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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ६, १९४० ( शिे ) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

माजी सतैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९० 
------------------------------------- 

  
पुणे येथील आददिासी सांशोधन ि प्रशशक्षण सांस्थेच्या िायाालयाची 

समाजिां टिाांनी िेलेली िोडफोड 
  

(१) *  १२८२८५   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु येथील आदिवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्थेच्या कायाालयात जाऊन 
काही समाजकीं ्काींनी दिनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
कायाालयाची तोडफोड केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायाालयातील सादहत्याची तोडफोड करणाऱ्या व कायिा 
हातात घेणाऱ्या तसेच राज्यघ्नेचा अवमान करणाऱ्या समाजकीं ्काींववरुध्ि 
कारवाई करण्यात यावी अशा आशयाच े ननवेिन सींबींधधत लोकप्रनतननधीींनी 
तहशसलिार, अकोले याींच्याकड ेदिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करून कायाालयाची तोडफोड करणाऱ्या 
ककती समाजकीं ्काींना पोशलसाींनी अ्क केली त्याींचेववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पणेु येथील आदिवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्थचे्या कायाालयात शशरून 
काही समाजकीं ्काींनी दिनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोजी केलेल्या कायाालयाची 
तोडफोड प्रकरणी कफयाािीने दिलेल्या तक्रारीवरुन कोरेगाींव पाका  पोलीस स््ेशन 
येथे ग.ुर.नीं.८९/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ४५३, ३५३, ३४१, ४२७, ३४ ब 
सावाजननक मालमत्तचेे नकुसान प्रनतबींध अधधननयम क. ३ व ४ प्रमाणे िोन 
व्यकतीींववरुध्ि गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू एका आरोपीला जामीन 
मींजूर करण्यात आला असनू एका आरोपीने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात 
अ्कपवुा जाशमनाकररता याधचका िाखल केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
प्रभादेिी (मुांबई) येथील जानिी भुिन, हातिसिर िाडीच्या पुनविािासाि 

वििासिाने रदहिाशाांची िेलेली फसिणूि 
  

(२) *  १३२५८०   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रभािेवी (मुींबई) येथील जानकी भवुन, हानतसकर वाडी येथील 
पनुववाकासाकररता ववकासकाला म्हाडातफे दिनाींक ०६ मे, १९९२ रोजी वा त्या 
समुारास ना हरकत प्रमाणपत्र िेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत २५ वर्ाांपासनू ४० कु्ुींबे सींक्रमण शशबबरात राहत असनू 
सिर सींक्रमण शशबीर महानगरपाशलकेने धोकािायक ठरवनू वीज व पाणी 
खींडडत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गत २५ वर्ाांपासनू रदहवाश्याींची फसवणूक करणाऱ्या 
ववकासकावर शासनाकडून फौजिारी स्वरुपाची कारवाई करण्याबाबत तसेच 
उकत प्रकल्प त्वररत पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     मुींबई इमारत िरुुस्ती व पनुराचना मींडळाच्या उपलब्ध अशभलेखावरुन 
मुींबई महानगरपाशलकेतफे सेकशन ३४२ व ३४७ अन्वये दि.०१.०७.२०१५ व 
दि.११.०८.२०१५ रोजीच्या पत्रानसुार ववकासक “मेससा जानकी प्रॉप्ीज” याींना 
नो्ीस बजावली आहे. तथावप म्हाडाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीअींती सींक्रमण 
शशबीरात रदहवाशी वास्तव्यास असनु त्याींचे पाणी व ववदयतु परुवठा सरुु 
आहे. 
(३) अशाच प्रकारच्या बींि पडलेल्या पनुववाकास प्रकल्पासाठी शासन स्तरावर 
धोरण ननश्श्चत करण्यासाठी म्हाडाकडून शासनास प्राप्त झालेला प्रस्ताव व 
तसेच शासनाने दि.२९.१०.२०१६ रोजीच्या आिेशान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या ८ ववधीमींडळ सींिस्याींच्या सशमतीच्या अहवालातील शशफारशीच्या 
अनरु्ींगाने बींि पडलेल्या प्रकल्प म् हाडामाफा त पणूा करण्यासाठी म्हाड 
अधधननयम १९७६ मध्ये सधुारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भानगाांि (िा.श्रीगोंदे, जज.अहमदनगर) येथे एिा आददिासी  
मदहलेचा िेलेला विनयभांग 

  

(३) *  १२६६७२   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भानगाींव (ता.श्रीगोंिे, श्ज.अहमिनगर) येथे दिनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास एका आदिवासी मदहलेला वववस्त्र करुन मारहाण 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मदहला श्रीगोंिा पोशलस ठाणे येथे तक्रार िाखल 
करण्यास गेली असता पोशलसाींनी तक्रार िाखल करुन घेतली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कफयाािीन े दिलेल्या तक्रारीवरून   
श्रीगोंिा पोलीस स््ेशन, श्ज. अहमिनगर येथे ग.ुर.नीं. ४६०/२०१८ भा.ि.वव. 
का. कलम १४७, १४८, १४९, ३५४, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, ५०९, ३४, 
अनसुधूचत जाती जमाती कायिा कलम ३(१)(W)(i), ३(१)(W)(२),  
३(२)(v)(a), ३(१)(e) प्रमाणे ०५ आरोपीताींववरूध्ि गनु्हा िाखल करण्यात 
आलेला आहे.  मा. सत्र न्यायालय, अहमिनगर याींनी आरोपी क्र.१ त े ५ 
याींचा अ्कपवुा जामीन मींजुर केलेला आहे. सिर गनु््याचे िोर्ारोपपत्र 
मा.न्यायालयात िाखल करण्यात आले आहे. सदयश्स्थतीत सिर गनु्हा 
न्यायप्रववषठ आहे. 
     पोलीस अधधका-याींनी केलेल्या कसरुीबाबत त्याींची िेय वेतनवाढ ३ 
वर्ााकरीता स्थधगत करण्याबाबत पोलीस अधधक्षक कायाालयाकडून ववशरे् 
पोलीस महाननरीक्षक, नाशशक पररक्षते्र, नाशशक याींना शशफारस करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िसई-विरार महानगरपाशलिा क्षे्ािील (जज.पालघर) नालासोपारा 
पूिेिडील िुळीांज येथील सव्हे क्र.९९, दहस्सा नां.३ या जागेिर 

शसध्दीविनायि अपाटामेंट बेिायदेशीरररत्या उभारण्याि आल्याबाबि 
  

(४) *  १२६५२०   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाशलका क्षते्रातील नालासोपारा पवेूकडील तळुीींज 
येथील सव्हे क्र.९९, दहस्सा नीं. ३ या जागेवर तळमजला अधधक तीन मजले 
असलेली शसध्िीववनायक अपा ा्में् इमारत बकेायिेशीरररत्या उभारण्याकरीता 
बोगस परवानगीचा वापर करण्यात आला असनू महानगरपाशलकेच्या ववववध 
अधधकाऱ्याींनी त्यात सहकाया केल्याची परुाव्यासह सववस्तर लेखी तक्रार 
सामाश्जक कायाकत े श्री.कुमार काकड े याींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े केल्याची 
बाब माहे ऑक्ोबर, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रभाग 'ब' चे तत्कालीन सहाय्यक आयकुत याींनी हे 
बेकायिेशीर बाींधकाम करणाऱ्या ववकासका ववरोधात दिनाींक २७ जुल,ै २०१७ 
रोजी वा त्या समुारास एमआर्ीपीची नो्ीस बजावली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर बेकायिेशीर बाींधकामाववरोधात सहाय्यक आयकुत 
श्री.सींतोर् मनेु याींनी कारवाईचे आिेश िेऊनही सिर कारवाई न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सामाश्जक कायाकत े श्री.कुमार काकड े याींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकड ेसववस्तर केलेल्या तक्रारीमध्ये नमिू करण्यात आलेल्या प्रमखु बाबी 
कोणत्या आहेत व या तक्रारीची िखल घेऊन करण्यात आलले्या बकेायिेशीर 
बाींधकामाववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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     वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका क्षेत्रातील नालासोपारा पवेूकडील 
तळुीींज येथील सव्हे क्र.९९, दहस्सा नीं. ३ या जागेवर तळमजला अधधक तीन 
मजले असलेली शसध्िीववनायक अपा ा्में् इमारत अनधधकृत असल्याच े
ननिशानास आल्याने सिर इमारतीस दिनाींक २८.०७.२०१७ रोजी वसई-ववरार 
शहर महानगरपाशलकेने महाराषर प्रािेशशक नगर रचना अधधननयम, १९६६ 
च्या कलम ५२, ५३  व ५४ अींतागत नो्ीस बजाववली आहे. 
(३) व (४) अ) श्री.काकड ेयाींच्या उकत पत्रात खालील बाबी नमिु आहेत: - 
• गाव मौजे तळुीींज, सवे नीं. ९९, दहस्सा नीं. ३ या जशमनीवर शसडको याींचे 
बनाव् कागिपत्र तयार करुन G+३ मजली शसध्िी ववनायक अपा ा्में् 
इमारत उभी करण्यात आली असनू, नगर रचना ववभाग, वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलका याींनी अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करण्यास सहाय्यक 
आयकुत, प्रभाग सशमती “बी” याींना कळववले आहे. 
• सहाय्यक आयकुत, प्रभाग सशमती “बी” याींनी सिर अनधधकृत 
बाींधकामासींिभाात महाराषर प्रािेशशक नगर रचना अधधननयमातील कलमान्वये 
मे.आची डवे्हलपसा तफे श्री.अरुण ह.जाधव याींस नो्ीस दिलेली आहे. परींत ु
अदयाप कोणतीही कारवाई केली नाही.  
• श्री.सींतोर् मनेु, सहाय्यक आयकुत, प्रभाग सशमती “बी” हे सिर बेकायिेशीर 
कृत्या ववरोधात गनु्हा िाखल करण्यास जाणणवपवूाक ्ाळा्ाळ करीत आहेत. 
ब) या प्रकरणी बाींधकाम परवानगी आणण सधुाररत बाींधकाम परवानगी 
बनाव् असल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेच्या ननिशानास आल े
आहे. यास्तव, याप्रकरणी महाराषर प्रािेशशक नगर रचना अधधननयम, १९६६ 
च्या तरतिुीींच्या अनरु्ींगाने तसेच भा.िीं.वव. अींतगात गनु्हे िाखल करण्याच्या 
सचूना आयकुत, वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका याींना िेण्यात आलले्या 
आहेत.   
     तसेच वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका स्तरावर कताव्य कसरू 
झाल्याचे प्रथम िशानी ननिशानास येत असल्याने सींबींधधताींववरुध्ि शशस्त 
भींगाची कारवाई करण्याच्या सचूना आयकुत, वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलका याींना  िेण्यात आल्या आहेत. 
     या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे ९५७९/२०१७ रर् याधचका 
सनुावणीकरीता प्रलींबबत आहे.   
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
----------------- 

  
मौजे मरोळ (मुांबई) येथील न.भू.क्र. १४९८, १४९८ (ए), १४९८ (बी), 

१४९८ (सी), ि १४९८ (डी) या भूखांडािरील पांचिाराांकिि  
हॉटेलच्या बाांधिामाबाबि 

  

(५) *  १३०३५४   श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मरोळ (मुींबई) येथील न.भ.ूक्र. १४९८, १४९८ (ए), १४९८ (बी), १४९८ 
(सी), व १४९८ (डी) या भखूींडावरील ववकासाबाबत शासनाने शासन राजपत्र 
क्र. U/no. TPB-४३९२/७१६/CR-१८१/९२/UD-११-दिनाींक १२ डडसेंबर, १९९२ 
अन्वये दिलेल्या ननिेशाच े ववकासकाने पालन केले नसनू सवा ननयमाींचे 
उल्लींघन करुन उकत भखूींडावर केलेल्या पींचताराींककत हॉ्ेल बाींधकामाची 
चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २७ जून, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने उकत भखूींडावरील ववकासाबाबत शासन राजपत्र 
क्र.U/no. TPB-४३९२/७१६/CR-१८१/९२/UD-११-दिनाींक १२ डडसेंबर, १९९२ 
अन्वये कोणत ेननिेश दिले होत,े 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या तक्रारीची िखल घेवनू शासनाने उकत 
प्रकरणाची चौकशी केली आहे वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, सन्माननीय ववधानसभा सिस्य श्री.सनुनल 
राऊत याींचे दिनाींक २७/०६/२०१८ च ेननवेिन प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षेत्राच्या के/पवूा प्रभागाचे सन १९९१ च े
ववकास योजनेस महाराषर प्रािेशशक व नगर रचना अधधननयमाचे कलम 
३१(१) नसुार शासन अधधसचूना दि.१२/११/१९९२ नसुार शासनाने मींजूरी दिली 
असनू सिर मींजूर ववकास योजनेत खालील नमिू जशमनमालकाच्या ताब्यात 
असलेल्या जशमनीपकैी ५०% जमीन a) नगर भमूापन क्र. १४८३, १४९१, 
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१४९५, १४९६, १४९७, १५००, १५०३ इत्यािी. b) न.भ.ूक्र. १४२०, १४३७, १४४५, 
१४४८, १४३९, १४५७, १४४३, १४८५ इत्यािी. c) सवे क्र. ११०(प)ै, ११७(प)ै, 
११८(प)ै, १२२(प)ै, १२३(प)ै मौजे सहार पाका करीता आरक्षक्षत ठेवावी, त्याचे 
भसूींपािन करु नये. उवाररत ५०% शशल्लक जशमनीवरील आरक्षण रद्द करावे 
व त्याचा वापर जशमन मालकाने फकत हॉ्ेलसाठी करावा. मालकाने हॉ्ेलचा 
ववकास करण्यापवूी सिर पाका  ववकशसत करावे व त्याची िेखभाल करावी व 
मयाादित वेळेकरीता सवासामान्य लोकाींसाठी खुले ठेवावे या अ्ी सापेक्ष सिर 
जशमन वाणणज्य (सी-१) वापर ववभागामध्ये त्याचा समावेश करण्याची अ् 
आहे. 
(३) व (४) सिर दठकाणी मनोरींजन मिैान ववकशसत असनू त े सामान्य 
जनतसेाठी खुले आहे असे, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  

----------------- 
  
भाांडुप (प) येथे स्मशानभूमीसाठी भूखांड उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  

(६) *  १३३५६३   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भाींडुप (प) येथ े स्मशानभमूीसाठी भखूींड उपलब्ध करून शमळावा अशी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी दिनाींक २७ जानेवारी, २०१५ व त्यानींतर 
अनेक वेळा आयकुत महानगरपाशलका याींच्याकड ेननवेिनादवारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनरु्ींगाने भाींडुप (प) येथील वॉडा क्रमाींक १११ 
येथील एल.बी.एस मागा जवळील न.भ.ू क्रमाींक ५९२ अ /१/४ ्या भखूींडावर 
नवीन स्मशानभमूी बाींधण्याकररता परवानगी शमळावी असा प्रस्ताव उपायकुत 
(परर.६) महानगरपाशलका याींनी पत्र क्रमाींक एम डी इ /५१९६ ज न 
दिनाींक १० फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या समुारास प्रमखु अशभयींता (ववकास 
ननयोजन) महानगरपाशलका याींच्याकड ेपाठववला आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िोन वर्ाांपके्षा जास्त कालावधी उल्ून गेला तरी प्रस्तावास 
मींजुरी िेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व स्मशानभमूीच्या बाींधकामाकररता 
अजून ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एस ववभागामध्ये ३ स्मशानभमूी 
आणण १ िफनभमूी अश्स्तत्वात आहेत. तसेच ववकास आराखडा २०३४ मध्ये 
५ स्मशानभमूी / िफनभमूीींकरीता जागा आरक्षक्षत ठेवण्यात आली आहे. 
     तथावप, ववकास ननयोजन आराखडा २०३४ मध्ये न.भ.ूक्र. ५९२अ/१/४ 
मौजे भाींडूप हा भखूींड महानगरपाशलका कायाालय (आर.ओ. १.३) या 
सावाजननक प्रयोजनासाठी आरक्षक्षत आहे. 
     ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतिूीनसुार महानगरपाशलकेने सिर 
आरक्षण हे त्याच प्रयोजनाकरीता ववकशसत करणे अपके्षक्षत आहे. 

----------------- 
  
श्रीिधान िालुक्यािील (जज.रायगड) नगरपररषद हद्दीिील जीिना बांदर 

येथील ब्रब्रटीशिालीन पुल धोिादायि झाल्याबाबि 
  

(७) *  १२९०७६   श्री.सभुाष उफा  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीवधान तालकुयातील (श्ज.रायगड) नगरपररर्ि हद्दीतील जीवना बींिर 
येथील बब्र्ीशकालीन पलु पणूापणे कमकुवत झाला असनू या पलूाचा काही 
भाग कोसळला असनू या पलूाच्या ताराही ननघाल्या असल्याने हा पलू 
कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची श्स्थती ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पलुावर मोठया प्रमाणात रहिारी असनू जीवना 
कोळीवाडा या दठकाणी असलेले नागरीक, शाळकरी मलुे व शासकीय 
गोडावनूकड े येणारी-जाणारी वाहने या पलुाचा वापर करीत आहेत तसेच 
अवजड वाहने ही या पलूावरून ये-जा करीत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जीवना बींिर मागाावर नवीन पलू बाींधण्यासाठी िोन वर्ाापवूी 
भमूी पजून झालेले असतानाही श्रीवधान नगरपाशलकेकडून पलुाच्या बाींधकामाचे 
कोणतहेी काम आजशमतीस केले गेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिरहू जीवना बींिर पररसरातील पलुाच्या पनुबाांधणीच ेकाम 
रखडण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सिरहू जीवना बींिर पररसरातील पलुाची धोकािायक असलेली 
पररश्स्थती व या पलूावरून जड वाहनाींसह मोठ्या प्रमाणात होत असलले्या 
वाहतकूीमळेु पलू कोसळण्याची िघुा् ना होण्यापवूी सिरहू पलूाचे काम 
ववनाववलींब हाती घेवनू पणूा करण्याच्यािषॄ्ीने शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) श्रीवधान शहरातील जीवना बींिर येथील 
लहान खाडीवरील सिरच्या बब्र्ीशकालीन पलुावरुन सदयश्स्थतीत ननयमीत 
रहिारी सरुु असल्याचे श्रीवधान नगरपररर्िेने कळववले आहे. 
• तथावप, सिर पलुाचे रेशल ींग व पलुाचा काही भाग जीणा झाल्याची बाब सन 
२०१२ मध्ये केलेल्या प्रत्यक्ष पहाणीत नगरपररर्िेच्या ननिशानास आल्यानींतर 
पलुाचे नवीन रेशल ींग बनववण्यात आले असनू ककरकोळ िरुूस्ती करण्यात 
आली होती, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(३), (४) व (५) सिर पलु बब्र्ीशकालीन असल्याने व त्यावरील रहिारी 
ववचारात घेऊन सन २०१३-१४ मध्ये सिर पलुाचे नव्याने बाींधकाम 
करण्याकरीता नगरपररर्िेने ननवविा प्रक्रीया पणूा करुन कीं त्रा्िारास कामाच े
आिेश दिले होत.े 
• तथावप, जीवना बींिराकड े जाण्यासाठी पयाायी मागाास लगतच्या खाजगी 
जागेच्या मालकाने ववरोध केल्यामळेु व िसुरा पयाायी मागा उपलब्ध न 
झाल्याने कीं त्रा्िाराच्या ववनींतीवरुन सिरहू कीं त्रा् रद्द करण्यात आले. 
• सदयश्स्थतीत पयाायी मागाासह रु. २५.३४ लक्ष इतकया रककमेचे सधुाररत 
अींिाजपत्रकानसुार सिरहू पलुाच्या बाींधकामाची ववहीत ननवविा प्रक्रीया पणूा 
करुन नवीन कीं त्रा् िेण्यात आले आहे. 
• माहे फेब्रवुारी, २०१९ अखेर सिर पलुाचे बाींधकाम पणुा करण्याचे ननयोजन 
असल्याचे नगरपररर्िेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लोअर परळ (मुांबई) येथील िमला शमलमधील रेड हाऊस इमारिीच्या 
गच्चीिरील िन अबव्ह आणण मोजो ब्रबस््ो या पबला  

लागलेल्या आगीच्या चौिशीबाबि 
  

(८) *  १२६५३८   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूा), श्री.रमेश लटिे 
(अांधेरी पिूा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) लोअर परळ (मुींबई) येथील दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या कमला 
शमल आग िघुा् नेत १४ जणाींचा मतृ्य ु झाल्याप्रकरणी मा. मुींबई उच्च 
न्यायालयाने नेमलेल्या न्यानयक चौकशी सशमतीने कमला शमलच ेसह मालक 
श्री.रमेश गोवानी व िोन्ही हॉ्ेल्सच्या सहा मालकाींवर ठपका ठेऊन कायिेशीर 
कारवाई करण्याचे आिेश शासनास दिनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य उत्पािन शलु्क ववभाग व उदयोग ववभागातील सबींधधत 
अधधकारी आणण मुींबई महानगरपाशलकेच्या सबींधधत अधधका-याींनी कताव्य 
बजावताना अक्षम्य हलगजीपणा केल्याचा ठपकाही सशमतीने ठेवला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशानसुार 
नेमण्यात आलेल्या बत्रसिस्यीय सशमतीस महानगरपाशलकेला माहे एवप्रलपासनू 
चार मदहन्याींच्या मानधनापो्ी १८ लाख ३० हजार रुपये ियावे लागणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू न्यानयक सशमतीच्या अहवालानसुार शासनाने सींबधधत 
िोर्ीींववरूध्ि आरोप ननश्श्चत करून कारवाई करण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) जनदहत याधचका क्रमाींक ४ /२०१८ मध्ये 
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी पाररत केलेल्या आिेशान्वये, कमला शमल 
आग िघुा् नेची चौकशी करण्याकरीता बत्रसिस्यीय सशमती नेमली होती. सिर 
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सशमतीने चौकशी अहवाल दिनाींक ०७.०९.२०१८ रोजी मा. उच्च न्यायालयास 
सािर केला आहे. 
(३) सिर बत्रसिस्यीस सशमतीला महानगरपाशलकेमाफा त मानधन िेण्याबाबतचे 
मा.उच्च न्यायालयाने आिेश दिले होत.े 
     सिर चौकशी सशमतीचे अध्यक्ष याींनी मानधन नाकारले असनू उवाररत 
िोन सिस्याींचे आणण सशमतीच्या अध्यक्षाींनी नेमणकू केलेल्या कमाचाऱ्याींचे 
रु.१८.४० लाख इतके मानधन महानगरपाशलकेमाफा त अिा करण्यात आले 
आहे. 
(४) सदयश्स्थतीत सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ असनू मा.उच्च् ा न्यायालयाच्या 
आिेशानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त पढुील कायावाही करण्यात 
येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आददिासी वििास महामांडळाच्याििीने देण्याि येणाऱ् या ग स शसलेंडर 

जोडण्याांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(९) *  १३३७२६   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी ववकास महामींडळाच्यावतीने िेण्यात येणा-या गॅस शसलेंडर 
जोडण्याींमध्ये झालेल्या गरैव्यवहाराप्रकरणी भींडारा पोशलसाींनी आदिवासी 
ववकास महामींडळाच्या सात अधधकारी, कमाचा-याींववरुद्ध गनु्हे िाखल केले 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ा काय आहेत व तदनसुार सींबींधीत अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उपप्रािेशशक व्यवस्थापक, महाराषर राज्य, उपप्रािेशशक कायाालय, िेवरी 
महाराषर राज्य आदिवासी ववकास महामींडळ याींनी दिलेल्या कफयाािीनसुार 
आदिवासी ववकास महामींडळाच्या ७ अधधकारी, कमाचाऱ्याींववरुध्ि दिनाींक 
२५/७/२०१८ रोजी पोलीस ठाणे भींडारा येथे गनु्हा र. नीं.५७१/१८ कलम ४२०, 
३४ भािींवव प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू सिर गनु्हा 
तपासाधधन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे शहरािील िागळे इस्टेट येथील मॉडलेा चिेनािा पररसराि 
स्मशानभूमी उभारण्याबाबि 

  

(१०) *  १३३१९६   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे शहरातील वागळे इस््े् येथील मॉडलेा चेकनाका पररसरात 
स्मशानभमूी उभारण्यात यावी अशी त्या पररसरातील नागररकाींची अनेक 
वर्ाापासनूची मागणी असल्याने ठाणे महानगरपाशलकेने दिनाींक २० फेब्रवुारी, 
२०१३ रोजी वा त्या समुारास झालेल्या महासभेत एकमताने मॉडलेा शमल 
पररसरात स्मशानभमूी ननमााण करण्याचा प्रस्ताव पाररत केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्ताव पाररत करुन एक वर्ााचा कालावधी झाला 
असनू स्मशानभमूी उभारण्याच्या दृष्ीने कोणतीही कायावाही झालेली 
नसल्याने मा. मखु्यमींत्री, नगरववकास राज्यमींत्री, आयकुत, ठाणे 
महानगरपाशलका आिीींकड े तथेील नागररकाींनी ननवेिनादवारे सिरहू 
स्मशानभमूीच े काम त्वररत हाती घेऊन पणूा करण्याची मागणी केलेली 
असतानाही या प्रकरणी कोणतीही कायावाही न झाल्याने माहे फेब्रवुारी, २०१४ 
मध्ये वा त्यािरम्यान नागररकाींनी उपोर्णास बसनू आींिोलनही केलेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू जागेवर ववनाववलींब स्मशानभमूीच्या उभारणीच ेकाम 
हाती घेऊन स्मशानभमूी लवकरात लवकर कायााश्न्वत होण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     सके्र ३ येथील मॉडलेा वलुन शमल या कीं पनीच्या जशमनीवर 
स्मशानभमूीचे नवीन आरक्षण ्ाकण्याबाबत महाराषर प्रािेशशक व नगर 
रचना अधधननयमाच्या कलम ३७ अन्वये कायावाही करण्याच्या नगरसेवकाच्या 
प्रस्तावाच्या सचूनेस ठाणे महानगरपाशलकेच्या महासभेने दिनाींक २०.०२.२०१३ 
रोजी प्रशासनाच्या ननणायास अधधन राहून सवाानमुत ेमान्यता दिली आहे. 
     सिर मान्यता केवळ प्रस्ताव सचूनेस होती. सिर दठकाणी 
स्मशानभमूीचे आरक्षण िशाववणे शकय होणार नसल्याचे तसेच सेक्र ३ 
मध्ये इतर योग्य जागा ननश्श्चत करून याबाबत महाराषर प्रािेशशक व नगर 
रचना अधधननयमाच्या कलम ३७ अन्वये कायावाही करण्यात येईल, अस े
सींबींधधत नगरसेवकास ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) माहे फेब्रवुारी, २०१४ मध्ये येथील नागरीकाींनी उपोर्णास बसनू आींिोलन 
केलेले नाही.  
     तथावप, दिनाींक १२.०२.२०१४ रोजी श्री.ववजय बत्रपाठी याींनी मौज े
पाचपाखाडी स.नीं.४६४ (प)ै, ४६५ (प)ै, व ६६ (प)ै, (मॉडलेा शमल) या 
भखूींडामध्ये स्मशानभमूीचे आरक्षण करण्याबाबत लेखी ननवेिन दिलेले आहे, 
ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(३) जयभवानी नगर, वागळे इस््े्, सेक्र ३ मधील अश्स्तत्वातील दहींि ु
स्मशानभमूीचे नतुनीकरण करण्यात येत आहे. तसेच हनमुाननगर, सेक्र ३ 
येथे णिश्चन िफनभमूी अश्स्तत्वात आहे व सिर िफनभमूीची जागा महाराषर 
ववकास औदयोधगक महामींडळाकडून ठाणे महानगरपाशलकेकड े हस्ताींतरीत 
करून घेण्याची कायावाही सरुु असल्याचे ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे. 
     मॉडलेा वलुन शमलची एकूण क्षेत्र ५७,९६२ चौ.मी. असनू यापकैी २३,२५६ 
चौ.मी. इतके क्षेत्र रस्त ेव पाकींग आरक्षणाींनी बाधधत आहे. उवाररत ३४,७०६ 
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चौ.मी. इतके क्षेत्र रदहवासी ववभागात येत असनू सींबींधधत ववकासकामाफा त 
रें्ल हाऊशसींग स्कीम अींतगात िाखल ववकास प्रस्तावास ठाणे 
महानगरपाशलकेने दिनाींक २३.०२.२०१६ रोजी मान्यता दिली आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील बहुिाांश महानगरपाशलिा अजननसुरक्षा तनधी खचा  
िरण्यािड ेदलुाक्ष िरीि असल्याबाबि 

