
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि १९ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २९, १९४१ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण मा्ं ी 
(३) िौशल्य वििास, माजी सनैनिाांचे िल्याण मा्ं ी 
(४) िामगार मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८१ 
------------------------------------- 

  

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा प्रशासनाला िर िसुलीपोटी 
िरदात्याांनी ददलेले धनादेश न िटल्याबाबत  

  

(१) * ४७१५३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका प्रशासनाला कर वसलुीपो्ी 
करदातयाींनी ददलेले तब्िल १२ को्ी ४० लाखाींचे धनादेश न व्ल्याचे माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर करदातयाींनी ददलेले धनादेश खातयात भरल्यानींतर 
थकिाकीदाराींच्या खातयात पसैेच नसल्याची िाि ननदशशनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार दोषीींवर गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
तयािाितची सद्य:स्थथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या सन 
२०१८-१९ या आर्थशक वषाशत मालमतता करापो्ी करदातयाींनी ददलेले २०.६९ 
को्ीच ेएकूण ९३९ धनादेश प्रवप्रवध कारणाींमळेु िँकेत न व्ता परत आले, ही 
वथतसु्थथती आहे. 

उपरोक्त ९३९ धनादेशाींपकैी ३८४ धनादेश खातयावर परेुशी रक्कम 
जमा नसल्याच्या कारणाथतव तर उवशररत ५५५ धनादेश इतर कारणाथतव 
परत आलेले आहेत. 
(३) उपरोक्त नमदू परत आलेल्या ९३९ धनादेशाींपकैी ननगोलशएिल इन् थरमं् 
ॲक्् १८८१ चे कलम १३८ नसुार नो्ीस देण्यापवुीच ४६२ तर नो्ीसीनींतर 
२०७ अशा एकूण ६६९ धनादेशाची एकूण रक्कम रुपये ८.९४ को्ी 
करदातयाींनी जमा केली आहे. 

ननगोलशएिल इन् थरमं् ॲक्् १८८१ चे कलम १३८ नसुार नो्ीस 
ददल्यानींतर प्रवदहत पींधरा ददवसाच्या मदुतीत रक्कम जमा न केलेल्या १२ 
करदातयाींवर मा.न्यायालयात दावे दाखल केल ेआहेत. 

उवशररत करदातयाींवर मा.न्यायालयात दावे दाखल करण्याची कायशवाही 
सरुू असल्याचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई येथे भूमीराज ग्रुपच्या सांचालिाांनी बनािट  
दाखल्याच्या आधारे जमीन हस्तगत िेल्याबाबत 

  

(२) * ४७६८४ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींिईतील नामाींककत बिल्डर व भमूीराज ग्रपुचे सींचालक भपंूद्र शहा 
याींनी नवी मुींिईतील सर महम्मद यसुफु रथ्ची ८० एकर जमीन लातरू 
येथील िनाव् शतेकरी दाखल्या आधारे हथतगत केल्या प्रकरणी ररगल 
हिी्े् प्रा.लल. या कीं पनीच्या तक्रारीवरून भपंूद्र शहा, रथ्चा अध्यक्ष हारून 
अलीम ए.आर.यसुफु याींच्यासह इतराींवर फसवणकू व िनाव् सरकारी 
कागदपत्र े िनप्रवल्याप्रकरणी न्हावाशवेा पोलीस ठाण्यात गनु्हा नोंदप्रवण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सवश सींिींर्धत दोषीप्रवरोधात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) नवी मुींिई पोलीस आयकु्तालयातील न्हावाशवेा पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. 
१२४/२०१८ भा.दीं.प्रव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ि), ३४, ददनाींक 
०३/१२/२०१८ अन्वये ७ व्यक्तीींप्रवरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गनु्हा तपासार्धन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील प्रस्तावित िोस्टल रोड प्रिल्पामुळे बाधधत  
िोळी बाांधिाांच्या पुनिासनाबाबत 

  

