश ननगशममत करण्यात आले िोत.े सदरच्या आदेशा 
ववरूध्द श्री.भागोजी अप्पा ननतवडकेर व इतर याींनी मा.ववभागीय सिननबींिक, 
सिकारी सींस्था, मुींबई ववभाग, मुींबई याींचे कड े मिाराषर सिकारी सींस्था 
अधिननयम १९६० कलम १५२ अवपल दाखल केल ेिोत.े ववभागीय सिननबींिक, 
सिकारी सींस्था, मुींबई ववभाग, मुींबई याींनी सिाय्यक ननबींिक, सिकारी 
सींस्था, मुींबई शिर, याींचे आदेश रद्द करून फेर सनुावणी घेणेबाबत आदेश 
हदलेले आिेत. सदर आदेशाववरूध्द सींस्थेने मिाराषर सिकारी सींस्था 
अधिननयम १९६० कलम १५४ अन्वये मा.मींत्री (सिकार) याचे समोर 
पनुशननररक्षण अजश करण्यात आला िोता. सदर पनुशननररक्षण अजाशवर सनुावणी 
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घेऊन हद.२९/०४/२०१५ च्या आदेशान्वये ववभागीय सिननबींिक, सिकारी 
सींस्था, मुींबई ववभाग, याींचे हद.१०/०५/२०१३ रोजीचे आदेश कायम करण्यात 
आले. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् वप्ीशन नीं.३०१६/२०१४ अन्य 
याधचका दाखल केलेल्या असनू मा.उच्च न्यायालय याींनी जैसे थे पररस्स्थती 
(status-quo) ठेवण्याबाबत आदेशीत केलेले आिे. 

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

निी मुांबईि मसडिो तनममिि िां डोममतनयम अांिगििची वििासिामे 
िरण्यास परिानगी ममळणेबाबि 

  

(४८) *  १२६४१६   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजजि पिार (बारामिी), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईत मसडको ननममशत कीं डोममननयम अींतगशतची ग्ारे, नाल,े 
मलननःसारण, रस्त,े हदवे इत्यादी कामे करण्यास शासनाने नवी मुींबई 
मिानगरपामलकेस बींदी घातली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, कीं डोममननयमअींतगशत सदरची कामे िोत नसल्याने पररसरात 
दगुांिी पसरत असनू नागररकाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमाशण झाला 
असनू वारींवार मलेररया, डेंग ू इत्यादी आजाराने नागररक त्रस्त झाले आिेत 
याची शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, नामशक, धरींगाबाद मिानगरपामलकेला कामे करण्यास परवानी 
हदली आिे त्याच ितीवर नवी मुींबई मिानगरपामलकेस कामे करण्यास 
घातलेली बींदी उठवावी म्िणून स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री, 
राज्यमींत्री मिोदय व प्रिान सधचव, नगरववकास ववभाग-२, याींना मािे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४)  असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शसनाने कोणती कायशवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई मिानगरपामलका क्षेत्रातील कीं डोममननयम 
अींतगशतची कामे करण्यास ववशरे् बाब म्िणून मींजूरी ममळणेबाबतच्या 
मिानगरपामलकेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे उधचत िोणार नसल्याचे यापवूी 
हद. २९.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये मिानगरपामलकेस कळववण्यात आले आिे. 
(२) • नवी मुींबई मिानगरपामलका क्षते्रात मलेरीया, डेंग्य ू ननयींत्रणाकरीता 
ननयममत उपाययोजना केल्या जातात. 
• या क्षते्रात नागररकाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमाशण झाला अशी 
वस्तसु्स्थती नािी, असे नवी मुींबई मिानगरपामलकेने कळववले आिे. 
(३) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले आिे, िे खरे आिे. 
(४) • हद. २६.०२.२००१ च्या शासन पररपत्रकान्वये नगरसेवक स्वेच्छा 
ननिीतनू घ्यावयाच्या कामासींदभाशत मागशदशशक तत्वे वविीत करण्यात आलेली 
आिेत. 
• नगरसेवक स्वेच्छा ननिीतनू प्रामखु्याने सावशजननक स्वरूपाची कामे घेण्यात 
येतात. कीं डोममननयम सारख्या खाजगी सींस्थाींची/सिकारी सींस्थाींची / वयैस्क्तक 
लाभिारकाींची कामे सदर मागशदशशक तत्वात बसत नािीत.त्यामळेु अशा 
कामाींना परवानगी देणे सींयसु्क्तक नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे महानगरपामलिा प्रशासनािडून ई-िचऱ्यािड े 
दलुिि होि असल्याबाबि 

(४९) *  १२७३६२   प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिरात ननमाशण िोणारा िजारो ्न ई-कचऱ्याचे वगीकरण करुन 
आरोग्याच्या दृष्ीने अत्यींत घातक अशा कचऱ्याची ववल्िेवा् लावण्याबाबत 
मिानगरपामलका प्रशासनाकड े योग्य त्या उपाययोजना नसल्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्यास, पणेुकराींची बदलती जीवनशलैी, धद्योधगकरण व झपा्याने 
बदलत असलेले तींत्रज्ञान यामळेु पणेु शिरात सध्या एका वर्ाशत १० िजार 
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मेहरक ्न ई- कचरा जमा िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिानगरपामलकेच्या पयाशवरण अिवालामध्ये शिरात ववववि 
नऊ हठकाणी ई- कचरा कलेक्शन से्ं र सरुु केल्याच ेनमदू केले िोत ेपरींत ु
यापकैी कोणत्यािी हठकाणी या प्रकारची सवुविा उपलब्ि नसल्याचेिी 
ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • या प्रकरणी हद.०१.०८.२०१८ च्या 
दै.लोकमत या वतृ्तपत्रात बातमी प्रमसध्द झाली िोती, िे खरे आिे. 
• पणेु शिरात दररोज समुारे ५ मे.्न ई-कचऱ्याची ननममशती िोत े िी 
वस्तसु्स्थती आिे. 
• पणेु मिानगरपामलकेच्या पयाशवरण अिवालामध्ये शिरात ९ हठकाणी ई-
कचरा कलेक्शन से्ं र सरुू केले असल्याच ेनमदू केले आिे, िे खरे आिे.  
सदरची व्यवस्था नागरीकाींच्या सोयीींसाठी ववववि शाळा, सोसाय्ी, 
सावशजननक हठकाणे व कायाशलये या हठकाणी सदरचे से्ं र कायशरत आिेत अस े
पणेु मिानगरपामलकेने कळववले आिे.    
 
• तसेच कममन्स इींडडया प्रा.मल. याींच्या मसएसआर फीं डातनू कोथरूड येथ े १ 
ई-कचरा सींकलन कें ि पणेु मिानगरपामलकेमाफश त उभारण्यात आले आिे.  
• कोथरूड डपेो व िनकवडी येथे मिाराषर प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाने अधिकृत 
केलेले पणेु मिानगरपामलकेचे ई-कचरा सींकलन कें ि दैनींहदन स्वरूपात स्वच्छ 
सींस्थेमाफश त कायशरत आिे.  
• याच ितीवर भववषयात ५ सींकलन कें िे उभारण्याचे ननयोजन आिे. 
• तसेच पणेु शिरात आरोग्य ववभागाच्या १७७ कोठ्याींमध्ये पहिल्या व 
नतसऱ्या शननवारी सकाळी ८.०० त े ११.०० या वळेेत ई-कचरा सींकलन केल े
जात.े 
• स्वच्छ अमभयान अींतगशत प्रत्येक कोठीवर सकाळी ८.०० त े ११.०० या 
वेळेमध्ये ई-कचरा आणण प्लॅस्स््क सींकलन चाल ूआिे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

नागपूर शहरािील चोिीस िास पाणी पुरिठा योजनेि  
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(५०) *  १२७८९५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शिरात २४ तास पाणीपरुवठ्याचा दावा करून मिानगरपामलकेने 
योजना सरुू केली व या योजनेवर ३०७ को्ी ४३ लाखाींचा ननिी खचश 
करण्यात आला परींत ुशिरात अनेक भागाींत अद्यापिी पाणीपरुवठा सरुळीत 
िोत नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल े
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजना राबववताींना ऑरेंज मस्ी वॉ्र वक्सशने ववववि 
भागात पाणी ववतरणाची सोय केली तरीसधु्दा शिरातील अनेक भागात 
आजिी ्ॅकरने पाणी परुवठा केला जात असनू या ्ँकर परुवठयामध्ये मोठया 
प्रमाणात गरैव्यविार सरुु असनू विशमान नगर पररसरातील मािेश्वरी 
अपा श्मेंमध्ये गत साडतेीन महिन्यात १५७ ्ँकरने पाणी परुवठा केल्याच े
कागदोपत्री दाखवनू शासनाची फसवणकू करण्यात आल्याची माहिती मािे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू शिरात सरुू असलेल्या “चोवीस बाय सात” तास पाणी 
परुवठा योजनेत झालेल्या गरैप्रकाराबाबत लोकप्रनतननिीींनी सभागिृात केलेल्या 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने ८० िजार ग्रािकाींची यादी ममळण्यासाठी 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री, प्रिान सधचव, नगरववकास याींना हदनाींक ५ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(४) असल्यास, योजनेला परेुसा ननिी ममळूनिी ्ाक्याींचे बाींिकाम प्रलींबबत 
असनू पाणीपरुवठािी ठप्प झाला आिे तसेच २० पकैी ७ ्क्याींची 
डागडुजीसधु्दा प्रलींबबत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीचा 
तपमशल काय आिे, चौकशीनसूार सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू शिरातील राबववण्यात येत असलेल्या २४ 
तास पाणीपरुवठा योजनेवर मिानगरपामलकेने आतापयांत रु.३०७.४३ को्ी 
इतका खचश केला आिे, िे खरे असनू, या योजनेचे आतापयांत ७७.३५ ्क्के 
काम पणूश झालेले असनू उवशररत कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 
     करारातील अ्ी व शतीनसुार शिरातील ज्या भागात पाईप लाईनच े
जाळे आिे परींत ुकाींिी कारणास्तव पाणीपरुवठा िोत नािी क्रकीं वा अननयममत 
पाणी परुवठा िोतो, अशाच भागात ऑपरे्रने ववनामलू्य ्ँकसशद्वारे पाणी 
परुवठा करायचा आिे. 
     त्यानसुार, ऑपरे्रने विशमान नगर या उींचीवरील भागात परेुसे पाणी 
ममळत नसल्यामळेु याहठकाणी ्ँकरने ववनामलू्य पाणीपरुवठा प्रत्यक्षररत्या 
केलेला आिे. यासाठी मिानगरपामलकेने कोणतीिी रक्कम अदा केलेली नािी. 
(३) िोय असे ननवेदन प्राप्त झाले असनू, या ननवेदनात केलेल्या ववनींतीनसुार 
मा.वविानसभा सदस्याींना हदनाींक ०३/११/२०१८ रोजी ८५,७३० ग्रािकाींची यादी 
घरपोिोच करण्यात आल्याचे आयकु्त, नागपरू मिानगरपामलका याींनी त्याींच्या 
अिवालात नमदू केले आिे. 
(४), (५) व (६) या योजनेतींगशत पणूश करावयाच्या नवीन २४ पाण्याच्या 
्ाक्याींपकैी २० ्ाक्याींचे बाींिकाम पणूश झाले असनू, येथून पाणीपरुवठा 
सरुळीत सरुु आिे. तर उवशररत ०४ ्ाक्याींपकैी ०३ ्ाक्याींचे बाींिकाम पणूश 
झाले असनू, अनरु्ींधगक कामे लवकरच पणूश िोत आिेत. तर उवशररत ०१ 
्ाकीचे काम प्रगतीपथावर आिे. 
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     जुन्या २० ्ाक्या सध्या वापरात असनू त्याींच्या दरुुस्ती व 
सदुृढीकरणाचे काम ्प्प्या्प्प्याने िाती घेण्यात येत आिे. त्याअींतगशत १३ 
्ाक्याींची दरुुस्ती व सदुृढीकरण पणूश झाले असनू, ०२ ्ाक्याींची दरुुस्ती व 
सदुृढीकरणाच ेकाम प्रगतीपथावर आिे. उवशररत ०५ ्ाक्याींच्या दरुुस्तीच ेकाम 
लवकरच िाती घेण्यात येणार आिे आणण या योजनेतील प्रलींबबत इतर सवश 
कामे माचश, २०१९ अखेर पणूश करण्याच्या अनरु्ींगाने मिानगरपामलकेने 
ननयोजन केले असल्याच,े आयकु्त, नागपरू मिानगरपामलका याींच्या 
अिवालात नमदू करण्यात आले आिे.  