(११) *  १३२७४२   ि प्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध शहरात लागलेल्या आगीच्या घ्नाींमध्ये शकेडो 
लोकाींचा मतृ्य ु होऊनही त्या शहरातील महापाशलका आग प्रनतबींधक 
उपाययोजनाींसाठीचा ननधी खचा करण्याकड े िलुाक्ष कररत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, पणेु, नाशशक औरींगाबाि, नागपरू, 
अमरावती या आठ महानगरपाशलकाींनी सन २०११ त े २०१५ या पाच वर्ाात 
तरतिू केलेल्या ५४८ को्ी २४ लाख रुपयाींचा ननधी खचा केला नसल्याची 
गींभीर बाब भारताचे ननयींत्रक व महालेखापररक्षकाींच्या अहवालात ननिशानास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहुताींश महानगरपाशलकेने अश्ग्नसरुक्षा ननधी स्थापन 
करण्याच्या आिेशाकड ेिलुाक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करून राज्यातील महानगरपाशलकाींमध्ये 
अश्ग्नसरुक्षा यींत्रणेसाठी अधधकाधधक ननधीची तरतिू करून अदययावत 
अश्ग्नसरुक्षा यींत्रणा कायाश्न्वत करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपायोजना 
केल्या वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • भारताचे ननयींत्रक व महालेखापररक्षक 
याींनी राज्यातील आठ ननवडक महानगरपाशलकाींमध्ये “आगीचा प्रनतबींध आणण 
ननयींत्रण” याबाबत सन २०१०-११ त े२०१४-१५ या कालावधीच े लेखापररक्षण 
केलेले होत.े 
• सिर लेखापररक्षणामध्ये मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, पणेु, नाशशक, औरींगाबाि, 
नागपरू, अमरावती या आठ महापाशलकाींमध्ये २०१०-११ त े २०१४-१५ या 
वर्ाात अश्ग्नशमन सेवेसाठी अथासींकल्पीत केलेल्या ननधीपकैी रु.५४८.२४ को्ी 
ननधी अखचीत असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(३) • लेखापररक्षण करण्यात आलेल्या आठ महानगरपाशलका पकैी सात 
महानगरपाशलकाींनी अश्ग्नसरुक्षा ननधी स्थापन केला आहे. एका 
महानगरपाशलकेत त्याबाबतची कायावाही सरुु आहे. याबाबत तात्काळ 
कायावाही करुन शासनास अहवाल सािर करण्याच्या सचूना दिल्या आहेत. 
(४) • दिनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजीच्या शासन पररपत्रकान्वये सन २०१०-
११ त े २०१४-१५ या कालावधीतील अश्ग्नशमन सेवेसाठी अथासींकल्पीत 
करण्यात आलेल्या ननधी पकैी अखचीत ननधी त्वरीत खचा करण्याबाबत व 
अश्ग्नसरुक्षा ननधी स्थापन करण्याबाबतच े ननिेश राज्यातील 
महानगरपाशलकाींना दिलेले आहेत. 
• दिनाींक ३१ ऑगस््, २००९ च्या शासन ननणायान्वये महाराषर अश्ग्नसरुक्षा 
अशभयानाअींतगात राज्यातील सवा नगरपींचायती, सवा नगरपररर्िा व “ड” वगा 
महानगरपाशलका याींना अश्ग्नशमन सेवेतील तु्  भरुन काढण्याकरीता व 
अश्ग्नशमन सेवेचे सक्षमीकरण करण्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन दिला 
जातो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

एमि प हे बाजाराि मूल्य नसलेले आभासी चलन 
देऊन लोिाांची िेलेली फसिणूि 

  

(१२) *  १३४१०७   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :     सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कक्रप््ोकरन्सी असलेले बी्कॉईन घेऊन त्या बिल्यात एमकॅप हे बाजारात 
मलू्य नसलेले आभासी चलन िेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी ननगडी 
(ता.श्ज.पणेु) पोलीस ठाण्यात माहे ऑक्ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणात १२० लोकाींनी तक्रार िाखल केली असनू 
त्यामध्ये एकूण १२ को्ी रुपयाींची फसवणकू झालेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व तदनसुार िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणात एकूण १२४ गुींतवणूकिाराींची ११,०३,६४,६९२/- रूपयाींची 
फसवणूक झाल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे. 
(३) सिर प्रकरणी कफयाािीचे तक्रारीवरून ९ आरोपीींववरूद्ध ननगडी पोलीस 
स््ेशन, पणेु शहर येथे ग.ुर.नीं. १८१/२०१८ भािींवव कलम ४०६, ४०९, 
४२०,१२०(ब) ,२०१, १०९ सह माहीती तींत्रज्ञान कायिा २००८ चे कलम ६६ डी 
एमपीआडी कलम ३ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू ९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. सिर गनु्हयात आरोपीींववरूद्ध मा. न्यायालयात 
िोर्ारोपपत्र िाखल करण्यात आले असनू गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील अतिधोिादायि ि धोिादायि शौचालयाांची  
पुनबाांधणी िरण्याबाबि 

(१३) *  १२९२२१   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्रीमिी तनमाला गाविि (इगिपरूी), अ ड.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
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श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत गत काही वर्ाामध्ये शौचालयाींच्या ्ाकया खचून अपघात झाले 
असनू या अपघाताींची गींभीर िखल घेत आयकुत, महानगरपाशलका याींनी माहे 
जानेवारीमध्ये मुींबईतील सावाजननक शौचालयाींची सींरचनात्मक तपासणी 
करण्याचे आिेश महानगरपाशलकेच्या सवा ववभाग कायाालयाींना दिले असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी मुींबईमध्ये १,४१५ सावाजननक शौचालये 
असनू ९३४ सावाजननक शौचालयाींची तपासणी करण्यात आली असनू त्यापकैी 
३८३ शौचालये (सी-१) अनतधोकािायक अवस्थेत असल्याचे आढळून आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतधोकािायक व धोकािायक शौचालयाींची पनुबाांधणी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उवाररत ४८९ शौचालयाींची तपासणी करण्यास प्रशासनाकडून 
ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत व याबाबत शासन कोणती कायावाही 
करणार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एकूण १९६४ शौचालयाींपकैी १६५३ 
शौचालयाींची सींरचनात्मक तपासणी करण्यात आली. सिर तपासणीमध्ये ५३२ 
शौचालये अनतधोकािायक अवस्थेत (सी-१) असल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) सिर ५३२ शौचालयाींपकैी िरुुस्ती करुन सवु्यवश्स्थत करणे शकय 
असलेल्या शौचालयाींच्या िरुुस्तीची कामे सरुु करण्यात आली असनू िरुुस्ती 
शकय नसलेली शौचालये तोडून नवीन बाींधण्याची कायावाही 
महानगरपाशलकेमाफा त सरुु आहे. 
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(४) उवाररत ३११ शौचालये सशु्स्थतीत असल्याने त्याींची महानगरपाशलकेमाफा त 
सींरचनात्मक तपासणी करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भोिरदन (जज.जालना) शहरािील पाणीटांचाईबाबि 
  

(१४) *  १३०५५३   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरिन (श्ज.जालना) शहराला पाणीपरुवठा करणा-या िानापरू येथील 
जुई धरणातील पाणीपरुवठ्याच्या ववदहरीला मबुलक पाणी असतानाही 
नगरपाशलका प्रशासनाच्या दढसाळ व ननयोजनशनू्य कारभारामळेु शहरातील 
नागररकाींना पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे माहे ऑक्ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भोकरिन शहराला तातडीने पाणीपरुवठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िानापरू येथील जुई धरणातील पाणीपरुवठ्याच्या 
ववदहरीला मबुलक पाणी नसनू, भोकरिन (श्ज.जालना) शहरास २.४५ िशलक्ष 
शल्र इतकया पाण्याची आवश्यकता असताना उपलब्धतनेसुार सध्या ०.९ 
िशलक्ष शल्र इतकया पाण्याचा परुवठा करण्यात येतो, ही वस्तशु्स्थती 
असल्याबाबत श्जल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवाल सािर केला आहे. 
(२) भोकरिन शहराला तातडीने पाणीपरुवठा करण्यासाठी २० हजार शल्र 
क्षमतचेे १५ ॅ्ंकर प्रत्येकी ३ फेऱ्याींप्रमाणे श्जल्हाधधकारी, जालना याींनी मींजूर 
केले आहेत. 
• तसेच तातडीची पाणी परुवठा योजनेचे (बानेगाींव त ेभोकरिन पाईपलाईन 
्ाकण्यासाठीच)े अींिाजपत्रक तयार करण्याकरीता कायाकारी अशभयींता, 
महाराषर श्जवन प्राधधकरण, जालना याींच्यामाफा त प्रस्ताव तयार करण्याची 
कायावाही सरुु असल्याबाबत श्जल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवाल सािर केला 
आहे. 
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• त्याशशवाय िीघाकालीन उपाययोजना म्हणून सवुणा जयींती नगरोत्थान 
 महाअशभयानातनू खडकपणूाा धरणावरुन शसल्लोड-भोकरिन पाणी परुवठा 
योजनेतनु १ िशलक्ष ली्र पाणी भोकरिन शहरास शमळणार आहे. सिर 
योजना प्रगतीपथावर असनू पढुील तीन मदहन्यात पणूा करण्याचे ननयोजन 
आहे.   
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

मुांबईिील धगरणी िामगाराांना म्हाडाच्या सोडिीि  
शमळालेल्या घराांचा िाबा देण्याबाबि 

  

(१५) *  १२६५३०   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाच्या सोडतीत मुींबईतील ज्या धगरणी कामगाराींना घरे शमळाली व 
ननयमानसुार त्या घराची रककम भरली असनूही त्याींना अदयापही घराचा 
ताबा िेण्यात आला नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घराकररता काढलेल्या कजााचे हप्तहेी सरुु झाले असनू 
त्याींच्या अजााची अजून छाननी सरुु असल्याच े म्हाडामाफा त साींगण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची सदय:श्स्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, लाभाथी धगरणी कामगाराींना त्याींच्या घराचा ताबा ककती 
कालावधीत िेण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१), (२), (३) व (४) सोडतीत यशस्वी झालेल्या धगरणी 
कामगाराींना प्राधधकृत / अवपलीय अधधकारी याींच्या चमनेू पात्र केल्यानींतर 
सिननकेच्या ववक्री ककींमतीचा भरणा करणेसाठी तात्परुत े िेकारपत्र ननगाशमत 
करण्यात येत.े सिर तात्परुत ेिेकारपत्रानसुार म्हाडाने ननयकुत केलेल्या बँकेत 
भरणा केलेली रककम म्हाडाच्या खात्यात जमा झाल्याची खातरजमा 
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झाल्यानींतर, त्याींना मदु्ाींक शलु्काचा भरणा करण्यासाठी कळववण्यात येत.े 
सिर बाबीची पतूाता केल्यानींतर त्याींना ननयमानसुार सिननकेचे ववतरण 
करण्यात येत.े 
     ज्या धगरणी कामगार / वारसाींनी सिननकेच्या ववक्री ककींमतीचा भरणा 
करुन वरील बाबीींची पतूाता केली आहे, अशा धगरणी कामगार / वारसाींच्या 
ववतरणासाठी माहे नोव्हेंबर, २०१८ मधील िर सोमवारी ववशरे् मोदहम 
म्हाडातफे राबववत आहे.  

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

नाांदेड महानगरपाशलिेच्या आस्थापनेिर शलपीि सांिगाािील  
िमाचाऱ् याांची तनयमबा य झालेली तनयुक्िी 

  

(१६) *  १२७२०९   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड महानगरपाशलका आस्थापनेवर सन २००९-१० मध्ये लाड-पागे 
सशमतीच्या शशफारशीनसुार शलपीक सींवगाातील एकूण ०९ कमाचाऱ् याींच्या 
करण्यात आलेल्या अवधै/ननयमाबाहय ननयकुती सींिभाात चौकशी करण्यासाठी 
तत्काशलन आयकुत श्री गणेश िेशमखु याींनी तत्काशलन मखु्य लेखापररक्षक 
श्री रावसाहेब कोलगणे याींची एक सिस्यीय चौकशी सशमती गठीत करुन 
अहवाल सािर करण्याचे ननिेश दिले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उकत चौकशी पणूा होऊन सशमतीने आपला अहवाल सािर 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.नगरववकास 
राज्यमींत्री याींच्याकड ेदिनाींक ११ जून, २०१८ व २३ ऑगस््, २०१८ रोजी सिर 
गरैव्यवहाराची चौकशी करुन सनुावणी घेणेबाबत पत्रव्यवहार करुनही अियाप 
कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उकत सशमतीच्या अहवालानसुार िोर्ी आढळून आलेल्याींववरुध्ि 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) • स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या ननवेिनानसुार मा.राज्यमींत्री (नगर 
ववकास) याींच्याकड ेदिनाींक १६.१०.२०१८ रोजी सनुावणी घेण्यात आलेली आहे. 
• मा.राज्यमींत्री (नगर ववकास) याींनी प्रस्ततु बठैकीत दिलेल्या ननिेशानसुार 
सिर ननयकुत्या ननयमानसुार आहेत ककीं वा कसे याबाबत सामाश्जक न्याय व 
ववशरे् सहाय्य ववभागाकड ेप्रकरण अशभप्रायाथा सािर करण्यात आलेले आहे. 
• सामाश्जक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभागाचे अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर 
पढुील आवश्यक ती कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सािदा नगरपररषदेस सन २०१५-१६ िररिा शमळालेल्या िैशशष्ट््यपूणा ि 

विशषे रस्िा अनुदानाच्या अखधचाि तनधी खचाास  
मुदििाढ शमळणेबाबि 

  

(१७) *  १३४०८९   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्िाईनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साविा नगरपररर्िेस सन २०१५-१६ कररता वशैशष्यपणूा व ववशरे् रस्ता 
अनिुान म्हणून रु.५.०० को्ी अनिुान प्राप्त झाले असनू सिरची कामे 
प्रस्ताववत असल्याने अखधचात ननधी खचाास मिुतवाढ शमळणेबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ननवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत ननवेिनावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • सन २०१५-१६ या आधथाक वर्ाामध्ये 
साविा नगरपररर्िेस “वशैशष्यपणूा” योजनेंतगात नगरपररर्ि दहश्यासह 
रु.४.२० को्ी व “ववशरे् रस्ता अनिुान” अींतगात रु.३.०० को्ी ववतरीत 
करण्यात आले आहेत.  
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• सिर ववतरीत ननधीपकैी अखधचात ननधी खचा करण्यास मिुतवाढ 
िेण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधीींच ेदि.६ ऑगस््, २०१८ चे ननवेिन प्राप्त झाले 
आहे, हे खरे आहे. 
• सिर अखधचात ननधी दि.३१ माचा, २०१९ पयांत खचा करण्यास दि.१० 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या शासन पत्रान्वये मिुतवाढ िेण्यात आली आहे. 

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

घोडबांदर ि ििाि नगर (जज.ठाणे) येथे उभारण्याि आलेल्या  
थीम पािा च्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(१८) *  १३०३६३   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडबींिर व वताकनगर (श्ज.ठाणे) येथे उभारण्यात आलले्या थीम पाका  
आणण बॉलीवडु पाका  या िोन थीम पाका च्या कामात झालेल्या गरैव्यवहाराची 
चौकशी होऊन िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत सवापक्षीय लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑक्ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकड ेमागणी केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर चौकशीचा अहवाल शासनास सािर करण्यात आला आहे 
काय, त्या अनरु्ींगाने िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) असे ननवेिन / पत्र आढळुन आले नाही.  
(२) याप्रकरणी ठाणे महानगरपाशलकेमाफा त २ स्तरावर चौकशी सरुू आहे. 
• महापौर, ठाणे महानगरपाशलका याींच्या अध्यक्षतखेाली ११ सिस्यीय सशमती 
नेमण्यात आली आहे. 
• जे.जे. स्कुल ऑफ आ ा्स व मे.वपॅकॉस शल. याींच ेमाफा त त्रयस्थ ताींबत्रक 
लेखापररक्षण करण्यात येत असल्याचे ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
     उकत चौकशी सशमतीचा तसेच त्रयस्थ ताींबत्रक लेखापररक्षणाचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर या प्रकरणी पढुील ननणाय घेणार असल्याचे आयकुत, ठाणे 
महानगरपाशलका याींनी कळववले आहे.  
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  
अांधेरी (पूिा) येथील उड्डाणपुलाखाली सरित्या जजन्यासह पादचारी 

पुलाच्या बाांधिामास विलांब होि असल्याबाबि 
  

(१९) *  १३३२०१   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीय सािाजतनि 
बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील पश्श्चम द्तुगती महामागाावर साखळी क्र. ५१९/००, अींधेरी (पवूा) 
येथे उड्डाणपलुाखाली सावाजननक बाींधकाम खात्यामाफा त प्रशासकीय 
मान्यताप्राप्त होऊन व सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रुपये ३.५ को्ी 
एवढा ननधी मींजूर होऊनही सरकत्या श्जन्यासह पािचारी पलुाच्या 
आराखड्यास अींनतम स्वरूप िेण्याचे काम एमएमआरडीएच्या मेरो लाईन-७ 
च्या कामाची सववस्तर आखणी व सींकल्पन ननश्श्चत न झाल्यामळेु प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीएचे अनतररकत आयकुत याींनी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी व सींबींधधत अधधकाऱ्याींसह स्थळ पाहणी करून व मरेो-७ च्या 
कामाचा आढावा घेऊन सिर पािचारी पलुाच े काम सरुु केले जाऊ शकत 
असल्याचा अशभप्राय दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उकत अशभप्रायास अनलुक्षून व पश्श्चम द्तुगती मागाावर 
रस्ता ओलाींडणाऱ्या नागररकाींना व वाहनाींना होणाऱ्या त्रासाची गींभीर िखल 
घेऊन सिर पािचारी पलुाच ेकाम लवकरात लवकर सरुु करण्याबाबत शासन 
स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे  खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  मुींबई महानगर प्रािेशशक ववकास  प्राधधकरणाचे पत्र 
क्र. ११६/२०१८, दिनाींक २१.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये सिर पािचारी पलूाचे काम 
सा.बाीं.ववभागामाफा त करण्याचे सचुववले आहे. 



25 

(३) मुींबई महानगर प्रािेशशक ववकास प्राधधकरणामाफा त मेरो-१ व प्रस्ताववत 
मेरो-७ स्थानकाींना जोडणारा पलू बाींधण्याचे प्रस्ताववत आहे. तथावप, महामागा 
ओलाींडण्यासाठी सावाजननक बाींधकाम ववभागाकडून  बाींधावयाचा पलूाबाबत 
मेरोबाबत चचाा करुन आराखडा  अींनतम करण्यात येऊन अींिाजपत्रक तयार 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
बाांगला देशािून िरुण ि अल्पियीन मुलीांना नोिरीच ेआशमष दाखिून 

त्याांना िेश्या व्यिसायाि आणणा-या टोळीच्या प्रमुखाला िसई 
पोलीसाांनी िेलेली अटि 

  

(२०) *  १३०७२३   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाींगला िेशातनू तरुण व अल्पवयीन मलुीींना नोकरीचे आशमर् िाखवनू 
त्याींना वेश्या व्यवसायात आणणा-या ्ोळीच्या प्रमखुाला दिनाींक ६ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास वसई स्थाननक गनु्हे शाखेच्या पोलीसाींनी अ्क 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आरोपीने वर्ाभरात समुारे ५०० मलुीींची भारतात तस्करी 
केल्याची बाब ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ा काय आहेत व त्यानरु्ींगाने िोर्ीींवर कोणत्या प्रकारची कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणातील आरोपीत याने बाींगलािेश मधील मलुीींची तस्करी 
केल्याबाबत ३ गनु्हे िाखल असनू सिर गनु््याचा तपास चाल ूआहे. 
(३) या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असनू त्यानसुार पालघर 
श्जल््यात 
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     १) ववरार पोलीस ठाणे गरुनीं. २३/२०१७ वप्ा कलम ३, ४, ५ सह 
पोस्को ४, १७ प्रमाणे. 
     २) तळुीींज पोलीस ठाणे गरुनीं. ३९४/२०१७ भािववसक ३६३, ३६६ (अ), 
३४२, ३७०, ३७० (अ), ३५४, ३४ सह पोस्को कलम ८, १२ वप्ा कलम ८ 
प्रमाणे पालघर पोलीस ठाणे गरुनीं. १५६/२०१८ भािववसक ३७० (अ), ३७६, 
३२८, ३४१, ३२३, ५०४, ५०६ सह वप्ा १९५६ चे कलम ४, ५ प्रमाणे गनु्हे 
िाखल करण्यात आलेले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मािेल इांडस्रीज शल. िां पनी, माळेगाि औद्योधगि िसाहि (िा.शसन्नर, 

जज.नाशशि) याांनी िमाचाऱ्याांच ेिेिन थिविल्याबाबि 
  

(२१) *  १३३८१५   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळेगाव (ता.शसन्नर, श्ज.नाशशक) औदयोधगक वसाहत येथील मावेल 
इींडस्रीज शल. प्रकल्पातील कायमस्वरूपी कायारत असलेल्या ४०० कमाचा-याींच े
थकीत वेतन शमळण्यासाठी कामगाराींनी कामगार आयकुत, नाशशक याींना 
वेळोवेळी लखेी ननवेिने िेऊन ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उकत कमाचाऱ्याींना उिरननवााह करणे अशकयप्राय झाल्याने 
थकीत वेतन अिा करण्यासाठी तत्काळ आिेश िेण्याबाबतची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
मा. कामगार मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननवेिनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उकत मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनामाफा त कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे. 
     मावेल इींडस्रीज शल. प्रकल्पातील कामगाराींच ेनेततृ्व  करणाऱ् या श्रशमक 
सेना यनुनयन, नाशशक श्जल्हा या सींघ्नेने माहे डडसेंबर, २०११ व जानेवारी, 
२०१२ या िोन मदहन्याचा पगार थककत असल्याचे ननवेिन दिनाींक 
१५.२.२०१२ रोजी दिल ेहोत.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     एका लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १३.१.२०१५ व दिनाींक ८.२.२०१६ रोजी 
ननवेिन दिले आहे. 
(३) श्रशमक सेना यनुनयन, नाशशक श्जल्हा या सींघ्नेच्या दिनाींक १५.२.२०१२ 
रोजीच्या ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने कामगार उप आयकुत नाशशक कायाालयात 
दिनाींक २१.२.२०१२, दिनाींक ०१.०३.२०१२, दि.०५.०३.२०१२, दि.१२.३.२०१२, 
दि.२१.३.२०१२, दि.३०.४.२०१२ रोजी सींयकुत बठैका आयोश्जत करण्यात 
आल्या. त्यानसुार माहे डडसेंबर, २०११ या मदहन्याचे वतेन दिनाींक २१.२.२०१२ 
रोजी अिा करण्यात आल े तर माहे जानेवारी, २०१२ च े वेतन माहे माचा, 
२०१२ अखेर अिा करण्यात येईल असे व्यवस्थापनातफे दिनाींक २१.२.२०१२ व 
दिनाींक ०१.३.२०१२ रोजीच्या बठैकीत साींगण्यात आले . तथावप, हा कारखाना 
दिनाींक ३१.०१.२०१२ पासनू बींि असनू सिरची कीं पनी अवसायानात ननघाली 
आहे. कारखान्याची मालमत्ता शसकॉम शल. मुींबई याींच्या ताब्यात आहे. सिर 
कीं पनी अवसायानात ननघालेली असल्याने कामगाराींची िेणी शमळण्यासाठी 
अवसायानाकड ेिावे िाखल करावेत असे सींबींधधताींना कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िल्याण, उल्हासनगर आणण ठाणे येथील न्यायालयाि १२५ पेक्षा 
अधधि आरोपीांना बनािट िागदप्ाच्या आधारे  

जामीन देऊन सोडविण्याि आल्याबाबि 
  

(२२) *  १२८२३५   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण, उल्हासनगर आणण ठाणे येथील न्यायालयात १२५ पेक्षा अधधक 
आरोपीींना बनाव् कागिपत्राच्या आधारे जामीन िेऊन सोडववले असल्याची 
गींभीर बाब दिनाींक ७ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ठाणे पोलीसाींच्या गनु्हे अन्वेर्ण शाखा यनुन् 
क्र. ४ च्या पोशलसाींनी कारवाई केली असल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी तपास पणूा झाला आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने सींबींधीत िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलीस ठाणे, कल्याण येथे ग.ुर.क्र. 
३१५/२०१८, भा.ि.वव. कलम ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ३४ अन्वये 
गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू सिर गनु्हयाच्या तपासात मखु्य 
आरोपीच्या ताब्यातनू वेगवेगळी शासकीय कायाालय व ववववध ग्रामपींचायतीींचे 
असे एकूण ४५ रबरी शशकके, बनाव् शशधापबत्रका आणण ग्रामपींचायत ्ॅकस 
पावती सह जप्त केले आहे. सिर गनु्हयात ८ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असनू त्याींच्याववरूध्ि   मा. न्यायालयात िोर्ारोपपत्र िाखल करण्यात 
आले आहे. सिर गनु््याचा पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

झुला मैदान, मदनपुरा (मुांबई) येथील मैदानाच्या जागेि भूशमगि 
िाहनिळासाठी तनविदा प्रकक्रया सुरू िेल्याबाबि 

  

(२३) *  १३०८६०   अ ड.िारीस पठाण (भायखळा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



29 

 

(१) मुींबई मधील झुला मिैान, मिनपरुा, मुींबई-८ या बब्रद्शकालीन खेळाचे व 
साींस्कृनतक कायाक्रम होत असलेल्या मिैानाच्या जागेत भशूमगत वाहनतळ 
बनववण्याच्या ववरोधात स्थाननक जनतचेा ववरोध डावलनू मुींबई 
महानगरपाशलकेतफे भशूमगत वाहनतळासाठी आधथाक वर्ा २०१८-१९ कररता 
प्रशासकीय मींजुरी व ननधी मींजूर केला तसेच ननवविा प्रकक्रया सरुू करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनामाफा त कायावाहीचे आश्वासन 
नगरववकास राज्यमींत्री याींच्यातफे िेण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भायखळा ववधानसभा मतिार सींघाअींतागत रहेजा डवे्हलपसा 
तसेच अन्य ववकासकाींनी मोठ-मोठे ्ॉवसा बाींधले आहेत व १४०० 
वाहनतळाची जागा अदयाप महानगरपाशलकेला सपुिूा केली नसल्याची तसेच 
वाहनतळाची जागा बळकावनू करून करोडो रुपयाींचा आधथाक गरैव्यवहार 
केल्याची बाब ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी तसेच वाहनतळाचा प्रश्न सोडववण्याबाबत 
शासनामाफा त चौकशीअींती कोणती कायावाही करण्यात आली तसेच िोर्ीींवर 
केलेल्या प्रशासकीय व िींडात्मक कारवाईचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भायखळा येथील झुला मिैान येथ े भमूीगत 
वाहनतळाच्या बाींधकामाकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त ननवविा 
प्रकक्रया सरुु करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) दहींिसु्तान शमल रहेजा, जेकब सका ल येथील ववकास प्रकल्पामध्ये 
सधुाररत ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(२४) अन्वये मींजूर नकाशानसुार 
सावाजननक वाहनतळाचे (पीपीएल) बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
    सिर प्रकल्पास भोगव्ा प्रमाणपत्र दिल्यानींतर सावाजननक वाहनतळ 
महानगरपाशलकेच्या ताब्यात िेण्याबाबतची कायावाही करण्यात येणार आहे. 
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     झूला मिैान पररसरात याव्यनतररकत अन्य ०३ ववकासकाींना 
महानगरपाशलकेमाफा त आशयपत्र िेण्यात आले असनू त्यातनू वाहन 
पाककां गकरीता २४९२ + १०८ (िचुाकी) वाहनाींच्या पाककां गकरीता जागा शमळणे 
अपेक्षक्षत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
स्िच्छ भारि अशभयानाांिगाि हगणदारीमुक्ि मुांबईसाठी िषाभराि २२ 

हजार ७०० शौचिुप बाांधण्याबाबि 
  

(२४) *  १२७९०६   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), ि प्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्वच्छ भारत अशभयानाींतगात हगणिारीमकुत मुींबईसाठी वर्ाभरात २२ 
हजार ७०० शौचकुप बाींधण्याचा कायाक्रम मुींबई महानगरपाशलकेने हाती घेतला 
असनू त्यासाठी कीं त्रा्िाराींनी भरलेल्या ननवविा समुारे िपु्प् जािा िराने 
आल्याने ती प्रकक्रयाच रद्द करण्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ 
च्या शवे्च्या आठवड्यात ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्टयाींमधील नव्याने बाींधलले्या शौचालयाचे बाींधकाम 
ननकृष् िजााचे असल्याने त्याींची िरुुस्ती करावी लागत असल्याचेही 
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
• मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त २२,७७४ शौचकुपाींचे बाींधकाम करण्यासाठी 
मुींबई महानगरपाशलकेने कीं त्रा् लॉ्-११ अींतगात ननवविा मागववण्यात आल्या 
होत्या. 
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• सिर ननवविा उघडल्यानींतर ननवविाकाराींनी सिर ननवविा अनत उच्च िराने 
भरल्याचे ननिशानास आल्यावर ननयामानसुार त्या ननवविाकराींसोबत िर कमी 
करण्याबाबत वा्ाघा्ी करूनही िर कमी न झाल्याने हा कीं त्रा् लॉ्-११ रद्द 
करण्यात आला. 
• याच कामासाठी पनुननावविा कीं त्रा् लॉ्-११ (आर) अींतगात सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये ननवविा मागववण्यात आल्या होत्या. यामधील ३८ पकैी २५ ननवविाींना 
प्रनतसाि शमळाला असनू उवाररत १३ ननवविाींना प्रनतसाि नसल्याने त्यास 
मिुतवाढ िेण्यात आली आहे. असे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
• कीं त्रा् लॉ्-१० अींतगात २७२० शौचकुपे बाींधण्यात आली आहेत. त्यापकैी ४६ 
शौचकुपे असलेल्या २ शौचालयाींच्या यनुन् मधील कामाींबाबत मुींबई महानगर 
पाशलकेकड ेतक्रार प्राप्त झाली होती. त्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी केली 
असता तक्रारीमध्ये  तथ्य आढळून आले. त्यामळेु या शौचालयाींची आवश्यक 
िरुूस्ती सींबींधधत कीं त्रा्िारामाफा त िानयत्व कालावधीतींगात मुींबई महानगर 
पाशलकेमाफा त करून घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चाळीसगाि िालुक्यािील िोदगाि रस्त्यािरील बनािट दारु 
बनविणाऱ्या िारखान्याांिर छापा टािल्याबाबि 

  

(२५) *  १३२४९९   डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव तालकुयातील कोिगाव रस्त्यावर सरुु असलेल्या बनाव् िारु 
बनववणाऱ्या कारखान्याींवर स्थाननक गनु्हे शाखेच्या पथकाने माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान छापा ्ाकला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू छाप्यामध्ये बनाव् िारु बनववण्याचे सादहत्य व 
मदु्देमाल हाती सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशानास आल े व त्यानसुार बनाव् िारु बनववण्याचा कारखाना 
चालववणाऱ्या व्यकतीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बनाव् िेशी िारू तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी 
चाळीसगाव शहर पोलीस स््ेशनला प्रोव्हीबबशन ग.ुर.नीं.६०४५/२०१८ म.ुप्रो. 
ॲ.क.६५(ई) सह भा.िीं.वव.कलम ३२८, ४२०, ४६५, ३४, प्रमाणे दि.०५/०९/२०१८ 
रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू सिर गनु््यात एकुण ४ आरोपीींना 
अ्क करून त्याींच्याकडून ३,४१,८५६/- रूपये ककींमतीची बनाव् िारू व 
बनाव् िारू तयार करण्याचे सादहत्य जप्त करण्यात आले आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुांबईिील झोपडीधारिाांना डी.सी. रूल ३३ (९) अांिगाि ३५ चौ.फुट 
फां जजबल अतिररक्ि क्षे्फळ उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  

(२६) *  १२७११५   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडीधारकाींना डी.सी. रूल ३३ (९) अींतगात शमळणाऱ् या २६९ 
चौ.फु् क्षेत्राबरोबर ३५ चौ. फु् अनतररकत फीं श्जबल क्षेत्रफळ िेण्याबाबत 
शासनाने डड.सी. रूल ननयमावलीमध्ये तरतिू करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना दिनाींक ०८ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास दिलेल्या लेखी ननवेिनादवारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डड.सी. रूल ३३ (५) व (७) नसुार ववक्री सिननकेच्या ३५ ्कके 
फीं श्जबल क्षेत्रफळ िेण्याची तरतिू असल्याने त्याच धतीवर झोपडीधारकाींना 
अनतररकत फीं श्जबल क्षेत्रफळ िेण्याबाबत शासनातफे कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन्माननीय ववधानसभा सिस्याींच े दिनाींक 
०४/०९/२०१८ रोजीच े ननवेिन दिनाींक ८/०९/२०१८ रोजी प्राप्त झाल े आहे.  
सिर ननवेिनात ववननयम ३३(१०) मध्ये झोपडीधारकाींचे पनुवासन 
सिननकेसाठी ३५% फीं श्जबल क्षेत्रफळ िेण्याबाबतची कायावाही करण्याबाबत 
ववनींती केली आहे.    
(२) व (३) शासन नगर ववकास ववभागाकडील दि.८ मे, २०१८ रोजीचे 
अधधसचूनेदवारे बहृन्मुींबई ववकास योजना-२०३४ सह ववकास ननयींत्रण व 
प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ ला सारभतू स्वरुपाच ेफेरबिल वगळून शासनाने 
मींजूरी दिली असनू सिर मींजूर ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली 
दि.१/०९/२०१८ पासनू अींमलात आली आहे. तसेच शासनाकडील 
दि.२३/०९/२०१८ रोजीचे अधधसचूनेन्वये ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०३४ मधील सारभतू स्वरुपाचे फेरबिलास मींजूरी िेण्यात आली 
असनू त े दि.१३/११/२०१८ पासनू अींमलात आले आहेत. दिनाींक १२/११/२०१८ 
रोजी मळु अधधसचूनेस शधु्िीपत्रक ननगाशमत केलेले आहे. त्यानसुार  
झोपडपट्टी पनुवासन सिननकेच्या २६९ चौ. फू् (२५.०० चौ.मी.) क्षते्रामध्ये  
वाढ करुन ३०० चौ. फू् (२७.८८ चौ.मी.) सिननकेच े क्षेत्र अनजु्ञेय करणेत 
आलेले आहे. झोपडपट्टी धारकाींना जािा च्ई क्षेत्र उपलब्ध होणेच्या अनरु्ींगाने 
कायावाही झालेली आहे.          