(३) * ४७३२६ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखललफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण मुींिईतील मरीनड्राईव्हपासनू काींददवलीपयतंच्या समुारे २९ कक.मी 
लाींिीच्या कोथ्ल रोड प्रकल्पामळेु मस्च्िमार कोळी िाींधवाींच्या उपस्जप्रवकेवर 
पररणाम होत असल्याने वरळी कोळीवाडा व वरळी मस्च्िमार सवोदय 
सहकारी सोसाय्ीन े मा.उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल केल्याचे माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रथताप्रवत कोथ्ल रोड प्रकल्पामळेु िार्धत होणाऱ्या कोळी 
िाींधवाींच्या पनुवशसनािाित शासनाकड े उपाययोजना तयार नसल्याने 
मा.न्यायालयाने शासनाला पनुवशसनािाित भलूमका थपष् करण्यािाित 
प्रवचारणा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सदर प्रकल्पामळेु वरळी ककनाऱ् याजवळ आढळणाऱ् या अतयींत दलुमशळ 
अशा ३६ सागरी प्रजातीींच े वाथतव्य सींपषु्ात येणार असल्याचे सागरी जैव 
प्रवप्रवधतसेींदभाशत तयार करण्यात आलेल्या सींशोधन अहवालात उक्त िाि 
नमदू करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, शासनाच्या प्रथताप्रवत प्रवकास आराखड्यामध्ये सवश 
कोळीवाड्याींच ेसवेक्षण करुन तसेच लसमाींकन करुन प्रवकास आराखड्यामध्ये 
समावेश करण्याची मागणी थथाननक रदहवाशी व लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रश्नाची दखल घेऊन वरळी कोळीवाड्यातील कोळी 
िाींधवाच्या समथयेिाित शासनाने चौकशी करुन तयाींच्या पनुवशसनािाित व 
सागरी जैवप्रवप्रवधतचेी हानी ्ाळण्याकरीता उपाययोजना रािवनू कोथ्ल 
रोडचे काम पणूश करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) थथाननक मस्च्िमाराींनी तयाींच्या उदर ननवाशहावर 
पररणाम होत असल्याचा आरोप करीत वरळी कोळीवाडा नाखवा मतथय 
व्यवसाय सहकारी सोसाय्ी लललम्ेड व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालयात 
रर् यार्चका (लॉ) क्र. ५६०/२०१९ दाखल केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 कोथ्ल रोड प्रकल्पादरम्यान कोळी समाजाच्या वथतया व मासे 
सकुप्रवण्याच्या जागा िार्धत होत नसल्याने पनुवशसनाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 तथाप्रप, सींभाव्य िार्धत होणाऱ्या कोळी िाींधवाींच्या नकुसान 
भरपाईसींिींधी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयात कृती 
आराखडा सादर केला आहे. 
(३) कंदद्रय पयाशवरण, वन व हवामान िदल खातयाने सदर प्रकल्पासाठी   
ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना “प्रकल्पाच्या समथशकाने या क्षेत्रातील तज्ञ 
सींथथेकडून या क्षेत्रासाठी समदु्री जैवप्रवप्रवधता सींरक्षण/जतन योजना प्रवकलसत 
केली पादहज”े अशी अ् ्ाकलेली आहे. सदर अ्ीची पतूशता करण्यासाठी 
महापाललकेने सीएसआयआर-राषरीय समदु्र प्रवज्ञान सींथथा (CSIR-NIO) या 
सींथथेची ननयकु्ती केली असनू सदर सींथथेने सव्हेक्षणाच ेकाम फेब्रवुारी, २०१९ 
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पासनू सरुु केले असनू यािाित सदर सींथथेकडून लशफारशी / अहवाल प्राप्त 
होताच जैवप्रवप्रवधतचेे सींरक्षण/जतनाच्या उपाययोजना करण्याच्यादृष्ीने पढुील 
आवश्यक कायशवाही महापाललकेने करण्याच ेसींकस्ल्पत आहे. 
(४) हे खरे आहे. 

मुींिईतील एकूण २९ पकैी १२ कोळीवाड्याींचे लसमाींकनाची हद्द 
दशशप्रवणारे आलेख महसलू प्रवभागाकडून प्राप्त झाले असनू िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफश त प्रवकास आराखड्यामध्ये दशशप्रवण्यािाित पढुील 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) कोळी िाींधवाींच्या सींभाव्य नकुसान भरपाईसींिींधी िहृन्मुींिई 
महनगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयात कृती आराखडा सादर केला आहे. तर 
जैवप्रवप्रवधतचेी हानी ्ाळण्यासाठी कंद्रीय पयाशवरण प्रवभागाच्या अ्ीनसुार 
महानगरपाललकेने सीएसआयआर-राषरीय समदु्र प्रवज्ञान सींथथचेी सवेक्षण 
करुन लशफारसी करण्यासाठी ननयकु्ती केली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे येथे म्हाडा इमारतीच्या पुनविािासामध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४) * ४७७७५ अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील वतशकनगरमध्ये असलेल्या म्हाडा वसाहतीच्या पनुप्रवशकासात 
म्हाडाने शींभर को्ी रुपयाींचा एफएसआय घो्ाळ्याला प्रोतसाहन देण्याची िाि 
माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, म्हाडा पनुप्रवशकासासाठी अनतररक्त १५ ्क्के एफएसआय देता 
येणार नाही असे थपष्ीकरण नगरप्रवकास प्रवभागाने ददनाींक १२ डडसिंर, 
२०१८ रोजी ददले असनू तयाची प्रत म्हाडा व ठाणे महानगरपाललकेला ददली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींप्रवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१), (२), (३) व (४) मौज ेपाचपाखाडी, मास्जवड,े 
सेक््र क्र.४, वतशकनगर, ठाणे येथील म्हाडाच्या अलभन्यासातील इमारतीींना 
२.५० च.क्षे.नन. अनजु्ञेय करुन ददनाींक ३०/१०/२००९ रोजी सधुाररत 
अलभन्यासास मींजूरी ददली आहे.  
 ठाणे मींजूर प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीनसुार शहरातील जुन्या 
इमारतीींना पनुप्रवशकासाकरीता १५% उततजेनाथश िाींधकाम क्षते्र अनजु्ञेय 
करण्याची तरतदू आहे. सदरहू तरतदूीनसुार उपरोक्त नमदू म्हाडाच्या 
इमारतीींना २.५० च.क्षे.नन. तसेच तयावर अस्थततवातील िाींधकाम क्षेत्राच्या   
१५% उततजेनाथश िाींधकाम क्षेत्रफळ प्रवतरीत केले आहे.  
 परींत,ु अशाप्रकारे एकाच प्रकरणात दोन थवतींत्र ननयमाींचा अनतररक्त 
फायदा देणे अलभपे्रत नसल्याने उक्त १५% उततजेनाथश िाींधकाम क्षेत्र प्रवतरीत 
करता येत नाही, असे नगरप्रवकास प्रवभागाने तयाींच्या ददनाींक १२/१२/२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये ननदेलशत केले आहे. तयामळेु सदर १५% उततजेनाथश 
िाींधकाम क्षेत्र प्रवतरीत करण्याचे थाींिप्रवण्यात आले आहे. तयानसुार अनजु्ञेय 
नसलेले ६४८३.३७ चौ.मी. क्षेत्र भनुनदेशाींकामधून वजा करुन सधुाररत 
अलभन्यास ठाणे महानगरपाललकेकड े सादर करण्याची कायशवाही म्हाडामाफश त 
करण्यात येत आहे. तसेच यापवूी प्रवतरीत केलेले क्षेत्र रद्द करण्यािाित 
सींिींर्धताींना कळप्रवण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही म्हाडाने 
कळप्रवले आहे. 