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

बुलढाणा येथील औद्योधगि प्रमशिण सांस्थेच्या प्राचायि ि भाांडारपाल 
याांनी शालेय सादहत्य खरेदीि िेलेला अपहार 

(५१) *  १२८१९८   श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
िौशल्य वििास ि उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा येथील धद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थेच्या प्राचायश व भाींडारपाल 
याींनी हदनाींक २६ फेिवुारी त े३ माचश २०१८ या कालाविीत शालेय साहित्य 
खरेदीच्या बनाव् पावत्या देऊन अपिार केल्याची बाब मािे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शिर पोलीस स््ेशन खामगाव (स्ज.बलुढाणा) 
येथे सींबींधिताींववरुद्ध फसवणकुीचा गनु्िा सदु्धा दाखल झाला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
चौकशीत कािी ननषपन्न झाले व तद्नसुार धद्योधगक प्रमशक्षण सींस्था 
बलुढाणा येथील साहित्य खरेदी प्रकरणात पशैाचा अपिार करणाऱ्या सींबींधित 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगिेर : (१) बलुढाणा येथील धद्योधगक प्रमशक्षण 
सींस्थेच्या प्राचायश व भाींडारपाल याींनी हदनाींक २६ फेिवुारी त े३ माचश २०१८ या 
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कालाविीत शालेय साहित्य खरेदीच्या बनाव् पावत्या देऊन अपिार केल्याची 
बाब ननदशशनास आलेली नािी. तथावप, शासकीय तींत्र माध्यममक शाळा/कें ि, 
बलुढाणा या सींस्थेमध्ये सदर बाब ननदशशनास आलेली आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) याप्रकरणी सींचालक, व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण, मिाराषर राज्य, मुींबई 
याींच्या अधिपत्याखालील सिसींचालक, व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण, प्रादेमशक 
कायाशलय, अमरावती याींच े स्तरावर प्राथममक चौकशी सममती गठीत केली 
िोती. सदर चौकशी सममतीने हदलेल्या अिवालानसुार सींबींधित दोर्ीवर 
एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याच ेसामाजजि न्याय मां्ी याांच्या स्िीय सहाय्यिाांना  
मां्ालयािील दालनाि िेलेली मारहाण 

  

(५२) *  १२७३७७   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे सामास्जक न्याय मींत्री याींच्या स्वीय सिाय्यकाने एका 
सींस्थाचालकाींकडून त्याींचे काम करुन देण्यासाठी १० लाख रुपये घेऊन त्याींचे 
काम न केल्यामळेु मा.मींत्री मिोदयाींच्या स्वीय सिाय्यकाींना हदनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मींत्रालय येथील मा.मींत्री याींच्या दालनात 
मारिाण करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाशत चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद्नसूार पढेु कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे नािी.       
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
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----------------- 
 

दहांगणघाट नगरपररर्द (जज.िधाि) येथील रोजांदारी िमिचा-याांना विशरे् 
बाब म्हाणून नगरपांचायि सेिेि िायम िरण्याबाबि 

  

(५३) *  १३२५५४   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगणघा् नगरपररर्द (स्ज.विाश) येथील रोजींदारीवर कायशरत असणाऱ्या 
२७२ कमशचा-याींना नगरपररर्देच्या सेवेत ववशरे् बाब म्िणून कायम 
करण्याबाबत तसेच स्जल्य यातील नवननममशत नगर पींचायतीमध्ये समायोजन 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी (हिींगणघा्) याींनी मा.मखु्यमींत्री, प्रिान 
सधचव, नगरववकास ववभाग याींना वारींवार ननवेदन देऊन मागणी केली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींवर शासनाने कोणता ननणशय घेतला आिे व 
ननणशयाचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हिींगणघा् नगरपररर्द (स्ज.विाश) येथील 
रोजींदारीवर कायशरत कमशचाऱ्याींच्या ननयममत सेवेत समावेशनाबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी ननवेदन हदले आिे.  
(२) • हिींगणघा् नगरपररर्देमिील रोजींदारी कमशचाऱ्याींच्या समावेशनासींदभाशत 
वररषठ स्तरावर बठैक घेण्यात आली आिे. 
• तद्नरु्ींगाने, हिींगणघा् नगरपररर्देमिील रोजींदारी कमशचाऱ्याींच्या ननयममत 
सेवेत समावेशनाबाबत नगरपररर्द हिींगणघा् याींचा प्रस्ताव नगरपररर्द 
प्रशासन सींचालनालयामाफश त तपासण्यात येत आिे.  
• नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालयाकडून याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर 
शासन स्तरावर सत्वर ननयमोचीत कायशवािी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
----------------- 
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िोल्हापूर जजल्हयामध्ये शासिीय िैद्यिीय विभागाि नोिरीच्या 

आममर्ाने िरुणाांची िेलेली फसिणूि 
  

(५४) *  १२७६५६   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षिण) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्िापरू स्जल्य यामध्ये पसैे घेऊन शासकीय वदै्यकीय ववभागात 
नोकरीच्या आममर्ाने समुारे चाळीस तरुणाींची फसवणूक करणाऱ्या सिा 
जणाींच्या ्ोळीला अ्क करण्यात आल्याची बाब मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ोळीने आतापयांत समुारे एक को्ी रुपयाींची फसवणूक 
केल्याची माहिती देखील ननदशशनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाचा सखोल तपास करून सदरिू प्रकरणातील 
सींबींिीत सवश दोर्ीींववरूद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) असल्यास, राज्यात असे एकाच नव्िे तर अनेक हठकाणी अशी फसवणूक 
केली जात असनू कािी सरकारी अधिकारी क्रकीं वा कमशचारी याींची मदत घेऊनच 
अगदी िुबेिूब शासकीय नो्ीस सारखे बनाव् कागदपत्र व स््ॅम्प बनवनू 
लोकाींची फसवणुक िोत असल्याने यावर प्रनतबींिक उपाय म्िणून 
शासनाकडून कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी मशरोली पोलीस स््ेशन 
ग.ुर.नीं. १८१/२०१८ मध्ये १६ लाख रुपयाची, राजारामपरुी पोलीस स््ेशन 
ग.ुर.नीं. २९६/२०१८ मध्ये १ को्ी ४ लाख रुपयाची, मशरोळ पोलीस स््ेशन 
ग.ुर.नीं. १२३/२०१८ मध्ये ४९,३०,३००/- रुपयाची व कोडोली पोलीस स््ेशन 
ग.ुर.नीं.१२२/२०१८ मध्ये २३,५०,०००/- रुपयाची फसवणूक केले प्रकरणी 
कोल्िापरू स्जल्य यात एकूण ४ गनु्िे दाखल करण्यात आले आिेत. 
     मशरोळ पोलीस स््ेशन ग.ुर.नीं. १२३/२०१८ मध्ये मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असनू इतर ३ गनु्िे पोलीस तपासावर 
प्रलींबबत आिेत. 
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(४) तसेच सरकारी नोकरीचे अममर् दाखवनू फसवणकू केले प्रकरणी एन. 
आर.आय. पोलीस स््ेशन, नवी मुींबई येथे ग.ुर.नीं. १५६/२०१८ अन्वये गनु्िा 
दाखल करण्यात आला आिे. 
     सरकारी नो्ीस सारखे खो्े कागदपत्र व स् ॅ्ंप बनवनू लोकाींची 
फसवणुकीबाबत पोलीस ववभागास प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने प्रनतबींिात्मक 
उपाय म्िणुन कायदेशीर तरतदुीनसुार कारवाई करण्याकरीता पररपत्र क्र. 
पोमसीं/२२/गरैवापर नावीं व मिुा/०७/२०१८, हद.१३/११/२०१८ नसुार सवश पोलीस 
घ्काींना सचूना ननगशममत करण्यात आल्या आिेत. 
(५) ववलींब झालेला नािी. 

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

मुांबईिील बीडीडी चाळ पुनििसन प्रिल्पाबाबि 
  

(५५) *  १३१३४२   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.विश्िजजि 
िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमनरुी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमिला गाविि (इगिपरूी), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा) :  सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बीडीडी चाळ पनुवशसनाच्या पहिल्या ्प्प्याचे काम सरुु िोऊन 
एक वर्श उल्ून गेले असले तरीिी पनुवशसन प्रकल्पाबाबतची प्रक्रक्रया 
अदयापिी सरुु न झाल्याने स्थाननकाींमध्ये नाराजी पसरली असल्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा दरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, म्िाडाने सींक्रमण मशबबराींची यादी लावल्यानींतर सींक्रमण 
मशबबरासाठीचा करार नोंदणीकृत असावा, पनुवशसन प्रकल्पातील सदननकेचािी 
नोंदणी करार तसेच देखभाल दरुुस्तीचा ननिी जािीर करावा अशा मागण्या 
रहिवाशाींकडून केल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत म्िाडाने कायशवािी करुन पनुवशसन प्रकल्प पणूश 
करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्री. प्रिाश महेिा : (१) िे खरे नािी. 
     नायगाींव व ना.म.जोशी मागश येथील बीडीडी चाळ पनुववशकास 
प्रकल्पाच्या पहिल्या ्प्प्यातील कामकाज प्रगतीपथावर आिे. प्रकल्पासाठी 
आवश्यक सवश मींजरूी/परवानगी प्राप्त झाल्या आिेत. वरळी बीडीडी चाळ 
पनुववशकास प्रकल्पासाींठी कीं त्रा्दाराची ननयकु्ती करण्यात आली असनू पढुील 
कायशवािी सरुु आिे. 
(२) सींक्रमण गाळयासाठीचा करार पींजीकृत असावा व पनुवशसन सदननकेचा 
करार पींजीकृत करावा अशी मागणी रहिवाशाींनी केलेली आिे. परींत,ु देखभाल 
दरुुस्तीचा ननिी जािीर करावा, अशी मागणी रहिवाशाींनी केलेली नािी, असा 
म्िाडाचा अिवाल आिे. 
(३) बीडीडी चाळीतील गाळा ररक्त करण्यापवूी सींक्रमण मशबीराबाबत चाळ 
कायदेशीर करार पींजीकृत करण्यात यावा िी रहिवाशाींची मागणी मान्य 
करण्यात आली आिे. तसेच पनुवशसन इमारतीच े बाींिकाम पणूश झाल्यानींतर 
पनुवशसन सदननकेचा कायदेशीर करारनामा लाभार्थयाशसोबत पींजीकृत करण्यात 
येईल असे रहिवाशाींना सधूचत करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
 