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

भांडारा जजल् यािील िाळूच ेहोि असलेले अिैध उत्खनन 
  

(२७) *  १३३३६३   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोह (ता.मोहाडी, श्ज.भींडारा) येथील वाळु उत्खनन व श्जल््यातील इतर 
अवधै वाळु उत्खननाचे प्रकरणे आणण वाहतकुीस प्रोत्साहन िेणाऱ्या भींडारा 
पोशलसाींची चौकशी करून िोर्ीींवर कारवाई करावी अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास शासनास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकशी करताना रोह व श्जल््यातील इतर 
प्रकरणात अवधै वाळू पकडल्याप्रकरणी पोशलसाींचे वाळू माकफयाींशी असलेल्या 
सींबींधाींची खात्री करण्यासाठी त्याींचे भ्रमणध्वनीचे सी.डी.आर. तपासण्यात 
यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोह येथील प्रकरणात घ्नास्थळावर पोलीस कोणत्या महसलू 
अधधकाऱ्याच्या ननिेशाने गेले होत े तसेच उकत प्रकरणी तथेे जाण्यासाठी 
कोणाची परवानगी घेण्यात आलेली होती, परवानगी नसतानाही गनु्हे शाखेने 
कोणत्या घ्नास्थळी भे् दिली व भे्ीचा उद्देश काय होता याची चौकशी 
करून कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत मागणीच्या अनरु्ींगाने चौकशी करून सिरहू प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सिर प्रकरणी आवश्यक चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सािर करण्याबाबत दि. २७.९.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये पोलीस महासींचालक 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परळी (जज.बीड) येथील िैद्यनाथ सहिारी साखर िारखान्यािील 
रसाच्या टािीच्या झालेल्या स्फोट दघुाटनेच्या चौिशीबाबि 

  

(२८) *  १२९८८६   श्री.अजजि पिार (बारामिी) :   सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (श्ज.बीड) येथील वदैयनाथ सहकारी साखर कारखान्यात दिनाींक ८ 
मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास रसाच्या ्ाकीच्या झालेल्या स्फो् िघुा् नेची 
चौकशी सरुु करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गडुस ् मॅन्यफॅुकचररींग पॅ्रश्क्सेस ॲक् अींतगात याच 
कारखान्याचा ननलींबबत करण्यात आलेला परवाना पनु्हा िेण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, परवाना रद्द करण्याची कारवाई करणाऱ्या सहायक आयकुत, 
अन्न व और्ध प्रशासन याींना कोणत्या कारणास्तव ननलींबबत करण्यात आल े
आहे, 
(४) असल्यास, िघुा् नेसींबींधी सरुु करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त 
झाला आहे काय व त्यात काय ननषपन्न झाले आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगिेर : (१) वदैयनाथ सहकारी साखर कारखाना 
शल.,पाींगरी, परळी वजैनाथ, श्ज.बीड या कारखान्यात दिनाींक ०८.१२.२०१७ 
रोजी अींिाजे ३.०० वा. इव्हेंपोरे्र बॉडी क्र.१ च ेवाफ गळती िरुुस्तीच ेकाम 
झाल्यानींतर सिरील बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग अचानक ननघनू बॉ्म प्ले् 
जशमनीवर पडले.  या िघुा् नेसींबींधी औदयोधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालय, औरींगाबाि माफा त चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(२)  मा.ववरोधी पक्ष नेता श्री.धनींजय मुींड े याींचकेडून प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनरु्ींगाने परळी (श्ज.बीड) येथील मे.वदैयनाथ सहकारी साखर 
कारखान्यात दिनाींक ०८.०५.२०१७ रोजी वा त्या समुारास रसाच्या ्ाकीच्या 
झालेल्या स्फो् िघुा् नेसींबींधी अन्न व और्ध प्रशासन गपु्त वाताा शाखचेे 
अन्न सरुक्षा अधधकारी व अन्न व और्ध प्रशासन, बीड येथील सरुक्षा 
अधधकारी याींचे पथकाने दिनाींक १६.१२.२०१७ रोजी वदैयनाथ सहकारी साखर 
कारखाना, परळी, श्ज.बीड पेढीची सखोल तपासणी करुन िोन साखरेचे अन्न 
नमनेु ववश्लेर्णासाठी घेतले.  साखरेच्या नमनु्याींचे ववश्लेर्ण अहवाल 
प्रमाणणत आले असनू तपासणी मधील त्रृ् ीींच्या अनरु्ींगाने पेढीला दिनाींक 
२३.०१.२०१८ रोजी सधुारणा नो्ीस सहायक आयकुत (अन्न) तथा पिावधीत 
अधधकारी, अन्न व और्ध प्रशासन,बीड याींनी पाठववली.  पेढीने सधुारणा 
नो्ीसीला दिनाींक १६.०२.२०१८ रोजी उत्तर दिले.  त्यानरु्ींगाने गपु्त वाताा 
शाखेचे अन्न सरुक्षा अधधकारी व अन्न व और्ध प्रशासन,बीड येथील अन्न 
सरुक्षा अधधकारी याींच ेपथकाने दिनाींक १५.०३.२०१८ रोजी पनु्हा पेढीची फेर 
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तपासणी केली. त्यानरु्ींगाने सहायक आयकुत (अन्न) तथा पिावधीत 
अधधकारी, अन्न व और्ध प्रशासन,बीड याींनी पेढीला दिनाींक १९.०३.२०१८ 
रोजी परवाना ननलींबन आिेश काढले. 
     वदैयनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी (श्ज.बीड) याींनी दिनाींक 
२६.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये मा.आयकुत, अन्न व और्ध प्रशासन याींचेकड े
सहायक आयकुत (अन्न), अन्न व और्ध प्रशासन,बीड हे महाराषर राज्याच्या 
बीड श्जल््याकररता सहायक आयकुत (अन्न) म्हणून कायारत आहेत व त्याींना 
कें द्ीय परवाना ननलींबन करण्याचे अधधकार नाहीत.  त्यामळेु त्याींनी दिलेले 
दिनाींक १९.०३.२०१८ रोजीचे अधधकार चकुीच े व बेकायिेशीर असल्याबाबत 
तक्रार िाखल केली. 
    सहायक आयकुत (अन्न), बीड याींनी दिलेले परवाना ननलींबनाबाबतच े
दिनाींक १९.०३.२०१८ रोजीच ेआिेश हे प्रभावशनू्य असल्याने सिर प्रकरणात 
पढुील बाबी पाहण्यासाठी कें द्ीय परवाना अधधकारी तथा पिावधीत अधधकारी, 
अन्न सरुक्षा व मानके प्राधधकरण, पश्श्चम ववभाग, मुींबई याींचेकड े सिर 
प्रकरण दिनाींक २७.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये वगा करण्यात आलेले आहे. 
    वदैयनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी (श्ज.बीड) या आस्थापनेकड े
अन्न सरुक्षा व मानके प्राधधकरण अींतगात कें द्ीय परवाना 
क्र.१००१३०२२००१९१३ मिुत दिनाींक ३१.१२.२०२१ असनू कें द्ीय परवाना 
अधधकारी तथा पिावधधत अधधकारी, अन्न व सरुक्षा मानके प्राधधकरण, 
पश्श्चम ववभाग ,मुींबई याींनी मींजूर केलेला असल्याने तो रद्द तथा ननलींबबत 
करण्याचे अधधकार कें द्ीय परवाना अधधकारी तथा पिावधीत अधधकारी, अन्न 
सरुक्षा व मानके प्राधधकरण, पश्श्चम ववभाग, मुींबई याींनाच आहेत. 
(३) सह आयकुत (िक्षता), अन्न व और्ध प्रशासन याींच्या चौकशी 
अहवालानसुार अन्न सरुक्षा व मानिे अधधननयम २००६ मधील कलम ३२ 
अन्वये सींबींधधत पिावधीत अधधकारी याींना ववदहत प्रकक्रयेनींतर एखादया अन्न 
आस्थापनेचा परवाना ननलींबबत करण्याचे प्राधधकार आहेत.  तसेच, अन्न, 
सरुक्षा व मानिे (परवाना व नोंिणी) ननयमन, २०११ मधील तरतिुीींनसुार 
केवळ परवाना प्राधधकारी याींना परवाना ननलींबनाचे अधधकार आहेत.  
मे.वदैयनाथ सहकारी साखर कारखाना, पाींगरी, ता.परळी, श्ज.बीड या 
आस्थापनेला कें द्ीय परवाना प्राधधकारी याींचेकडून परवाना िेण्यात आलेला 
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असल्यामळेु या ननयमनाच्या तरतिूीींनसुार सिर परवाना ननलींबनाच ेअधधकार 
हे केवळ पिावधीत अधधकारी तथा कें द्ीय परवाना अधधकारी प्राधधकारी 
याींनाच आहेत.  नसलेल्या अधधकाराचा वापर करुन व अधधकार क्षेत्राच्या 
बाहेर जाऊन सहायक आयकुत (अन्न), बीड श्री.अ.ए.केरुरे याींनी केलेल्या 
बेकायिेशीर कृतीमळेु अन्न व और्ध प्रशासनाची शशस्त व प्रनतमा याींना 
धकका पोहोचला असल्याने श्री.केरुरे याींचेववरुध्ि उधचत शशस्तभींगववर्यक 
कारवाई करण्याची शशफारस आयकुत, अन्न व और्ध प्रशासन याींनी शासनास 
केली होती. सिर शशफारशीच्या अनरु्ींगाने श्री.केरुरे याींना सक्षम 
प्राधधकाऱ्याींच्या मान्यतनेे दिनाींक १६.०८.२०१८ रोजीच्या आिेशान्वये ननलींबबत 
करण्यात आले असनू त्याींच्याववरुध्ि शशस्तभींगववर्यक कायावाही सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(४) सिर प्रकरणी औदयोधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, औरींगाबाि 
याींचेमाफा त चौकशी करण्यात आली आहे.  चौकशीत असे आढळून आले की, 
सिर इव्हॅपोरे्र बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग हे Corrosion, erosion मळेु 
तसेच २००७ पासनू बॉडी वापरात असल्याने कमकुवत झाल्याने तु् ले.  
याबाबत कारखान्याचे भोगव्ािार श्री.नामिेवराव आघाव याींचेवर कारखान े
अधधननयम, १९४८ चे कलम ७ अ (२) (अ) च्या भींगाबाबत मा.मखु्य 
न्यायिींडाधधकारी, बीड याींचे न्यायालयात ख्ला (ख्ला क्र.२५६४/२०१७) 
िाखल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पाटस (िा.दौंड, जज.पुणे) येथे नविन पोलीस स्टेशन सुरु िरण्याबाबि 
  

(२९) *  १३४०५६   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवत (ता.िौंड, श्ज.पणेु) येथील पोलीस ठाण्याच े ववभाजन करून पा्स 
या दठकाणी नववन पोलीस स््ेशन सरुु करण्याची मागणी मा.लोकप्रतीननधीींनी 
दिनाींक २० ऑक्ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, क्र. पशा-१ पा्स पो.स््े. /१९१५३/२०१८, पणेु दिनाींक २७ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक पणेु ग्रामीण याींनी िेखील 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत दठकाणी पोलीस स््ेशन सरुु करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर राज्य पोलीस िलाच्या पिननशमातीच्या िसु-या ्प्यात पोलीस 
अधीक्षक,पणेु ग्रामीण याींच्या अींतगात असलेल्या यवत पोलीस ठाण्याचे 
ववभाजन करून नवीन पा्स पोलीस ठाणे ननमााण करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
     पिाींचा आढावा अदयापपयात पणूा न झाल्याने पिननशमातीच्या िसु-या 
्प्प्यास ववत्त ववभागाने अदयाप मान्यता दिलेली नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई शहर ि उपनगर शाळा ि महाविद्यालयाांिगाि विद्यार्थयाांमध्ये 
ड्रनज िसेच अांमली पदाथाांच्या व्यिसनामध्ये िाढ झाल्याबाबि 

  

(३०) *  १२६५४०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अब ू आजमी (मानखदूा शशिाजीनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), अ ड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल शशांदे 
(िरळी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहर व उपनगरात शाळा व महाववदयालयाींमधील ववदयाथ्याांमध्ये 
ड्रग्ज तसेच अींमली पिाथाांच्या व्यसनाचे प्रमाण वाढीस लागल्याच ेदिसनू येत 
आहे. तसेच अनेक ववदयाथी एम.डी.,चरस, गाींजा, एलएसडी सारख्या अींमली 
पिाथाांचा वापर करत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या व्यसनाचे शरीरावर िषुपररणाम होत असनु यामळेु 
श्स्क्रझोफेननया, बायपोलर, डडसऑडार, डड्रपेशन इत्यािी मानशसक आजार 
होण्याची शकयता असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींमली पिाथा ववकणाऱ्या िलालाींनी ववदयाथ्याांना या 
व्यसनाची नसुतीच च्क लावली नसनू या जाळ्यात इतर ववदयाथ्याांनाही 
ओढण्यासाठी नशबेाज ववदयाथ्याांचाही अनतशय शशताफीने वापर केला जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववदयाथ्याांना अींमली पिाथाांची ववक्री करताना दिनाींक २० 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास बोररवलीच्या एमएचबी कॉलनी 
पोलीसाींनी तीन व्यकतीींना पकडले तर  दिनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास अींमली पिाथा ववरोधी पथकाच्या वाींदे् यनुन्नेही अशीच कारवाई 
करुन एकाला अ्क करुन त्याच्याकडून लाखो रुपये ककींमतीचा साठा जप्त 
करण्यात आला, तसेच सिर प्रकरणी फैजल शकफक शखे याला खार 
पोशलसाींनी अ्क केली असनू चौकशी अींती शहर आणण उपनगरातील अींमली 
पिाथा ववक्री करणाऱ्या २० तस्कराींची मादहती शमळाली असल्याचेही ननिशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, भाींडुप (मुींबई) येथ ेअींमली पिाथााची तस्करी करताींना अींमली 
पिाथाववरोधी कक्षाच्या घा्कोपर यनुन् ने दिनाींक ८ ऑगस््, २०१८  रोजी 
वा त्या समुारास केलेल्या कारवाईत   रुपये  १ लाख ८६ हजाराचा मदु्देमाल 
जप्त केला असनु सिर प्रकरणी भाींडुप पोशलसात गनु्हा िाखल करण्यात 
आला आहे तसेच  नवी मुींबईतील रबाळे पोलीसाींनी घणसोली येथ ेनाकाबींिी 
िरम्यान एमएच-४३ ए-१८२५ या स्कोडा कारमधून रुपये २५ लाखाचा १५८ 
ककलोचा गाींजा दिनाींक ६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास जप्त केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



40 

(६) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार या प्रकरणी िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
अींमली पिाथााच्या ववक्रीसाठी ववदयाथ्याांचा वापर करण्यावर प्रनतबींध 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     अींमली पिाथा ववरोधी कक्षाचे अशभलखेावर ववदयाथ्याांवर ताबा केसेस 
अथवा सेवनाथी गनु्हे नाहीत. 
 (४) दिनाींक ७.९.२०१८ रोजी इींिीरा नगर झोपडपट्टी, हॅपी होम सोसाय्ी 
लगत, बोरीवली पश्श्चम, मुींबई या दठकाणी २ ककलो ५० गॅ्रम ककमींत 
रु.२०,०००/- ककमींतीचा गाींजा हा अींमली पिाथा इसम नामे मोसीन उफा  धचींकू 
मेहमद्दीन शखे यास बेकायिेशीर ररत्या स्वत:च्या कब्जात बाळगला म्हणून 
अ्क करुन त्याच ेववरुध्ि एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस ठाणे वव.स्था. ग.ुर.क्र. 
२९/२०१८ कलम ८(क), सह २० (ब) एन.डी.पी.एस. ॲक् १९८५ अन्वये 
कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच दिनाींक २३.०८.२०१८ रोजी गाींविेवी डोंगर अींधेरी पश्श्चम, मुींबई 
या दठकाणी ५८ गॅ्रम रु.१,१६,०००/-  अींिाज ेककमींतीचा मेफेड्रॉन (एम.डी.) हा 
अींमली पिाथा इसम नाम े आशसफ इकबाल खान यास बेकायिेशीर ररत्या 
स्वत:च्या कब्जात बाळगला म्हणून  अ्क करुन त्याचेववरुध्ि बाींद्ा यनुन्ने 
अपववक्र गरुक्र. ३७/२०१८ कलम ८ (क), सह २२ एन.डी.पी.एस. ॲक् १९८५ 
अन् वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच दिनाींक ३०.०९.२०१८ रोजी ्ेरेसा बी.एम.सी. मिैानाजवळ, 
हसनाबाि लेन, खार (पश्श्चम), मुींबई या दठकाणी, ६८ गॅ्रम रुपये ३,४०,०००/- 
ककीं मतीचा कोकेन हा अींमली पिाथा फैसल शकफक शखे वय २९ वर्,े याने 
बेकायिेशीर ररत्या स्वत:च्या कब्जात बाळगला म्हणनू त्यास अ्क करुन 
त्याचे ववरुध्ि खार पोलीस ठाणे वव.स्था. ग.ुर.क्र. १५२/२०१८ कलम ८ (क), 
सह २१ एन.डी.पी.एस. ॲक्. १९८५ अन्वये कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
(५) अींमली पिाथा ववरोधी कक्ष, घा्कोपर यनुन्ने दिनाींक ०८ ऑगस्् २०१८ 
रोजी भाींडूप पोलीस ठाणेच ेहद्दीत ९ ककलो ३०० गॅ्रम गाींजा कक. रु.१,८६,०००/- 
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हा अींमली पिाथा ववक्री कब्जात बाळगला म्हणून एकूण ६ परुुर् व २ मदहला 
असे एकूण ८ आरोपीींना अ्क करुन त्याचेवर घा्कोपर यनुन्ने अींपववक्र 
ग.ुर.क्र. ३१/२०१८ कलम ८ (क), सह २०, २९ एन.डी.पी.एस. ॲक् १९८५ 
अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     दिनाींक ०५.०८.२०१८ रोजी नवी मुींबई पोलीस आयकुतालयातील रबाळे 
पो.स््े. येथे नाकाबींिी िरम्यान एकूण १५८ ककलो वजनाचा गाींजा जप्त केला 
असनू सिरबाबत इसम नामे बाळुित्तोबा वालमपल्लेव याींच्यावर रबाळे 
पो.स््े. येथे ग.ुर.क्र. ३१७/२०१८ कलम ८ (क), २०, २९ एन.डी.पी.एस. ॲक् 
१९८५ अन् वये गनु्हा िाखल असनू सिर गनु्हा तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(६) एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस ठाणे, मुींबई येथे नोंिववलेल्या वव.स्था. 
ग.ुर.क्र. २९/२०१८ सींिभाातील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे व 
िोर्ारोपपत्र तयार करुन मा. न्यायालयात िोर्ारोपपत्र सािर करण्यात आल े
आहे. 
     अींमली पिाथा ववरोधी कक्ष, बाींद्ा यनुन् येथ े नोंिववलेल्या ग.ुर.क्र. 
३७/२०१८ सींिभाातील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे व या 
प्रकरणाचा तपास पोलीस स्तरावर चाल ूआहे. 
     खार पोलीस ठाणे वव.स्था. ग.ुर.क्र. १५२/२०१८ सींिभाातील आरोपी यास 
दिनाींक १७.१०.२०१८ रोजी जाशमन शमळाला असनू या प्रकरणाचा तपास 
पोलीस स्तरावर चाल ूआहे.   
     अींमली पिाथा ववरोधी कक्ष, घा्कोपर यनुन्  येथे नोंिववलेल्या ग.ुर.क्र. 
३१/२०१८ सींिभाात रासायननक ववश्लेर्ण अहवाल प्राप्त झाला आहे. सिर 
प्रकरणी िोर्ारोपपत्र तयार करण्यात आले असनू मा. न्यायालयात िोर्ारोपपत्र 
सािर करण्यात येत आहे. 
     नवी मुींबई पोलीस आयकुतालयातील रबाळे पो.स््े. येथे नोंिववलेल्या 
ग.ुर.क्र.३१७/२०१८ या प्रकरणाचा तपास पोलीस स्तरावर चाल ूआहे. 
     तथावप, राज्यात ड्रगचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध कायाक्रम हाती 
घेण्यात आलेले आहेत. अींमली पिाथा ववरोधी कक्षातफे महाववदयालयीन 
स्तरावर जानेवारी २०१५ पासनू ड्रग्ज कि कॅम्पस हा उपक्रम राबनू जनजागतृी 
करण्याचे प्रयत्न चाल ू केले आहेत. तसेच सावाजननक गणेशोत्सव, नवरात्री, 
िदहहींडी अशा उत्सावाच्या वेळी अींमली पिाथा कक्षाच्यावतीने जनजागतृी 
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कायाक्रम राबववण्यात आले. तसेच वेगवेगळया एन.जी.ओ. सींस्थाच्या वतीने 
व्यसनाधीन इसमाींवर/ मलुाींवर उपचार करण्यात येतात. तसेच २६ जून हा 
अींमली पिाथा ववरोधी दिन म्हणुन पींधरवडा साजरा करण्यात येतो. सिर 
पींधरवडयािरम्यान अींमली पिाथा व त्याच े िषुपररणाम याबाबत ववदयाथाांना 
मादहती िेणे, कफल्म िाखववणे, मादहती, चचाासत्र, हॅन्डबील वा्प व शभींती 
पोस््साचे प्रिशान करणे. तसेच प्रचार फेऱ्या, मॅरेथॉन, मोहल्ला कशम्ी, 
पब्लीक शम्ीींग इत्यािी कायाक्रम घेण्यात येत आहे. 
(७) ववलींब झालेला नाही. 

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

लोअर परळ (मुांबई) येथील ज्युवपटर शमल, अपोलो शमल ि मेटल 
बॉक्स या शमलच्या भूखांडािर बाांधण्याि आलेले िाहनिळ 

महानगरपाशलिेच्या िाब्याि घेण्याबाबि 
  

(३१) *  १२६५७७   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अ ड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोअर परळ (मुींबई) येथील सेनापती बाप् मागाावरील मुींबई ्ेकस्ाईल्स 
शमल, ना. म. जोशी मागाावरील ज्यवुप्र शमल आणण अपोलो शमल, पाींडुरींग 
मागाावरील मे्ल बॉकस या शमलच्या भखूींडावर ववकास ननयमावली ५८ 
अींतगात बाींधण्यात आलेले वाहनतळ मुींबई महानगरपाशलकेच्या ताब्यात 
शमळण्याबाबतचे लखेी ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ३० जुल,ै 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास मा. मखु्यमींत्री, आयकुत, मुींबई महानगरपाशलका 
याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने लोअर परळ, मुींबई येथील 
ववववध शमलमध्ये ववकास ननयींत्रण ननयमावली ५८ अींतगात बाींधण्यात आलेले 
वाहनतळ मुींबई महानगरपाशलकेच्या ताब्यात घेण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) लोअर परेल येथील ज्यवुप्र शमल, 
अपोलो शमल व मे्ल बॉकस या भखूींडावरील ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(२४) अींतगात बाींधण्यात आलेल्या वाहनतळाच े हस्ताींतरण बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेकड ेकरण्यात आले आहे. 
     तसेच लोअर परेल येथील मुींबई ्ेकस्ाईल्स शमल या भखूींडावरील 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(२४) अींतगात बाींधण्यात आलेल्या वाहनतळाच े
काम पणूा झालेले आहे. ववकासकाने सिर वाहनतळ हस्ताींतरण करण्याकरीता 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड े प्रस्ताव सािर केला असनू त्यानरु्ींगाने 
महानगरपाशलकेमाफा त कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
िुरळप (िा.िाळिा, जज.साांगली) येथील शमनाई प्राथशमि ि माध्यशमि 

आश्रमशाळेिील ८ विद्याथीनीांिर शाळेच्या  
सांस्थापिाने िेलेला अत्याचार 

  

(३२) *  १२९९३८   श्री.राजु िोडसाम (अणी), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरळप (ता.वाळवा, श्ज.साींगली) येथील शमनाई प्राथशमक व माध्यशमक 
आश्रमशाळेतील ८ ववदयाथीनीींचे शाळेच्या सींस्थापकानेच लैंधगक शोर्ण 
केल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कुरळप पोलीस ठाण्यात गनु्हा िाखल केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर आश्रमशाळेतील स्वच्छतागहेृ व खोल्याींची तपासणी 
सींबींधीत अधधकाऱ्याींनी केली होती काय, त्यात काय आढळून आले होत,े 
(४) असल्यास, या सींस्थापकाने यापवूी केलेल्या गनु््याींची फेरचौकशी करुन 
त्यास कठोर शशक्षा िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
सिर गनु्हा साींगली श्जल््यात घडलेला आहे. िाखल गनु््यातील एकूण ०८ 
अल्पवयीन  वपडीताींपकैी ०५ वर लैंधगक अत्याचार व ०३ वर अश्लील वतान 
केल्याचे अदयापपयांत ननषपन्न झाले आहे. 
(३) सिर दठकाणची पींचासमक्ष झडती घेतली असता आरोपी क्र. १ हा ज्या 
दठकाणी वास्तव्य करीत होता, त्याचे राहत े खोलीतनू कॅमेरा, श्व्हडीओ 
रेकॅाडार, सींगणक, बेडशश्, वपलो कव्हर, ्ॅावेल, ननकर, ननरोधचे पाकी्, 
मेमरी काडा अशा आक्षेपाहा वस्त ू शमळून आलेने त्या सववस्तर पींचनाम्याने 
जप्त करणेत आलेल्या आहेत. 
(४) कफयाािीने दिलेल्या तक्रारीवरून कुरळप पोलीस ठाणे, ता.वाळवा, 
श्ज.साींगली येथ े ग.ुर.नीं.८२/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ३७६(२)(एन), ३७६(सी), 
३७६(३), ३५४-अ, ५०६, ३ अनसुधूचत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
अधधननयम कलम ३(१) (डब्ल्य)ू, ३(२)(व्ही), ३(२)(व्ही), ३(२)(व्हीए)  बाल 
लैंधगक अत्याचार प्रनतबींधक कायिा कलम ६,१० प्रमाणे गनु्हा िाखल करून 
आरोपीींना  अ्क करण्यात आली. सिरच ेिोन्ही आरोपी सध्या न्यायालयीन 
कोठडीत आहेत.सदयश्स्थतीत सिर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मानखदुा-गोिांडी एम पूिा विभागाि रुनणालयाांची  
सांख्या िमी असल्याबाबि 

  