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

राज्यातील अशासिीय अनुदाननत उच्च माध्यलमि लशक्षि ि 
लशक्षिेतर िमाचाऱयाांना सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 

  

(५) * ४७४५५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 



7 

(१) राज्यातील सवश खाजगी अनदुाननत सींथथाींमधील कमशचाऱ्याींना शासनाने 
ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी पासनू सातवा वेतन आयोग लाग ू केला 
असनू तशी अर्धसचूना ननगशलमत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशासकीय अनदुाननत उच्च माध्यलमक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमामधील लशक्षक व लशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग 
लाग ूकेला नसल्याने तया कमशचाऱ्याींवर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कौशल्य प्रवकास व उद्योजकता प्रवभागाींतगशत असलेल्या 
अशासकीय उच्च माध्यलमक अनदुाननत माध्यलमक शाळाींमधील 
लशक्षक/कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यास झालेल्या प्रवलींिाची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग 
लाग ूकरण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
(३), (४) व (५) राज्य शासकीय कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग नकुताच 
लाग ू करण्यात आला असनू तया धतीवर या कमशचाऱ्याींना सातवा वेतन 
आयोग लाग ूकरण्याची कायशवाही सरुू आहे. 
 

----------------- 
  
राजूरा (जज.चांद्रपूर) येथील इन्फट जजझस या इांग्रजी माध्यम शाळेच्या 

िसनतगहृारातील मुलीांिर शारररीि अत्याचार झाल्याबाबत 
  

(६) * ४६६४७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जगन्नाथ लशांदे : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राजूरा (स्ज.चींद्रपरू) येथील इन्फ् स्जझस या इींग्रजी माध्यम शाळेच्या 
वसनतगहृारातील १८ त े २० आददवासी मलुीींवर शारररीक अतयाचार केल्याची 
घ्ना घडल्याचे ददनाींक ६ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्जल्हार्धकारी, चींद्रपरू, स्जल्हा पोलीस अधीक्षक, 
चींद्रपरू व आददवासी आयकु्त याींच्याकड े तक्रारी करुन प्रवशषे तपास पथक 
(एसआय्ी) नेमण्यात आले असनू अनतररक्त स्जल्हा व सत्र न्यायाधीश 
एस.एस. अन्सारी याींच्या अध्यक्षतखेाली चार सदथयीय सलमती नागपरू 
खींडपीठाच्या आदेशान्वये थथापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेवर व सींथथेवर प्रवश्वास ठेवनू पालक गरीिीमळेु आपले 
अल्पवयीन पाल्य वसनतगहृात लशक्षणासाठी ठेवत असनू अशा घ्नाींमळेु 
शाळा व सींथथाींवरील पालकाींचा प्रवश्वास कमी झाल्यामळेु शासनाप्रवषयी तीव्र 
सींतापाचे वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार शाळा व्यवथथापन, वसनतगहृाचे अर्धकारी/ 
कमशचारी याींचेप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
चौकशी सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल असनू गनु््यात इन्फ् स्जझस 
सींथथेच्या इींग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या वसनतगहृाच्या अधीक्षक, सहायक 
अधीक्षक, वॉडशन आणण सरुक्षा गाडश अशा एकूण ५ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असनू पढुील तपास सरुु आहे. चौकशी सलमतीचा अहवाल अद्याप 
प्राप्त झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील ५०० चौ. फुटाांपयतंच्या घराांना मालमत्ता िर 
 माफ िरण्याचा अध्यादेश शासनाने िाढल्याबाबत 

  