समिानगर, िाांददिली येथील ५३ एिरचा म्हाडाच्या मालिीचा भुखांड 

मे.एस.डी. िापोरेशन या वििासिाने िारण ठेिल्याबाबि 
  

(५६) *  १३०१४५   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले) : सन्माननीय गहृतनमािण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समतानगर, काींहदवली येथील ५३ एकरचा म्िाडाच्या मालकीचा भखुींड मे. 
एस.डी. कापोरेशन या ववकासकाने तारण ठेवनू एक िजार को्ीचे कजश 
बँकेकडून घेतल्याची बाब नकुतीच ननदशशनास आल्याने या सींदभाशत 
लोकप्रनतननिीींनी मा. मखु्यमींत्री तसेच अप्पर मखु्य सधचव, गिृननमाशण याींना 
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या सींदभाशत चौकशी करण्याबाबत पत्रव्यविार केला िोता, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ववकासकाने एकबत्रत पनुववशकासास फक्त ४७ 
सोसाय्याींची सींमती असताींना बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे सींपणुश ८० 
सोसाय्याींची सींमती असल्याचे दाखवनू शासनाची व रहिवाश्याींची फसवणूक 
केलेली आिे तसेच ववक्री घ्कातील सदननकाींची ववक्री करुन को्यविीचा 
नफा ववकासक कमवत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प ववकासकाकडून काढून घेवनू या हठकाणी म्िाडा 
स्वत: पनुववशकास करणार आिे काय व या प्रकल्पास स्थधगती देण्यात येणार 
आिे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) या अनरु्ींगाने श्री. िनींजय मुींड,े मा. ववरोिीपक्ष नेता, 
वविानपररर्द याींचे हद.०६.०९.२०१८ रोजीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले आिे. 
(२) सदर प्रकल्पाचे ववकासक मे. एस. डी. कॉपोरेशन याींच्या पनुननशररक्षण 
अजाशच्या अनरु्ींगाने सिकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम क्र.१५४ 
अन्वये तत्कालीन मा. मींत्री सिकार,मिाराषर शासन याींनी हद.१२.११.२०१३ 
रोजी एकूण ६३ सींस्थाींची अजशदार मे. एस. डी. कॉपोरेशन याींच्या नेमणूकीस 
सींमती असल्याची वस्तसु्स्थती कायम करण्यात येत आिे, असे आदेश पारीत 
केलेले आिेत. त्यानसुार म्िाडाने समतानगर यनुनयनमाफश त सरुु असलेल्या 
पनुववशकासास ना-िरकत प्रमाणपत्र देण्याची कायशवािी करण्यात आल्याच े
म्िाडाने कळववलेले आिे. डडसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षविेी 
सचुना क्र.४०० वरील चचचे्या अनरु्ींगाने मा.राज्यमींत्री (गिृननमाशण) याींनी 
हदलेल्या आश्वासनानसुार सदर प्रकरण मा. अपर मखु्य सधचव, गिृननमाशण 
ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली मशखर तक्रार ननवारण सममतीकड े सोपववले 
िोत.े मात्र सदर सममतीच्या कायशकक्षेबाबत सेंरल बँक ऑफ इींडीयाने मदु्दा 
उपस्स्थत केल्याने त्या सममतीने सदर प्रकरण मा. अपर मखु्य सधचव, 
गिृननमाशण याींच्या अध्यक्षतखेालील उच्च स्तरीय सममती / म्िाडा याींच्याकड े
चौकशी करीता सोपववले. उपाध्यक्ष, म्िाडा याींच्याकडून प्राप्त अिवालानसुार, 
उच्च स्तरीतय सममती/म्िाडा याींनी या प्रकरणी सनुावणी घेऊन 
हद.१४.०९.२०१८ रोजी आदेश पाररत केले आिेत व त्यामध्ये अींनतमत: 
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खालीलप्रमाणे ननषकर्श काढले आिेत :- 
      “In view of the aforesaid facts of the case and the judgments 
as enumerated herein above this committee does not find any 
infirmity in the permission granted by MHADA for integrated 
redevelopment of entire Samta Nagar Layout including Economic 
Weaker Section (EWS), Lower Income group (LIG), Middle Income 
group (MIG), Higher Income group (HIG) and open spaces, various 
reservations and etc. dully sanctioned by State Govt.” 
(३) बिृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली ववननयम ३३ (५) मिील तरतदूी 
आणण प्राधिकरणाचे ठराव व िोरणाच्या अिीन रािून तसेच मा.सिकार मींत्री 
याींच्या हद.१२.११.२०१३ रोजीच्या आदेशानसुार समतानगर को. ऑ. िौ. सो. 
यनुनयन मध्ये समाववष् असलेल्या ६३ अत्यल्प/अल्प/मध्यम उत्पन्न 
ग्ाींतगशत असलेल्या सिकारी गिृननमाशण सींस्थाींच्या पनुववशकासाच्या प्रस्तावास 
मींडळातफे देकारपत्र / नािरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आिे. 
म्िाडाकडून प्राप्त अिवालानसुार म्िाडा स्वत: पनुववशकास करणार नसनू, सदर 
पनुववशकास प्रकल्प ववकासकामाफश त राबववण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

लोअर परेल गणपिराि िदम मागि येथील िेळीच्या चाळीची 
पुनबाांधणी िरण्याबाबि 

(५७) *  १२६७८५   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोअर परेल (मुींबई) गणपतराव कदम मागश येथील सन १९९३ साली 
भसूींपादन करून म्िाडाने ताब्यात घेतलेल्या सीएस क्र. २५५ ज्या भखूींडावरील 
केळीच्या चाळीची डी.सी. रुल ३३ (७) व ३३ (९) अन्वये म्िाडातफे 
मागशदमशशका ठरली नसल्यामळेु दोन वेळा दोन ववकासकाींना हदलेली 
पनुववशकासाची परवानगी रद्द झाल्याने सदरिू इमारतीची ५० वर्ाशत अद्यापयांत 
पनुबाांिणी िोऊ शकली नसल्याची बाब हदनाींक ०८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननदशशनास आली, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, केळीच्या चाळीची पनुबाांिणी न झाल्याने ५० वर्ाशपासनू 
सींक्रमण मशबबरात असलेल्या भाडकेरूीं ना ववकासकाने भाड ेदेणे बींद केले असनू 
वीज-पाणी बींद करण्याचे िमकाववण्यात येऊन नािक त्रास देण्यात येत आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चाळीची पनुबाांिणी म्िाडातफे समुारे ५० वर् ेरखडण्याची 
व त्यास िोत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सदर इमारतीची पनुबाांिणीची कायशवािी शासनाने तातडीने 
सरुू करून वेळेत बाींिकाम पणूश करण्याच्या दृष्ीने केलेल्या ननणशयात्मक 
कायशवािीची सद्यःस्स्थती काय आिे ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. केळीची चाळ या इमारतीच्या पनुववशकासाठी सद्यस्स्थतीत 
कोणतािी ववकासक न नेमल्यामळेु ववकासकाने भाड ेदेणे बींद करण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नािी. 
(३) व (४) सद्यस्स्थतीत म्िाडाच्या भसुींपाहदत मालमत्ताींच्या 
पनुववशकासाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे.  या न्यायालयीन प्रकरणी अशा 
भसूींपाहदत मालमत्तबेाबतच्या पनुववशकासाची भमूमका म्िाडाने मा.उच्च 
न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केलेली आिे. या सींदभाशत मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननणशयानसुार म्िाडाकडून पढुील आवश्यक कायशवािी करण्यात 
येईल. ----------------- 

देसाईगांज िडसा नगरपररर्देच्या (जज.गडधचरोली) विद्युि पोल 
उभारणी ि त्यािर कफमलप्स िां पनीच ेददिे लािण्याच्या  

िामाि झालेली अतनयममििा 
  

(५८) *  १२७४४७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.हर्ििधिन सपिाळ 
(बलुढाणा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देसाईगींज वडसा नगरपररर्देच्या (स्ज.गडधचरोली) ववद्यतु पोल उभारणे व 
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त्यावर क्रफमलस्प कीं पनीचे हदवे लावण्याच्या कामात अननयममतता केल्याबद्दल 
दोर्ी असलेल्या सवश सींबधिताींवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत लेखी 
ननवेदन लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
प्रिान सधचव, नगरववकास ववभाग, मींत्रालय, मुींबई आणण स्जल्िाधिकारी, 
गडधचरोली याींना हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास हदले आिे, 
िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, ववभागीय आयकु्त (मिसलू), नागपरू याींनी चौकशी करुन 
सींबधित दोर्ीींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी असा मशफारस असलेला 
अिवाल प्रिान सधचव, नगरववकास याींच्याकड े नपाक्र.१९(२) कावव-७९/१८ 
हदनाींक २८ फेिवुारी, २०१८ ला पाठववलेले असताींनासधु्दा अघापिी कोणतीच 
कायशवािी करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय आयकु्त (मिसलू), नागपरू याींनी चौकशी करुन 
सींबींधित दोर्ीींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी असे पत्र व चौकशी 
अिवाल स्जल्िाधिकारी, गडधचरोली याींच्याकड ेस्वीस/कावव (१९/२०१८) हदनाींक 
२३/२/२०१८ ला पाठववलेले असताींनासधु्दा सींबींधिताींवर अघापिी फौजदारी 
कारवाई करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननिीींनी हदलेल्या पत्राच्या अनरु्ींगाने आणण आयकु्त, 
नागपरू याींनी सादर केलेल्या चौकशी अिवालाच्या मशफारशीवर शासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. अशा आशयाच ेननवेदन प्राप्त झाले आिे. 
(२), (३) व (४) ववभागीय आयकु्त, नागपरू याींनी यासींदभाशत त्याींना प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीींची प्राथममक चौकशी उपप्रादेमशक सींचालक, नगरपररर्द 
प्रशासन व सिायक सींचालक नगरपररर्द प्रशासन, ववभागीय आयकु्त 
कायाशलय नागपरू ववभाग याींची चौकशी सममती नेमनू करवनू घेतली. 
• सदर प्राथममक चौकशीत याप्रकरणी अननयममतता घडल्याचे हदसनू 
आल्याने प्राथममक चौकशी अिवाल स्जल्िाधिकारी, गडधचरोली याींना पाठवनू 
ववभागीय आयकु्ताींनी- 
अ) आधथशक गनु्ियाशी सींबींिीत शासकीय यींत्रणेकडून ववस्ततृ चौकशी 
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करण्यास, तसेच, 
ब) अननयममततसे जबाबदार ववद्यतु पयशवेक्षक, लेखापाल आणण मलवपक 
याींच्याववरुद्ध कायशवािी करण्यास,त्याींना ननदेश हदले िोत.े 
• सदर प्राथममक चौकशी अिवाल शासनास पाठवनू ववभागीय आयकु्ताींनी 
अननयममततसे जबाबदार मखु्याधिकारी याींचवेवरुद्ध ववभागीय चौकशी शासन 
स्तरावर व्िावी, असे प्रस्ताववत केले िोत.े 
• तत्कालीन मखु्याधिकारी याींची अन्यत्र बदली करण्यात आली असनू 
त्याींच्याववरुद्ध ववभागीय चौकशी शासन स्तरावर सरुु करण्यात आली आिे. 
• सींबींधित ववद्यतु पयशवेक्षक, लेखापाल व मलवपक याींचेववरुद्ध स्जल्िाधिकारी, 
गडधचरोली याींच्या स्तरावर ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आिे. 
• याप्रकरणी अिीक्षक अमभयींता, मिाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी, 
गडधचरोली याींना ववस्ततृ चौकशी करण्याच ेननदेश स्जल्िाधिकारी, याींनी हदले 
असनू त्याींचा अिवाल प्राप्त झाल्यावर त्यातील ननषकर्ाशच्या आिारे 
याप्रकरणी फौजदारी गनु्िा नोंदवावा क्रकीं वा कसे, याबाबत ननणशय घेण्यात 
येईल, असे स्जल्िाधिकारी, गडधचरोली याींनी कळववले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ददांडोशी (मुांबई) येथील ४० एिराचा भूखांड वििासिाला  
देण्याि आल्याबाबि 