(३३) *  १२८११४   श्री.अब ूआजमी (मानखूदा शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईश्स्थत मानखुिा–गोवींडी एम–पवूा ववभागात िेवनार क्षेपणभशूम आणण 
वाहनाींच्या रहिारीमळेु प्रिरू्ण होऊन ववववध आजाराींमध्ये वाढ झाल्याने 
रुग्णाींची सींख्या दिवसेंदिवस वाढत असनू सिर ववभागात रुग्णालयाींची सींख्या 
कमी असल्यामळेु ववभागातील रुग्णाींना उपचार घेण्यास त्रास होत असल्याची 
बाब दिनाींक ३ ऑक्ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ववभागामध्ये शताब्िी हे एकच शासकीय रुग्णालय 
असनू ववभागामध्ये रुग्णाींना उपचार घेण्यास त्रास होत असनू या ववभागात 
अनतररकत रुग्णालयाींची आवश्यकता असल्याने तशी मागणी करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनामाफा त कोणती उपाययोजन करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) “िवाखाने रुग्णालये अपरुी” अशा आशयाचे वतृ्त 
दिनाींक ०३.१०.२०१८ रोजीच्या वतृ्तपत्रामध्ये प्रशसध्ि झाले होत.े 
(२) व (३) सिर पररसरात पींडडत मिनमोहन मालवीय शताब्िी रुग्णालय हे 
२१० रुग्णशय्येचे दववस्तरीय रुग्णालय असनू सिर रुग्णालयामाफा त खालील 
सवुवधा उपलब्ध करुन िेण्यात येतात:- 
• अपघात ववभाग 
• वदैयकीय ववभाग 
• शल्यधचककत्सा ववभाग 
• बालरुग्ण ववभाग 
• नाक कान घसा ववभाग 
• नेत्र ववभाग 
• अश्स्थव्यींग ववभाग 
• प्रसतूी व स्त्रीरोग शास्त्र ववभाग 
• प्रसतुी पश्चात ववभाग 
• मनोववकार ववभाग 
• िींत धचककत्सा ववभाग 
• अनतिक्षता ववभाग 
• और्ध भींडार व िवाखाना 
• पॅथॉलॉजी ववभाग (२ सत्रामध्ये) 
• क्ष-ककरण ववभाग 
• ईसीजी 
• सोनोग्राफी (१ सत्र) 
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• २डी इको (िर शननवारी) 
• एम.आर.आय. स्कॅन (१ सत्र) 
• एचआयव्ही चाचणी 
• जीन्स एकसप ा् (१ सत्र) 
     सिर रुग्णालयाच े ववस्तारीकरण करुन ५८० रुग्णशय्येच े रुग्णालय 
महानगरपाशलकेमाफा त प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
झोपडपट्टी पुनिासन योजनाांिर िाम िरणारे सुमारे ५ हजार बाांधिाम 

िामगार नोंदणी न झाल्याने िामगार िल्याण  
योजनाांपासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(३४) *  १२७०२३   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पनुवासन योजनाींवर काम करणाऱ्या समुारे ५ हजार बाींधकाम 
कामगाराींची नोंिणी न केल्याने हे कामगार कल्याण योजनाींपासनू वींधचत 
असल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने याकररता ववकासक व कीं त्रा्िार 
याींना जबाबिार धरले असनू त्याींच्यावर िींडात्मक कारवाई करण्याच ेआिेश 
शासनाला दिले असल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींची नोंिणी न करणाऱ्या ववकासक व कीं त्रा्िारावर 
शासनाने कोणती िींडात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, झोपडपट्टी पनुवासन योजनाींवर काम करणाऱ्या कामगाराींना 
कल्याण योजनाींचा लाभ घेता यावा यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजनात्मक कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे ऑक्ोबर, २०१८ अखेर बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, महाराषर 
गहृननमााण व क्षेत्र ववकास प्राधधकरण(म्हाडा), मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरण व झोपडपट्टी प्राधधकरण शमळून कायारत असलेल्या ५३२७० 
बाींधकाम कामगारापकैी ४८४८८ बाींधकाम कामगाराींची महाराषर इमारत व 
इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकड ेनोंिणी करण्यात आली असनू 
उवारीत ४७८२ बाींधकाम कामगाराींची नोंिणी प्रलींबबत होती.   
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाने दि.२६.०९.२०१८ रोजी पारीत केलेल्या आिेशाच्या 
अनरु्ींगाने बाींधकाम सरुु करण्यापवुी ववकासक / कीं त्रा्िार याींनी त्याींचेकडील 
बाींधकाम कामगार महाराषर इमारत बाींधकाम कामगार कल्याणकारी 
मींडळाकड ेनोंिीत करणे बींधनकारक करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(४) झोपडपट्टी पनुवासन योजनाींवर काम करणा-या कामगारापकैी मींडळाकड े
नोंिीत असलेल्या बाींधकाम कामगाराींना मींडळाच्या ववववध कल्याणकारी 
योजनाींचा लाभ िेण्यात येत आहे. तसेच अनोंिीत बाींधकाम कामगाराींना 
नोंिणी नींतर ववववध कल्याणकारी योजनाींचा लाभ िेण्याची कायावाही सरुु 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल् यािील इिो सेजन्सदटव्ह झोनमध्ये बाांधिाम  
परिान्यास परिानगी शमळणेबाबि 

  

(३५) *  १२७२४८   श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू श्जल््यातील स्याद्ी पवात राींगा अींतगात इको सेश्न्सद्व्ह 
झोनमधील ववकास परवानगीबाबतची प्रकरणे सहाय्यक सींचालक नगररचना 
ववभाग, कोल्हापरू याींचे कायाालयाकडून वररषठ कायाालयाकड े पाठववल्यामळेु 
सवासामान्य नागररकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत असनू याबाबत 
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राज्यमींत्री, नगरववकास याींचे अध्यक्षतखेाली बठैक आयोश्जत करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालक नगररचना कायाालय, पणेु याींचे कायाालयाकड ेइको-
सेश्न्सद्व्ह झोन मधील ववकास परवानगीबाबत केलले्या प्रस्तावावर वेळेत 
कायावाही होत नसल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकड ेप्राप्त होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इको सेश्न्सद्व्ह झोनमध्ये बाींधकाम परवानगी त्वररत 
िेणेबाबत व कोल्हापरू येथील सहाय्यक सींचालक नगर रचना पि भरणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय.  
     सिर ववर्याबाबत दि. ११/०९/२०१८ रोजी बठैक आयोश्जत करण्यात 
आली होती.  
(२) होय. 
     कोल्हापरू श्जल्हयातील  सहयाद्ी पवात राींगा अींतगात इको सेश्न्सद्व्ह 
झोनमधील िोन जशमनीच्या ववकास प्रस्तावाींमध्ये सींचालक, नगर रचना, 
महाराषर राज्य, पणेु याींनी त्याींचे अधधनस्त कायाालयास अनकु्रमे 
दि.१३/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रादवारे व दि. ०२/०८/२०१८  रोजीच्या पत्रादवारे 
मागािशान केले आहे. आज रोजी इको सेश्न्स्ीव्ह झोनमधील ववकास 
परवानगी प्रकरणी मागािशान शमळण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सींचालक, 
नगर रचना, महाराषर राज्य,पणेु याींचेकड ेप्रलींबबत नाही.      
(३) इको सेश्न्सद्व्ह झोनमध्ये बाींधकाम परवानगी त्वररत िेणेबाबत 
बठैकीच्या वेळी सींबधधताींना सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकडून सहायक सींचालक,नगर रचना या सींवगाातील पि 
भरती प्रकक्रया सरुु असनू सिर सींवगाातील अधधकारी उपलब्ध झाल्यानींतर 
 कोल्हापरू श्जल्हा नगर रचना शाखा कायाालयामधील  सहायक 
सींचालक,नगर रचना हे ररकत पि भरणेची कायावाही करण्याच े  ननयोश्जत 
आहे.  सध्यश्स्थतीत अनतररकत कायाभार श्री. वव.शल ीं.को्ी, नगर रचनाकार, 
कोल्हापरू शाखा कायाालय याींचेकड ेसोपववण्यात आला आहे. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  
चाळीसगाांि (जज.जळगाि) शहरािील िारखान्याि घािि रसायनाांपासून 

बनािट देशी दारू ियार िरण्याि येि असल्याबाबि 
  

(३६) *  १३३२९६   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घातक रसायनाींपासनू बनाव् िेशी िारु तयार करून जळगाींव श्जल््यात 
ववक्री करणारा चाळीसगाींव शहरातील कारखाना जळगाींव स्थाननक गनु्हे 
शाखेच्या पथकाने उदध्वस्त केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये समुारे तीन लाख ४१ हजार ८५६ रुपयाींचे सादहत्य 
जप्त करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बनाव् िेशी िारू तयार करुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी 
चाळीसगाव शहर पोलीस स््ेशनला प्रोव्हीबबशन ग.ुर.नीं.६०४५/२०१८ म.ुप्रो. 
ॲ.क.६५(ई) सह भा.िीं.वव.कलम ३२८, ४२०, ४६५, ३४, प्रमाणे दि.०५/०९/२०१८ 
रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू सिर गनु््यात एकुण ४ आरोपीींना 
अ्क करून त्याींच्याकडून ३,४१,८५६/- रूपये ककींमतीची बनाव् िारू व 
बनाव् िारू तयार करण्याचे सादहत्य जप्त करण्यात आले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

----------------- 
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रामगढ जोगेश्िरी पूिा िेस्टना एक्सप्रेस हायिेिरील खांडडि सेिा 
रस्त्याच्या िामाबाबि 

  

(३७) *  १२६७४७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामगढ जोगेश्वरी पवूा वेस््ना एकसपे्रस हायवेवरील ५१७/००० त े५२६/२६० 
या ्प्प्यातील शमशसींग सश्व्हास रोडच्या कामात ओींकार वेन्चर प्रायव्हे् 
शलशम्ेड या कीं पनीस फायिा करून िेण्यासाठी मोठया प्रमाणात गरैप्रकार 
करण्यात येत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून सींबधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबतचे लखेी ननवेिन लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी सींचालक, महाराषर 
राज्य रस्त े ववकास महामींडळ, बाींद्ा कुलाा कॉम्लेकस, मुींबई याींना दिनाींक २ 
ऑगस््, २०१८ रोजी व मा.मखु्यमींत्री व सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींना 
दिींनाक ८ ऑगस््, २०१८ दिले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सिर शमशसींग लेन्थ रस्त्याच्या कामात 
गरैव्यवहार करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) प्रश्नाधधन बाबीमधील नमिू पश्श्चम द्तुगती महामागाावरील 
सा.क्र. ५१७/००० त े ५१७/२६० िरम्यान २६० मी. लाींबीमधील खींडीत 
सेवारस्त्याशी सींबींधधत आहे. सिर दठकाणी मे. ओींकार वेन्चर प्रा. शलशम्ेड 
याींनी अश्स्तत्त्वातील खडक/्ेकडीचा जो भाग सेवारस्त्याचा भाग आहे तो 
जशमनीच्या स्तरापयांत तोडून खडकाचा भाग खोिनू सेवारस्त्याचा भभूाग 
कोणताही वाि ननमााण न करता अथवा न्यायालयाकडून कोणतीही स्थधगती 
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आिेश न घेता सावाजननक बाींधकाम ववभागाकड े हस्ताींतरीत करावा तसेच 
यासाठी येणारा खचा अजािाराने स्वत: करणे आवश्यक राहील व याबाबत 
शासनाकडून कोणतीही आधथाक भरपाई शमळणार नाही, या अ्ीवर सावाजननक 
बाींधकाम ववभागाच्या स्थाननक अधधकाऱ्याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये 
परवानगी दिली होती. पश्श्चम द्तुगती महामागा मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरणाकड े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये पाच वर्ाासाठी हस्ताींतरीत 
झाल्यानींतर सिर महामागाावरील सा.क्र. ५१७/००० त े५१७/२६० िरम्यान २६० 
मी. लाींबीमधील खींडीत सेवारस्त्याचे काम पणूा करण्यासाठी प्राधधकरणाने 
सिरहू सेवा रस्त्याच े काम मेससा करगवाल कन्स्रकशन प्रा.शल. याींना 
दि.०२/०४/२०१८ रोजी कायाारींभ आिेश िेऊन सरुू करण्यात आले आहे. 
तथावप, मा.लोकप्रनतननधीींनी दि.०२/०८/२०१८ रोजी प्राधधकरणाकड े सिर 
प्रकरणी चौकशी ववनींती केल्याने प्राधधकरणाने सिर कामाची वस्तशु्स्थती 
तपासनू सेवारस्त्याच्या एकूण २६० मी लाींबीपकैी २०० मी लाींबी मे. ओींकार 
वेन्चर प्रा. शल. याींचे भखूींडालगत असनू उवारीत ६० मी. लाींबीत त्याींची 
भखूींडाची हद्द लगत आढळत नसल्यामळेु २६० मी. लाींबीपकैी २०० मी 
लाींबीच्या सेवारस्त्याच्या कामाची रककम मे. ओींकार वेन्चर प्रा.शल. याींनी 
प्राधधकरणाकड ेजमा केल्यावर काम हाती घेण्याचे व उवारीत ६० मी लाींबीच्या 
सेवारस्त्याचे काम ननयकुत कीं त्रा्िारामाफा त करण्याबाबतचे आिेश मुींबई 
महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणामाफा त दिले आहे. सदयश्स्थतीत सिर 
कामाचे कीं त्रा्िारास मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणामाफा त कोणतहेी 
िेयक अिा करण्यात आलेले  नाही. 

----------------- 
  
दहांजिडी (िा.मुळशी, जज.पुणे) येथे ई.डी. ने जप्ि िेलेल्या शमळििीिर 

िीन इमारिी बाांधनू त्यामधील सदतनिा ग्राहिाांना  
वििून ग्राहिाांची फसिणूि िेल्याबाबि 

  

(३८) *  १३१८६९   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींजवडी (ता.मळुशी, श्ज.पणेु) येथील सव्हे नींबर २२०, दहस्सा नींबर १ व 
५/५ मधील ०-८३ या ई.डी. ने जप्त केलेल्या  शमळकतीवर तीन इमारती 
बाींधून त्यामधील सिननका ग्राहकाींना ववकून ग्राहकाींची व शासनाची फसवणकू 
झाल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये ननिशानास आले असताींना गनु््याचा तपास 
अनतशय सींथ गतीने सरुु असल्याची बाब माहे ऑक्ोबर, २०१८ मध्ये 
ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शमळकतीवर दहींिवी स्वराज्य कॉपोरेशन प्रा.शल. कीं पनी व 
त्या कीं पनीच ेडायरेक्र याने नमिु शमळकत ही ई.डी. ने जप्त केलेली आहे हे 
माहीत असतानाही सिर शमळकतीवर तीन इमारती बाींधून त्यामधील 
सिननका ग्राहकाींना ववकून ग्राहकाींची व शासनाची फसवणूक केल्याच्या 
तक्रारीवरून दहींजवडी पोलीस स््ेशन येथ े ६ आरोपी,  साहील ररॲल््सा व 
दहींिवी स्वराज कॉपोरेशन प्रा.शल. याींचेववरूद्ध गनु्हा क्र. ३०/२०१८ भा.िीं.वव. 
कलम ४२०, ४०६, ३४ सह लाच लचुपत प्रनतबींधक कायिा १९८८ च ेकलम 
१३ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असताींना अदयापही सिर गनु्हा 
तपासावर असल्याने या गनु्हाचा तपास सींथ गतीने सरुु असल्याचे ननिशानास 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाची व ग्राहकाींची फसवणूक झाल्याच े
ननिशानास आल्याने सींबींधधत प्रकरणी िोर्ीींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सिर प्रकरणी अशसस् ी्ं् डायरेक्र , 
सकत वसलुी सींचालनालय याींच्या कफयाािीवरून ८ आरोपीींववरूद्ध दहींजवडी 
पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. ३०/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४२३, १२०(ब) सह 
वप्रव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक् १९८८ चे कलम १३ अन्वये दिनाींक १३.१.२०१८ 
रोजी गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे. 
     सिर गनु्हयाचा तपास सींथ गतीने सरुू आहे हे खरे नाही.  
     सिर गनु्हयाचा तपास दिनाींक २६.९.२०१८ रोजी पावेतो सहायक पोलीस 
आयकुत, चतशु्रुींगी ववभाग पणेु शहर याींनी केला असनू , वप ींपरी धचींचवड हे 
वेगळे पोलीस आयकुतालय ननमााण झाल्याने सिर गनु्हयाचा तपास सहायक 
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पोलीस आयकुत, वाकड ववभाग वप ींपरी धचींचवड याींचकेड े दिनाींक २७.९.२०१८ 
रोजी पासनू िेण्यात आला आहे. सिर गनु्हयाच्या तपासात महत्वपणुा 
िस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत व सक्षीिाराींचे जाबजबाब नोंिववण्यात 
आले आहेत. सवा सींबींधधत कायाालयाकड े गनु्हयाच े अनरु्ींगाने कागिपत्र े
शमळण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.सिरची कागिपत्र ेप्राप्त करून 
घेऊन आरोपीताववरोधात जास्तीत जास्त परुावा गोळा करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
शसांदेिाही िालुक्यािील (जज.चांद्रपूर) जजल्हापररषद सदस्य याांनी रेिीघाट 

बांद न िरण्यासाठी िां ्ाटदारािडून लाच घेिल्याबाबि 
  

(३९) *  १२७४६३   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींिेवाही तालकुयातील (श्ज.चींद्परू) श्जल्हापररर्ि सिस्य याींना रेतीघा् 
बींि न करण्यासाठी कीं त्रा्िाराकडून रुपये २ लाखाींची लाच घेताींना दिनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लाचलचुपत प्रनतबींधक खात्याने अ्क 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाने याप्रकरणी चौकशी करुन 
गनु्हा िाखल केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत िोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पो. स््े. शस ींिेवाही, श्ज. चींद्परू येथे अप क्र. ५१५/१८ कलम ७ (अ) १२ 
लाचलचुपत प्रनतबींध कायिा (सधुारीत) अधधननयम, २०१८ अन्वये गनु्हा  नोंि 
करण्यात आला असनू पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा नगरपररषदेस दशलि िस्िी सुधार योजनेंिगाि  
प्राप्ि तनधी अखधचाि असल्याबाबि 

  

(४०) *  १२८३७७   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा नगरपररर्िेस िशलत वस्ती सधुार योजनेंतगात सन २०१६-१७ 
कररता रुपये १.५० को्ी व सन २०१७-१८ कररता रुपये ४.८० को्ी रुपयाींचा 
प्राप्त ननधी नगरपररर्िेच्या हलगजीपणामळेु अदयाप अखधचात असल्याची 
बाब दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िशलत वस्ती सधुार योजनेंतगात प्राप्त ननधीचे ववकासात्मक 
ननयोजन न झाल्याने बलुढाणा शहरातील िशलत वस्त्याींचा ववकास प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े त्यानसूार िशलत वस्ती सधुार योजनेअींतगात प्राप्त 
ननधीचे ववकासात्मक ननयोजन करण्यास ववलींब व हलगजीपणा करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
• बलुढाणा नगरपररर्िेस लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सधुार 
योजनेंतगात (पवूीच े नाव िशलत वस्ती सधुार योजना) सन २०१६-१७ मध्ये 
रुपये ४,५८,५१,०००/- इतका ननधी मींजूर झाला होता. त्यापकैी रुपये 
३,६९,९०,०००/- इतका ननधी खचा झाला असनू आजशमतीस रुपये 
८८,६१,०००/- इतका ननधी अखधचात आहे. तर सन २०१७-१८ करीता रुपये 
५,६०,००,०००/- इतका ननधी प्राप्त झाला असनू हा पणूा ननधी अखधचात आहे. 
(२) व (३) • सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ४,२४,५२,०००/- इतकया रककमचेी ७६ 
कामे मींजूर करण्यात आली होती. त्यापकैी ७५ कामे पणूा झाली असनू या 
कामाींची रुपये ३,६९,९०,०००/- एवढी रककम प्रिान झाली असनू मोजमापे 
नोंिवनू व अींनतम मलु्याींकन करुन उवाररत रुपये ४९,६५,०००/- इतकी रककम 
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प्रिान करण्याची कायावाही सरुु आहे. या रककमा प्रिान झाल्यावर सन २०१६-
१७ चा रुपये ३३,९९,०००/- इतका ननधी अखधचात राहील, जो माचा, २०१९ 
अखेर खचा होणे आवश्यक आहे. त्यापकैी रुपये ४.९७ लक्ष एवढ्या रककमचे े
१ काम मींजूर झाले असनू त े तातडीने पणूा करण्यात येणार आहे, असे 
नगरपररर्िेने कळववले आहे.  
• सन २०१७-१८ साठी रुपये ५,६०,००,०००/- इतका ननधी प्राप्त झाला असला 
तरी त्याहून अधधक रककमेच्या म्हणजेच रुपये ८.३६ को्ी रककमेच्या 
कामाींना ताींबत्रक मींजूरी घेण्यात आली आहे. या १३३ कामाींपकैी कोणती काम े
सन २०१७-१८ च्या प्राप्त ननधीतनू करावयाची याबाबत ननणाय घेण्यात येत 
आहे. 
• सिर ननणाय लवकर घेण्यास व प्राप्त झालेला ननधी ववदहत कालावधीत 
खचा करण्यासाठी योग्य त ेननयोजन करण्याबाबत नगरपररर्िेस कळववण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरािील जुन्या ि मोडिळीस आलेल्या उपिरप्राप्ि आणण 
खासगी इमारिी, बीआयटी चाळी, पांिप्रधान अनुदान प्रिल्पाांिगाि 

येणा-या इमारिी ि जुन्या चाळीांच्या पुनविािासाबाबि 
(४१) *  १२६५५०   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु 
(लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमाला गाविि 
(इगिपरूी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणण खासगी 
इमारती, बीआय्ी चाळी, पींतप्रधान अनिुान प्रकल्पाींतगात येणा-या इमारती 
तसेच म्हाडा अींतगात येणा-या जुन्या चाळी इत्यािीींच्या पनुववाकासाला गती 
शमळावी यासाठी माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ववधधमींडळ सिस्याींची 
सशमती गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर सशमतीने आपला अहवाल शासनास सािर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालाच्या अनरु्ींगाने पढेु कोणती कायावाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय. 
     मुींबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणण बबगर 
उपकरप्राप्त इमारती, बीआय्ी चाळी, पींतप्रधान अनिुान प्रकल्पाींतगात 
येणाऱ्या इमारती तसेच म्हाडाशी सींबींधधत इमारतीींशी ननगडीत समस्याींसिभाात 
धोरणात्मक ननणाय घेण्यासाठी शासनास सचुना करण्याकररता या ववभागाच्या 
क्र.ववमींका-२०१६/प्र.क्र.१४२/िवूप-ू१, दि.२९.१०.२०१६ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये ८ ववधानमींडळ सिस्याींची सशमती गदठत करण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) सिर अहवालाच्या अनरु्ींगाने म्हाड अधधननयम, १९७६ मध्ये िरुूस्ती 
करण्याचे व त्याचबरोबर ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(५), ३३(७), ३३(९) 
मध्ये सधुारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महात्मा फुले नगर (िुलाबा, मुांबई) येथील झोपडपट्टीिील  
१५० िुटुांबाांना पयाायी जागा देण्याबाबि 

  

(४२) *  १२८८००   श्री.राज परुोदहि (िुलाबा) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात् मा फुले नगर (कुलाबा) येथील झोपडप्याींवर केलेल् या कारवाईमध्ये 
१५० कु्ुींबाींना अदयाप पयाायी जागा उपलब् ध न झाल् याचे ननवेिन स् थाननक 
लोकप्रनतननधी (कुलाबा) याींनी मा.गहृननमााण मींत्री महोियाींना दिनाींक २३ 
ऑगस् ्, २०१८ रोजी वा त् यासमुारास दिल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सिर ननवेिनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. प्रिाश महेिा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अपर श्जल्हाधधकारी (अनत./ननषका.), मुींबई शहर याींच्या 
अहवालानसुार, मनोरा आमिार ननवास शजेारील भकूर क्र.१५०-अ हा राज्य 
शासनाच्या मालकीचा आहे. सिर भखूींडावरील अनतक्रमणे महसलू अधधननयम, 
१९६६  मधील कलम ५०(३) अन्वये ननषकाशसत करण्याबाबत महसलू व वन 
ववभागाने दि.९.३.२०१० अन्वये कळववले. त्यानसुार   सिर झोपडीधारकाींच े
शासनाच्या जागेवरील बाींधकाम अनधधकृत ठरवनू सिर अनतक्रमणे 
ननषकाशसत करण्यात आली. सिर भखूींड हा गणनाकृत झोपडपट्टी ककीं वा 
घोवर्त गशलच्छ वस्ती नाही. महाराषर (सधुारणा, ननमुालन व पनुववाकास) 
अधधननयम १९७१ च्या तरतिूी सिर जागेस लाग ूनाहीत.  महाराषर जमीन 
महसलू अधधननयम १९६६ मधील कलम ५० (३) अन्वये ननषकासनाची 
कायावाही करण्यात आली असनू सिर जागेवरील झोपडीधारकाींना पनुवासनाचा 
लाभ िेण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
शसडिोच्या प्रशासन, लेखा, िाशमाि, अशभयांिा, तनयोजन, अतिक्रमण 

या विभागाांि जािीच ेबनािट प्रमाणप् सादर िरून  
नोिरी शमळविल्याबाबि 

  

(४३) *  १२८५१९   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), अ ड.िारीस पठाण 
(भायखळा) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसडकोच्या प्रशासन, लेखा, काशमाक, अशभयींता, ननयोजन, अनतक्रमण या 
ववभागात जातीचे बनाव् प्रमाणपत्र सािर करून नोकरी शमळववल्याच ेनकुतचे 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, शसडकोच े सहाय्यक जनसींपका  अधधकारपि शमळववण्यासाठी 
अनसुधूचत जमातीच े बनाव् प्रमाणपत्र सािर करणारे शसडकोचे वररषठ 
जनसींपका  अधधकारी डॉ. मोहन नननावे याींच्यासह शसडकोतील ४२ अधधकारी, 
अशभयींता आणण वास्तवुवशारि यातील १४ जणाींवर शसडको प्रशासनाने कारवाई 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बोगस िाखले िेऊन शासनाची फसवणकू करणाऱ्याींची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, चौकशीनसूार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) व (३) श्री. नननाव,े वररषठ जनसींपका  अधधकारी, शसडको  याींची “ हलबा ” 
या अनसुधूचत जमाती प्रवगाातनू दि.१५.१.१९९६ रोजी ननयकुती करण्यात आली 
होती. तथावप, जात पडताळणी सशमती, नागपरू याींनी श्री.नननावे याींचा 
“हलबा” या अनसुधूचत जमातीचा िावा दि.१५.२.२०१८ रोजीच्या आिेशानसुार 
अवधै ठरवला होता. सशमतीच्या सिर आिेशाच्या ववरुध्ि वररषठ जनसींपका  
अधधकारी याींनी मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयासमेार अवपल िाखल केल ेहोत े
परींत ुमा.न्यायालयाने सिर अवपल फे्ाळल्याने श्री. नननावे,वररषठ जनसींपका  
अधधकारी, शसडको याींच्या सेवा दि.७.९.२०१८ रोजीच्या आिेशान्वये शसडको 
महामींडळाने सींपषु्ात आणल्या आहेत. 
     तसेच महामींडळात कायारत असणाऱ्या अनसुधूचत जमातीच्या ८२ 
कमाचाऱ्याींपकैी ६७  कमाचाऱ्याींनी महामींडळाकड े सींबींधीत जात पडताळणी 
सशमतीने ननगामीत केललेे जात वधैता प्रमाणपत्र सािर केलेली आहेत. उवाररत 
१५ कमाचाऱ्याींना एक मदहन्यात जात वधैता प्रमाणपत्र सािर करण्यासाठी 
दि.१९.०९.२०१८ व दि.१२.१०.२०१८ रोजी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर जजल्हयािील खापा नगरपररषद अांिगाि लािण्याि आलेल्या 
एलईडी ददिे गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(४४) *  १३१३७५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू श्जल्हयातील खापा नगरपररर्ि अींतगात १३ व्या ववत्त 
आयोगाच्या ननधीमधून प्रभाग क्रमाींक २ मध्ये एलईडी दिव ेलावण्यासाठी १४ 
को्ी २३ हजार रूपये ननधी मींजूर करण्यात आला असता त े काम वरि 
असोशसए् नागपरू याींना िेण्यात आले असनू करारनाम्याप्रमाणे एलईडी दिवे 
न लावता या कामात मोठया प्रमाणात गरैप्रकार करून लाखो रूपयाींची 
शासनाची फसवणूक करण्यात आली असल्याची मादहती माहे ऑक्ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सींबधधताींवर कारवाई 
करण्यात यावी अशा प्रकारचे परुाव्याननशी लेखी ननवेिन प्रधान सधचव, 
नगरववकास, मींत्रालय मुींबई याींच्याकड ेदिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननवेिनावर अदयापही कोणतीच कायावाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच 
चौकशीचा तपशशल काय आहे, त्यानसूार सींबींधधताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे अींशत: खरे आहे, 
• या कामासाठी मींजूर ननधी १४ को्ी २३ हजार एवढा नसनू १४ लाख २३ 
हजार एवढा आहे. 
• अशा आशयाची तक्रार नगरपररर्िेच्या काही सन्माननीय सिस्याींनी सन 
२०१७ मध्येच शासनाकड े / श्जल्हाधधकारी याींच्याकड ेकेली असनू तवे्हाच ही 
बाब ननिशानास आली आहे. 
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(२) होय, असे ननवेिन सन्माननीय नगरपररर्ि सिस्याींनी दिले आहे.   
(३) व (४) शासककय तींत्रननकेतन, नागपरू याींच्याकडून याप्रकरणी ताींबत्रक 
लेखापररक्षण करुन घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये कलॅम्प ६ शम.मी. ऐवजी ३ 
त े४ शम.मी. बसववल्याच ेनमिू केल्याने कलॅम्पची ककींमत ५० % कमी करुन 
उवाररत रककम कीं त्रा्िाराला प्रिान करण्यात आली आहे. 
     तक्रारीींची चौकशी श्जल्हाधधकारी, नागपरू याींच्याकडून सरुु आहे. सिर 
चौकशी पणूा होईपयांत कीं त्रा्िारास सरुक्षा अनामत रककम प्रिान न करण्याचा 
ननणाय नगरपररर्िेने घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मांडणगड येथे (िा.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) येथे  
स्ििां् न्यायालय स्थापन िरण्याबाबि 

  

(४५) *  १३१८७४   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड तालकुयातील (श्ज. रत्नाधगरी) नागररकाींना स्वतींत्र न्यायालय 
नसल्याने न्याय प्राप्तीसाठी ८० त े९० ककमी अींतरावरील िापोली तालकुयात 
जावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मींडणगड हे तालकुयाचे दठकाण असनूही न्यायासाठी 
स्थाननकाींना िरू जावे लागत असल्याने मींडणगड येथे स्वतींत्र न्यायालय 
होण्यासाठी मींजूरी शमळावी याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री 
ववधी व न्याय ववभाग याींना दिनाींक १८ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून मींडणगड येथे स्वतींत्र 
न्यायालय स्थापन करण्याबाबत कोणता ननणाय घेतला व तदनसुार न्यायालय 
होण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सिर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दि.१३.७.२०१८ रोजी 
मा.मखु्यमींत्री याींना व दि.१८.७.२०१८ रोजी मा.राज्यमींत्री, ववधध व न्याय 
ववभाग याींना पत्र दिली आहेत.  
(३) राज्यातील न्यायालय स्थापनेबाबत मा.उच्च न्यायालयातील न्यायालय 
स्थापना सशमती ननणाय घेत असत.े त्यामळेु या प्रकरणी प्राप्त झालेली पत्र े
दि. २१.९.२०१८ व दि. २५.९.२०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालयास आवश्यक त्या 
कायावाहीसाठी पाठववण्यात आली आहेत.  
     सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दि. ४.१०.२०१८ रोजी दिवाणी 
न्यायाधीश (कननषठ स्तर) मींडणगड स्थापनेबाबत प्रमखु श्जल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, रत्नाधगरी याींच ेमत / अशभप्राय, प्रलींबबत प्रकरणाची सींख्या आणण 
सोयी सवुवधाींबाबतची मादहती मागववली आहे. या अनरु्ींगाने मा.उच्च 
न्यायालयाचा प्रस्ताव अप्राप्त आहे.  
     तसेच सध्या मींडणगड येथे प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या व नतस-या 
शननवारी ग्रामन्यायालय कायारत आहे.        
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.     