(७) * ४६५६१ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रिाश गजलभये, 
श्री.हररलस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील ५०० चौरस फु्ाींपयतंच्या घराींना ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ 
रोजी पासनू मालमतता कर माफ करण्यािाितचा अध्यादेश शासनाने काढला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई महानगरपाललकेकडून मालमतता कराचे देयक देताना   
१० प्रकारचे प्रवप्रवध कर आकारले जात असनू सवशसाधारण कर माफ करण्यात 
आला असनूही मात्र अन्य ९ कर मुींिईतील ५०० चौरस फु्ाच्या जागेत 
राहणाऱ्या नागरीकाींना/झोपडपट्टीवासीयाींना भरावे लागणार असल्यामळेु कर 
माफी प्रतयक्षात लाग ूझाल्यानींतरही शनू्य देयक येणार नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, भभूागाच्या नावाने नागररकाींकडून ३० वषाशपयतं समुारे अडीच 
लाखाींहून अर्धक पसेै वसलू केले जाणार असनू त े मालकीपटे्ट नसनू 
लीजवरील प्रमाणपत्र असल्यामळेु लीजपो्ी ९६९ रुपये प्रनत चौरस फू् असे 
शलु्क भभूाग कराच्या नावाखाली आकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, झोपडपट्टीवासीयाींच्या िाितीत त े जेव्हा एखाद्या जागेवर 
राहायला आले तयावेळी या जलमनी दलुशक्षक्षत असल्यामळेु तयावर प्रवकास 
शलु्क आकारून वा तयाददवशीच्या जलमनीचा शासन दर, अर्धक प्रनतवषी   
१६ ्क्के व्याज आकारून तया जलमनीची नोंदणी शासनाने करून ददल्यास 
झोपडपट्टीवासीयाींवर अन्याय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने ५०० चौ.फु्ापयतंच्या घराींना 
मालमतता करातील अन्य ९ कर माफ करण्यािाित शासनाची भलूमका काय 
आहे, नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) िहृन्मुींिई महानगरपाललका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागररकाींना सवशसाधारण कर 
वगळता मालमतता कर देयकाचे घ्क असलेले अन्य कर भराव े लागणार 
आहेत हे खरे आहे.  
(३) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या ददनाींक ०९/०७/२००२ रोजीच्या ठरावान्वये 
मींजूर धोरणानसुार भभूागाचे मक्ता नतुनीकरण ३० वषांच्या कालावधीकरीता 
करण्यात येत.े तयानसुार भूखींडाच्या वापरानसुार व मदु्राींक शलु्क लसध्दगणक 
दराच्या अनषुींगाने मक्ता भईुभाड ेननस्श्चत करण्यात येत.े  
 मक्ता भभूागाच्या मक्ता दथतावेज ननषपाददत न झालेल्या प्रकरणी व 
भभूागाचा पनुप्रवशकास, वापरातील िदल तसेच, त्रयथथ पक्षकारास मक्ता 
हथताींतरण प्रकरणी सधुारीत ३० वषांच्या कालावधीकरीता मक्ता ननषपाददत 
करण्यािाितचे धोरण मींजरू करण्यात आले असनू, सदर प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींिई येथे यार्चका क्रमाींक १२५१/२०१४ दाखल करण्यात आली 
आहे. 
 सदर धोरणास मा.उच्च न्यायालयाने थथर्गती ददली असनू, सदर 
प्रकरण न्यायप्रप्रवष् आहे. 
(४) सदर धोरण हे महानगरपाललकेच्या जलमनी भाडपेट्टयाने देण्यािाितच े
असनू धोरणामध्ये अशी तरतदू नाही. 
(५) िहृन्मुींिई महानगरपाललका क्षेत्रातील ५०० चौ.फु्ापयतंच्या सदननकाींना 
सवशसाधारण कर माफ करण्यािाितचे प्रवधेयक सादर करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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गोरेगाि, मुांबई येथील प्ा चाळीच्या पुनविािास  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 
  

(८) * ४७००३ अॅड.अननल परब, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव, मुींिई येथील पत्रा चाळीच्या पनुप्रवशकासात िाींधकाम झालेल्या 
सदननका म्हाडाच्या सींमतीलशवाय िाजारात परथपर प्रवकून हजारो को्ीींचा 
घो्ाळा केल्याप्रकरणी मा.मखु्यमींत्रयाींच्या आदेशानसुार थथापन केलेल्या जॉनी 
जोसेफ सलमतीने एक वषाशनींतर म्हणजचे माहे माचश, २०१९ मध्ये आपला 
अहवाल शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सलमतीच्या अहवालाचे थवरुप काय आहे व तयात 
कोणकोणतया लशफारशी करण्यात आलेल्या आहेत तसेच उक्त सलमतीच्या 
अहवालातील लशफारशीच्या अनषुींगाने शासनाने दोषीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 गोरेगाव, मुींिई येथील पत्राचाळीच्या पनुप्रवशकास प्रकल्पासींदभाशत 
शासनाने नेमलेल्या जॉनी जोसेफ चौकशी सलमतीने तयाींचा अहवाल ददनाींक 
२७/०९/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. 
(२) सदर सलमतीच्या अहवालास शासनाची मान्यता देण्यात आली असनू 
शासनाच्या ददनाींक १०/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदरहू अहवाल म्हाडाकड े
पाठप्रवण्यात आला आहे व तयामधील लशफारशीींच्या अनषुींगाने म्हाडाचे 
अलभप्राय मागप्रवण्यात आललेे आहेत. 
 सदर अहवालातील भाग-१/प्रकरण-८ मध्ये सलमतीचे ननषकषश व 
लशफारशी आणण भाग-१/प्रकरण-९ मध्ये धोरणातमक ननणशयासाठी सचूना 
प्रवथततृ थवरुपात नमदू केलेल्या आहेत. याप्रकरणी म्हाडाने ददनाींक  
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१३/०३/२०१८ रोजी प्रथम खिर अहवाल ८५/२०१८ अन्वये “प्रवकासक 
मे.गरुूआलशष कन्थरक्शन कीं पनी प्रा.लल. व तयाींचे सींचालक व इतर” 
याींचेप्रवरूध्द आर्थशक गनु्हे प्रवभागाकड ेगनु्हा दाखल केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील बेस्ट िमाचाऱ याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(९) * ४७०८२ श्री.िवपल पाटील, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ूखललफे, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील िेथ् कमशचाऱ् याींनी वेतनवाढ व ददवाळी िोनससह इतर 
मागण्याींसाठी ददनाींक ७ जानेवारी, २०१९ रोजी पकुारलेला सींप मा.उच्च 
न्यायालयाच्या मध्यथथीनींतर मागे घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेस तीन मदहने होवनूही कमशचाऱ् याींच्या वेतनात वाढ 
झालेली नसल्यामळेु िेथ् कमशचाऱ् याींना तु् पूींज्या पगारावर कु्ूींबियाींच े
उदरननवाशह चालवावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन िेथ् कमशचाऱ् याींच्या 
मागण्या मान्य करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १६/०१/२०१९ रोजी सींप मागे 
घेण्याच्या अ्ीवर असा आदेश ददला की, हायपॉवर कलम्ीने सादर केलले्या 
अहवालानसुार, िेथ् उपक्रमातील ज े कमशचारी सन २००७ त े २०१२ या 
कालावधीत कननषठ शे्रणीमध्ये रुजू झाले होत े तयाींच्या वेतनशे्रणीमध्ये     
१० ्प्प्याींनी वाढ करण्यात यावी. 
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 तयानसुार माहे फेब्रवुारी, २०१९ पासनू सदर १० ्प्प्याींची वाढ 
करण्यात आली असल्याचे िेथ् उपक्रमाने कळप्रवले आहे. 
 मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार कायशवाही सरुु असनू सद्य:स्थथतीत 
प्रकरण न्यायप्रप्रवष् आहे. 