(५९) *  १२६६०६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी 
तनमिला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हदींडोशी (मुींबई) येथे ४० एकराींच्या भखूींडावर प्रकल्पग्रस्ताींसाठी मोठी 
वसाित उभारण्याचा ननणशय मुींबई मिानगरपामलका प्रशासनाने सन २००९ 
मध्ये घेऊन या प्रकरणी तातडीने कायशवािी करण्याचे आदेश तत्कालीन 
आयकु्ताींनी सींबींधित अधिकाऱ्याींना हदले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर ४० एकराच्या भखूींडावरील ४१३१ झोपडीिारकाींना उ्या 
रािणाऱ्या इमारतीत ननयमानसुार पीएपी ची घरे उपलब्ि िोणार िोती, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिानगरपामलकेच्या या योजनेववरोिात सींबींधित ववकासकाने 
मुींबई उच्च न्यायालयामध्ये िाव घेतली असता नतथे मिानगरपामलकेच्या 
वविी खात्याने मिानगरपामलकेची बाजू न माींडल्यामळेु सदरचा भखूींड 
ववकासकाला देण्याचे आदेश मा.न्यायालयाने हदल्याची बाब मािे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी अधिक चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या सींबींधिताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालयातील जनहित याधचका क्रमाींक 
१४०/२००६ मध्ये मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने, 
मुींबईमिील तानसा मखु्य जलवाहिनीलगतच्या पात्र झोपडीिारकाींचे पनुवशसन 
हदींडोशी व मरोळ येथे करण्याबाबत कृती आराखडा तयार केला िोता. 
त्यानसुार मा.उच्च न्यायालयाने बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेस प्रस्ताववत कृती 
आराखडा राबववण्याच ेआदेश हदले िोत.े      
(२) व (३) सदर आदेशाच्या अनरु्ींगाने बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या 
ताब्यातील हदींडोशी येथील अींदाज े४० एकराच्या भखूींडावर अनतररक्त क्षते्रफळ 
ननदेशकाचा (एफ.एस.आय.) वापर करुन सदर भखूींडावर अस्स्तत्वात 
असलेल्या पी.ए.पी. च ेत्याच हठकाणी पनुवशसन करुन उवशररत सदननकाींमध्ये 
इतर पात्र प्रकल्पबािीताींच े पनुवशसन करण्याच े बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
प्रस्ताववत केल ेिोत.े 
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     हदींडोशी येथील सदर भखूींडाचे मालक मे. एफ. ई. हदनशा रस् ् याींनी 
सदर भखूींड हदनाींक २२.०३.१९७४ रोजी बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेस 
िस् ताींतरीत केला िोता. परींत ु सदर भखूींडाच्या नकुसान भरपाईचा प्रश् न 
प्रलींबबत असल्यामळेु सदर भखूींडाच्या मालकाने हदनाींक १६.०९.२०११ रोजी 
मिाराष र प्रादेमशक व नगररचना अधिननयम १९६६ चे कलम १२७ नसुार 
खरेदी सचूना बजावली.  
     त्यामळेु सदर भखूींडाचे मालक मे. एफ. ई. हदनशा रस् ् याींनी मा. 
उच्च न्यायालय, मुींबई येथे आरक्षण व्यपगत करण्यासाठी दाखल केलले् या 
याधचका क्र.२००५/२०१४ मध् ये, बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त 
प्रनतज्ञापत्राद्वारे मा. न् यायालयासमोर सवश बाबी माींडण्यात आल्या िोत् या.  
     परींत ुमा. न् यायालयाने सदर याधचकेतील हदनाींक ०३.०५.२०१८ रोजीच्या 
ननणशयानसुार, सदर भखूींड मालकाने बजावलेल् या खरेदी सचूनेच् या अनरु्ींगाने 
एक वर्ाशच् या कालाविीमध् ये, बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने भसूींपादनाची 
कायशवािी सरुु न केल् याने आरक्षण व् यपगत करुन सदर भखूींड मालकाला एक 
वर्ाशत भखूींड ररक् त करुन परत देण् याचे अथवा सक् तीची भसूींपादन कायशवािी 
करुन तो ताब् यात घेण् याचे आदेश हदले.  
      मा.उच् च न् यायालयाच् या सदर आदेशास बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
मा.सवोच् च न् यायालयात आव् िान हदले. परींत ुमा.सवोच् च न् यायालयाने हदनाींक 
१४.०९.२०१८ रोजीच् या आदेशानसुार मिानगरपामलकेची याधचका दाखल करुन 
घेतली नािी.  
     सदर प्रकरणी सक् तीच् या भसूींपादनाचा एकमेव पयाशय उपलब् ि 
असल् याने बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने स्जल् िाधिकारी, मुींबई उपनगरे याींना 
हदनाींक २९.०९.२०१८ रोजी भसूींपादन प्रस् ताव सादर केला व त्यानसुार 
स्जल् िाधिकारी, मुींबई उपनगरे याींच्या हदनाींक २२.१०.२०१८ रोजीच्या 
अधिसचूनेनसुार सदर भखूींड सींपादनासाठी अधिसधूचत केली आिे. 
     सदर प्रकरणी भसूींपादनाची पढुील कायशवािी सरुु आिे. 
(४) सदर प्रकरणी बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त चौकशी करण्यात आलेली 
नािी.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
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----------------- 
आझणि पाांजरापोळ जोडरस्िा (मुांबई) प्रिल्पबाधधि ९०४ 
झोपडीधारिाांना िाशीनािा येथे ररिाम्या इमारिीमध्ये  

िात्पुरिे सदतनिा िाटप िरण्याबाबि 
(६०) *  १३०११६   श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अणुशक्तीनगर वविानसभा मतदार सींघातील आणणक पाींजरापोळ 
जोडरस्ता प्रकल्पबाधित ९०४ झोपडीिारकाींना वाशीनाका येथे ररकाम्या 
इमारतीमध्ये तात्परुत ेसदननका वा्प करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
हदनाींक २६ माचश, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींना लेखी 
ननवेदन हदले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कािी ननणशय घेतला आिे काय व 
त्याचे स्वरुप काय आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय. 
(२) व (३) सदर प्रकल्पाींतगशत वववादग्रस्त झोपड्याींच्या पनुवशसनासाठी 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली रर् याधचका क्र.९६७/२०१४ मध्ये दावा 
दाखल केलेल्या १० झोपडीिारकाींच ेपनुवशसनाच ेदावे खो्े असल्यामळेु सदर 
याधचका मा.उच्च न्यायालयाने फे्ाळली आिे. तरी िी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींची मागणी व झोपडी ननषकासनाचा दावा करणाऱ्या 
झोपडीिारकाींची उपोर्णे, मोचे इत्याहदद्वारे केलेल्या पनुवशसनाच्या 
मागणीसींबींिी प्राधिकरणाच्या स्तरावर सममती गहठत करुन प्राप्त झालेल्या 
माहितीची तपासणी करुन घेण्यात आली आिे. सदर सममतीने आपला 
अिवाल प्राधिकरणाकड े सादर केला असनू त्यामध्ये झोपडी ननषकासनाचा 
दावा असलले्या झोपड्या प्रकल्पाने बाधित आणण ननषकामसत केल्या 
नसल्याचे ननषकर्श नोंदववले आिेत. सदर अिवाल मुींबई मिानगर प्रदेश 
ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर तपासण्यात येत आिे. प्रश्न भाग-१ मध्ये 
नमदू केलेल्या ननवेदनाद्वारे उक्त प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्ताींना तात्परुत्या 
सदननका वा्पाची मागणी पढेु आल्याने सदर मागणी मुींबई मिानगर प्रदेश 
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ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर तपासण्यात येत आिे. 
-----------------  

भांडारा जजल्हयािील तिरोडा नगरपररर्द िे्ाि IHSDP घरिुल 
योजना ि रमाई घरिुल योजनेंिगिि प्राप्ि तनधीचा 

गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(६१) *  १२७४०६   श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा स्जल्य यातील नतरोडा नगरपररर्द क्षेत्रात IHSDP घरकुल योजना व 
रमाई घरकुल योजना तसेच IHSDP मध्ये मलुभतू सवुविेसाठी प्राप्त ननिीचा 
मखु्याधिकारी व पदाधिकारी याींनी गरैव्यविार करून व ननयमबाय यररत्या 
ननिीचा दरुुपयोग केल्याने तातडीने कारवाई करण्याबाबत लोकप्रनतननिी, 
अचलपरू याींनी हदनाींक ३० जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या समुारास लेखी ननवेदन 
देवनू मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेिा : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     याबाबत वविानसभा सदस्य, अचलपरू याींनी हद.२४.०९.२०१८ रोजी 
शासनास पत्र हदले आिे. 
(२) मखु्याधिकारी, नगरपररर्द नतरोडा, सिाय्यक आयकु्त, समाज कल्याण 
गोंहदया व मखु्य अमभयींता, म्िाडा प्राधिकरण याींच्याकडून प्राप्त 
अिवालानसुार, नतरोडा नगरपररर्द क्षते्रात IHSDP योजनेंतगशत मींजूर 
प्रकल्पाचे बाींिकाम पणूश झालेले असनू, पणूश झालेल्या घरकुलाींचा ताबा 
लाभार्थयाांना देण्यात आलेला आिे. त्याचप्रमाणे सदरिू प्रकल्पाचे TPIMA व 
BMTPC माफश त ननररक्षण करण्यात आलेले असनू, म्िाडाचे दक्षता पथक व 
सींबींधित अधिकारी याींनी सदर प्रकल्पास भे्ी हदल्या आिेत. दक्षता पथक व 
सींबींधित अधिकाऱ्याींच्या मागशदशशनाखाली सदरचा प्रकल्प राबववण्यात आला 
आिे. IHSDP तसेच रमाई आवास योजनेत शासनाकडून प्राप्त ननिीचा 
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कोणत्यािी प्रकारचा गरैव्यविार झाल्याचे आढळून आलेले नािी.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
दाभोळ खाडीच्या मुखािर गाळ साठल्याने मच्छीमाराांना समुद्रामध्ये 