----------------- 
  
राज्यािील ३२ महानगरपाशलिा-नगरपाशलिा आणण नगरपररषदाांच्या 
सुमारे १७८ िोटी रुपयाांच्या घनिचरा व्यिस्थापन प्रिल्पाांच्या 

आराखड्यास मान्यिा देण्याि आल्याबाबि 
  

(४६) *  १३१३३८   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.विश्िजजि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अ ड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी 
तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अ ड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ३२ महानगरपाशलका-नगरपाशलका आणण नगरपररर्िाींच्या 
समुारे १७८ को्ी रुपयाींच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाींच्या आराखड्यास 
मान्यता िेण्यात आल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या अनरु्ींगाने उकत स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामाींना सरुुवात केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती कालावधीत हे प्रकल्प पणूा होण्याचे ननयोश्जत आहे, 
(४) अियाप, या प्रकल्पाींच्या कामाींना सरुुवात झाली नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेालील 
उच्चाधधकार सशमतीने दिनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी ३२ नागरी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींच्या समुारे १७५ को्ी रुपयाींच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
सववस्तर प्रकल्प अहवालास मींजूरी दिली आहे. 
     तसेच, राज्यातील एकूण २४५ नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या 
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास आतापयांत मींजूरी 
दिली आहे. 
(२) मान्यता दिलेल्या एकूण २४५ घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सववस्तर 
प्रकल्पाींची अींमलबजावणी सींबींधधत नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमाफा त सरुू 
आहे. 
(३) हे सवा प्रकल्प ऑक्ोबर, २०१९ पयांत पणूा करण्याचे ननयोजन आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील िळिा पररसरािील तिसरा उड्डाणपुल निी मुांबईच्या 
हद्दीिील पटनी मैदानाजिळ उिरविण्याबाबि 

  

(४७) *  १२६७६८   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 



63 

(गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.हनमुांि डोळस 
(माळशशरस) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे येथील कळवा पररसरातील वाहतकु कोंडी सोडववण्यासाठी बाींधण्यात 
येत असलेला नतसरा उड्डाणपलु छत्रपती शशवाजी महाराज रुग्णालय येथे न 
उतरववता नवी मुींबईच्या हद्दीतील प्नी मिैानाजवळ उतरववण्यात यावा अशी 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व आयकुत, एमएमआरडीए तसेच 
आयकुत, ठाणे महानगरपाशलका याींचेकड ेदिनाींक १४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास तसेच वारींवार केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सिर मागणीच े ननवेिन प्राप्त झाल्याच े
ननिशानास आले नाही. 
       तथावप, कळवा खाडीवरील नतसऱ्या पलूाचे ठाणे-बेलापरू रस्त्यावरील 
उतरणचे काम बहुताींशी पणुा झाले असल्यामळेु सिर पलूाचा ववस्तार पढेु 
ताींबत्रकदृष्या करता येणार नसल्याचे ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईमध्ये सुमारे साडआेठ हजार इमारिीमध्ये एफएसआयच ेउल्लांघन 

िसेच विनापरिाना िाढीि बाांधिाम िरुन तनयमाांच े 
उल्लांघन िरण्याि आल्याबाबि 

  

(४८) *  १२७३९०   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईमध्ये समुारे साडआेठ हजार इमारतीमध्ये एफएसआयचे उल्लींघन 
तसेच ववनापरवाना वाढीव बाींधकाम करुन ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात 
आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये १९५५ रदहवासी इमारतीमध्ये एफएसआयचे उल्लींघन 
तर ३२३२ इमारतीमध्ये फेरबिल व वाढीव बाींधकाम करण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१२ मध्ये वा त्या िरम्यान प्रशासनाने काचेच्या 
इमारतीींवर बींिी आणण्यासाठी कठोर ननयमावली तयार केली परींत ु त्याींची 
अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच सिर 
इमारतीींच्या ववकासकावर एमआर्ीपी कायदयानसुार कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका हद्दीतील १८,२८३ 
अनधधकृत / वाढीव बाींधकामे / अनधधकृत माळ्याींना महानगरपाशलकेमाफा त 
नो्ीसा बजाववण्यात आल्या असनू त्यापकैी ९३७ अनधधकृत / वाढीव 
बाींधकामे सींबींधधताींनी काढून ्ाकली आहेत. तसेच ४,३४७ अनधधकृत बाींधकामे 
महानगरपाशलकेने ननषकाशसत केली आहेत. उवाररत १२,९९९ अनधधकृत 
बाींधकामे महानगरपाशलकेमाफा त कायिेशशरररत्या ननषकाशसत करण्यात येणार 
आहेत. 
(३) व (४) मुींबईमध्ये नव्याने बाींधण्यात येणाऱ्या काचेच्या इमारतीींकरीता 
अश्ग्नसरुक्षा उपाययोजना तयार करण्यात आल्या असनू दिनाींक २८.०८.२०१३ 
रोजी महानगरपाशलकेमाफा त पररपत्रक प्रशसध्ि करण्यात आले आहे. 
    तसेच अश्स्तत्वात असणाऱ्या इमारतीींच्या अश्ग्नसरुक्षकेरीता 
महानगरपाशलकेमाफा त दिनाींक २३.०९.२०१६ रोजी पररपत्रक प्रशसध्ि करण्यात 
आले आहे.  
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    मुींबई अश्ग्नशमन िलाच्या नामननिेशशत अधधकाऱ्याींमाफा त सिर 
इमारतीींची ननयशमत कालावधीत तपासणी करण्यात येऊन त्यामध्ये काही 
अननयशमतता आढळून आल्यास महाराषर आग प्रनतबींधक व जी सींरक्षण 
उपाययोजना अधधननयम, २०१६ अन्वये कारवाई करण्यात येत.े    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील नमामी चांद्रभागा अशभयानाांिगाि चांद्रभागा 

नदीच ेशुध्दीिरण िरणेबाबि 
  

(४९) *  १३१२२७   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीक्षते्र पींढरपरू (श्ज.सोलापरू) येथील चींद्भागा निीच्या शधु्िीकरणासाठी 
नमामी चींद्भागा अशभयानाींतगात शासनाने पदहल्या ्प्प्याचा आराखडा 
ननश्श्चत केला असल्याचे दिनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींढरपरू येथील चींद्भागा निी त े सोलापरू श्जल््याची 
वरिायीनी असणाऱ् या उजनी धरणापयांतच्या निीचे शधु्िीकरण होणार 
असल्याचेही ननिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेतील सींपणूा निीकाठच्या गावात तथेील प्रशासनाच्या 
माध्यमातनू साींडपाणी मलैा शधु्िीकरण प्रकल्प राबववला जाणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नमामी चींद्भागा अशभयानातींगात समाववष् 
कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने कामाचे प्राथम्य ववचारात घेऊन सिर 
अशभयानाची अींमलबजावणी खालील ४ ्प्प्यात करण्याचा ननणाय ववभागीय 
आयकुत, पणेु याींच्या अध्यक्षतखेालील प्रकल्प सींननयींत्रण सशमतीच्या दिनाींक 
२६/६/२०१८ च्या बठैकीत घेण्यात आला आहे.  
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     ्प्पा क्र.१ - उजनी धरणापासनू पींढरपरू शहरापयांत 
     ्प्पा क्र.२ -पणेु शहरापासनू उजनी धरणापयांत 
     ्प्पा क्र.३ - शभमाशींकर पासनू पणेु शहरापयांत 
     ्प्पा क्र.४ - पींढरपरू शहरापासनू पढेु हळीपयांत  
• सिर ननणाय नमामी चींद्भागा प्राधधकरणाच्या मींजूरीच्या अधीन असनू 
प्राधधकरणाच्या पढुील बठैकीत तो मींजूरीस्तव ठेवण्यात येणार आहे. 
(२) अशभयानातींगात असलले्या कामाींमध्ये या कामाचा समावेश करण्यात 
आला आहे. 
(३) व (४) सिर अशभयानातींगात चींद्भागा निीच्या वरील भागातील शभमा 
निीच्या उपनदयाींवरील नागरी वस्त्याींमधून ननघणाऱ्या साींडपाण्यावर 
प्रकक्रयेसाठी यींत्रणा उभारणे व नागरी घनकचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने ववल्हेवा् 
लावणे, असे उदद्दष्े ठरववण्यात आले आहे. त्यानसुार नागरी भागातील २ 
महानगरपाशलका, १० नगरपाशलका व ३ कॅन््ोनमें् बोडा येथे साींडपाणी 
व्यवस्थापन प्रकल्प कायााश्न्वत करण्याची कायावाही सरुु आहे. त्याची  
सदय:श्स्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 
  १) बारामती, शशरुर व िौंड या ३ नगरपररर्िाींचे प्रकल्प कायााश्न्वत झाल े
आहेत.  
  २) पींढरपरू व आळींिी या २ नगरपररर्िाींचे प्रकल्प   प्रगतीपथावर आहेत.  
  ३) राजगरुुनगर व सासवड या २ नगरपररर्िाींचे प्रकल्प अहवाल शासनाच्या 
ववचाराधीन आहेत. 
  ४) लोणावळा, तळेगाव िाभाड े व इींिापरू या ३ नगरपररर्िाींचे प्रकल्प 
अहवाल ताींबत्रक मान्यतसेाठी महाराषर जीवन प्राधधकरणाकड े मान्यतेसाठी 
सािर करण्यात आले आहेत. 
     तसेच निीकाठी असलेल्या ग्रामीण भागातही १० हजारावर अधधक 
लोकसींख्या असलले्या ग्रामपींचायतीचे साींडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प प्राथम्याने 
करण्याचे ननयोजन आहे. सोलापरू व पणेु श्जल््यातील प्रत्येकी ५ 
ग्रामपींचायतीच्या साींडपाणी प्रकल्प व्यवस्थापनाची कामे यावर्ी हाती घेण्यात 
आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील माझगाि िाडिाडी येथील बी.आय.टी. चाळीांचा पुनविािास 
प्रिल्प रद्द िरण्याि आल्याबाबि 

  

(५०) *  १३३५५३   श्री.मधुिरराि चव्हाण (िळुजापरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माझगाींव, ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. चाळीींच्या पनुववाकासाचा 
प्रकल्प गत १३ वर्ाापासनू प्रलींबबत असल्याने सिर प्रकल्प मुींबई 
महानगरपाशलकेने माहे म,े २०१८ च्या प्रथम आठवड्यात रद्द केल्याचे 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडवाडी येथील सिर प्रकल्पाकरीता बाींधण्यात आललेे 
सींक्रमण शशबबर १३ वर्ाात अनतधोकािायक झाल्याने सींक्रमण शशबबर 
कोसळल्यास स्थाननक रदहवाश्याींच्या श्जववतास धोका ननमााण झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहूल (चेंबरू) येथे स्थलाींतररत करण्यात आलेल्या इमारत 
क्रमाींक १५ व १६ येथील २२० रदहवाश्याींना ताडवाडी येथेच सींक्रमण शशबबर 
बाींधून िेऊन सिर प्रकल्प म्हाडा अथवा महानगरपाशलकेच्या माध्यमातनू 
तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील माझगाींव, ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. 
चाळीींच्या पनुववाकासासाठी मे. गे्रस ॲण्ड रबरवाला शस्ी डवे्हलपसा याींना 
दिनाींक १६.०५.२००८ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त इरािापत्र िेण्यात 
आले होत.े 
     परींत ु सिर ववकास प्रकल्पामध्ये ववकासकाने लक्षणीय प्रगती न 
केल्याने इरािापत्र रद्द करण्यात आल्याच े महानगरपाशलकेमाफा त दिनाींक 
०३.०५.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये ववकासकास कळववण्यात आले आहे.      
(२) सिर पनुवासन प्रकल्पाकरीता सन २००५ मध्ये इमारत क्रमाींक १२ व सन 
२०११ मध्ये इमारत क्रमाींक १३ए व १३बी अशा तळमजला + ४ स्वरुपाच्या 
सींक्रमण शशबीराच्या ३ इमारती बाींधण्यात आल्या होत्या. 
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     इरािापत्र रद्द केल्याचे ववकासकास कळववल्यानींतर सिर सींक्रमण 
शशबीराच्या इमारतीींचे सींरचनात्मक सवेक्षण करण्याकरीता दिनाींक 
१९.०६.२०१८ रोजी स्रकचरल इींश्जननयर याींची ननयकुती महानगरपाशलकेमाफा त 
करण्यात आली आहे. त्याींच्या अहवालानसुार सींक्रमण शशबीराच्या 
इमारतीच्यािरुुस्तीचे अींिाज पत्रक / ननवविा बनववण्याचे काम 
महानगरपाशलकेमाफा त सरुु आहे. 
(३) व (४) ताडवाडी येथील अनतधोकािायक इमारत क्रमाींक १५ व १६ मधील 
२२० रदहवाशाींना माहूल येथ ेस्थलाींतरीत करण्यात आले आहे.        
    मे. स्रक्वेल कन्सल् ी्ं्स याींनी यापवूी सािर केलेल्या सींरचनात्मक 
सवेक्षण अहवालानसुार सिर प्रकल्पातील इमारतीींची िरुुस्ती सरुु करण्यात 
आलेली आहे. 

----------------- 
  
मालेगाि (जज.नाशशि) महानगरपाशलिा परीसरािील दरगाांि येथे फेअर 
एक्सपोटा (इांडीया) प्रा.शल. हा खाजगी ित्िलखाना सुरु असल्याबाबि 

  

(५१) *  १२९५८८   श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (श्ज.नाशशक) महानगरपाशलका हद्दीत िरगाींव येथे ग् 
क्र.२३२/२३३ या दठकाणी फेअर एकसपो ा् (इींडीया) प्रा.शल. या नावाने खाजगी 
कत्तलखाना सरुु असनू या कत्तलखान्यात मलननस्सारण व साींडपाण्याची 
ववल्हेवा् लावण्याकररता व् यवस्था नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनीने कत्तलखान्यासाठी शासनाकडून बाींधकाम 
परवानगी घेतली आहे काय, बाींधकाम परवानगीनसुार सिर बाींधकाम 
करण्यात आले आहे काय तसेच सिर कीं पनीने महानगरपाशलकेकडून बाींधकाम 
पणुात्वाचा िाखला घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरच्या खाजगी कत्तलखान्यात एस.पी.पी. प्लाीं् उपलब्ध 
नाही, ई.्ी.पी. सींचावर स्वीच मी्र  लावण्यात आलेली नाहीत, 
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कत्तलखान्यासाठी ननयमानसुार आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध 
नसतानासधु्िा सिर कत्तलखान्याला प्रिरु्ण ननयींत्रण ववभागाकडून प्रमाणपत्र 
िेण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे चुकीच्या मागााने प्रमाणपत्र िेणाऱ्या सींबींधधताींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, उकत कत्तलखाना बींि करण्याबाबत कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     मालेगाव महानगरपाशलका हद्दीतील फेअर एकसपो ा् (इींडीया) प्रा.शल. या 
खाजगी कत्तलखान्यात मलननस्सारण व साींडपाणी ववल्हेवा् लावण्याकररता 
आवश्यक ती सयींत्रणा उभारण्यात आलेली आहे. 
(२) ‘ड’ वगा महानगरपाशलकाींसाठी लाग ु असलेल्या ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीनसुार मालेगाव महानगरपाशलकेने दि.०६/०४/२०१८ अन्वये बाींधकाम 
परवानगी दिली आहे. तसेच, बाींधकाम परवानगी नकाशानसुार कत्तलखान्याच े
बाींधकाम करण्यात आलेले आहे, असे मालेगाव महानगरपाशलकेने कळववल े
आहे. 
     तथावप, भखुींड धारकाींनी अदयाप पणुात्वाचा िाखला शमळणेबाबत 
महानगरपाशलकेकड े मागणी केली नसल्यामळेु त्याींना पणुात्वाचा िाखला 
िेण्यात आलेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सिर कत्तलखान्यात मलननस्सारण व साींडपाणी ववल्हेवा् 
लावण्याकररता ६०० घ.मी. प्रनतदिन क्षमतचेी सयींत्रणा उभारलेली आहे. 
     तसेच, सिर कत्तलखान्यास महाराषर प्रिरु्ण ननयींत्रण मींडळाकडून 
दि.१२/०३/२०१२ अन्वये, अ्ी/ शतीनसुार प्रमाणपत्र िेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.      
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.      
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िेजजस्िनी जस्िम अांिगाि बेस्ट प्रशासनास ददलेले ११ िोटी रुपये बस 
खरेदीच्या तनणायाअभािी प्रलांब्रबि असल्याबाबि 

  

(५२) *  १२८३०३   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने तजेश्स्वनी श्स्कम अींतगात बेस् ् प्रशासनास बस खरेिीसाठी 
एकूण रुपये ११ को्ी दिले परींत ुबस खरेिीबाबत ननणाय न झाल् याने उक त 
ननधी वर्ाभरापासनू बेस् ्कडचे पडून असल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम् यान ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीनसूार बेस्् बस खरेिी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • बहृन् मुींबई शहरासाठी “तजेश्स्वनी 
बस सेवा चालववण्यासाठी महानगरपाशलकाींना अनिुाने” या योजनेंतगात 
रु.११.०० को्ी शासनाकडून ववतरीत करण्यात आले आहेत. 
• सिर योजनेच्या अींमलबजावणीकररता बहृन्मुींबई ववदयतु परुवठा व पररवहन 
उपक्रम (बसे््) ही कायाान्वयन यींत्रणा आहे. 
• सिर योजनेच्या अनरु्ींगाने आवश्यकतनेसुार बसगाडयाींचा प्रकार ननश्श्चत 
करणे तसेच बसगाडयाींची खरेिी करणे इत्यािीबाबतचे अधधकार “योजना 
अींमलबजावणी सशमती” याींस आहेत. त्यानसुार उधचत कायावाहीच्या सचूना 
बेस्् प्रशासनास िेण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
  
चाांदरू बाजार (जज.अमराििी) येधथल पो.स्टे.ठाणेदार याांनी गािािील 

शाांििा ि सुव्यिस्था भांग िेल्याबाबि 
(५३) *  १३०९७४   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी) :   सन्माननीय पणन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती श्जल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती चाींिरू बाजार येथ े
दिनाींक १० जुन, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास बलैबाजारामध्ये ननयमानसुार 
जनावराींची ववक्री करण्यात आली व त्याींना बाजार सशमतीची पावती िेण्यात  
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरेिी करणाऱ्या खरेिीिाराने ती जनावरे त्याींचे वाहनामध्ये 
भरली असता सिर खरेिीिाराने ननयमानसुार जनावरे वाहनामध्ये न 
भरल्यामळेु सिर वाहन पो.स््े.चाींिरू बाजारच्या कमाचाऱ्याींनी त्यावर कारवाई 
केली तसेच या प्रकरणाला जातीय वळण िेऊन गोवींश हत्या प्रनतबींधात्मक 
कायदयातींगात कारवाई केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणात बाजार सशमतीच्या कुठल्याही कमाचाऱ्याींचा 
ककीं वा सींचालक मींडळाचा कोणताही सींबींध नसताना पो.स््े.ठाणेिार याींनी 
त्याींना नो्ीस पाठवनू पो.स््े.ला बोलावनू त्याींना मानशसक त्रास िेवनू त्याींचा 
अवमान केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पो.स््े.ठाणेिार हे शहरातील प्रनतषठीत नागररकाींना ववनाकारण 
त्रास िेऊन त्याींचा अवमान कररत असल्यामळेु गावातील शाींतता व सवु्यवस्था 
भींग होत असनू सामान्य व प्रनतषठीत नागररकाींचे मानशसक खच्चीकरण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार सींबींधीत िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
चाींिरू कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये दिनाींक १० जनू, २०१८ रोजी गरुाींच्या 
बाजारामध्ये जनावराींच्या खरेिी ववक्रीच े व्यवहार करण्यात आले होत.े 
त्याअनरु्ींगाने बाजार सशमतीने गरुाींची खरेिी ववक्री झाल्यानींतर ओळखपत्र व 
शपथपत्राच्या आधारे बाजार सशमतीची पावती िेण्यात आली. 
(२) अशींत: खरे आहे. 
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     बाजार सशमतीची बाजार वेळ सींपल्यानींतर जनावरे वाहतकूीकरीता 
वाहनात ननयमानसुार न भरल्यामळेु िोन वाहनाींवर पोलीस स््ेशन, चाींिरु 
बाजार याींच्याकडून कायावाही करण्यात आली. 
(३) व (४) पोलीस स््ेशन, चाींिरू बाजार याींचेकडून बाजार सशमतीचे कमाचारी 
व सींचालक मींडळ याींना ववचारपसू करण्याकरीता पोलीस स््ेशनमध्ये 
बोलववण्यात आले होत.े त्याींच्याववरूध्ि साक्षीपरुावे प्राप्त झाल्यानींतर त्याींचेवर 
अ.प.क्र.१४७/२०१८ नोंिववण्यात आला आहे. यात कम १२० (ब), ३४ 
भा.िीं.वव.सह.कलम ५ (अ) गोवींश हत्या प्रनतबींधक अधध.११ (ई), (ड) पशछुळ 
प्रनतबींध, १९६०, ८३/१७७ मो्ार वाहन कायिा, प्राणी मो्ार वाहतकू कायिा 
१९७८ कलम ३८ (३) असे गनु्हे नोंिववण्यात आले. याअनरु्ींगाने बाजार 
सशमतीचे कमाचारी व सींचालक मींडळ सिस्य याींची चौकशी करून गनु्हे 
िाखल करण्यात आले आहे. 
(५) होय. 
     बाजार सशमतीतील या गनु्हाच्या अनरु्ींगाने िोर्ी असलेल्या 
कमाचाऱ्याींवर ननलींबनाची कायावाही करण्यात आललेी आहे. तसेच िोर्ी 
रोजींिारी कमाचाऱ्याींना कामावर घेण्याचे बींि करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
चेंबूर (मुांबई) येथील आणणि पाांजरापोळ जोड रस्त्याच्या िामामुळे (पूिा 

मुक्ि मागा) प्रिल्पबाधधि झालेल्याांच ेपुनिासन िरण्याबाबि 
  

(५४) *  १३०१३९   श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पवुा मकुत मागााकरीता सन २००७ त े २०१२ या कालावधीत बाधधत 
झालेल्या चेंबरूच्या पाींजरापोळ येथील २००० झोपडीधारकाींच े
एमएमआरडीएकडून अदयापपयांत पनुवासन झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणणक पाींजरापोळ जोडरस्त्याचे (पवूा मकुत मागा) काम 
करताींना प्रकल्पबाधधताींच े पनुवासन केलेल्या व पनुवासन न झालेल्या 
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झोपडीधारकाींना नववन शासन ननणायानसुार न्याय शमळण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ जून, २०१८ रोजी वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री 
याींना लेखी ननवेिन दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाधधत झालेल्या सिरहू झोपडीधारकाींनी दिनाींक २५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी पासनू एमएमआरडीसीएच्या कायाालयाबाहेर उपोर्ण सरुु केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू झोपडीधारकाींचे सहा वर्ाात पनुवासन न होण्याची 
कारणे काय आहेत व त्याींचे तातडीने पनुवासन करण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत व याबाबतची सदयःश्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) हे अशींत: खरे आहे. 
     सिरहू झोपडीधारकाींच्या प्रनतननधीींनी दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाच्या कायाालयासमोर एक दिवसाच े
उपोर्ण केले होत.े 
(४) व (५) आणणक पाींजरपोळ जोडरस्ता प्रकल्पाच्या मळू सवेक्षणात नमिू 
असलेल्या, प्रकल्पाने बाधधत झालेल्या आणण ववहीत पध्ितीने पात्रता ननश्श्चत 
झालेल्या सवा प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवासन मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरणामाफा त करण्यात आले आहे. 
     सिर प्रकल्पाींतगात वववािग्रस्त झोपड्याींच्या पनुवासनासाठी मा.उच्च 
न्यायालयात िाखल केलेली रर् याधचका क्र.९६७/२०१४ मध्ये िावा िाखल 
केलेल्या १० झोपडीधारकाींच ेपनुवासनाचे िावे खो्े असल्यामळेु सिर याधचका 
मा. उच्च न्यायालयाने फे्ाळली आहे. तरी ही स्थाननक लोकप्रनतननधीची 
मागणी व झोपडी ननषकासनाचा िावा करणाऱ्या झोपडीधारकाींची उपोर्णे, 
मोचे इत्यादिदवारे केलेल्या पनुवासनाच्या मागणीसींबींधी प्राधधकरणाच्या 
स्तरावर सशमती गदठत करुन प्राप्त झालेल्या मादहतीची तपासणी करुन 
घेण्यात आली आहे. सिर सशमतीने आपला अहवाल प्राधधकरणाकड े सािर 
केला असनू त्यामध्ये झोपडी ननषकासनाचा िावा असलेल्या झोपड्या 
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प्रकल्पाने बाधधत आणण ननषकाशसत केल्या नसल्याचे ननषकर्ा नोंिववले आहेत. 
सिर अहवाल मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर 
तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
लोअर परळसह महालक्ष्मी, दादर, परळ, एजल्फन्सटन अशा दषक्षण 

मुांबईिील महत्िाच्या रेल्िे स्थानिाजिळील एिूण सहा पूल 
धोिादायि असल्याबाबि 

  

(५५) *  १२७४३१   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि 
भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी पलू िघुा् नेनींतर केलेल्या पाहणीअींती लोअर परळसह महालक्ष्मी, 
िािर, परळ, एश्ल्फस््न अशा िक्षक्षण मुींबईतील महत्वाच्या रेल्वे 
स्थानकाजवळील रुळाींवरुन जाणारे एकूण सहा पलू धोकािायक असल्याच े
माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वाहतकूीस धोकािायक बनलेला लोअर परळ येथील पलु 
अचानक बींि केल्यामळेु नागररकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोअर परळ येथील रेल्वे स्थानकाजवळील रुळाींवरुन जाणाऱ्या 
धोकािायक पलुाच्या पनुबाांधणीबाबत तसेच मुींबईतील रेल्वे स्थानकाजवळील 
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रुळाींवरुन जाणाऱ् या धोकािायक पलुाींच्या पनुबाांधणीबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींधेरी िघुा् नेनींतर मध्य व पश्श्चम रेल्वे 
प्रशासनामाफा त आय.आय.्ी. (मुींबई) च्या तज्ञाींकडून मुींबईतील रेल्वे पलुाींची 
पाहणी करण्यात आली. 
     सिर अहवालामध्ये डडलाईल पलू (लोअर परेल) धोकािायक असल्याच े
नमिू करण्यात आले आहे. 
(२) आय.आय.्ी. (मुींबई) च्या तज्ञाींना डडलाईल पलू (लोअर परेल) 
धोकािायक असल्याचे प्रमाणीत केल्यामळेु पश्श्चम रेल्वेमाफा त वाहतकू व 
पािचाऱ्याींकरीता सिर पलू बींि केल्यामळेु नागररकाींची गरैसोय होत आहे ही 
वस्तशु्स्थती आहे. 
(३) रेल्वे रुळावरील धोकािायक पलुाींच्या पनुाबाींधणीबाबत करण्यात आलेली 
कायावाही खालीलप्रमाणे आहे:- 
• डडलाईल पलू (लोअर परेल) या पलुाच े बाींधकाम रेल्वे प्रशासनाकडून 
करण्यात येणार आहे. 
     पलुाचे पोहोचमागा बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त बाींधण्यात येणार 
असनू सिर कामाकरीता ताींबत्रक सल्लागाराची ननयकुती करण्यात आली आहे. 
• कनााक पलुाच्या पनुबाांधणीकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त 
कीं त्रा्िाराची ननयकुती करण्यात आली आहे. 
• हँकॉक पलुाच्या पनुबाांधणीचे काम बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त सरुु 
करण्यात आले आहे. 
• गोखले पलुाच्या पािचारी पलुाचे पनुबाांधकाम रेल्वे प्रशासनामाफा त सरुु 
आहे. त्याकरीता लागणारा ननधी महानगरपाशलकेमाफा त रेल्वे प्रशासनास अिा 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िळमनुरी (जज.दहांगोली) येथील पाशलिा िमाचारी ि सेिातनितृ्ि 
िमाचाऱ्याांना गि ५ मदहन्याांपासून िेिन शमळाले नसल्याबाबि 