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

यितमाळ शहर नगरपररषदेंतगात उद्यानाच्या देखभाल दरुुस्तीच े
िां ्ाटात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१०) * ४७३८२ श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ शहर नगरपररषदेतील प्रमखु नऊ उद्यानाच्या देखभाल 
दरुुथतीचे कीं त्रा् देण्यात आले असनू या उद्यानात प्रतयक्ष कोणतीच सपु्रवधा 
उपलब्ध नसताना सदर उद्यानावर मदहन्याकाठी दीड लाख रुपये खचश 
केल्याच े दाखवनू देयके काढण्यात आल्याची िाि माहे जानेवारी-फेब्रवुारी, 
२०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उद्यानात कोणतीही सोईसपु्रवधा उपलब्ध नसताना 
नेमका खचश कुठे करण्यात आला आहे यािाित ननस्श्चत उलगडा 
करण्यािाितच े ननवेदन थथाननक नगरसेवकाींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नषुींगाने खचाशचा आढावा घेवनू तयात काही अननयलमतता 
झाली असल्यास सींिींर्धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर िाि ददनाींक ६ जून, २०१९ रोजी ननदशशनास 
आली आहे. 
(२) असे ननवेदन प्राप्त झाल े नसल्याचे नगरपररषद यवतमाळ तसेच 
स्जल्हार्धकारी, यवतमाळ याींनी कळप्रवले आहे. 
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(३) 
• सदर कीं त्रा् हे उद्यानाींच्या देखभालीचे होत.े 
• देखभालीचे काम योग्यररतीने झाले असनू तयामळेु उद्याने ससु्थथतीत 

असल्याचे नगरपररषदेने कळप्रवले आहे. 
• मात्र, या प्रकरणी ननप्रवदा प्रकक्रयेत सकृतदशशनी काही अननयलमतता 

झाल्याचे ननदशशनास आले आहे. तयानसुार सदर प्रकरणी चौकशी 
करून अहवाल सादर करण्याच्या सचूना स्जल्हार्धकारी, यवतमाळ 
याींना देण्यात आल्या आहेत.  

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
इांद ूलमलमध्ये डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर स्मारि 

उभारण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 
  

(११) * ४७९३१ श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दादर, मुींिई येथील इींद ू लमलच्या जागेवर भारतरतन डॉ.िािासाहेि 
आींिेडकर याींचे आींतरराषरीय दजाशचे थमारक उभारण्याचा ननणशय शासनाने सन 
२०१३ च्या दरम्यान घेतल्यानींतर कंद्र शासनाने इींद ूलमलची जागा शासनाच्या 
ताब्यात देवनू अनेक वषश होवनूही काम अपणूाशवथथेत असल्यामळेु थमारकाचा 
खचश ७०० को्ी रुपयाींपके्षा जाथत झाल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त थमारकाच्या िाींधकामास प्रवलींि लागण्याची कारणे काय 
आहेत व िाींधकामाची सद्य:स्थथती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामावर आतापयतं ककती खचश करण्यात आलेला आहे 
व थमारकासाठी लागणारा ननधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे 
तसेच माहे माचश, २०१९ अखेर प्रतयक्षात ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला 
आहे व उवशररत ननधी केव्हा उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन थमारकाच े िाींधकाम पणूश 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. मुींिई महानगर प्रदेश प्रवकास 
प्रार्धकरणाने ददनाींक १२/१/२०१८ रोजीच्या १४४ व्या िठैकीत सदर कामाच्या 
रुपये ७६३.०५ को्ी इतक्या सधुारीत अींदास्जत खचाशस प्रशासकीय मान्यता 
ददली आहे. थमारकाच ेकाम ददनाींक ०९/०२/२०१८ पासनू प्रगतीपथावर असनू 
ददनाींक ८/०२/२०२१ पयतं पणूश करण्याचे ननयोजन आहे, तसेच 
प्रार्धकरणाकडून सदर कामावर माचश, २०१९ अखेरीस एकूण रुपये ९८.८९ 
को्ी खचश करण्यात आला. 
(२) सदर प्रकल्पासाठी प्रवप्रवध वधैाननक परवानग्या आवश्यक होतया तया 
पढुीलप्रमाणे आहेत. तया सवश परवानग्या प्राप्त आहेत. प्रकल्पासाठीच े
िाींधकाम नकाश े तसेच िाींधकामापवूी आवश्यक असणाऱ्या प्रवप्रवध मींजुऱ्या 
जसे आग प्रनतिींधक ना-हरकत प्रमाणपत्र, वकृ्ष प्रार्धकरण मींजुरी, भारतीय 
प्रवमानपततन प्रार्धकरण याींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, कंद्रीय पयाशवरण व वन 
मींत्रालय याींची सी.आर.झेड.च्या अनषुींगाने सागरी ककनारा ननयमन प्रार्धकरण 
याींची परवानगी इतयादी परवानग्या लमळालेल्या आहेत. 
 दरम्यान प्रार्धकरणाने थमारकाच्या प्रवकासाकरीता ददनाींक 
०८/०३/२०१८ रोजी उतखननाची व शोअर/शी् पाईलीींगकरीता परवानगी ददली 
आहे. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१८ रोजी अलभन्यास मींजूरी व ककनारा त्ीय 
ननयमावलीच्या तरतदुी लाग ुनसलेल्या क्षेत्रामध्ये स्थथत असलेल्या सींशोधन 
कंद्राच्या इमारतीस जोतयापयतं िाींधकाम परवानगी (२०,००० चौ.मी. पेक्षा 
कमी िाींधकाम क्षते्र) ददली आहे.  
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 आजतागायत १३५४ शोअर पाईल, ७०० मेन पाईल, १,१६,००० 
घनमी्र जलमनीचे खोदकाम, १६% राफ्् फाींऊडशेन, प्रवेशदालनाचे ५०% 
पायाचे काम इतयादी कामे पणूश झाली आहेत.  
(३), (४) व (५) सदर कामावर आजपयतं मुींिई महानगर प्रदेश प्रवकास 
प्रार्धकरणाकडून रुपये ९८.८९ को्ी एवढा खचश झाला आहे, तसेच 
प्रार्धकरणाने सदर कामासाठी सन २०१९-२० करीता १६० को्ीची तरतदु केली 
आहे. 