मासेमारी िरणे धोक्याच ेझाले असल्याबाबि 

(६२) *  १३२२६५   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाभोळ खाडीच्या मखुावर गाळ साठल्याने मच्छीमाराींना समिुामध्ये 
मासेमारी करण्यासाठी ये-जा करणे िोक्याचे झाले असल्याचे मािे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ओिो्ीच्या वेळी पाण्याची पातळी २.३० मी्र िोत असनू 
तसेच एका बाजूला गोपाळगडाचे ्ोक आणण त्याला आदळून येणा-या ला्ा 
त्यामळेु येथे वादळसदृश्य स्स्थती पािवयास ममळत असनू शासनाने याकड े
वेळीच लक्ष देण्याची आवश्यकता असनू मखुावरील गाळ काढण्याची 
आवश्यकता असल्याने याबाबत मत्स्य ववकास मींत्री, बींदर ववकास मींत्री व 
मत्स्य आयकु्त याींना मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दाभोळ 
खाडी पररसर सींघ्नेने ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी वा पािणी करून जलवाितकू व 
मासेमारी सरुक्षक्षतपणे व्िावी यासाठी कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िोय. 
(३) मिाराषर राज्याच्या पस्श्चम क्रकनारपट्टीवरील मत्स्य बींदरातील गाळ 
काढण्याकरीता मत्स्य ववभागाचे अधिकारी व मस्च्छमारी सींस्थाचे प्रनतननिी 
याींनी जलसव्िेक्षण नकाशावर गाळ उपसणीचा नौकानयन मागश रेखाींकीत 
करुन हदला असनू त्याप्रमाणे मत्स्य बींदरातील गाळाचे पररमाण ननस्श्चत 
करण्यात आले आिे. दाभोळ खाडीमिील एकूण ६,१७,४१४ घनमी्र गाळ 
काढणे आवश्यक आिे. त्याअनरु्ींगाने मत्स्य बींदरातील गाळ उपसणी 
करण्यासाठी पयाशवरण ववभागाची परवानगी घेणे व  ननिी उपलब्ि करुन 
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देण्याबाबत मिाराषर मेरी्ाईम बोडाशच्या हदनाींक २९.१०.२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये आयकु्त, मत्स्यव्यवसाय याींना कळववण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

  

राज्यािील नागररिाांच्या िक्रारीांच ेतनिारण िरण्यािररिा शासनाने 
ऑनलाईन पद्धिीने सुरु िेलेले 'आपले सरिार'  

पोटिल अयशस्िी ठरल्याबाबि 
(६३) *  १२७१९६   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूि) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागररकाींच्या तक्रारीींचे ननवारण करण्याकररता शासनाने 
ऑनलाईन पद्धतीने सरुु केलेले ‘आपले सरकार’ पो श्ल िे पणूशपणे अयशस्वी 
ठरले असल्याच ेमािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल,े 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या पो श्लवर केलेल्या तक्रारीच े ननवारण २१ कायाशलयीन 
हदवसात न झाल्यास नोडल अधिकारी वा उच्चपदस्थ अधिकारी याींना सींपकश  
करण्याची तरतदू असताना अधिकाऱ्याींकडून कोणतीिी कारवाई िोत नसल्याच े
िी ननदशशनास येत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाचे िे पो श्ल ननस्षक्रय िोण्याची नेमकी काय कारणे 
आिेत व सदरचे पो श्ल ननयममतपणे सरुु करण्याबाबत शासन कोणती 
कायशवािी करणार वा कररत आिे, 
(४) असल्यास, किीपयांत शासन िे पो श्ल सरुळीतपणे सरुु करणार आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नािी. 
     अशा आशयाची कोणतीिी बाब ननदशशनास आललेी नािी. 
(२) नािी.  
     “आपले सरकार-तक्रार ननवारण” प्रणालीवर नोंदववलेल्या एकूण 
तक्रारीींपकैी ९०% तक्रारीींचे ननवारण करण्यात आले असल्याचे व केवळ १०% 
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तक्रारी मािे ऑक््ोबर, २०१८ अखेरीस प्रणालीवर प्रलींबबत असल्याच े
ननदशशनास आले आिे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

  

मुलीांच्या अपहरणाच्या गनु्हयाांमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम असल्याबाबि 
 

(६४) *  १२६८०३   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापरू दक्षिण), श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांि मश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), डॉ.भारिी लव्हेिर 
(िसोिा), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी), श्रीमिी तनमिला गाविि 
(इगिपरूी), श्रीमिी मतनर्ा चौधरी (ददहसर), अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश 
फािपेिर (चेंबरू) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील महिलाींच्या सरुक्षक्षततचेा प्रश्न अत्यींत गींभीर असनू गत पाच 
वर्ाशत मुींबईतनू २६ िजार ७०८ मलुी-महिला बेपत्ता झाल्या असनू िे प्रमाण 
एकुण १५ प्ीने वाढले आिे, त्यापकैी २ िजार २६४ मलुीींचा अद्याप तपास 
लागला नसनू मुींबईतील १८ वर्ाशखालील बेपत्ता २२८ मलुीींचािी अद्याप शोि 
लागला नसल्याच,े मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अपिरण झालेल्या अल्पवयीन मलुाींचा/मलुीींचा वापर 
समाजकीं ्काींकडून अननैतक कृत्यासाठी व भीक मागण्यासाठी केला जाण्याची 
शक्यता असल्याने या मलुाींचा/मलुीींचा तातडीने तपास करुन अपिरणकत्याांस 
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कडक शासन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) तसेच मानवी तस् करीबाबत मुींबई नींतर नागपरू मध् ये सवाशधिक गनु् िे 
असनू मानवी तस् करी नागपरू मागे केली जात असल् याच ेमािे सप् ्ेंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले असनू एनसीआरबीच् या २०१६ च् या 
अिवालानसूार राज् यात वर्शभरात मानवी तस् कीरीची ६३ प्रकरणे पढेु आली 
असनू लिान मलुाींववरोिातील ८९०८ गनु् िे समोर आल ेआिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, मलुीींच्या अपिरणाच्या गनु्य याींमध्ये मिाराषर राज्य प्रथम 
असल्याचेिी राषरीय स्तरावरील आकडवेारीवरून स्पष् झालेले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, लोकसींख्येच्या प्रमाणात पोलीस दल अपरेु असल्यामळेु अशा 
घ्ना घडत असनू पोलीस दल वाढववणेबाबत तसेच बेपत्ता मलेु-मलुी व 
महिलाींचा लवकरात लवकर शोि लावण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवािी 
करण्यात आली वा येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१)  बिृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षते्रातनू 
अपिरण/ िरवलेल्या मलुी व िरवलेल्या महिलाींबाबत गत पाच वर्ाशतील 
कालाविीतील वर्शननिाय साींस्ख्यकी माहिती खालीलप्रमाणे आिे :- 

सन १८ वर्ाांखालील मलुी १८ वर्ाांवरील महिला 
अपिरण/िरवलेल्या सापडलेल्या िरवलेल्या सापडलेल्या 

२०१३ ९२ ७९ ४०४१ ३८२३ 
२०१४ १५०० १४७५ ४१७० ३९४३ 
२०१५ ९२७ ८७८ ४३१५ ४०३९ 
२०१६ ११६९ १०९१ ४५२७ ४०९६ 
२०१७ १३६८ १२३५ ४५९९ ३७८५ 
एकूण ५०५६ ४७५८ २१६५२ १९६८६ 
एकूण न  २९८ १९६६ 
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सापडलेल्या 
      
     मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ७५/२०१२ “बचपन बचाव 
आींदोलन” सींदभाशत हदनाींक १० मे, २०१३ रोजी हदलेल्या आदेशानसुार १८ 
वर्ाशखालील िरववलेल्या लिान मलुाींच े बाबतीत उपिरणाचा गनु्िा दाखल 
करण्यात येतो. त्यामळेु यामध्ये वाढ हदसनू येत आिे.   
(२) िरववलेल्या व्यस्क्तींचा तपास करण्यासींदभाशत प्रमाणणत कायशपध्दती 
(SOP)तयार करण्यात आली आिे. मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका 
क्र.७५/२०१२ (बचपन बचाव आींदोलन) मध्ये हदलेल्या ननदेशानसुार १८ 
वर्ाशखालील िरववलेल्या मलु/मलुी सींदभाशत अपिरणाींचा गनु्िा दाखल करण्यात 
येतो.  
     िरववलेल्या मलुाींच्या सींदभाशत खालील वेबसाई्स कायाशस्न्वत आिेत. 
१) www.trackthemissingchild.gov.in 
२) www.mumbaipolice.gov.in 
३) www.shodh.gov.in 
     अपिरण/िरवलेल्या मलुीींचा शोि घेण्यासाठी बिृन्मुींबई पोलीींसाकडुन 
सवशतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात. यामळेु बिुताींश अपिरण/िरवलेल्या मलुी 
सापडुन आलेल्या आिेत. 
(३) एनसीआरबी  व मिारषर क्राईम २०१६ च् या अिवालानसूार राज्यात सन 
२०१६ मध्ये मानवी तस्करीचे एकूण १० गनु्िे नोंद झाले असनू त्यामध्ये 
बळीताींची सींख्या ५३ आिे. तसेच सन २०१६ मध्ये लिान मलुाींवरील 
अत्याचाराबाबत एकूण ८५१८ गनु्िे दाखल असनू बळीताींची सींख्या ८९०८ 
आिे.  
(४) राज्य गनु्िे अमभलेख कें ि, गनु्िे अन्वेर्ण ववभाग याींनी प्रकामशत 
केलेल्या सन २०१६ च्या अिवालानसुार राज्यात कलम ३६३ अींतगशत मलुीींच े
अपिरणाचे एकूण ४४२२ गनु्िे दाखल आिेत.सन २०१६ मिील देशातील 
अपिरण व अपनयन चे नोंद गनु्िे पािता लोकसींख्येच्या प्रमाणात राज्याचा 
देशात १२ वा क्रमाींक लागतो.   
(५) बेपत्ता मलेु-मलुी व महिलाींचा लवकरात लवकर शोि लावण्याच्या दृष्ीन े 
खालीलप्रमाणे कायशवािी करण्यात येत आिे :- 
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• १८ वर्ाश खालील िरववलेल्या मलुाींच्या बाबतीत थे् अपिरणाचा गनु्िा 
दाखल करण्यात येतो.  
• िरववलेल्या बालकाींसींदभाशत आदशश कायशप्रणाली SOP सवश पोलीस घ्काींना 
ववतरीत करण्यात आली आिे.  
• िरववलेल्या मलेु- मलुीींची माहिती २४ तासाच्या आत मखु्य ननयींत्रण 
कक्षामाफश त सवश पोलीस ठाण्याींना बबनतारी सींदेशाद्वारे प्रसारीत केली जात.े 
• १०९८ िी ्ोल फ्री िेल्पलाईन कायाशन्वीत करण्यात आली आिे. 
• मुींबईच्या ितीवर बाल मभक्षेकरी मकु्त करण्याकरीता २४ मिानगरपामलका 
क्षेत्रामध्ये ्ास्कफोसश गठीत करण्याचे प्रस्ताववत आिे. पोलीस स््ेशनमध्ये ०१ 
पोलीस अधिकारी िा बाल कल्याण अधिकारी म्िणुन नेमण्यात आला आिे. 
४६ पोलीस घ्काींचे मखु्यालयात ववशरे् बाल पोलीस स्थापन करण्यात 
आलेली आिेत.  
• सन जुल ै २०१५ त े जुल ै २०१७ या कालाविीत राबववण्यात आलले्या ५ 
आपरेशन मसु्कान अींतगशत २०११२ िरववलेल्या बालकाींचा शोि घेण्यात आला 
आिे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
दहांजिडी (पुणे) पररसराि उसिोड मजुराांच्या अल्पियीन  