  

(५६) *  १२९६३९   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमिी 
तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्ि)े :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (श्ज.दहींगोली) येथील पाशलका कमाचारी व सेवाननवतृ्त 
कमाचाऱ्याींना गत ५ मदहन्याींपासनू वेतन शमळाले नसल्यामळेु आधथाकदृष्या 
अडचणीत सापडलेल्या कमाचाऱ्याींनी थकीत वेतनासाठी दिनाींक ११ ऑक्ोबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास पासनू बेमिुत आींिोलन करण्याचा इशारा दिला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कळमनरूी पाशलकेतील कमाचाऱ्याींना वेतन व ननवतृ्त वेतनधारकाींच े
ननवतृ्ती वेतन ननयशमत व वेळेवर शमळण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नगरपररर्ि कमाचारी दि.११.१०.२०१८ पासनू 
दि.२४.१०.२०१८ पयांत थककत वेतन शमळण्याबाबत सींपावर गेले होत,े ही 
वस्तशु्स्थती असल्याबाबत श्जल्हाधधकारी, जालना याींनी अहवाल सािर केला 
आहे. 
(२) सेवाननवतृ्त कमाचाऱ्याींना मागील २ मदहन्याींचे व कायारत कमाचाऱ्याींना 
मागील ३ मदहन्याींचे वेतन अिा करण्यात आले आहे. 
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* कळमनरुी नगरपररर्िेस सन २००९-१० त ेसन २०१८-१९ या कालावधीतील 
ववतरीत सहायक अनिुान आणण कमाचाऱ्याींचे वेतन व सेवाननवतृ्ती वेतनावर 
झालेला एकूण खचा शमळता-जुळता दिसनू येत असल्याबाबत नगरपररर्ि 
प्रशासन सींचालनालयाने अहवाल सािर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

िोल्हापूर शहराि बापट ि म्प येथील पांवप ांग स्टेशनच े 
िाम रखडले असल्याबाबि 

  

(५७) *  १२७५९३   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू शहरात बाप् कॅम्प येथील पींवप ींग स््ेशनचे काम केवळ 
पींपाअभावी थाींबले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,चौकशीनसूार सिरच े
काम तातडीने पणूा करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कोल्हापरू महानगरपाशलकेने कळववल्यानसुार 
कें द् शासनाच्या राषरीय निी सींवधान योजनेंतगात “बाप् कॅम्प येथील पींवप ींग 
स््ेशन” उभारण्याच ेकाम सरुु आहे. 
• सिर पींवप ींग स््ेशन उभारण्याच्या अनरु्ींगाने आवश्यक असलेली स्थापत्य 
कामे पणूा झाली आहेत. 
• पढुील ६ मदहन्यात पींवप ींग मशशनरी बसवनू पींवप ींग स््ेशन कायााश्न्वत 
करण्याचे महानगरपाशलकेच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मेदनिरिाडी (िा,खेड, जज.पुणे) येथील जजल्हा पररषद शाळेिील 
अल्पियीन मुलीांिर झालेला अत्याचार 

  

(५८) *  १३४०७८   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेिनकरवाडी (ता.खेड, श्ज.पणेु) येथील श्जल्हा पररर्ि शाळेतील सहा त े
सात अल्पवयीन मलुीींचे लैंधगक शोर्ण झाल्याचे प्रकरण दिनाींक ४ ऑक्ोबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पवयीन ववदयाधथानीींचे लैंधगक शोर्ण झाल्याच्या घ्नेची 
सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तदनसुार 
िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कफयाािीने दिलले्या तक्रारीवरून वप ींपरी 
धचींचवड पोलीस आयकुतालय  याींचे कायाालयाच ेअखत्यारीतील चाकण पोलीस 
स््ेशन  येथे ग.ु र. नीं.  ९०८/२०१८  भा.िीं.वव. कलम ३५४ सह बाल लैंधगक 
अत्याचार प्रनतबींधक कायिा सन २०१२ चे कलम ८,१०,१२  प्रमाणे (०४) 
आरोपीताींववरूध्ि गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. िाखल गनु््यातील 
आरोपी क्र.१ ला अ्क करण्यात आली असनू सध्या न्यायालयीन कोठडीत 
आहे. आरोपी क्र. ३ व ४ याींना मा. न्यायलयाने अ्कपवूा जामीन मींजूर केला 
आहे. तसेच सिर गनु््यातील आरोपी क्र. २ हा जामीनावर मकुत आहे. 
सदयश्स्थतीत सिर गनु््याचा पोलीस तपास चाल ूआहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

इांददरानगर ि गोविांदनगर (नाशशि) येथे ई-शॉपी ि ऑनलाईन 
फसिणुिीच ेघडलेले प्रिार 

  

(५९) *  १३३२४५   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इींदिरानगर (नाशशक) येथे आधथाक गुींतवणुकीवर बॅंकेपेक्षा अधधक परतावा 
िेण्याचे प्रलोभन िाखवनू ई- शॉपीव्िारे को्यवधी रुपयाींची फसवणुक 
केल्याचा प्रकार माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशाच प्रकारे गोवव ींिनगर (नाशशक) येथील एका व्यकतीला 
दिनाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या समुारास एकसपे्रस ऑ्ोनेशन 
कीं पनीव्िारा ई -मेल करुन त्या कीं पनीत नोकरीच्या आशमर्ाने िरुध्वनीवरुन 
मलुाखत   घेवनू रुपये पावणेतीन को्ीची फसवणुक करण्यात आली,  हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई-शॉपी व ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार राज्यात सवात्र वाढत 
असनू नागररकाींची त्यातून फसवणुक केली जात असल्याच्या घ्ना 
दिवसेंदिवस वाढत असनू या सवा घ्नाींप्रकाराींची सायबर क्राईमव्िारा चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार िोर्ीींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) आधथाक गुींतवणकुीवर बॅंकेपेक्षा 
अधधक परतावा िेण्याचे प्रलोभन िाखवनू कफयाािी व इतर याींची ३६,१५,४१९/- 
रुपयाींची फसवणुक केल्याप्रकरणी इींदिरानगर पोलीस स््ेशन, नाशशक येथ े
ग.ुर.नीं.२२७/२०१८ भा.िीं.वव.कलम ४२०, ४०९, ३४ सह महाराषर ठेवविाराींच्या 
दहतसींबींधाच े सींरक्षण अधधननयम १९९९ च े कलम ३ व ४ प्रमाणे 
दि.२०/०८/२०१८ रोजी ७  आरोपीींववरूध्ि गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू 
सिर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे.    
     नोकरीच्या आशमर्ाने कफयाािी याींची फसवणकु केल्याप्रकरणी सायबर 
पोलीस स््ेशन, नाशशक शहर  येथे   ग.ुर.नीं.२९/२०१७ भा.िीं.वव.कलम ४२०, 
४६८, ४६५, ४७१,  ३४ सह पासपो ा् अधधननयम १९६७ कलम १२(अ) चे (अ) 
(ब) सह मादहती तींत्रज्ञान अधधननयम २००० चे कलम ६६ (क) (ड) प्रमाणे 
गनु्हा नोंि करण्यात आला असनू त्यात २ परिेशी नागररकाींना अ्क 
करण्यात आली आहे. आरोपीींववरूध्ि मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र सािर 
करण्यात आले असनू सिर गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
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     सप् े्ंबर २०१८ पयांत राज्यात सायबर फसवणकूीचे एकूण १४७८ गनु्हे 
िाखल करण्यात आले आहेत. रान्सफॉशमांग महाराषर कायाक्रमाींतगात जानेवारी 
२०१८ मध्ये राज्यातील नागररकाींची ऑनलाईन व्यवहाराींदवारे होणारी 
फसवणूक रोखण्यासाठी महाराषरातील सवा श्जल्हयाींमध्ये शशक्षण क्षते्र व इतर 
क्षेत्रासाठी स्थाननक सायबर लॅबमाफा त जनजागतृी करण्यात आली होती. 
तसेच मींत्रालयीन अधधकारी व प्रसारमाध्यम प्रनतननधीींसाठी सायबर 
जनजागतृी कायाक्रम आयोश्जत करण्यात आला होता. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

ठाणे मध्यििी िारागहृािील दोघा िैद्याांनी अधधिाऱ्याांिर  
प्राणघािि हल्ला िेल्याबाबि 

(६०) *  १२८५७९   श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाणे मध्यवती कारागहृात नशचे्या कॅप्सलु धगळल्याप्रकरणी चौकशी सरुु 
झाल्यानींतर िोघा कैदयाींनी तोडफोड करुन तरुुीं ग अधधकाऱ्याींवरच प्राणघातक 
हल्ला केल्याची घ्ना दिनाींक २५ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले  व त्यानसुार  तरुुीं ग अधधकाऱ्याींवर हल्ला 
करणाऱ्या िोन्ही आरोपीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरणी तरुुीं ग अधधकारी याींच्यावर हल्ला करणा-या िोन्ही 
आरोपीींवर ठाणेनगर पोलीस ठाणे येथे दिनाींक २५.०८.२०१८ रोजी गनु्हा 
रश्जस््र नोंि क्रमाींक आय १४२ नसुार कलम ३५३, ५०४ व ४२७ प्रमाणे गनु्हा 
नोंि करण्यात आला असनू सिर प्रकरणी दिनाींक १५.१०.२०१८ रोजी 
मा.न्यायालयामध्ये िोर्ारोप सािर झाले आहेत. 
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     सिरील प्रकरणाचा न्यायालयीन क्रमाींक आरसीसी २४९१/२०१८ असा 
असनू सिर प्रकरण सदयश्स्थतीत न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गरीमा ररयल इस्टेट िां पनी िसेच मै्ये िां पनी याांनी राज्यािील 
नागरीिाांना दपु्पट रक्िम देण्याच ेआशमष दाखिून िेलेली फसिणूि 

  

(६१) *  १३२०६६   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गरीमा ररयल इस््े् कीं पनी तसेच मतै्रये कीं पनी याींनी राज्यातील 
नागरीकाींना िपु्प् रककम िेण्याचे आशमर् िाखवनू समुारे १५० त े२०० को्ी 
रुपयाींनी फसवणकु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नागरीकाींना गुींतवलेल्या रककमेपकैी एकही पसैा 
परत करण्यात आला नसनू हे पसेै गुींतवणूकिाराींना परत करण्याबाबत व 
कीं पनीववरुध्ि कठोर कारवाई करण्याबाबतची ववनींती लोकप्रनतननधीींनी 
मा.महसलू मींत्री याींच्याकड े दिनाींक १५ ऑक्ोबर, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले व तदनसुार गुींतवणकू केलेले पसेै परत 
शमळण्याबाबत व कीं पनीववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) गरीमा ररयल इस््े् कीं पनीववरोधात फसवणूकीसींिभाात राज्यातील ६ 
पोलीस घ्काींमध्ये ८ गनु्हे िाखल आहेत. यापकैी १ गनु्हयात िोर्ारोपपत्र 
िाखल झाले असनू उवाररत गनु्हे तपासावर आहेत. 
    मतै्रये ग्रपु ऑफ कीं पनीववरोधात फसवणूकसींिभाात राज्यातील २८ पोलीस 
घ्काींमध्ये एकूण ३१ गनु्हे िाखल आहेत. यापकैी ८ गनु्हे न्यायप्रववषठ 
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असनु उवाररत गनु्हे तपासावर आहेत. मतै्रये ग्रपु ऑफ कीं पनीच्या मालकीच्या  
३०८ मालमत्ता महाराषर ठेवीिाराींचे (ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाच े
सींरक्षण अधधननयम, १९९९ अींतगात जप्त करण्यात आल्या असनू उवाररत 
मालमत्ता जप्त करण्याची कायावाही सरुु आहे. सिर प्रकरणी उकत 
कायदयाींतगात स्वतींत्र सक्षम प्राधधकारी (एमपीआयडी) ननयकुत करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे िडगाि बुद्रिु सव्हे क्रमाांि ४३, ४७, ४८ िे ४९ येथील ४० हजार 
हेक्टर पुनिाशसि गािठाणािरील बीडीपी आरक्षण िायम ठेिण्याबाबि 

(६२) *  १३२४४०   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु वडगाव बदु्कु येथील सव्हे क्रमाींक ४३, ४७, ४८ व ४९ मधील समुारे 
४० हेक्र वरील पनुवाशसत गावठाणावरील बीडीपी आरक्षण वगळण्यासाठी 
शासनाने महानगरपाशलकेचा ठराव नामींजूर केला असतानाही पणेु 
महानगरपाशलकेकडून दिनाींक १८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
जादहरात प्रशसद्ध करून   हरकती-सचूना मागववण्यात आल्याचे ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे म,े २०१६ मधील आरक्षण उठववण् याचा ठराव 
मींजुरीकररता पाठवनू शासनाने जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान सिर 
ठराव नामींजूर केला असल्याबाबत महानगरपाशलकेला कळववले असतानाही 
सिर ४० हेक्र जशमनीवरील बीडीपी आरक्षण उठववण्याबाबत 
महानगरपाशलकेच्या वतीने हरकती व सचूना मागववण्यात आल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाची परवानगी नसतानाही पणेु महानगरपाशलकेच्या 
वतीने जमीन मालक व अधधकारी याींनी आधथाक सींगनमताने सिर 
जशमनीवरील आरक्षण उठववल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
त्यानसूार सींबींधधत चौकशीतील िोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
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(४) असल्यास, पणेु वडगाव बदु्कु सव्हे क्रमाींक ४३, ४७, ४८ त े४९ येथील ४० 
हजार हेक्र पनुवाशसत गावठाणावरील बीडीपी आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत 
शासनस्तरावर पणेु महानगरपाशलकेला आिेश िेण्यात येणार आहेत काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े(४) पणेु वडगाव ब.ु येथील स.नीं.४५ व ४६ प.ै 
या शमळकती बीडीपी आरक्षणातनू वगळून ननवासी ववभागात समाववष् 
करण्यासाठी यापवुी पणेु महानगरपाशलकेने दि.१९/०५/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये 
शासनास सािर केलेला महाराषर प्रािेशशक ननयोजन व नगर रचना 
अधधननयम १९६६ चे कलम-३७ अन्वयेचा फेरबिलाचा प्रस्ताव शासनाने 
दि.२६/०२/२०१८ रोजीच्या अधधसचूनेदवारे नामींजूर केलेला आहे.  यानींतर 
याव्यनतररकत याच गावातील स.क्र.४३, ४७, ४८ आणण ४९ या शमळकतीवरील 
बी.डी.पी. आरक्षण रद्द करून सिर शमळकती ननवासी भागात समाववष् करणे 
करीता महापाशलका सभा ठराव क्र.८, दि.२१/४/२०१६ मधील उप सचुना तसेच, 
मखु्य सभा ठराव क्र.९८७ दि.२९/१/२०१८ या अन्वये दिलेल्या मान्यत ेनसुार 
वतामानपत्रात व शासन राजपत्रात हरकती व सचुना मागववणेबाबत जादहर 
प्रक्न पणेु मनपास्तरावर िेण्यात आलेले आहे तथावप सिर प्रस्ताव अदयाप 
शासनास मींजूरीसाठी सािर करण्यात आलेला नाही.  सिर प्रस्ताव शासनास 
आवश्यक वधैाननक कायावाही पणुा करुन महानगरपाशलकेने सािर केल्यानींतर 
त्याबाबत मींजूरी / नामींजूरीबाबतचा ननणाय शासनस्तरावरुन घेण्यात येणार 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
माहीम (मुांबई) येथील भुिर क्र. २५, २५अ मेहेर मांजजल या म्हाडाने 

सांपाददि िेलेल्या इमारिीच्या पुनविािासाबाबि 
  

(६३) *  १३२६०६   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मादहम (मुींबई) येथील भकुर क्र. २५ २५ अ मेहेर मींश्जल व ववश्वकमाा 
भवुन इमारत पनुववाकासासाठी म्हाडाने ताब्यात घेतल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, समुारे तीस वर्ाांचा कालावधी होऊनही पनुववाकास न झाल्याने 
सिर इमारती अत्यींत धोकािायक बनल्या असनू रदहवाशाींना जीव मठुीत 
घेऊन राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर धोकािायक इमारतीींची िरुुस्ती अथवा पनुववाकास 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
मेहेर मींश्जल ही इमारत पनुववाकासासाठी म्हाडाने भसूींपािन करून ताब्यात 
घेतली आहे,  
     ववश्वकमाा भवून या भखूींडावरील िोन इमारतीींपकैी  एका इमारतीच्या 
पनुबाांधणीसाठी भसूींपािनास शासनाने मींजूरी दिली होती. परींत ू सिर 
मालमत्तचे्या ववश्वस्ताींनी त्याींच्यामाफा त इमारतीच्या पनुबाांधणी करण्याचा 
प्रस्ताव सािर केल्यामळेु शासनाने मींजूर केलेला प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. 
तसेच सिर भखूींडावरील िसुरी इमारत सशु्स्थतीत जागेवर उभी आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) सदयश्स्थतीत म्हाडाच्या भसुींपादित मालमत्ताींच्या 
पनुववाकासाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.  या न्यायालयीन प्रकरणी अशा 
भसूींपादित मालमत्तबेाबतच्या पनुववाकासाची भशूमका म्हाडाने मा.उच्च 
न्यायालयात शपथपत्रादवारे सािर केलेली आहे. या सींिभाात मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननणायानसुार म्हाडाकडून पढुील आवश्यक कायावाही करण्यात 
येईल. 

 
----------------- 
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म्हाडा ि झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाने महत्त्िाच्या नस्त्या निी 

मुांबईिील शील प्रोजेक्ट शल. या िां पनीला जिन  
िरण्यािररिा ददल्याबाबि  

  

(६४) *  १२६५३१   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :  सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) म्हाडाने शील प्रोजेक् शल. या कीं पनी बरोबर करार करुन त्या करारातील 
अ्ी व शतीनसुार म्हाडाच्या ५ लाख ३४ हजार ४७६ फाईल्स जतन 
करण्यासाठी दिनाींक १२ डडसेंबर, २०१२ रोजी वा त्यासमुारास या कीं पनीकड े
दिल्या असताना त्या कीं पनीला लागलेल्या आगीत जतन करण्यासाठी 
ठेवलेल्या फाईलपकैी १७९९० फाईल्स जळाल्या व ४७४९ फाईल्स पाण्याने 
शभजल्या या प्रकरणाची चौकशी पणूा होऊन या कीं पनीवर कोणतीच कारवाई 
म्हाडाने केली नाही व या कीं पनीला काळ्या यािीत ्ाकले नसनू चौकशी 
सशमतीने केलेल्या शशफारशीींकड े पणूा िलुाक्ष केले असल्याची बाब दिनाींक ६ 
ऑक्ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीशी केलेल्या करारामध्ये या सवा कागिपत्राींचा ववमा 
कीं पनीने केला होता परींत ु त्यामध्ये म्हाडाला सहभागी करुन घेतले नाही व 
करारातील अ्ी व शतींमध्ये ववम्याचा उल्लेख हेत:ूपरुस्सर कीं पनीने केला 
नाही परींत ु या कागिपत्राींच े नकुसान झाल्याने ४० को्ी रुपयाींपके्षा जास्त 
रकमेचा ववमा सींबींधीत कीं पनीने उतरववल्याने या ववम्याचा आधथाक फायिा 
फकत कीं पनीस होणार आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, शील प्रोजेक् शल. या कीं पनी बरोबर फाईल्स सरुक्षक्षत 
ठेवण्याबाबत करार कधी करण्यात आला, तो म्हाडाच्या कोणत्या 
अधधकाऱ्याींनी केला व या कीं पनी बरोबर केलेल्या करारात कोणकोणत्या अ्ी 
व शतींचा अींतभााव करण्यात आला होता व त्या अ्ी व शतींचे पालन 
कीं पनीकडून करण्यात आले आहे काय तसेच कीं पनीला लागलेल्या आगीत 
कोणकोणत्या फाईल्स जळाल्या आहेत, 
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(४) असल्यास, पोलीसाींनी केलेल्या पींचनाम्यामध्ये सिर आग ही घातपात 
असल्याचा सींशय व्यकत करण्यात आला असनू सिर आग शॉ ा्सकका ्ने 
लागली नसल्याचा महत्त्वपणूा अहवाल अग्नीशमन िलाने दिला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, भस्मसात झालेल्या फाईल्सची पनुननाशमती करण्याकरीता 
कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) असल्यास, म्हाडातील जबाबिार अधधकाऱ्याींबाबत ननमााण झालेला सींशय 
व कीं पनी ववरोधात गनु्हा िाखल करण्यास हेततू: ववलींब करणाऱ्या म्हाडातील 
सींबींधीत अधधकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा :  (१) हे खरे नाही. 
     म्हाडा प्राधधकरणाने दि.१९.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये शील प्रोजेक् 
शल.कीं पनीस आगीत जळालेल्या व शभजलेल्या सींधचकाींची सॉफ््कॉपीसह ियु्यम 
प्रत ववभागाच्या सींबींधधत कमाचारी/अधधकारी याींच्या प्रमाणीकरणासह 
कीं पनीच्या खचााने िेण्याबाबत कळववले आहे. तसेच, शील कीं पनीची िेयके 
यापढेु अिा करु नये अशा सचुनाही ववभागीय मींडळाींना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. त्याचप्रमाणे प्राधधकरणाच्या दि.०७.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये वररषठ 
पोलीस ननरीक्षक,रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे,नवी मुींबई याींना तक्रार 
(FIR) नोंिववण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे. 
(२) म्हाडाच्या अहवालानसुार यासींिभाात म्हाडाकड ेमादहती उपलब्ध नाही. 
(३) म्हाडा व शील प्रोजेक् शल.कीं पनीमध्ये दि.२०.१०.२०१२ रोजी श्री.दिलीप 
हळिे, सधचव/प्राधधकरण याींच्या स्वाक्षरीने करारनामा करण्यात आलेला आहे. 
सिर करारनाम्यानसुार म्हाडाकडील सींधचका स्वरुपातील व सॉफ्् कॉपीमध्ये 
असलेला अशभलेख जतन करण्याची जबाबिारी शशल कीं पनीची आहे. 
    तथावप, महापे येथील शशल कीं पनीकड े म्हाडाच्या ववववध मींडळाींच्या 
एकूण ५,३४,४७९ एवढ्या नस्त्या ठेवण्यात आल्या  होत्या. त्यापकैी एकूण 
१७९९० एवढ्या नस्त्या सिरहू आगीमध्ये नष् झाल्या असनू ४७४९  एवढ्या 
नस्त्या पाण्याने शभजल्या आहेत. 
(४) होय. 
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(५) म्हाडा प्राधधकरणाने दि.१९.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये शील प्रोजके् 
शल.कीं पनीस, आगीत जळालेल्या व शभजलले्या सींधचकाींची सॉफ््कॉपीसह 
ियु्यम प्रत ववभागाच्या सींबींधधत कमाचारी/अधधकारी याींच्या प्रमाणीकरणासह 
कीं पनीच्या खचााने िेण्याबाबत कळववले आहे. 
(६) व (७) म्हाडा प्राधधकरणाच्या दि.०७.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये FIR िाखल 
करण्याबाबत कळववण्यात आलेले आहे. 

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

मौजे िाांजूर एल बी एस मागा येथील न.भू.क्र २८३, २८३/१  या 
भूखांडािर बाांधिाम िरिाना मे.िल्पिरू गाडान  

वििासिाांनी िेलेली अतनयशमििा 
  

(६५) *  १३३५७०   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे काींजूर एल बी एस मागा येथील न.भ.ूक्र २८३, २८३ /१ ्या 
भखूींडावर बाींधकाम करताना मे.कल्पतरू गाडान ्या ववकासकाींनी 
महानगरपाशलकेनसुार नागररक सवुवधा भखूींड (आरक्षक्षत) मखु्य रस्त्यास 
पोहोच रास्ता जोडणे बींधनकारक असताना या ऐवजी मुींबई महानगरपाशलकेच े
प्रमखु अशभयींता व कायाकारी अशभयींता (ववकास ननयोजन) उपनगरे ्याींनी 
सिर भखूींड पवूा दिशसे मखु्य रस्ता नसलेल्या दठकाणी पोहोच रस्ता 
परवानगी िेण्याचे प्रस्ताववत करणे व ववकासकाने ्या भखूींडावरील 
नसैधगाकररत्या वाहत असलेल्या मोठ्या नाल्याचे स्रोत कृबत्रमररत्या 
वळववल्याबाबत तक्रारी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े
दिनाींक २२ जून, २०१८ व तत्पवूी मुींबई महानगरपाशलकेचे कायाकारी अशभयींता 
(ववकास ननयोजन) पवूा उपनगरी कायाकारी अशभयींता (प ज वा) मुींबई 
महानगरपाशलका घा्कोपर (पवूा) याींच्याकड ेदिनाींक ३१ माचा, २०१६ व सायींक 
एस ववभाग महानगरपाशलका याींच्याकड े ०१ एवप्रल, २०१६ आयकुत 
महानगरपाशलका याींचेकड ेदिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास  
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने व मुींबई महानगरपाशलकेच े
आयकुत व महानगरपाशलकेच्या अधधकाऱ्याींनी मे. कल्पतरू गाडान याींच्यावर 
आणण ननयमाबा्य परवानगी िेणाऱ्या महानगरपाशलकेच्या अधधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा स्वरुपाचे स्थाननक लोकप्रनतननधीींची ननवेिने 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्त झाली आहेत. 
     मौजे काींजूर येथील ७०४ चौ.मी. क्षते्रफळाचा सवुवधा भखूींड ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली १९९१ मधील तरतिूी अन्वये औदयोधगक जागेचे ननवासी 
वाणणज्यीक (आय ्ू आर) असा बिल करताना बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस 
प्राप्त झाला असनू तो महानगरपाशलकेच्या प्रस्ताववत १८.३० मी. ववकास 
ननयोजन रस्त्यालगत आहे. 
     १८.३० मी. चा ववकासननयोजन रस्ता ववकाशसत होईपयांत लाल बहाद्दुर 
शास्त्री मागाापासनू सवुवधा भखूींडापयांत जाण्याकरीता ववकासकाच्या जागेमधील 
६ मी. लाींबीचा तात्परुता हककाचा पोहोचरस्ता (Temporary right of way) 
उपलब्ध रादहल या अ्ीसापेक्ष औदयोधगक त े वाणणज्यीक अशा बिलास 
महानगरपाशलकेमाफा त परवानगी प्रिान करण्यात आली आहे. 
(२) नाल्याच्या भौगोलीक व पाणलो् क्षेत्राचा अ्यास करुन 
महानगरपाशलकेच्या पज्यान्य जलवादहन्या ववभागाने दिलेल्या अशभप्रायानसुार 
सिर दठकाणी अश्स्तत्वात असलेला नाला २.० मी. रुीं ि करुन भखूींडाच्या 
सीमेलगत वळववण्यात आललेा आहे. 
     पावसाळी पाण्याचा ननचरा जलिगतीने होण्यासाठी वळणाच्या दठकाणी 
सिर नाल्याची रुीं िी ३.० मी. ठेवण्यात आली आहे. 
     महानगरपाशलकेच्या पजान्य जलवादहनी ववभागाने दिलेल्या 
अशभप्रायामध्ये कोणतीही अननयशमतता नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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'प न िाडा क्लब शलशमटेड' िां पनीि नागपूर शहरािील सुमारे दीड लाख 

गुांििणूिदाराांच ेअडिलेले पैसे परि शमळण्याबाबि 
  

(६६) *  १३३७२८   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेशभरात हजारो को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार करणाऱ् या ‘पॅन काडा कलब 
शलशम्ेड’ कीं पनीत नागपरू शहरातील समुारे िीड लाख गुींतवणकूिाराींचे पसेै 
अडकलेले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक दिवसाींपासनू गनु्हे शाखा या प्रकरणाचा तपास करीत 
असनू याबाबत पोशलसाींनी ककती जणाींना अ्क केली आहे, 
(३) असल्यास, अ्क करण्यात आलेल्या िोर्ीींवर पढेु कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) तसेच गुींतवणकूिाराींचे पसेै परत शमळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नागपरू शहरात ९ तक्रारिाराींनी त्याींची 
रु. ८,९५,९९०/- इतकया रकमेची आधथाक फसवणकू झाल्याच्या तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने गणेश पेठ पेालीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३०६/२०१८, भा.ि.वव. कलम 
४०६, ४०९, ४२०, ३४ अन्वये िाखल असनू आधथाक गनु्हे शाखा, नागपरू शहर 
माफा त तपास सरुु आहे. 
     याव्यनतररकत, मे. पॅनकाडा कलब शलशम्ेड कीं पनीववरोधात राज्यातील ५ 
पोलीस घ्काींमध्ये गनु्हे िाखल असनू सिर गनु्हे तपासाधधन आहेत. 
(४) मे. पॅनकाडा कलब शलशम्ेड कीं पनीच्या ९१ स्थावर मालमत्ता सेबीने जप्त 
केल्या असनू, सिर मालमत्ताींची शललाव प्रकक्रया सेबीमाफा त सरुु आहे. सेबीने 
आजपावेतो, १५ मालमत्ता व ४ मो्ारवाहने याींची ववक्री केली असनू त्यापो्ी 
रु. ११५ को्ी जमा झाले आहेत. 
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     सिर गनु््यातील आरोपीींच्या ६२ मालमत्ता महाराषर ठेवीिाराींच्या 
(ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाींचे सींरक्षण अधधननयम, १९९९ अींतगात 
सींरक्षक्षत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भाांडूप (प.), मुांबई एलबीएस रोड गाांधीनगर िे सोनापूर येथील 
रस्त्यालगि असलेले फूटपाथ ि त्याखालील असलेले  