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

तळोजा एम.आय.डी.सी. (जज.रायगड) पररसरातील  
िां पन्याांमध्ये िारांिार आग लागत असल्याबाबत 

  

(१२) * ४६६१९ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यातील तळोजा एम.आय.डी.सी.च्या पररसरातील 
घो्गावाच्या शजेारी असलले्या एम.एस.आर.िायो्ेक ॲण्ड न्यरुीशयन लल. 
या केलमकल कीं पनीत ददनाींक १६ डडसिंर, २०१८ रोजी पॅकीींगचे व स्फ्ल्रचे 
काम चाल ूअसताना अचानक भीषण थफो् होवनू लागलेल्या आगीमध्ये एका 
कामगाराचा जागीच मतृय ूझाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीमध्ये कामगाराींच्या सरुक्षक्षतचे्या दृष्ीकोनातनू 
कोणतयाच सोई सपु्रवधा उपलब्ध नसनू कामगाराींचा प्रवमा ही उतरप्रवण्यात 
आला नसल्याचे तसेच तयाींचे सी.एस.आर. ही भरले नसल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घो् गावाच्या पररसरात असलेल्या कीं पनीमध्ये थफो् होऊन 
आग लागण्याची ही दसुरी घ्ना घडली असनू तळोजा एम.आय.डी.सी. मध्ये 
गत सहा मदहन्यामध्ये पाच त े सहा वेळा आग लागण्याचे प्रकार घडले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीनसुार दोषी कीं पनी व्यवथथापनाप्रवरूध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ.सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कीं पनीतील कामगाराींना सरुक्षक्षततचे्या सपु्रवधा ददलेल्या नव्हतया हे खरे 
आहे. तसेच कीं पनीतील कामगाराींचा प्रवमा उतरप्रवललेा नव्हता हे ही खरे 
आहे.  
(३) यापवूी ददनाींक २९/१०/२०१८ रोजी मुींिई वेथ् मॅनेजमं् लल., तळोजा या 
कारखान्यात थफो् होऊन एक कामगार जखमी झाला होता. मागील सहा 
मदहन्यात तळोजा एमआयडीसीत आग लागण्याच्या तीन घ्ना घडलेल्या 
आहेत.  
(४) या कारखान्यात ददनाींक १६/१२/२०१८ रोजी PQD हे पावडर थवरुपातील 
म्ेरीयल चाळणीतनू चाळून पॅकीींग करण्याच े काम सरुु असताना अचानक 
थफो् होऊन आग लागली व या आगीत एका कामगाराचा मतृय ूझाला.  
 या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीत या कारखान्यात 
दोन कामगार कामावर ठेवनू PQD हे धोकादायक पावडर चाळून पॅकीींग 
करण्याची उतपादन प्रकक्रया करण्यात येत होती. PQD पावडर ही थफो्क 
थवरुपाची असल्यामळेु या आथथापनेस कारखाने अर्धननयमाींच्या तरतदुी लाग ू
होतात. परींत ु चौकशीत कारखाना प्रवना परवाना चालत असल्याचे आढळून 
आले. तयाकरीता महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ च्या ननयम ४(१) व ४(४) 
च्या भींगािाित, तसेच कारखान्यात PQD हे धोकादायक (ज्यामळेु थफो् 
होऊ शकतो असे) म्ेररअल हाताळताना आवश्यक ती काळजी न घेतल्याने 
महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ च्या ननयम ७० च्या भींगािाित 
कारखान्याच्या भोगव्ादाराप्रवरुध्द मा.मखु्य न्यायदींडार्धकारी, अललिाग 
रायगड याींचे न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. मतृ 
कामगाराच्या वारसाींना व्यवथथापनाने मा.कामगार न्यायालयामाफश त रुपये 
८,९८,०२०/- एवढी रक्कम नकुसान भरपाई म्हणून ददलेली आहे.  
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई शहरातील म्हाडाच्या ५६ िसाहतीांना सेिा शुल्िात 
 िाढ िेल्याबाबत 