मुलीांिर झालेला अत्याचार 
  

(६५) *  १२६६७८   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) हिींजवडी (पणेु) पररसरात उसतोड मजुराींच्या १२ वर्ीय २ अल्पवयीन 
मलुीींवर हदनाींक २० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लैंधगक अत्याचार 
करण्यात आला असनू त्यात एका मलुीचा मतृ्य ू झाला आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्यास, या घ्नेमळेु येथील पररसरात तीव्र सींतापाची भावना पसरली 
असनू या घ्नेचा ख्ला जलदगती न्यायालयात चालवावा अशी मागणी िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सदर घ्नचेी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर घ्नेचा 
ख्ला जलदगती न्यायालयात चालववण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
 सदर घ्ना हदनाींक १६/०९/२०१८ रोजी घडलेली आिे. 
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून हिींजवडी पोलीस 
स््ेशन, वप ींपरी येथे ग.ुर.नीं ४९४/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३६६(अ),३७६(ड) सि 
लैंधगक अपरािापासनू बालकाींचे सींरक्षण अधिननयम २०१२ चे कलम ३,४,५ 
(ग) प्रमाणे हद. १९/०९/२०१८ रोजी गनु्िा दाखल असनू हद.२०/०९/२०१८ रोजी 
सदर गनु्य यामध्ये ३७६ (ए बी), ३७६ (डी बी), ३७६,३७७ पोक्सो कलम ५(एम) 
६, हद. २५/०९/२०१८ रोजी सि अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमाती 
अत्याचार प्रनतबींिक अधिननयम सन २०१६ चे कलम ३(१)(डब्ल्य)ु(ii) अन्वये 
आरोपीताींववरूध्द गनु्िा करण्यात आला आिे.  सद्यस्स्थतीत सदर गनु्य यातील 
तीन आरोपी क्र.१, ३ व ४  िे येरवडा मध्यवती कारागिृ येथे न्यायालयीन 
कोठडीत आिेत व चौथा आरोपी क्र. २ वविी सींघर्शग्रस्त बालक िा जामीनावर 
मकु्त आिे.दाखल गनु्य याचा पोलीस तपास चाल ूआिे. 
     सदर ख्ला जलदगती न्यायालयात चालववण्याची ववनींती  
मा.लोकप्रनतननिी मिोदयाींनी केली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
परळ (मुांबई) येथील िॉलेज ऑफ कफजजमशअन ॲण्ड सजिन (सीपीएस) 

महाविद्यालयािून पदव्यूत्िर पदवििा उत्िीणि बनािट प्रमाणप् े 
सादर िरणाऱ्या ५८ डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६६) *  १२६४५०   श्री.सरदार िारामस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर 
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(लोहा), िॅप्टन आर.िममल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय मशिण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील परळच्या कॉलेज ऑफ क्रफस्जमशअन ॲण्ड सजशन (सीपीएस) 
मिाववद्यालयातनू पदव्यतू्तर पदववका उत्तीणश बनाव् प्रमाणपत्र ेसादर करुन 
बेकायदेशीरररत्या नोंदणी करणाऱ्या ५८ डॉक््सश ववरोिात मिाराषर वदै्यकीय 
पररर्देने (एमएमसी) आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊनिी 
त्याींच्यावर अद्याप पोलीस अधिकाऱ्याींनी गनु्िा दाखल केला नसल्याची गींभीर 
बाब ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) तसेच, सदर प्रकरण सन २०१६ साली ननदशशनास आल्यानींतर या 
ववद्यार्थयाांनीची फसवणकू झाल्याचा दावा करून भोईवाडा पोलीस ठाण्यात 
गनु्िा दाखल केल्यानींतर याप्रकरणी दलाल म्िणून काम करणाऱ्या डॉ. स्नेिल 
ज्ञानत याला अ्क करण्यात आले इतकेच नव्िेतर ज्ञानत याची एमएमसीने 
नोंदणी देखील रद्द केली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१७-२०१८ या वर्ाशमध्ये ५८ डॉक््राींनी खो्ी प्रमाणपत्र े
दाखवनू एमएमसीकड े नोंदणी केल्याचे ननदशशनास आले असनू त्यामध्ये 
स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रतज्ज्ञ, अस्स्थरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, शल्यववशारद 
आहद डॉक््राींचा समावेश िोता त् याींच्यावर मािे जलु ै२०१८ मध्ये ननलींबनाची 
कारवाई केली गेली तोपयांत िे बोगस डॉक््र रुग्णाींना सेवा देत िोते, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, ५८ डॉक््राींबाबत एमएससीच्या सनुावणीत त्याींनी 
दलालाींमाफश त खो्ी प्रमाणपत्र ेममळववल्याचे सींबींिीत अिवाल पोलीस ठाण्यात 
सादर करुनिी अद्यापयांत दोर्ीींववरुध्द कारवाई करण्यास लागत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आिेत, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणाचा तपास करुन दोर्ीींववरुध्द तात्काळ कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सदरिू बोगस डॉक््राींववरोिात गनु्िा दाखल करण्यास 
ववलींब केल्याप्रकरणी सींबींधितावर जबाबदारी ननस्श्चत करून त्याींचे ववरोिात 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन : (१) िे खरे नािी. 
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     बिृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशकक्षतेील आग्रीपाडा पोलीस 
ठाणे येथे गनु्िा नोंद करण्यात आला आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
     प्रस्ततु प्रश्न िा ५८ ववद्यार्थयाांशी ननगडीत नसनू सन २०१६ मध्ये २० 
वदै्यकीय व्यावसानयकाींनी अनतररक्त अिशतचे्या नोंदणीकररता मिाराषर 
वदै्यकीय पररर्देकड े खो्ी प्रमाणपत्र े सादर केल्याबाबत ननगडीत आिे. 
यापकैी डॉ. कुमार अनरुाग जैसवाल याींनी दलाल म्िणनू काम करणाऱ्या डॉ. 
स्नेिल न्याती याींची तक्रार भोईवाडा पोलीस ठाणे येथे नोंदववली िोती. या 
प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने त्याींच्यावर गनु्िा दाखल िोऊन त्याींना अ्क करण्यात 
आली िोती. तसेच, पररर्देमाफश तिी डॉ. न्याती याींची नोंदणी कायमस्वरुपी रद्द 
करण्यात आली आिे 
(३) मिाराषर वदै्यकीय पररर्देमाफश त करण्यात आलले्या चौकशीमध्ये सन 
२०१७-१८ या वर्ाशमध्ये ५७ डॉक््राींनी खो्ी प्रमाणपत्र े दाखवनू नोंदणी 
केल्याचे ननदशशनास आले आिे. सदर डॉक््राींची अनतररक्त अिशता नोंदणी रद्द 
करण्यात आली असनू त्यापकैी ५० नोंदणीकृत वदै्यकीय व्यावसानयकाींचे नावे 
१ वर्ाशकररता व ७ नोंदणीकृत वदै्यकीय व्यावसानयकाींची नावे ५ वर्ाशकररता 
पररर्देच्या नोंदणी पसु्तकातनू काढून ्ाकण्यात आली आिेत. तसेच सदर 
कालाविीकररता त्याींना वदै्यकीय व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्याच े
आदेश पररर्देकडून ननगशममत करण्यात आले आिेत. 
(४) सदर प्रकरणी पोलीसाींकडून गनु्िा नोंद करण्यात आला असनू गनु्िा 
तपासािीन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ग्लोब ममल पॅसेज शाळा, िरळी येथे िास्िव्य िरणाऱ्या 
महानगरपामलिा िामगाराांना िायमस्िरूपी भुईभाडे  

आिारून राहण्यास मांजुरी देण्याबाबि 
  

(६७) *  १२६४५७   श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
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श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्लोब ममल पॅसेज शाळा, वरळी येथे सन १९९५ च्या पवूीपासनू वास्तव्य 
करणाऱ्या मिानगरपामलका कामगाराींना कायमस्वरूपी भईुभाड े आकारून 
रािण्यास मींजुरी देण्याबाबत व सेवाननवतृ्तीचे सवश लाभ देण्याबाबतची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मखु्यमींत्री मिोदय, मिाराषर राज्य याींचेकड े
मािे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अिवाल सादर करण्याचे ननदेश हदनाींक १२ 
जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींनी प्रिान सधचव, 
नगरववकास-२ याींना हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाचा अिवाल शासनास प्राप्त झाला आिे काय, 
तसेच अिवालातील मशफारसीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे, 
(४) असल्यास, सदरिू अिवालातील मशफारशीींच्या अींमलबजावणीची 
सद्यस्स्थती काय आिे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अशा स्वरुपाच े स्थाननक लोकप्रनतननिीींचे 
हदनाींक १६.०४.२०१८ रोजीच ेननवेदन प्राप्त झाले आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त करण्यात आलेल्या 
कायशवािीबाबतचा अिवाल शासनास सादर करण्याच्या सचूना आयकु्त, 
बिृन्मुींबई मिानगरपामलका याींना हदनाींक २६ जुल,ै २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
देण्यात आल्या आिेत.  
     सदर प्रकरणाचा अिवाल शासनास अद्यावप अप्राप्त आिे. 