नाले बाांधण्याच्या िामाबाबि 
 (६७) *  १२६५७६   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाींडूप (प.), मुींबई एलबीएस रोड गाींधीनगर त े सोनापरू येथील 
रस्त्यालगत असलेले फू्पाथ व त्याखालील असलेले नाले बाींधण्याचे 
साधारणपणे ३०० को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून 
मे.ए.पी.आय.बब्कॉन (जे.व्ही.) या कीं पनीला िेण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीने सिरील फू्पाथचे काम अत्यींत ननकृष् िजााच े
केले असनू त ेअपणूाावस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननकृष् बाींधकामामळेु पररसरातील ववदयाथ्याांच्या व 
नागररकाींच्या श्जववताला धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरील ननकृष् बाींधकामाची शासनाने पाहणी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व तदनसुार सींबींधधत कीं पनीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भाींडूप (प) येथील एल.बी.एस. रोडचे ववक्रोळी 
स््ेशनरोड जींकशन त े सोनापरू जींकशन पयांतच्या कामाींतगात रस्त्यालगतच े
नाल,े फु्पाथ, तु् लेल्या काँकक्र् पॅनलची पनुबाांधणी याचा समावेश असणारे 
रु. ११३ को्ी रककमेचे कीं त्रा् मे. ए.पी.आय.बब्कॉन (जे.व्ही.) या कीं पनीला 
िेण्यात आलेले आहे. 
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(२), (३) व (४) ६.४० कक.मी. लाींबीच्या सिर रस्त्याच्या कामाचा कालावधी 
२१ मदहन्याींचा (मान्सनू वगळून) आहे. सिर काम दिनाींक २०.०४.२०१७ रोजी 
सरुु करण्यात आले असनू दिनाींक २०.०१.२०२० पयांत पणूा होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 
     सिर कामाकरीता वापरण्यात येणारी साधनसामगु्री महानगरपाशलकेच्या 
प्रयोगशाळेत तपासणीकरीता पाठववण्यात येत.े सिर काम हे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या अशभयींत्याींच्या िेखरेखखेाली करण्यात येत असनू 
पावसाळ्यापवूी अधाव् श्स्थतीत असलेले काम सरुक्षक्षत श्स्थतीत आणल े
आहेत. तसेच सिर काम मानकाप्रमाणे असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
     रस्त,े ग्ार व फु्पाथच्या कामावेळी सींपणूा भाग बॅररकेड्सने बींि 
करण्यात येतात. तसेच सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने सरुक्षा फलक बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त लावण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांधेरी (पूिा) येथील महािाली दशान एस.आर.ए. योजनेिील पा्िा 

तनजश्चि िरण्यािरीिा होि असलेल्या विलांबाबाबि 
  

(६८) *  १३३३०६   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अींधेरी (पवूा) येथील मौजे-गुींिवली न. भ.ूमा. क्र.  ७८ व ७९ या खाजगी 
जशमनीवरील महाकाली िशान एस. आर.ए.सह. गहृ.  सींस्थेस  तत्कालीन  
अप्पर श्जल्हाधधकारी (अनत./ननषका.) याींनी दिनाींक ५ फेब्रवुारी, २००४ रोजी 
१९८० झोपड्पट्टीधारकाींचे परर.-२ ननगाशमत केले आहे , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर परर.-२ मधील १११ पात्र झोपड्पट्टीधारकाींववरुद्ध तक्रार 
प्राप्त झाल्यानींतर ननव्वळ प्रनतज्ञापत्राच्या आधारे सक्षम अधधकाऱ्याने चुकीची 
पात्रता ननश्श्चत केली आहे असा ठपका ठेऊन उपश्जल्हाधधकारी 
(अनत./ननषका.) अींधेरी-२ याींनी दिनाींक १५ माचा, २०१८ रोजी पात्र 
झोपड्पट्टीधारकाींना अपात्र केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्याींनी दिलेल्या आिेशामध्ये अपात्र ठरलेल्या 
झोपड्पट्टीधारकाींना शासन ननणाय क्र. झोपधुो-१००१/प्र.क्र. १२५/१४/झोपस ु -१, 
दिनाींक १६ मे, २०१५ मधील तरतिुीनसुार पात्रता ननश्श्चत करण्यासाठी 
आवश्यक कागिपत्राींसह ववदहत नमनु्यात अजा िाखल करण्याची मभुा दिली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १११ झोपड्पट्टीधारकाींनी ववदहत नमनु्यात माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान अजा िाखल केले असनू ववकासक व उपश्जल्हाधधकारी 
(अनत./ननषका.) अींधेरी-२  याींच्या वािामध्ये सिर १११ लोकाींच्या अजाावर 
सनुावणी करून पात्रता ननश्श्चत करण्याकरीता उपश्जल्हाधधकारी(अनत./ननषका.) 
दिरींगाई करीत आहेत,  हे ही खरे  आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर १११ लोकाींच्या अजाावर त्वररत ननणाय घेऊन ववदहत 
मिुतीमध्ये पात्रता ननश्श्चत करण्याकरीता शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाने दि.२७.०९.२०११ च्या पत्रान्वये दिलेल्या ननिेशानसुार, अपर 
श्जल्हाधधकारी (अनत./ननषका.) पश्श्चम उपनगरे याींच्या दि.१५.०७.२०१७ च्या 
आिेशान्वये प्रकरणातील १११ झोपडीधारकाींपकैी ननव्वळ प्रनतज्ञापत्राच्या 
आधारे पात्र ठरलेल्या १०८ झोपडीधारकाींची पात्रता उपश्जल्हाधधकारी 
(अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राधधकारी अींधेरी-२ याींच्या दि.१५.०३.२०१८ च्या 
आिेशान्वये रद्द करण्यात आली आहे. 
(३) होय. सक्षम प्राधधकाऱ्याींनी अशी मभुा दिली असल्याबाबत सींबींधधत सक्षम 
प्राधधकाऱ्याींचा अहवाल आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     त्या अनरु्ींगाने दि.१५.०३.२०१८ च्या आिेशानसुार अपात्र ठरलेल्या 
एकूण १०८ झोपडीधारकाींपकैी (दि.१३.०४.२०१८ रोजी २३ झोपडीधारक, 
दि.०६.०६.२०१८ रोजी १८ झोपडीधारक, दि.२१.०७.२०१८ रोजी १५ 
झोपडीधारक, दि.२७.०७.२०१८ रोजी ५ झोपडीधारक व दि.०३.११.२०१८ रोजी ९ 
झोपडीधारक असे) एकूण ७० झोपडीधारकाींनी नमनु्यात अजा सािर केले 
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असनू अजाासोबत सािर केलेल्या परुाव्याचे कागिपत्र सींबींधधत ववभागाकड े
पडताळणीसाठी पाठववण्यात आल े असल्याचा सींबींधधत उप  श्जल्हाधधकारी 
(अनत/ननषका) याींचा अहवाल आहे. 
(५) सिर झोपडीधारकाींची पात्रता पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
प्राधान्याने ननश्श्चत करण्यात येईल, असा सक्षम प्राधधकारी याींचा अहवाल 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुमसर (जज.भांडारा) येथील आशशष चौरे प्रिरणाची  
तनष्ट्पक्ष चौिशी िरण्याबाबि 

  

(६९) *  १३३३६९   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तमुसर (श्ज.भींडारा) येथील आशशर् चौरे प्रकरणाची सत्यता पडताळणी 
करून, ननषपक्ष चौकशी होऊन सिर प्रकरणात दिशाभलु करणा-याींवर कारवाई 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रतीननधीनी दिनाींक ३० जुन, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तदनसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरणात गरैअजािार स्थाननक ववधानसभा सिस्य व इतर िोन 
अशा नतघाींववरुध्ि दिनाींक १/७/२०१८ रोजी एन.सी.क्र.२५६/१८ कलम ३२३, ५०४ 
भा.िीं.वव. नोंि करण्यात आली आहे व अजािारास को्ाातनू िाि मागण्याची 
समज िेण्यात आली आहे. सिर प्रकरणात घ्नास्थळी हजर असलेले 
साक्षीिार व इतर साक्षीिार तपासण्यात आले आहेत. गरैअजािाराींववरुध्ि 
कोणताही परुावा अदयाप शमळून आलेला नाही.  अजािाराचा पतुण्या आशशर् 
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चवरे याचे रकत नमनुा, घ्नेदिवशी वापरलेले कपड े न्यायवजै्ञाननक 
प्रयोगशाळा, नागपरू येथे तपासणीकररता पाठववण्यात आले असनू 
अदयापपयांत सी.एस.ररपो ा् अप्राप्त आहे. सिर प्रकरणाबाबत  तपास सरुू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धगरणी िामगाराांना ३०० चौरस फुटाऐिजी ४०५ चौरस  
फुटाच ेघर देण्याबाबि 

  

(७०) *  १२९९९६   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणी कामगाराींसाठी बाींधण्यात येणाऱ्या घराींसाठी ववकासकाींना शासनाने 
मोफत फीं जीबल च्ईक्षते्रफळ उपलब्ध करून िेण्याचा ननणाय घेतल्यानींतर 
धगरणी कामगाराींना ३०० चौरस फू्ाऐवजी ४०५ चौरस फु्ाींच ेघर िेण्याबाबत 
मा. मखु्यमींत्रयाींनी घोर्णा केली व शासकीय आिेशाचा मसिुाही हरकती व 
सचूनासाठी जारी करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अदयापपयांत या प्रकरणी अींनतम आिेश काढण्यात आललेा 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ४०५ चौरस फू्ाचे घर धगरणी कामगाराींना िेण्याबाबत आिेश 
काढण्यात होत असलेल्या ववलींबामळेु अस्वस्थ झालेल्या धगरणी कामगार 
सींघर्ा कृती सशमतीने पनु्हा आींिोलनाचा इशारा दिला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, धगरणी कामगाराींना ४०५ चौरस फू्ाचे घर शमळण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े (५) शासन नगर ववकास ववभागाकडील दि.८ 
मे, २०१८ रोजीचे अधधसचूनेदवारे बहृन्मुींबई ववकास योजना-२०३४,  ववकास 
ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ ला सारभतू स्वरुपाचे फेरबिल वगळून 
शासनाने मींजूरी दिली असनू सिर मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
दि.१/०९/२०१८ पासनू अींमलात आली आहे. तसेच शासनाकडील 
दि.२१/०९/२०१८ रोजीचे अधधसचूनेन्वये ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०३४ मधील सारभतू स्वरुपाचे फेरबिलास मींजूरी िेण्यात आली 
असनू त ेदि. १३/११/२०१८ पासनू अींमलात आलेले आहेत. 
     त्यानसुार मींजूर ववकास ननयींत्रण  व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ च े
ववननयम ३५ मध्ये कापड धगरण्याींच्या जशमनीचे ववकास/पनुववाकासाची तरतिु 
असनू अशा ववकास ककीं वा पनुववाकास योजनेत धगरण्याींच्या जशमनीवरील 
चाळी/इमारतीींच्या ननवासी ककीं वा ननवासी तथा वाणणज्य चाळीींच्या 
भोगव्ाधारकाींना प्रत्येकी ४०५ चौ.फू् कापे् क्षते्राची (Carpet) पनुवासन 
सिननका अनजु्ञेय असेल अशी तरतिु अींतभूात करण्यात आली आहे. 

----------------- 
िरळी (मुांबई) येथील मायानगर-अचानिनगर 

झोपडपट्टी पुनिासन योजनेबाबि 
  

(७१) *  १२६६१४   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अ ड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय 
गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी, मुींबई येथील मायानगर–अचानकनगर या वसाहतीचे झोपडपट्टी 
पनुवासन योजनेंतगात पनुवासनाचे काम हाती घेतलेल्या ‘हब ्ाऊन शलशम्ेड’ 
चे मालक श्री.ववमल शहा या ववकासकाने गत २२ वर्ाांत या प्रकल्पाींतगात 
केवळ ३ इमारती उभारल्या असनू त्यात समुारे २०३ स्थाननक रदहवाश्याींना 
घरे दिली असनू अजूनही शकेडो रदहवाशी त्याींच्या हककाच्या घराींपासनू वींधचत 
असल्याने आणण या रदहवाश्याींचे घरभाड े िेखील या ववकासकाने थकववल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ववकासकावर आणण कलम १३(२) अन्वये ववकासकावर 
कारवाई करण्यास ववलींब करणाऱ्या झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाच्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १९ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या समुारास लेखी 
ननवेिनादवारे मा. मखु्यमींत्री, गहृननमााण मींत्री, राज्यमींत्री गहृननमााण याींचेकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण या प्रकरणातील िोर्ी ववकासकावर 
व त्यास पाठीशी घालणाऱ्या झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाच्या सींबधधत 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) अींशत: खरे आहे.  
     घरभाड े थकीत असलेल्या पकैी ३४ सभासिाींना भाड्याचे धनािेश 
दि.५.११.२०१८ रोजी स्वीकारले असल्याचा झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाचा 
अहवाल आहे. 
प्रश्नाींककत झोपडपट्टी पनुवासन योजनेच्या ववकासकाने एकूण ३ पनुवासन 
इमारती बाींधल्या असनू एकूण २०९ झोपडीधारकाींना पनुवासन सिननका वा्प 
झालेल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मायानगर अचानकनगर सहकारी गहृननमााण सींस्थेच्या योजनेची प्रगती 
होत नसल्यामळेु झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाकडून दि.०८.१२.२०१६ रोजी 
योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी प्रिीघा ववलींब झाला असल्याने महाराषर 
झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ुनन.व प.ु) अधधननयम, १९७१ च्या कलम १३(२) अन्वये 
ववकासकाला नो्ीस िेण्यात आलेली होती.   सिर झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनेबाबत मखु्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण याींनी 
दि.७.२.२०१८ रोजी पाररत केलेल्या आिेशाची 
     अींमलबजावणी झाली नसल्याची झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाकड े
तक्रार प्राप्त झाली होती. तदनींतर दि. २४.१०.२०१८ रोजी झोपडपट्टी पनुवासन 
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प्राधधकरणामध्ये झालेल्या सनुावणीमध्ये, उवारीत पनुवासन इमारतीचे काम 
तात्काळ सरुु करण्याचे व ववकासकाने त्रमैाशसक प्रगती अहवाल सािर 
करण्याचे झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने आिेश पाररत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने नेमलेल्या एिछ्ी सशमिीने पोलीस पाटलाांच्या 
मानधनामध्ये िुटपुांजी िाढ िेल्याबाबि 

  

(७२) *  १३११७४   श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींचे अनिुान वाढववण्याकररता राज्य शासनाने 
एकछत्री सशमती नेमली असनू सशमतीने पोलीस पा्लाींच्या मानधनामध्ये 
तु् पुींजी वाढ केल्याने याबाबत एकछत्री सशमतीच्या अहवालातील 
अन्यायकारक शशफारशी रद्द करून पोलीस पा्लाींचे मानधनात समाधानकारक 
वाढ करण्याबाबत तातडीने ननणाय घेण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणायाचे स्वरूप काय आहे व तदनसुार शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) पोलीस पा्ीलाींचे मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन असनू याबाबत अदयाप ननणाय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

 
----------------- 
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पुणे येथील गाने्स िे व्हेस्िोन शल. १९७/३, विमान नगर, नगररोड 
या प्रिल्पाि अनधधिृि बाांधिाम सुरू असल्याबाबि 

  

(७३) *  १३४११५   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील गाने्स व े व्हेस्कोन शल. १९७/३, ववमाननगर, नगररोड या 
बाींधकाम प्रकल्पात अनधधकृत बाींधकाम सरुू असल्याच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकल्पधारकाने महानगरपाशलकेने आरक्षक्षत केलेल्या 
जागेवरही अनधधकृत बाींधकाम सरुू केले असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलका प्रशासनाच्या वतीने या प्रकल्पास नो्ीस 
ननगाशमत केली असनू अदयापही बाींधकाम सरुू असनू सिननकाींची ववक्री 
करण्यात येत असल्याचेही ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीअींती कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पणेु येथील गाने्स वे व्हेस्कोन शल. स.नीं.१९७/३ 
ववमाननगर नगर रोड या बाींधकाम प्रकल्पात कोणतहेी अनधधकृत बाींधकाम 
सरुु असल्याचे ननिशानास आले नाही, असे पणेु महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे. 
(२) • सव्हे नीं. १९७/३ या शमळकतीमध्ये ववकास आराखड्यानसुार कोणतहेी 
आरक्षण नाही त्यामळेु आरक्षक्षत जागेवर अनधधकृत बाींधकाम करण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 
• तसेच या शमळकतीतील मान्य लआेऊ् मधील ॲमीनन्ी स्पेसच्या 
जागेमध्ये सन १९८७ च्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनसुार व्यापारी 
इमारतीचे नकाश ेमींजूर असनू त्याप्रमाणे मान्य नकाशानसुार सींपणूा इमारतीच े
बाींधकाम पणूा झालेले असनू झालेल्या बाींधकामानसुार सिर इमारतीस भाग 
भोगव्ापत्र िेण्यात आलेले आहे.   
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(३) १९७/३ मधील ॲमीनन्ी स्पेसच्या जागेवरील शमळकतीतील गाळेधारकाींना 
जुल,ै २०१७ मध्ये गाळ्याींच्या वापराबाबत पणेु महानगरपाशलकेकडून नो्ीस 
िेण्यात आली असनू नो्ीसीच्या अनरु्ींगाने गाळेधारकाींनी सािर केलेल्या 
खुलाशाबाबत तपासणी सरुू आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जजल् याि घरफोडी ि चोरीांच्या घटनाांमध्ये  
िाढ होि असल्याबाबि 

  

(७४) *  १२८३९८   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिरुा तालकुयातील (श्ज.बलुढाणा) ्ाकरखेड व शेंबा येथ े अज्ञात 
चोर्याींनी एकाच रात्री ८/१० दठकाणी घरफोडी करुन सोन्याचाींिीच्या 
िाधगन्याींसह लाखो रुपयाींचा ऐवज चोरी केल्याची घ्ना दिनाींक ८ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलुढाणा श्जल््यात वाढत्या चो-याींच्या घ्नाींमळेु 
नागररकाींमध्ये शभतीचे वातावरण ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या गनु््याींचा तपास करुन चोर्याींचा बींिोबस्त 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरणी कफयाािी याींचे तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीींववरोधात पोलीस 
स््ेशन, बोराखेडी येथ े अप.क्र. २६१/१८ भािींवव कलम ४५४,४५७,३८० प्रमाणे 
गनु्हा नोंि करण्यात आला असनू गनु्हा तपासावर आहे. 
(२) बलुढाणा श्जल्हयात सन २०१८ ऑक्ोबर पावतेो घरफोडी व चोरीचे 
गनु्हयाींची मागील वर्ााचे समकाळाशी तलुना करता अनकु्रमे घरफोडी-३२ व 
चोरी-५६ गनु्हयाींमध्ये अींशत: वाढ झालेली आहे. 
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     सन २०१८ माहे ऑक्ोबर पावेतो चोरी व घरफोडीचे गनु्हयाींचा तपशील 
पढुीलप्रमाणे आहे.  

हेड िाखल उघड 
चोरी १८९ ३९ 
घरफोडी ६४४ २७७ 

     बलुढाणा श्जल्हयात नागररकामध्ये शभतीचे वातावरण ननमााण झालेले 
नाही. 
(३) चोरी आणण घरफोडीचे गनु्हे उघडकीस आणून त्यास प्रनतबींध करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आली आहे 
   अ) डॉग स्कॉडला पाचारण करून आरोपीींचा शोध घणे्यात आला. 
   ब) पोलीस रेकॉडावरील गनु्हेगाराींकडून माहीती घेण्यात आली. 
   क) सराफा व्यापारी असोशसएशन, बलुढाणा याींच्याशी पत्र व्यवहार 
करण्यात आला. 
   ड) घ्नास्थळाचा डम डा्ा काढण्यात आला तसेच ग्राम शलेापरू येथील 
ग्रामपींचायत बाहेरील सी.सी.्ी.व्ही. फु्ेज मध्ये आरोपी आल्याचे दिसनू 
आल्याने सिर फु्ेज हस्तगत करण्यात आलेले आहे. 
   इ) आरोपीींचा व मदु्देमालाचा कसोशीने शोध घेण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
म्हाडाच्या सांक्रमण शशब्रबरािील घराांच ेभाड ेवििासिाने थिविल्याबाबि 
  

(७५) *  १२८७८९   श्री.राज परुोदहि (िुलाबा) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या सींक्रमण शशबबरातील १५०० घरे ववकासकाींनी घेवनू त्याींच े११८ 
को्ी रुपयाींचे भाड ेथकववल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर वसलुीसाठी अधधका-याींनी ववकासकाींवर कारवाई 
करण्यासाठी मखु्य अधधकाऱ् याींकड े पाठववण्यात आलेला प्रस्ताव फे्ाळल्याने 
ववकासकाींना म्हाडाकडून अभय शमळाले असल्याची बाब दिनाींक ४ मे, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रस्ताव फे्ाळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ववकासकामाफा त भाड े अिा करण्याबाबत दिरींगाई व अननयशमतता 
दिसनू आल्याने थकीत रकमेचा भरणा करणेबाबत तसेच थकीत रकमेचा 
भरणा न केल्यास म्हाड अधधननयम १९७६ चे कलम ९५ अ (३) नसुार 
सकतीची ननषकासन कारवाई करून सींक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील, 
अशा आशयाच्या नो्ीस ववकासकास िेण्यात आल्या आहेत. 
     सिर नो्ीसला प्रनतसाि न िेणाऱ्या ववकासकाींववरूध्ि थककत भाड े
वसलुीची कारवाई सरुू केल्यानींतर व ववकासक याींना काम थाींबवा नो्ीस 
(Stop Work Notice) िेण्यात आल्या असनू माहे एवप्रल २०१६ त े
ऑक्ोंबर, २०१८ या कालावधीतील रु. ४४१.९२ को्ी या थकबाकीपकैी 
आजशमतीस एकूण रू.८३.६० को्ी इतकी रककम ववकासकाींकडून वसलू 
करण्यात आली असनू उवाररत रु. ३५९.१५ को्ी इतकी रककम 
ववकासकाींकडून वसलू करण्याबाबतची कायावाही म्हाडामाफा त करण्यात येत 
आहे.      
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील नगरपाशलिेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(७६) *  १३३४०८   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िापोली (श्ज.रत्नाधगरी) तालकुयातील नगरपाशलकेत माहे मे, २०१७ त ेम,े 
२०१८ या कालावधीत समुारे २० लाख ८८ हजार ७०७ रुपयाींचा गरैव्यवहार 
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झाल् याचा आरोप ववरोधी पक्षाच्या नेत्याींकडून करण्यात आल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नगरपाशलकेकड े ववववध ववभाींगाकरीता कमाचाऱ्याींची 
आवश्यकता असल्याच्या मागणीनसुार तत्कालीन मखु्याधधकारी याींनी सींबींधधत 
कमाचाऱ्याींची श्जजाऊ कृर्ी ववकास सहकारी सींस्थेकडून सेवा घेऊन 
नगरपाशलकेमधील कामकाज केले परींत ुया कमाचाऱ्याींच्या मानधनापो्ी अिा 
केलेल्या उकत रककमेकरीता ननवविा प्रकक्रया राबववणे आवश्यक होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू ननवविा प्रकक्रयाच राबववली गेली नसल्याने नगरपररर्ि 
अधधननयम १९६५ च्या कलम ९३ चे उल्लींघन झाले असनू शासनाने या 
प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत गरैव्यवहाराची उच्चस्तरीय सशमतीकडून चौकशी 
करण्याची मागणी नगरपाशलकेच्या सभेत करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार उकत गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याकरीता शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाची तक्रार दिनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१८ 
रेाजीच्या सवासाधारण ववशरे् सभेत ववरोधी पक्षनेता, िापोली नगरपींचायत 
याींनी केल्याचे नगरपींचायतीने कळववले आहे. 
(२) िापोली नगरपींचायतीच्या अहवालानसुार नगरपींचायतीने माहे मे, २०१७ त े
माहे मे, २०१८ या कालावधीत तातडीची बाब म्हणून अत्यावश्यक सेवेसाठी 
३४ कमाचाऱ्याींची सेवा तात्परुत्या स्वरुपात घेतली, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
• सिर कमाचाऱ्याींचे वतेन, ननवविा प्रशसध्ि होऊन नवीन कमाचारी 
आस्थापनेवर येईपयांत प्रचशलत िराने अिा करण्यासींबींधी मींजूर ठरावानसुार 
अिा केले असल्याचे नगरपींचायतीने कळववले आहे. 
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• नगरपींचायतीच्या ठरावानसुार याबाबत िोन वेळा ननवविा मागववण्यात 
आल्या. परींत,ु सिर ननवविाींना प्रनतसाि शमळाला नाही. त्यामळेु पढुील ननवविा 
प्रक्रीया राबववण्यात आली नाही, असे नगरपींचायतीच्या अहवालात नमिू 
आहे.  
(३), (४) व (५) नगरपींचायतीच्या दिनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या 
सवासाधारण ववशरे् सभेत सिर प्रकरणाची उच्चस्तरीय सशमतीकडून चौकशी 
करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली, हे खरे आहे. 
• सिरहू प्रकरणी प्रचशलत अधधननयमातील तरतिुीनसुार तपासणी करुन 
वस्तशु्स्थतीिशाक अहवाल सत्वर सािर करण्याच्या सचूना श्जल्हाधधकारी, 
रत्नाधगरी याींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईि क्षयरोगाच्या प्रमाणाि १० टक्क्याांनी िाढ झाल्याबाबि 
  

(७७) *  १३१३३९   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अ ड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी 
तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात क्षयरोग ननमुालनासाठी ववववध उपाययोजना केल्या जात असनू 
मुींबई शहरात या आजाराींवर ननयींत्रण शमळववण्यात अपयश आले असनु या 
वर्ाात क्षयरोगाचे प्रमाण १० ्ककयाींनी वाढल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहरातील क्षयरोगावर ननयींत्रण शमळववण्यासाठी 
महानगरपाशलकेच्या व शासनाच्या आरोग्य ववभागामाफा त कोणत्या 
उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) क्षयरोग ननमुालनाकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाशलका 
सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. 
     तथावप, मुींबई शहरातील वाढती लोकसींख्या, गिी, िा् वस्ती आणण 
घरामधील खळेत्या हवेचा अभाव इत्यािीींमळेु क्षयरुग्णाींची २-३ ्कके वाढ 
झाली आहे ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) क्षयरोगावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी महानगरपाशलकेमाफा त खालील सवुवधा 
राबववल्या जात आहेत:- 
• ननिान सवुवधा 
• उपचार, एम.डी.आर. (Multi Drug Resistant) उपचार 
• समपुिेशन व आहार 
• प्रसार प्रनतबींधक उपाययोजना 
• जनजागतृी 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उरण-मोरा येथनु मुांबईिड ेजाणारी एमएल िासीमी ही ६० प्रिासी 
असलेली बोट भर समुद्राि भरिटल्याबाबि 

  

(७८) *  १२६८८९   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड 
(िजाि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण-मोरा येथुन मुींबईकड े जाणारी एमएल कासीमी ही ६० प्रवासी 
असलेली बो् भर समदु्ात बींि पडून भरक्ल्याची घ्ना दिनाींक २६ जुल,ै 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाात चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सिर मागाावरील नािरुुस्त, कालबा्य बो्ीमधुन सरुु असलेल्या 
प्रवासी वाहतकुीमळेु प्रवाशाींच्या सरुक्षक्षततलेा धोका ननमााण झाला असल्याने 
त्याींच्या सरुक्षक्षततसेाठी अदयापपयांत कोणती उपाययोजनात्मक कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. 
     दिनाींक २६.०७.२०१८ रोजी काशसमी या बो्ीच्या इींश्जनमध्ये अचानक 
झालेल्या बबघाडामळेु बींि पडली असल्याचे आढळून आल्याने, पयाायी बो्ीने 
बो्ीतील सवा प्रवाशाींना सखुरुप नवीन भाऊचा धकका येथे आणण्यात आले. 
सिर बो्ीचा सव्हे करण्यात आला असनू सव्हे प्रमाणपत्राची मिुत दिनाींक 
१५.०२.२०१९ पयान्त वधै आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाशशि महानगरपाशलिेिील शशक्षण सशमिीच ेप्रशासन अधधिारी 
याांच्यािडून िैद्यकिय देयिाि ि गणिेश िाटपाि  

िेलेल्या अतनयशमििेबाबि 
  

(७९) *  १३३२४६   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक महानगरपाशलकेतील शशक्षण सशमतीच्या प्रशासन अधधकारी याींनी 
कमाचाऱ् याींच्या वदैयककय िेयकात तसेच शालेय ववदयाथ्याांना गणवेश वा्पात 
अननयशमतता केल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणवेश खरेिीत ववशशष् मकतिेार एजन्सीकडूनच गणवेश 
खरेिी करणे, कपड्याचा िजाा अधधकृत लॅबकडून तपासणी केलेला नसणे 
तसेच शशक्षण ववभागातील कमाचाऱ् याींची वदैयककय िेयके शशक्षण 
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उपसींचालकाींकडून मींजूर होवनू िेखील कमाचा-याींना अिा न करणे अशा अनेक 
बाबी ननिशानास आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत िोर्ी आढळून आलेल्या अधधकारी व कमाचा-याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाशशक महानगरपाशलकेच्या शशक्षण ववभागातील 
सींबींधधत अधधकारी व कमाचारी याींचकेडून गणवेश वा्पात अननयशमतता 
झालेली नाही. तथावप, वदैयकीय िेयके अिा करण्यास ववलींब झालेला आहे, 
असे नाशशक महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) • समग्र शशक्षा अशभयान अींतगात महाराषर प्राथशमक शशक्षण 
पररर्ि, मुींबई याींच्या दि.२८.६.२०१८ च्या पररपत्रकातील ननिेशानसुार, सींबींधधत 
शाळाींच्या व्यवस्थापन सशमतीस्तरावर गणवशे खरेिी प्रकक्रया झालेली आहे. 
• सिर पररपत्रकात शाळाींनी गणवेश कापडाचा िजाा अधधकृत लॅबमधून 
तपासणी करुन घेणेबाबत कोणत्याही सचूना नाहीत, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
• तथावप, गणुवत्तापवुाक गणवेश वा्प प्रकरणात चौकशी करुन त्यामध्ये 
अननयशमतता आढळून आल्यास सींबींधधत शाळा व्यवस्थापन सशमती व 
सींबींधधताींववरुध्ि जबाबिारी ननश्श्चत करुन कायावाही करावी, अशा सचुना 
आयकुत, नाशशक महानगरपाशलका याींना िेण्यात आल्या आहेत. 
• महानगरपाशलकेच्या शशक्षण ववभागाींतगात सन २०१३ पासनूची समुारे १३३ 
वदैयकीय िेयके पडताळणी अभावी प्रलींबबत होती. 
• त्यापकैी १८ िेयके अिा करण्यात आली असनू, ६९ िेयके अिा करण्याची, 
तर उवाररत ४६ िेयके मान्यतबेाबतची कायावाही सरुु आहे. 
• वदैयकीय िेयके अिा करण्यास झालेल्या ववलींबाबाबत सींबींधधत अधधकारी व 
कमाचाऱ्याींची खातनेनहाय चौकशी महानगरपाशलकेमाफा त प्रस्ताववत करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाशी (जज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील राष्ट्रीय महामागा क्र. एन.एच २११ 