  

(१३) * ४६५९४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींिई शहरातील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीींना म्हाडाच्या आदेशान्वये सन 
१९९८ पासनू दरमहा १०२७/- इतकी भरमसाठ सेवा शलु्काची वाढ करण्यात 
आली असल्याने अभ्यदुयनगर येथील म्हाडा वसाहतीमधील नागरीकाींनी 
ददनाींक २७ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा तयासमुारास आींदोलन केले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अभ्यदुयनगर येथील म्हाडा वसाहतीमधील रदहवाशाींना 
कोणतीही आगाऊ सचूना न देता अर्धकाऱ्याींनी सींगनमत करुन १.५ लाख 
इतक्या रक्कमेच्या वसलुी सींदभाशत रदहवाशाींना नो्ीस देण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रदहवाश्याींनी वारींवार शासनाकड ेपत्रव्यवहार करुनही यािाित 
दखल घेतली जात नसल्याने सवशसामान्य रदहवाशाींना ददलासा देण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोणती उपाययोजना अथवा कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानसुार, अभ्यदुयनगर वसाहतीमधील काही 
रदहवाशाींनी अभ्यदुयनगर वसाहतीमध्ये आींदोलन केले होत.े तथाप्रप, 
रदहवाशाींच्या प्रश्नाच्या अनषुींगाने फेडरेशनमधील पदार्धकाऱ् याींशी म्हाडाद्वारे 
वेळोवेळी चचाश करण्यात येत ेतसेच सदर प्रश्न सोडप्रवण्यािाित प्रयतन केले 
जातात.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
 रदहवाशाींना सन १९९८ त े २०१६ या कालावधीमधील सेवाशलु्काची 
सधुारीत रकमेनसुार थकिाकी अदा करणेिाित माहे डडसिंर, २०१७ मध्ये 
वसलुी नो्ीस जारी करण्यात आली आहे. तयामळेु अर्धकाऱ् याींचा सींगनमत 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
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(३) गहृननमाशण प्रवभागाचा शासन ननणशय क्र. लवेस-ू२०१८/प्र.क्र.१०९/गनृनप, 
ददनाींक २७/०३/२०१८ अन्वये सधुारीत सेवा आकारािद्दल मींत्री, गहृननमाशण 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सलमतीने 
सधुारीत सेवा शलु्काच्या आकारणीिाित लशफारशी केल्या असनू, सदर 
लशफारशी शासनाच्या ननणशयाथतव सादर करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर पररसरातील महालगाि येथील प्लास्टीिच्या  
िारखान्याला आग लागल्याबाबत 

  

(१४) * ४७५६० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू पररसरातील महालगाव येथे प्लाथ्ीकच्या वथत ुतयार करणाऱ्या 
कारखान्याला आग लागनू ३० त े४० लाखाचे नकुसान झाल्याचे ददनाींक २४ 
एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 श्री राम प्लाथ्ीक, महालगाींव, भींडारा रोड, नागपरू या कारखान्यात 
ददनाींक २३/०४/२०१९ रोजी सकाळी ७.३० वाजण्याच्या समुारास आग लागली. 
चौकशीच्या वळेेस उपस्थथत असलेल्या कीं पनी मालकाच्या नातवेाईकाने अींदाज े
५० लाखाचे नकुसान झाल्याचे साींर्गतले. 
(२) सदर आगीची ददनाींक २४/०४/२०१९ रोजी उपसींचालक, औद्योर्गक सरुक्षा 
व आरोग्य सींचालनालय, नागपरू याींनी भे् देऊन चौकशी केली. 
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 सदर कारखान्यात वेथ्ेज प्लाथ्ीक लश्पासनू प्लाथ्ीक दाण्याचे 
उतपादन केल े जात.े सदर कारखान्यात अींदाज े ४० कामगार काम करतात. 
ददनाींक २३/०४/२०१९ रोजी सकाळी ७.३० वा. चे दरम्यान कारखान्याच्या 
शडेमध्ये असलेल्या तयार मालास अचानकपणे आग लागली व सींपणूश 
कारखान्याच्या पररसरात पसरली. कारखान्यातील कामगाराींनी कारखान्यात 
उपलब्ध असलेल्या फायर एक्थ्ीींग्यशुरचा वापर करून तसेच पाईपने पाणी 
्ाकून आग प्रवझप्रवण्यास सरुूवात केली. सदरची आग प्रवझप्रवण्याकरीता 
अस्ग्नशमन प्रवभागाच्या १३ गाड्या घ्नाथथळी आल्या. सदरची आग दपुारी 
१.३० वा. आ्ोक्यात आली व सींध्याकाळी ६.०० वा. चे दरम्यान पणूशपणे 
प्रवझवली. आगीमळेु कारखान्यातील झ्का मशीन, रान्सफॉमशर, दाना मशीन, 
लमक्सर मशीन, तयार माल इ. जळाला. सदरहू आगीमध्ये कोणतीही स्जवीत 
हानी झालेली नाही. या शडेजवळ असलेल्या रान्सफॉमशरमधून दठणगी 
पडल्यामळेु ही आग लागली असावी असा अींदाज आहे. 
 सदर कारखाना कारखान े अर्धननयम, १९४८ अींतगशत नोंदणीकृत 
नसल्यामळेु कारखान्याच्या भोगव्ादाराप्रवरुध्द महाराषर कारखाने ननयम, 
१९६३ च्या अींतगशत ननयम ४(४) चा भींग आढळून आला असनू तयानषुींगाने 
भोगव्ादारा प्रवरोधात मा.अनतररक्त मखु्य न्याय दींडार्धकारी, नागपरू याींचे 
न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यातील तां् लशक्षण विभागातील एमसीव्हीसीच्या लशक्षि ननदेशिाांची 