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

पुणे महानगरपामलिेच्या शाळाांच्या आिाराि  
सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबि 

(६८) *  १२८६४१   प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु मिानगरपामलका अथशसींकल्पीय तरतदुीमध्ये पणेु मिानगरपामलकेच्या 
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शाळेत ववद्यार्थयाांची िजेरी नोंद ठेवण्यासाठी बायोमॅहरक यींत्रणा बसवणे, 
मध्यवती ननयींत्रण कक्ष स्थापन करणे, सरुक्षेसाठी शाळाींच्या आवारात 
सीसी्ीव्िी कॅमेऱ्याची तरतदू करण्यात आल्याच ेमािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, शकै्षणणक वर्श सरुु िोऊनिी शाळेमध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे 
बसववण्यासाठी ४५ लाख रुपयाींची तरतदू केली असनूिी सदरिू कॅमेरे 
बसववण्यात आले नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानसुार सींबींधित 
दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली व शाळेमध्ये सीसी्ीव्िी 
कॅमेरे बसववण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायशवािी करण्यात आली वा 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  • पणेु मिानगरपामलकेच्या शाळात 
ववद्यार्थयाांची िजेरी नोंद ठेवण्यासाठी बायोमॅरीक यींत्रणा व मध्यवती ननयींत्रण 
कक्ष उभारण्याबाबत अथशसींकल्पात तरतदू करण्यात आली नसल्याचे पणेु 
मिानगरपामलकेने कळववले आिे.  
• तसेच पणेु मिानगरपामलकेच्या २३० शाळाींच्या आवारात सीसी्ीव्िी कॅमेरे 
बसववण्यासाठी सन २०१८-१९ च्या पणेु मिानगरपामलकेच्या अथशसींकल्पात 
रू.४१,४०,०००/- एवढी तरतदू करण्यात आलेली आिे. 
• या कामाचे पवूशगणनपत्रक तयार करण्याचे काम सरुू आिे. 
• पवूशगणनपत्रक तयार झाल्यानींतर, ननववदा प्रक्रीया राबवनू पढुील कायशवािी 
करण्याचे पणेु मिानगरपामलकेचे ननयोजन आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे चेंबूर (िा.िुलाि) न.भु.क्र. ६२ हा भुखांड एव्हरेस्ट  
िो.ऑ.हौ.सो.मल. याांना ददल्याबाबि 

(६९) *  १३०१४९   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.प्रदीप नाईि 
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(किनिट) :   सन्माननीय गहृतनमािण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे चेंबरू (ता.कुलाश) न.भ.ुक्र. ६२ िा भखुींड एव्िरेस्् को.ऑ.िौ.सो.मल. 
याींना मिाराषर शासनाच्या २१९ यधु्दोत्तर पनुवशसन योजनेअींतगशत मकु्त 
मिसलूाने देण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या भखुींडावर असलेल्या पात्र झोपडीिारकाींच े ननषकासन 
मिानगरपामलकेने केले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर भखुींडावरील पात्र झोपडीिारक श्री.अमभराम चानी व इतर 
२८ िे गत २० वर्ाांपासनू बेघर झालेले असनू त्याींना मिानगरपामलकेने 
अद्याप पी.ए.पी. सदननका ववतरीत केल्या नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उप स्जल्िाधिकारी (अनत/ननषका) याींना सदर २९ पात्र 
झोपडीिारकाींचे पररमशष्-२ मिानगरपामलकेस पाठवनूसधु्दा पी.ए.पी. ववतरीत 
करण्यास िोणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आिेत, 
(५) असल्यास, पात्र झोपडीिारक िे अनेक वर्ाशपासनू या ववभागात रिात 
असल्याने त्याींना घा्कोपर व चेंबरू पररसरात पी.ए.पी. ववतरीत करण्याबाबत 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेिा : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अपर स्जल्िाधिकारी (अनत./ननषका.), पवुश उपनगरे याींच्या अिवालानसुार, 
प्रस्ततु जागेवर एकुण २५२ झोपडया िोत्या. त्यापकैी सींरक्षणास पात्र 
असलेल्या २९ झोपडयाींपकैी ७ झोपडया व सींरक्षणास पात्र नसलेल्या २२३ 
अनतक्रमणे अशी एकुण २३० अनतक्रमणे उपस्जल्िाधिकारी (अनत./ननषका.), 
चेंबरू व बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त ननषकामसत केली आिेत. 
(३), (४), (५) व (६) श्री.अमभराम चानी व इतर २९ झोपडीिारकाींपकैी २२ 
सींरक्षणास पात्र झोपडयाींचे ननषकासन करण्यात आले नव्ित.े मात्र, ७ सींरक्षण 
पात्र झोपडीिारकाींचे ननषकासन करण्यात आले असनू सद्य:स्स्थतीत २२ 
झोपडया अस्स्तत्वात आिेत. उपस्जल्िाधिकारी (अनत./ननषका.), चेंबरू 
कायाशलयाने पात्र २९ झोपडीिारकाींची पात्रता ननस्श्चत करुन पररमशष्-२ 
हद.१९.१२.२०१६ रोजी ननगशममत करण्यात आले आिे. सदर ७ सींरक्षण पात्र 
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झोपडीिारकाींच े पनुवशसन ववहित ननयमाींच्या अनरु्ींगाने करण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आिे. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपामलिेिील गैरिारभाराबाबि 

  

(७०) *  १२६६२५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हर्ििधिन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरुी) :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली (स्ज.ठाणे) मिानगरपामलकेतील गरैकारभारास तथेील 
नगररचनाकारासि अनेक प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असनू त्याींच्या 
गरैकारभाराची चौकशी करण्यासाठी तथेील माजी नगरसेवकाींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकड ेहदनाींक ११ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तक्रार करुन चौकशीची 
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेत प्रशासनाच्या दलुशक्षामळेु 
मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बाींिकामे सरुु आिेत, तसेच दवुर्त पाणी, 
घाणीचे साम्राज्य, रुग्णालयाींची दरुवस्था झाली असल्याची तक्रार मा.ववरोिी 
पक्षनेता वविानसभा याींनी तसेच तथेील स्थाननक माजी नगरसेवकाींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े हदनाींक १३ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास केली 
आिे आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आिे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार दोर्ी व्यक्तीींववरुध्द कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अशा आशयाची ननवेदने प्राप्त झाली 
आिेत, िे खरे आिे. 
(३) • माजी नगरसेवक याींच्या हद. ११.०७.२०१८ च्या पत्रावर आयकु्त, 
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कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलका याींचा अिवाल हद. ३१.१०.२०१८ च्या 
पत्रान्वये शासनास प्राप्त झालेला आिे.  
 
• आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलका याींच्या अिवालानसुार 
मिानगरपामलकेच्या नगररचना ववभागा- सींदभाशतील तक्रारीत तर्थय नसल्याचे 
नमदू करण्यात आलेले आिे. 
• कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलका क्षते्रातील अनधिकृत बाींिकामाींवर 
ननयमोधचत कायशवािी मिानगरपामलकेमाफश त ननयममत करण्यात येत.े 
• सींपणूश मिानगरपामलका क्षेत्रात ववतरण वाहिनीींद्वारे पाणी परुवठा करण्यात 
येतो. दरु्ीत पाण्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यावर तात्काळ उपाययोजना 
करण्यात येत.े सद्यस्स्थतीत दरु्ीत पाण्याच्या तक्रारी नसल्याचे 
मिानगरपामलकेने कळववले आिे. 
• मिानगरपामलका क्षेत्रात तीन सत्रात कचरा सींकलन व वाितकुीचे काम 
करण्यात येत.े रस्त ेतसेच ग्ारी, सफाईचे काम ननयममतपणे करण्यात येऊन 
शिरात कुठेिी घाणीच े साम्राज्य पसरणार नािी याची दक्षता 
मिानगरपामलकेमाफश त घेण्यात येत.े 
• कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलका क्षेत्रात आरोग्य सेवा उपलब्ि करून 
देण्यासाठी मिानगरपामलकेचे रूस्क्मणीबाई रूग्णालय, कल्याण (प.) व 
शास्त्रीनगर सामान्य रूग्णालय, डोंबबवली (प.) िी प्रत्येकी १२० खा्ाींची दोन 
मोठी रूग्णालये, ४ लिान दवाखाने व १३ नागरी आरोग्य कें िे कायशरत असनू 
त्याद्वारे या क्षेत्रातील नागररकाींना आरोग्य सवुविा परुववण्यात येतात.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) शहारािील रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 
  

(७१) *  १३२२६६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) शिरात रस्त्याींवर खड्ड े असल्याने िुळीच े
साम्राज्य पसरले आिे यामळेु स्थाननक लोक व येथे येणारे पयश् क 
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िुलीकणाींमळेु त्रस्त झाले असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 

 
 
(२) असल्यास, सावशजननक बाींिकाम खात्याकडून िा रस्ता नगरपामलकेला 
िस्ताींतरीत केला गेला मात्र रस्त े दरुुस्तीसाठी नगरपामलकेकड े ननिीच 
नसल्याने सदर रस्त्याची दरुवस्था झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नगरपामलकेच्या िद्दीतील खेड-दापोली, मींडणगड-दापोली, 
दापोली-दाभोळ, दापोल-िणे, दापोली-बरुोंडी रस्त े नगरपामलकेने दरुुस्त 
केल्यानींतर सदर रस्त्याींची पनु्िा दरुवस्था झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या रस्त्याींच्या ननकृष् दजाशच्या कामाींची शासनाने चौकशी 
केली आिे काय चौकशीत काय ननषपन्न झाले आिे, 
(५) असल्यास, रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरील िुळ उडून वािनाींचा अपघात 
िोण्याची शक्यता असल्याने ननिी उपलब्ि करुन िे रस्त ेदरुुस्त करण्याबाबत 
व कामाचा दजाश सिुारण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दापोली नगरपींचायतीच्या अिवालानसूार 
पावसाळ्यामध्ये सततच्या मसुळिार पावसामळेु नगरपींचायत  िद्दीतील मखु्य 
रस्त्यावर खड्ड ेव त्यामळेु  िुळीच ेप्रमाण वाढले, िी वस्तसु्स्थती आिे. 
(२), (३), (४) व (५) सावशजननक बाींिकाम ववभागाकडून रस्त े दापोली 
नगरपींचातीकड े िस्ताींतरीत झाल्यानींतर रस्त्यावर पडलेल्या खड्याींची दरुुस्ती 
वेळोवेळी नगरपींचायतीमाफश त करण्यात येत.े 
• सदर रस्त्याींच्या रुीं दीकरणासि मजबतुीकरण व डाींबरीकरण तसेच 
रस्त्याच्या कडलेा आर.सी.सी. ग्ारीच े बाींिकाम करण्याच्या रु.५.९० को्ी 
रक्कमचे्या  अींदाजपत्रकाींना सावशजननक बाींिकाम ववभाग, धचपळूण याींची 
ताींबत्रक मान्यता घेण्यात आली आिे. 
• सदर कामाींकरीता ननिी उपलब्ितसेींदभाशत प्रस्ताव तयार करण्याची 
कायशवािी सरुु असल्याचे नगरपींचायतीने कळववले आिे. 
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• ननिी उपलब्ितबेाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यास आवश्यक कायशवािी 
करण्यात येईल. 
 