िर िाहने अडिून लोिाांची लुट होि असल्याबाबि 
  

(८०) *  १३२०६७   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशी (श्ज.उस्मानाबाि) तालकुयातील राषरीय महामागा क्र. एन.एच २११ 
वरील प्राथशमक आरोग्य कें द्, पारगाींव त े पारगाींव शहर या ३ कक.मी च्या 
अींतरात वाहने अडवनू रक व बसेसमधील लोकाींना लु् ण्यात येत असल्याची 
तक्रार सींबींधीत लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ ऑक्ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास मा. महसलुमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात तथेील नागरीकाींनी सींबींधीत पोशलस स््ेशनमध्ये 
तक्रारी करुनसधू्िा त्याकड े पोशलसाींनी िलुाक्ष केल्यामळेु तथेील नागरीकाींत 
प्रचींड असींतोर् ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले व तदनसूार पढेु कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     याबाबतची तक्रार महसलु ववभागाकडुन ककीं वा सींबींधधत लोकप्रनतननधी 
ककीं वा कोणत्याही नागररकाींकडुन पोलीस स््ेशन वाशी येथ े प्राप्त झालेली 
नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     रक व बसेस मधील लोकाींना लु् ण्याबाबतची कोणतीही तक्रार पोलीस 
स््ेशन वाशी येथ े कोणत्याही नागररकाींनी केलेली नाही.  त्यामळेु 
नागरीकाींमध्ये असींतोर् पसरण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     तथावप, तक्रार प्राप्त झाली नसली तरी राषरीय महामागा क्रमाींक २११ 
या मागाावर कोणतीही अनसुधुचत घ्ना घडु नये त्यासाठी रात्रीच्यावेळी 
सतका पणे गस्त घालण्यात येत आहे. गस्तीच्या िरम्यान आतापयात ८ 
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सींशयीत पारधी गनु्हेगाराींना पकडुन त्याींच्यावर सी.आर.पी. सी. च्या कलम 
१०९ प्रमाणे प्रनतबींधक कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे शहरािील पेठाांच्या भागािील जुने िाड,े चाळी ि गािठाण याांच्या 

पुनविािासासाठी क्लस्टर धोरण मांजूर िरण्याबाबि 
  

(८१) *  १३३२४२   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरातील पेठाींच्या भागातील जुने वाड,े चाळी, व गावठाण याींच्या 
पनुववाकासासाठी पणेु महानगरपाशलकेने कलस््र धोरण मींजूरीसाठी शासनाकड े
पाठववण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने १ हजार चौ.शम. क्षेत्रात एकबत्रतपणे बाींधकाम 
करण्याची व सहा मी्रपके्षा कमी रुीं ि असलले्या रस्त्यावर कलस््र धोरण 
मींजूरीसाठी शासनाने असमथाता िशाववली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मुींबई व ठाणे महानगरपाशलका क्षेत्रात कलस््र धोरण 
मींजुरीतील क्षेत्र व रस्ता रुीं िीकरणातील अ्ी पणेु महानगरपाशलका क्षेत्राकररता 
शशधथल करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े(३) पणेु महानगरपाशलका हद्दीतील िा् वस्ती 
क्षेत्राच्या ननयोजनबद्ध ववकासासाठी पणेु शहराच्या जुन्या हद्दीच्या ववकास 
आराखड्यात समहू पनुववाकास (कलस््र डवे्हलपमें्) सींकल्पना प्रस्ताववत 
करण्यात येवनु सिर आराखडा महाराषर प्रािेशशक ननयोजन व नगर रचना 
अधधननयम १९६६ चे कलम-२६ अन्वये दि. २८/०३/२०१३ रोजी प्रशसध्ि 
करण्यात आललेा होता.  सिर आराखडा ववहीत कालावधीत पणेु 
महानगरपाशलकेने शासनास सािर न केल्याने याबाबतची कायावाही करणेसाठी 
शासनाने ववभागीय आयकुताींच्या अध्यक्षतखेाली ननयकुत केलेल्या सशमतीने 
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यामध्ये काही बिल करुन सिर ववकास योजना शासनास मान्यतेसाठी सािर 
केलेली होती.  सिर ववकास योजनेस शासनाने दि.०५/०१/२०१७ रोजी मान्यता 
दिलेली असनू त्यानींतर या ववकास योजनेबाबत दि.०३/०७/२०१७ रोजीच्या 
शधु्िीपत्रकानसुार कलस््र डवे्हलपमें् बाबतचा ववननयम प्रलींबबत ठेवलेला 
असनू महानगरपाशलकेने इम्पॅक् असेसमें् ररपो ा् सािर केल्यानींतर या 
ववननयमास मान्यता िेण्याचे अनरु्ींगाने पढुील कायावाही सींकश्ल्पत आहे. 
यानींतर पणेु महानगरपाशलकेने दि.२४/०७/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये कक्रशसल या 
सींस्थेने तयार केलेला इम्पॅक् असेसमें् ररपो ा् सािर करुन कलस््र 
डवे्हलपमें् बाबतचा ववननयम मींजूर करणेस शासनास ववनींती केली आहे.  या 
प्रस्तावाबाबत शासनाने नगररचना सींचालनालयाचा अहवाल अपेक्षक्षलेला असनू 
सिर अहवाल प्राप्त करुन घेवनु याबाबतची पढुील कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर मेडडिल रुनणालयाि उपचारासाठी आलेल्या  
बुलढाण्यािील रुनणाच ेझालेले अपहरण 

  

(८२) *  १३३७३५   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा श्जल््यातील रुग्ण नागपरू मेडडकल रुग्णालयात उपचारासाठी 
आला असता एका बोगस डॉक्रच्या ्ोळीने त्याला पळवनू नेल्याची घ्ना 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींना पळवनू नेणारी िलालाींची ्ोळी पनु्हा एकिा सकक्रय 
झाली असनू सरुक्षारक्षकाींबाबत प्रश्नधचन्ह ननमााण झाले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीच े
ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार सिरहू ्ोळीला पकडण्याकरीता शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये बलुढाणा श्जल््यातील 
रुग्ण नागपरू मेडडकल रुग्णालयात उपचारासाठी आला असता त्यास एका 
बोगस डॉक्रच्या ्ोळीने पळवनू नेल्याची घ्ना घडलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भांडारा जजल् यािील धान घोटाळा प्रिरण जलद गिी न्यायालयाि 
चालविण्याच्या मागणीस मांजूरी शमळण्यास होि असलेला विलांब 

  

(८३) *  १३३३७०   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा श्जल््यात सन २०१३-२०१४ तसेच २०१४-२०१५ या आधथाक वर्ाात 
धान घो्ाळा उघडकीस येऊन घो्ाळ्याची प्रथम चौकशी कररता ववशरे् 
तपासणी सशमती गठीत करण्यात आली होती व त्यानींतर चौकशी सशमतीने 
श्जल्हा पणन अधधकारी याींना चौकशी अहवाल सािर करून भींडारा पोशलसात 
गनु्हा नोंिववला व  तदनींतर पोशलसाींनी आरोपीवर कोणतीही कारवाई न 
केल्यामळेु सिर गनु््याचा तपास राज्य गनु्हे अन्वेर्ण शाखकेड े िेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणाची चौकशी करून शासनाने पढेु कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) भींडारा श्जल््यात धान खरेिी हींगाम २०१३-
१४ या कालावधीत धान खरेिीमध्ये घो्ाळ्याच्या अनरु्ींगाने ववशरे् तपासणी 
सशमती गठीत करण्यात येऊन सिर सशमतीच्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने 
श्जल्हा पणन अधधकारी, भींडारा याींच ेतक्रारीवरून भींडारा पोलीस स््ेशन येथ े
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अप.क्र. १९८/२०१५ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
३४,१२०(ब) भािींवव अन्वये गनु्हा िाखल केला. तदनींतर सिर गनु्हयाचा 
तपास राज्य गनु्हे अन्वेर्ण ववभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आला आहे. 
     सिर गनु््यातील एकूण ३६ आरोपीववरूद्ध मा. मखु्य न्याय िींडाधधकारी, 
न्यायालय भींडारा येथे िोर्ारोपपत्र िाखल केले असनू मयत आरोपीववरूद्ध 
मा.न्यायालयात ॲबे्ेड समरी िाखल केली आहे.  
     सिर गनु््यातील २ आरोपी हे लोकसेवक आहेत ककीं वा कसे याबाबत दि 
महाराषर स््े् को-ऑपरे्ीव्ह माके्ीींग फेडरेशन, मुींबई या कायाालयाकडून 
माहीती अप्राप्त आहे. त्यामळेु त्याींचेववरूद्ध मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र सािर 
करणे बाकी आहे. सिर माहीती प्राप्त होताच िोर्ारोपपत्र िाखल करण्याची 
तजवीज ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे फौजिारी प्रकक्रया सींदहता कलम १७३(८) 
अन्वये गनु्हयाचा पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई शहरािील प्रिल्पबाधधिाांसाठी एम.एम.आर.डी.ए. िडून माहूल 

गाि पररसराि बाांधलेल्या सदतनिाांपैिी सुमारे िीनश े 
सदतनिा परस्पर वििल्याबाबि 

  

(८४) *  १३०१४४   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहरातील प्रकल्पबाधधताींसाठी एम.एम.आर.डी.ए.कडून माहूल गाव 
पररसरात बाींधलेल्या सिननकाींपकैी समुारे तीनश ेसिननका महानगरपाशलकेच्या 
एम पश्श्चम ववभागातील अधधकाऱ्याींना हाताशी धरुन िलालाींनी परस्पर 
ववकल्याची बाब नकुतीच ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनसूार 
िोर्ी अधधकारी व िलालाींववरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
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(३) असल्यास, या दठकाणी मोठ्या प्रमाणात सिननका ररकत राहण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, माहूलगाव येथे बाींधण्यात आलेल्या प्रकल्प बाधधताींच्या 
इमारतीस मलूभतू सोयी-सवुवधा नसल्याने रदहवाशी या इमारतीमध्ये सिननका 
घेण्यास तयार होत नाहीत, यासाठी या दठकाणी सवा प्रकारच्या मलूभतू 
सोयी-सवुवधा ककती दिवसात परुववण्यात येणार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ३०० सिननकाींची परस्पर ववक्री करण्यात आली ही 
बाब खरी नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
     तथावप, “पाशलकेच्या घराींची परस्पर ववक्री” अशा आशयाची बातमी 
दिनाींक २४.०१.२०१८ रोजीच्या वतृ्तपत्रात प्रशसध्ि झाली होती. 
(२) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त तपासणी मोदहमेंतगात तपासणी केली असता, १८ 
घसुखोराींनी प्रत्यक्ष घसुखोरी केल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
ननिशानास आले आहे. 
     सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आली आहे:- 
• घसुखोरी केलेल्या १८ सिननका ररकत करुन ताब्यात घेण्यात आल्या 
आहेत. 
• बनाव् कागिपत्राींच्या आधारे घसुखोरी केलेल्या इसमाींववरुध्ि आर.सी.एफ. 
पोलीस ठाणे येथे दिनाींक १३.११.२०१७, २७.११.२०१७ व २१.१२.२०१७ रोजी 
तक्रारी िाखल करण्यात आल्या असनू सिर प्रकरणी पोलीस तपास सरुु आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ववववध प्रकल्पाने बाधीत व धोकािायक 
इमारतीींमधील कु्ुींबाींच्या पनुवासनाकरीता माहूल येथील सिननकाींच े ववतरण 
करण्यात येत.े 
     महानगरपाशलकेने ववतररत केलेल्या समुारे १०,००० सिननकाींपकैी ५६१० 
सिननकाींमध्ये प्रत्यक्ष रदहवाशी वास्तव्य करीत आहेत. 
(४) सदय:श्स्थतीत या इमारतीींतील रदहवाशाींना महानगरपाशलकेमाफा त खालील 
सेवा व सवुवधा परुववण्यात येत आहेत :- 
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• २४ तास पाणी परुवठा करण्यात येतो. 
• ररलायन्स एनजीतफे २४ तास वीज परुवठा करण्यात येतो. 
• कक्क ननयींत्रण ववभागामाफा त ननयशमतपणे धुम्र फवारणी केली जात.े 
• इमारतीींच्या पररसरातील कचरा महानगरपाशलकेमाफा त नेमण्यात आलेल्या 
सींस्थेमाफा त ननयशमतपणे उचलण्यात येतो. 
• सावाजननक आरोग्य कें द् व िवाखाना सरुु करण्यात आला असनू २ 
वदैयकीय अधधकारी ननयकुत करण्यात आले आहेत. तसेच, सिर पररसरात 
आवश्यकतनेसुार आरोग्य शशबबराचे आयोजन केले जात.े 
• महानगरपाशलकेच्या आरोग्य ववभागामाफा त ननयशमतपणे आरोग्य सवेक्षण 
करण्यात येत असनू, सिर सवेक्षणात तापाच े रुग्ण आढळल्यास त्याींच्यावर 
वेळोवेळी उपचार केल ेजातात. 
• सिर इमारतीींमध्ये सिननका वा्प केल्यानींतर आवश्यकतनेसुार ककरकोळ 
िरुुस्तीची कामे वेळोवेळी करण्यात येतात. 
• सन २०१८-१९ या आधथाक वर्ाात सिर इमारतीींच्या सवांकर् िरुुस्तीअींतगात 
स्थापत्य व ववदयतु कामाींकरीता महानगरपाशलकेमाफा त रु. ३५ को्ीींची तरतिू 
करण्यात आली असनु िरुुस्तीचे काम सरुु करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िरळी (मुांबई) येथील सी.एस. क्र. ९३०, शीट आय.सी. क्र. २० या 
भूखांडािरील गौिमी मािा नगर झोपडपट्टी पुनिासन योजनेबाबि 

  

(८५) *  १२६७४८   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुींबई) येथील सी.एस. क्र. ९३०, शी् आय.सी. क्र. २० या 
भखूींडावर असलेल्या गौतमी माता नगर झोपडपट्टीचे झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनेंतगात पनुवासनाचे काम प्रलींबबत असतानाही मुींबईच्या प्रस्ताववत ववकास 
आराखड्यात िशाववण्यात आलेले ‘गाडान / पाका ’ चे आरक्षण तातडीने रद्द 
करण्याची मागणी येथील झोपडपट्टीधारकाींच्या नोंिणीकृत गौतमी माता नगर 
को.ऑप.हाऊशसींग सोसाय्ी शलशम्ेडने मा.मखु्यमींत्री, गहृननमााण मींत्री याींचकेड े
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केली असल्याची बाब माहे ऑक्ोबर, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्या 
िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू मागणीच्या अनरु्ींगाने या भखूींडावरील ‘गाडान /पाका ’ च े
आरक्षण तातडीने रद्द करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा : (१) अशा स्वरुपाचे ननवेिन गहृननमााण ववभागाकड ेप्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) बी.जी.खेर मागा, वरळी, मुींबई येथील प्रश्नाींककत गौतमी माता सहकारी 
गहृननमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेचा भभूाग हा ववकास 
ननयोजन आराखड्यानसुार बगीचा तसेच मनोरींजन मिैानाकररता पवूीपासनूच 
आरक्षक्षत असनू सीआरझेड-२ ने बाधधत आहे.  
     मा.उच्च न्यायालयाने याधचका क्र.११५२ / २००२ मध्ये दि.३१.०७.२००२ 
रोजी बगीचा, मनोरींजन मिैान पाका , खेळाचे मिैान इ. वरील कोणत्याही 
नवीन योजनेस मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशाशशवाय मान्यता िेऊ नये, असे 
आिेश पारीत केले आहेत. 
    त्याअनरु्ींगाने झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने दि.२९.०३.२०१७ च्या 
पत्रान्वये ववकासक व वास्तवुवशारि तसेच गौतमी माता नगर सोसाय्ीस 
सिर प्रस्तावावर मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणायानींतर पढुील कायावाही 
करण्यात येईल व तो पयांत सिर प्रस्ताव स्थधगत ठेवण्यात येत असल्याच े
कळववले आहे. 
     सधुारीत ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत झोपडपट्टीयकुत खलु्या 
आरक्षणासींिभाात शासनाने ठरववलेल्या धोरणानसुार ववशरे् ननयोजन 
प्राधधकरण म्हणून मा.उच्च न्यायालयात सिर प्रकरणी शपथपत्र िाखल 
करण्याच्या सचुना मखु्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण 
याींना िेण्यात आल्या आहेत.  मा.न्यायालयाच्या ननिेशानसुार पढुील कायावाही 
करणे अपके्षीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा नगरपररषदेने ददव्याांगाांसाठी प्राप्ि अनुदानाच े 
िाटप न िेल्याबाबि 

  

(८६) *  १२८४२९   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा नगरपररर्िेने दिव्याींगाींसाठी प्राप्त झालेले अनिुान अदयाप ३०० 
दिव्याींगाींना वा्प केले नसल्याची बाब दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्राप्त अनिुान ववतरीत करणेबाबत पात्र व वींधचत 
दिव्याींगाींनी वारींवार मागणी करून िेखील नगरपररर्िेच्या दढसाळ कारभारामळेु 
अदयापही अनिुानाचे वा्प करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े त्यानसुार दिव्याींगाींसाठी प्राप्त असलेले अनिुान वा्पात 
हलगजीपणा करून दिव्याींगाींना अनिुानापासनू वींधचत ठेवणाऱ्या सींबींधधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • नगरपररर्िेने नागरी भागातील 
दिव्याींग व्यकतीींच्या कल्याणकारी कामासाठी ३ ्कके रककम अथासींकल्पात 
राखून ठेवावयाची असनू ही रककम शासन ननणाय दिनाींक २८/१०/२०१५ मध्ये 
नमिू केलेल्या ववववध बाबीींच्या प्रयोजनाथा खचा करणे आवश्यक आहे. 
शासनाच्या दिनाींक १०/५/२०१८ रोजीच्या शासन ननणायान्वये सिर रककम ३ 
्ककेवरुन ५ ्कके इतकी वाढववण्यात आली आहे.  
• सिर शासन ननणायानसुार बलुढाणा नगरपररर्िेने सन २०१७-१८ मध्ये 
रुपये २५ लक्ष इतकया ननधीची तरतिू दिव्याींग व्यकतीच्या कल्याणकारी 
कामासाठी अथासींकल्पात केली होती. प्रत्यक्षात रुपये ८,९७,२२८/- इतका ननधी 
खचा केला आहे.  
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• सन २०१८-१९ च्या अथासींकल्पात यासाठी रुपये २५ लाख एवढी तरतिू (३ 
्कके) नगरपररर्िेने केली होती. मे, २०१८ मध्ये शासनाने ही रककम ३ 
्ककेवरुन ५ ्कके केली असल्याने नगरपररर्िेस रु.१६,६६,६६६/- एवढी 
अधधकची तरतिू करावयाची आहे. नगरपररर्िेने चाल ूआधथाक वर्ाात रु.२.५० 
लक्ष एवढा ननधी आतापयांत खचा केला आहे.  
• चाल ूआधथाक वर्ाात उवाररत रुपये १६,६६,६६६/- इतकया ननधीची तरतिू 
करुन सींपणूा ननधी दिव्याींगाच्या कल्याणासाठी खचा करण्याच्या दृष्ीने योग्य 
त ेननयोजन करण्यास नगरपररर्ि, बलुढाणा याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील १३३ अतिधोिादायि इमारिीांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(८७) *  १२८७९०   श्री.राज परुोदहि (िुलाबा) :    सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील एकूण ५५५ धोकािायक इमारतीींपकैी महानगरपाशलकेने 
आतापयांत १२१ इमारती पाडल्या असनू ११२ इमारती ररकाम्या करण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजूनही १३३ अनतधोकािायक इमारतीींमध्ये रदहवासी राहत 
असनू त्याींना इमारत ररकामी करण्याचे आिेश िेण्यात आले परींत ुरदहवाशाींना 
पयााय नसल्यामळेु या इमारतीींमध्येच त ेराहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलकेने याची गींभीर िखल घेत मे अखेरपयांत या 
१३३ अनतधोकािायक इमारतीींवर कारवाई पणूा करणार असल्याचा िावा 
केल्याच ेदिनाींक १० मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार आतापयांत ककती इमारतीींवर कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त माहे एवप्रल, 
२०१८ अखेर करण्यात आलेल्या सवेक्षणामध्ये, सी-१ प्रवगाातील 
अनतधोकािायक व मोडकळीस आलले्या ६८८ इमारती आढळून आल्या आहेत. 
     सिर इमारतीींवर मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम, १८८८ च्या कलम 
३५४ अन्वये महानगरपाशलकेमाफा त खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली 
आहे :- 
• १२१ इमारती ननषकाशसत करण्यात आल्या आहेत. 
• ११२ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या आहेत. 
• ३७ प्रकरणे ताींबत्रक सल्लागार सशमतीकड ेपाठववण्यात आली आहेत. 
• ११८ इमारतीींची जल व ववदयतुजोडणी खींडीत करण्यात आली आहे. 
• १३३ प्रकरणाींमध्ये जल व ववदयतुजोडणी खींडीत करण्याबाबतची कारवाई 
सरुु आहे. 
• १६७ इमारतीींची प्रकरणे न्यायप्रववष् आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेची मालकी असलेल्या इमारतीमधील भाडकेरु / 
रदहवासी / कमाचारी याींचे महानगरपाशलकेमाफा त इतरत्र स्थलाींतर करण्यात 
येत.े 
     खाजगी इमारतीमधील रदहवाशाींच्या स्थलाींतराची जबाबिारी खाजगी 
इमारत मालकाची आहे. 
(३) १३३ अनतधोकािायक इमारतीींवरील कारवाई पणूा करण्याच्या सचूना 
आयकुत, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका याींनी दिल्या होत्या. 
(४) तदनींतर माहे ऑक्ोबर, २०१८ अखेर ४२ इमारतीींचे ननषकासन करण्यात 
आले असनू ६२ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या आहेत. उवाररत २९ 
इमारतीींची जल ववदयतु जोडणी खींडीत करणे व ननषकासनासाठी ननवविा 
मागववणे इत्यािी कायावाही बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे शहरािील ४ हजार ७०६ धोिादायि इमारिीांपैिी ९८ इमारिी 

अतिधोिादायि असल्याबाबि 
  

(८८) *  १२७११४   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे शहरामध्ये माहे जुल-ैऑगस् ्, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
झालेल्या पावसामळेु शहरातील ४ हजार ७०६ धोकािायक इमारतीींपकैी ९८ 
इमारती अनतधोकािायक झाल्या असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, सिर धोकािायक इमारतीींची पनुबाांधणी व हजारो रदहवाशाींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी आतापयांत कोणता पाठपरुावा केला वा करण्यात येत आहे व 
त्याची सदयश्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे  अशींत: खरे आहे. 
     ठाणे महानगरपाशलकेने शासन पररपत्रक दिनाींक ०५.११.२०१५ नसुार 
सन २०१८-२०१९ मध्ये कायाक्षेत्रातील एकूण ४७०५ इमारती धोकािायक 
म्हणून घोवर्त केल्या आहेत. सिर इमारतीींचे वगीकरण खालील प्रमाणे आहे:- 
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वगीकरण इमारतीचे प्रकार एकूण इमारती 
सी-१ अनतधोकािायक व तात्काळ ननषकासीत 

करणे. 
९५ 

सी-२ए ररकामी करुन सींरचनात्मक िरुूस्ती करणे. ११४ 
सी-२बी ररकामी न करता सींरचनात्मक िरुुस्ती 

करणे. 
२२६० 

सी-३ ककरकोळ िरुुस्ती. २२३६ 
एकूण धोकािायक इमारती ४७०५ 

• सी-१ प्रवगाातील ९५ इमारतीींपकैी ८४ इमारती ररकत करण्यात आल्या असनु 
यापकैी २३ इमारती ननषकासीत करण्यात आलेल्या आहेत. उवाररत ६४ 
इमारती ननषकाशसत व ११ इमारती ररकत करण्याची कायावाही 
महानगरपाशलका स्तरावर सरुू आहे. 
• सी-२ए, सी-२बी व सी-३ प्रवगाातील इमारतीींचे स्रकचरल ऑडी् करणेबाबत 
सींबींधधताींना सचूना दिल्याच ेठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
• आतापयांत २५७० बाधधताींना रें्ल स्कीममधील इमारतीमध्ये सिननका 
भाडतेत्वावर उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. 
(३) • ठाणे शहराच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये अधधकृत 
धोकािायक इमारतीींच्या पनुबाांधणीसींिभाात ॲपेंडीकस-आर आहे.  
• सिरची तरतिू ही दिनाींक ०५.०७.२०१८ च्या अधधसचुनेन्वये ३० वर् ेककीं वा 
त्यापेक्षा जास्त आयषुयमान झालेल्या इमारतीींकररता लाग ू करण्यात आली 
आहे. 
• त्याचप्रमाणे ठाणे महानगरपाशलकेच्या मींजुर ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीमध्ये नागरी पनुननामााण समहु ववकास योजनेची ननयमावली 
दिनाींक ०५.०७.२०१७ च्या अधधसचुनेन्वये समाववष् करण्यात आली असनू, 
सिर योजनेमध्ये ३० वर्ाापेक्षा जास्त जुन्या अधधकृत /अनाधधकृत इमारतीींचा 
समावेश करण्यात आला आहे.  
•ॲपेंडीकस-आरमध्ये अधधक सधुारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त आहे 
व याबाबत शासन स्तरावर छाननी सरुू आहे. 

----------------- 
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नाशशि महानगरपाशलिेि उद्यान विभागाि िकृ्ष  
गणनेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(८९) *  १३३२४७   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक महानगरपाशलकेत उदयान ववभागात २५ लाख वकृ्षगणनेच्या 
उद्दीष्ात परस्पर वाढ करुन अनतररकत समुारे २३ लाख वकृ्षाींची मोजणी 
ठेकेिारामाफा त करुन घेण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधीच्या वकृ्षाींच्या मोजणीकररता रुपये २ को्ी १३ लाख 
अिा केल्यानींतर अनतररकत २३ लाख वकृ्षमोजणीसाठी साधारणत: रुपये २ 
को्ी अिा करताना उकत बाब ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, त्यानसुार सींबींधधत िोर्ीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी जनदहत 
याधचका क्र.९३/२००९ मध्ये दिलेल्या ननिेशानसुार, नाशशक महानगरपाशलका 
क्षेत्रातील वकृ्षाींची गणना करण्यासाठी महानगरपाशलकेमाफा त अींिाश्जत २५ लक्ष 
वकृ्ष गदृहत धरुन ननवविा प्रकक्रया राबववण्यात आली होती. 
• सिर वकृ्ष गणनेच े काम मकतिेार याींनी दि.२०/१२/२०१७ रोजी पणुा केले 
असनू, एकूण ४७,९५,२८१ इतकया वकृ्षाींची गणना करण्यात आली आहे. 
• याव्यनतररकत सींरक्षण ववभाग व पोलीस अकािमी पररसरातील वकृ्ष गणनेच े
काम गोपनीयतचे्या ननबांधामळेु परवानगी अभावी प्रलींबबत आहे. 
• याप्रमाणे महानगरपाशलका क्षेत्रात एकूण ४९ लक्ष वकृ्षाींची गणना होण्याची 
शकयता आहे. 
• या कामासाठी मकतिेार याींना रु.२,११,६५,०००/- इतकया रकमेचे िेयक 
महानगरपाशलकेमाफा त प्रिान करण्यात आलेले आहे. 
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(३) याप्रकरणी महानगरपाशलकेकड े तक्रार प्राप्त झाली नसल्याने चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
उस्मानाबाद जजल् यािील पराांडा शहरासह िािराबाद, रुई, देिगाांि, 

िडणेर, सोनधगरी ि जामगाांि पररसराि भूिां प सदृश्य  
पररजस्थिी तनमााण झाल्याबाबि 

  

(९०) *  १३२०७४   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय भिूां प पनुिासन 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि श्जल््यातील पराींडा शहरासह कातराबाि, रुई, िेवगाींव, 
वडणेर, सोनधगरी व जामगाींव पररसरात दिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास भगुभाातनू मोठा आवाज येऊन भकूीं प सदृश्य पररश्स्थती ननमााण 
झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींपणूा पररसराची भवुजै्ञाननक पाहणी करुन योग्य ती 
उपाययोजना करण्याबाबत सींबींधधत लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ ऑक्ोबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.भकुीं प व पनुवासन मींत्री याींचेकड े पत्रादवारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार पढेु कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) उस्मानाबाि श्जल््यातील पराींडा शहरासह 
कातराबाि, रुई, िेवगाींव, वडणेर, सोनधगरी व जामगाींव पररसरात भकूीं प 
सदृश्य पररश्स्थती ननमााण झालेली नाही. 
(२) होय. 
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(३) सिर ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने श्जल्हाधधकारी उस्मानाबाि याींना अहवाल 
सािर करण्याच्या सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्णपवूा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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