• ननकृष् दजाशच्या कामाींबाबत तपासणी करुन वस्तसु्स्थती दशशक अिवाल 
सादर करण्याच्या सचूना स्जल्िाधिकारी, रत्नाधगरी याींना देण्यात आल्या 
आिेत.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबईिील राजािाडी रुग्णालयाच्या आयसीयू विभागाि एमबीबीएस 
ऐिजी बीएचएमएस, बीएमएस डॉक्टराांिडून उपचार  

िरण्याि येि असल्याबाबि 
(७२) *  १२६८३०   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅड.आमशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर.िममल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ववद्यावविार येथील राजावाडी रुग्णालयातील आयसीयचु े
खाजगीकरण झाल्यानींतर आयसीयमूध्ये एमबीबीएस ऐवजी बबएमएस, 
बीएचएमस डॉक््राींकडून उपचार सरुु असल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु आयसीयमुध्ये दाखल झालेल्या १९३ रुग्णाींपकैी ६२ 
रुग्णाींचा मतृ्य ूझाल्याचे ननदशशनास आले व हदनाींक ६ ऑगस््, २०१८ पासनू 
हदनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोजीपयांत समुारे १८ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीनसुार 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या घा्कोपर येथील 
राजावाडी रुग्णालयाच्या आय.सी.य.ु ववभागाचे पणूशपणे खाजगीकरण न करता 
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कीं त्रा्दाराकडून फक्त तज्ञ डॉक््राींच्या सेवा घेतल्या जात आिेत व सदर 
ववभागावर मिानगरपामलका प्रशासनाचे पणूश ननयींत्रण असल्याचे 
मिानगरपामलकेमाफश त कळववण्यात आले आिे. 
   सदर रुग्णालयातील अनतदक्षता व रॉमा ववभागामध्ये, ज्या एम.बी.बी.एस. 
पदवीिारकाींनी पदव्यतु्तर एम.डी./डी.एन.बी. वदै्यकशास्त्र/बधिरीकरण शास्त्र 
अ्यासक्रम पणूश केला आिे अशा तज्ञ डॉक््राींच्या सेवा 
बाय यस्त्रोतीकरणाद्वारे हदनाींक ०६.०८.२०१८ पासनू २४ तास 
मिानगरपामलकेमाफश त उपलब्ि करुन देण्यात आल्या आिेत.     
(२) व (३) सदर रुग्णालयात हदनाींक ०६.०८.२०१८ त े २९.०८.२०१८ या 
कालाविीत ४१८ रुग्ण दाखल झाले असनू, त्यापकैी ११५ रुग्णाींचा मतृ्य ू
झाला आिे. 
   या कालाविीत ७४ रुण आय.सी.य.ु मध्ये दाखल झाले असनू, त्यापकैी 
२१ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला आिे 
   सदर प्रकरणी बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफश त प्राथममक चौकशी करण्यात 
आली आिे. 
   अनतदक्षता ववभागात िोणारे मतृ्य ूिे रुग्णाींचे वय, त्याींना असलेले आजार 
व त्याींच्या आजाराची गींभीरता व रुग्णालयात दाखल करतवेेळेची स्स्थती 
यावर अवलींबनू असत.े 
   तसेच, सदर रुग्णालयात हदनाींक ०६.०८.२०१८ त े २९.०८.२०१८ या 
कालाविीत मतृ्य ू झालेल्या रुग्णाींपकैी मतृ्यचूी कारणे सािारणत: अींनतम 
स्स्थतीतील कॅन्सर, ह्रदयववकाराचा तीव्र झ्का, रेल्वे व रस्ता अपघात व 
इतर अत्यवस्थ स्स्थती असल्याचे मिानगरपामलकेमाफश त कळववण्यात आल े
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िाांदे्र-िुलाि िॉम्प्लेक्स येथील जी ब्लॉि मधील सी ५७ ि ५८ हा भूखांड 
श्री नमन हॉटेल्स प्रा.मल.याांना मलजिर देण्याि आल्याबाबि 

(७३) *  १२६४८३   श्री.सरदार िारामस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वाींिे-कुलाश कॉम्प्लेक्स येथील जी ब्लॉक मिील सी ५७ व ५८ असे दोन 
भखूींड श्री. नमन िॉ्ेल्स प्रा.मल.याींना ४०९.२० को्ीींचे मलू्य घेत मलजवर 
देण्याचा ननणशय एमएमआरडीएने घेतल्यानींतर, एमएमआरडीएशी नमन 
िॉ्ेल्स प्रा.मल.ने केलेल्या कराराचे पालन न केल्यामळेु एमएमआरडीएने नमन 
िॉ्ेल्स प्रा.मल.ला ३१.८२ को्ीींची थकबाकी भरण्याबाबत वारींवार नो्ीस 
पाठवनूिी सदर िॉ्ेल व्यवस्थापनाने अद्यापी सदर थकबाकी भरली 
नसल्याची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१८ च्या पहिल्या आठवडयात वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आली, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०११ रोजी वा त्या समुारास 
एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगव्ा प्रमाणपत्र देताना अनतररक्त प्रममयम अदा 
केले जात नािी तोपयांत िॉ्ेल सरुु करण्यास मज्जाव केला िोता, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक १५ फेिवुारी, २०१२ रोजी वा त्या समुारास 
एमएमआरडीए प्रशासनाच्या नगर व क्षते्र ननयोजन ववभागाचे तत्कालीन 
प्रमखु याींनी नमन िॉ्ेल्स प्रा.मल.ला पाच िप्त्याींची सू्  देत कोणाचीिी 
परवानगी न घेता नमन िॉ्ेलला स्वत:च्या अधिकारात ववशरे् सू्  देऊन 
िॉ्ेल चाल ुकरण्याचा परवाना देण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, गत ५६ महिन्यात श्री नमन िॉ्ेल प्रा.मल.ने फक्त दोन 
िप्त्याींमध्ये ८ को्ी ७६ लाख भरले असनू, त्याींच्याकडून व्याजासि ३१ को्ी 
८२ लाख इतकीं  येणीं बाकी आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, नमन िॉ्ेल प्रा.मल.याींचेबरोबर एमएमआरडीएने सरुुवातीला व 
त्यानींतर वेळोवेळी केलेल्या करारातील अ्ी व शती कोणत्या, त्याचे पालन न 
केल्याबद्दल सदर िॉ्ेल व्यवस्थापना ववरोिात कोणती कायदेशीर कारवाई 
करण्यात आली वा येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मुींबई मिानगर प्रदेश 
ववकास प्राधिकरणाच्या मालकीच्या वाींिे-कुलाश सींकुलाच्या “जी”-ब्लॉकमिील 
सी-५७ व ५८ िा भखूींड हद. ९ जून, २००६ रोजी भाडपेट्टाकरार करुन वा्प 
केला आिे. या भाडपेट्टाकरारातील अ्ीप्रमाणे  इमारतीच्या बाींिकाम 
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पणूशत्वाच्या ४ वर्ाशचा ननिाशररत कालाविीत बाींिकाम पणूश न केल्यामळेू 
भाडपेटे्टदाराने अनतररक्त अधिमलू्याचा भरणा करणे अपेक्षक्षत आिे. मात्र 
िॉ्ेलसाठी लागणा-या अनेक ना िरकत दाखले ममळवणे शक्य व्िावे म्िणून 
मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने  हद. ११ ऑक््ोबर, २०११ रोजी 
सदर वप्रममयम अदा केले जात नािी तोपयांत िॉ्ेल सरुु न करण्याच्या 
अ्ीवर त्याींना भोगव्ा प्रमाणपत्र हदले आिे. त्यानींतर ववर्याींक्रकत प्रकरणी 
मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने उवशरीत अनतरीक्त अधिमलू्य ६ 
(त्रमैामसक) िफ्त्यामध्ये व्याजासि भरण्याबाबत वा्पग्रिीकडून िममपत्र घेऊन 
िॉ्ेल चाल ूकरण्यास हद. १५ फेिवुारी, २०१२ रोजी परवानगी हदली आिे. तरी 
देखील हद. १२ सप् े्ंबर, २०१७ अखेरची (थकबाकी रु. ३२.१३ को्ी) रक्कम 
अप्राप्त असल्याने प्राधिकरणाने भाडपेटे्टदारास ररझम्पशनची नो्ीस (भखूींड 
परत घेण्याची) हदली असनू मेससश श्री. नमन िॉ्ेल्स प्रा.मल. याींनी सदर 
नो्ीसी ववरुध्द मा. मुींबई उच्च न्यायालयात क्रमाींक WP(L) २८८०/२०१७ 
याधचका दाखल केली आिे. मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार सदर 
प्रकरणी पढुील कायशवािी करण्याचे मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणाच्या स्तरावर ननयोस्जत आिे. 

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

िरळी येथील गणपिराि िदम मागािच्या १०० फुटी रुां दीिरणामुळे 
बाधधि होणाऱ्या उपिर प्राप्ि चाळीांिील रदहिाश्याांच े 

प्रिल्पबाधधि म्हणून पुनििसन िरण्याबाबि 
(७४) *  १२६५६०   श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शिराचा पनुरशधचत ववकास आराखडा २०३४ मिील जी/ दक्षक्षण 
ववभागातील आराखडा क्र.२० (आय सी–२०) मिील भ.ूक्र. १/१४९ िा भखूींड 
वरळी येथील गणपतराव कदम मागाशच्या १०० फु्ी रुीं दीकरणामळेु बाधित 
िोणाऱ्या या रस्त्याच्या दतुफाश असलेल्या खाजगी उपकर प्राप्त चाळीींतील 
रहिवाश्याींचे प्रकल्पबाधित म्िणून पनुवशसन करण्यासाठी आरक्षक्षत 
ठेवण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी लेखी ननवेदनाद्वारे 
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मा.मखु्यमींत्री, राज्यमींत्री–नगरववकास ववभाग, आयकु्त, मुींबई मिानगरपामलका 
याींच्याकड ेमािे जुल,ै २०१८ च्या नतसऱ्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, सदरिू ननवेदनात केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाकडून 
कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, सन्माननीय वविानसभा सदस्य श्री.सनुनल 
मशींदे याींचे हदनाींक १६/०७/२०१८ चे ननवेदन प्राप्त आिे. 
(२) शासन नगर ववकास ववभाग कडील हद.८/०५/२०१८ रोजीचे अधिसचूनेद्वारे 
मींजूर करण्यात आलेल्या बिृन्मुींबई ववकास आराखडा-२०३४ मध्ये भ.ूक्र. 
१/१४९, लोअर परेल डडव्िीजन या जममनीवर बाग/ बगीचा (ROS १.५), 
यानगिृ (DMS २.१), मिापामलका दवाखाना/ आरोग्य कें ि (RH १.१), 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवशसन (RR २.१) अशी आरक्षणे मींजूर आिेत. प्राप्त 
ननवेदनाचे अनरु्ींगाने बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच े अिवाल/ अमभप्राय 
मागववण्यात आले आिेत. 
(३) अशी बाब नािी. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुिणपवूश सवश प्रक्रक्रया मिाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुिण: शासकीय मध्यवती मुिणालय, मुींबई. 