विनाअनुदान िाळातील सेिा ग्राहय धरण्याबाबत 
  

(१५) * ४६६८५ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े डॉ.(श्रीमती) 
मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५३५ ला ददनाांि 
२८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शालेय लशक्षण प्रवभागाप्रमाणे तींत्र लशक्षण प्रवभागातील 
एमसीव्हीसीच्या लशक्षक ननदेशकाींची प्रवनाअनदुान काळातील सेवा ग्राहय 
धरण्यािाित तसेच तालसकाततवावरील मानधन वाढ करणेिाित प्रवचाराधीन 
प्रथतावाच्या अनषुींगाने शासनामाफश त अर्धक मादहती सींकललत करण्यात येत 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद्नसुार तींत्र लशक्षण प्रवभागातील एमसीव्हीसीच्या लशक्षक 
ननदेशकाींची प्रवनाअनदुान काळातील सेवा ग्राहय धरण्यािाित शासनथतरावर 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच घेतलेल्या ननणशयाच ेथवरुप 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रथताव शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 
(३) सदर प्रथतावाच्या अनषुींगाने अर्धक मादहतीची आवश्यकता असल्यामळेु 
सदर मादहती सींकललत करण्यात येत आहे. 
 

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

खांडाळा (जज.पुणे) येथील भुखांड गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१६) * ४८००७ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खींडाळा (स्ज.पणेु) येथील चार एकराींच्या भखूींडासाठी यसुफू लकडावाला या 
व्यावसानयकाने शासकीय अर्धकारी व दलालाींना रुपये ११ को्ी ५० लाखाची 
लाच ददल्याची िाि माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय जमीन िळकावणाऱ्या व तयास मदत करणाऱ्या 
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी माता रमािाई आींिेडकर मागश पोलीस ठाणे येथे ग.ुनों.क्र. 
१००/२०१९ कलम ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, १२०(ि), ४२० भा.दीं.प्रव. 
सह कलम ८२ भारतीय नोंदणी अर्धननयम १९०८ अन्वये ददनाींक ४/०४/२०१९ 
रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा गनु्हा ग.ुनों.क्र. ३२/२०१९ 
अन्वये आर्थशक गनु्हे प्रवभाग, मुींिई याींचेकड ेतपासावर घेण्यात आला असनू 
या गनु्हयातील ५ आरोपीींपकैी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त े
न्यायालयीन कोठडीत आहे. सदरचा गनु्हा तपासाधीन आहे. सदर जमीन ही 
शासकीय जमीन नसनू ती खाजगी मालकीची आहे. या प्रकरणी आरोपी 
श्री.प्रवकास सींपतराव ढेकळे (ततकाललन), परररक्षण भमूापक, उप अधीक्षक 
भलूम अलभलेख, मावळ याींना ददनाींक १९/०४/२०१९ सेवेतनू ननलींबित करण्यात 
आले असनू तयाींचेवर महाराषर नागरी सेवा (लशथत व अप्रपल) ननयम १९७९ 
चे ननयम ८ अन्वये प्रवभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लभिांडी महानगरपाललिेला टोरन्ट िीज वितरण िां पनीिडून देय 
असलेली िराची थिबािी माफ िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१७) * ४६५६७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी महानगरपाललकेला गजुरातच्या ्ोरन्् वीज प्रवतरण कीं पनीकडून 
सन २००६-२००७ पासनू देय असलेली मालमतता कराची समुारे २८५ को्ी 
रुपयाींची थकिाकीची रक्कम पवूशलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा ननणशय माहे 
जानेवारी, २०१९ च्या नतसऱ्या आठवड्यात शासनाने घेतलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, आजवर केवळ शासनाच्या वीज कीं पन्याींना मालमतता व अन्य 
करात सवलत देण्याचे धोरण असल्यामळेु गजुरातच्या ्ोरन्् वीज कीं पनीला 
ददलेली सवलत ननयमिाहय ठरत असल्यामळेु लभवींडी महानगरपाललकेचे २८५ 
को्ी रुपयाींचे नकुसान होऊन प्रवकास कामाींवर तयाचा पररणाम होणार 
असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार ्ोरन्् कीं पनीला ददलेल्या सवलतीचा 
फेरप्रवचार करुन ती रद्द करण्यािाित कोणता ननणशय घेण्यात आला वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महाराषर वीज प्रवतरण कीं पनीची फं्रचाइझी 
्ोरन्् पॉवर कीं पनीच्या वीज प्रवतरण व्यवथथेतील पायाभतू उपकरणाींवर 
लभवींडी ननजामपरु शहर महानगरपाललकेने सन २००७-२००८ त े सन     
२०१८-२०१९ या कालावधीकरीता मालमतता कर व भईूभाड ेपो्ी समुारे रुपये 
७१.३८ को्ी, तर दींडननय व्याजापो्ी समुारे २१३.६७ को्ी, अशी एकूण 
२८५.०५ को्ी इतकी एकूण आकारणी केली होती, ही वथतसु्थथती आहे. 
 वीज प्रवतरण कीं पन्याींवर कर आकारणी केल्यास उक्त करवाढीचा 
भदंुड अप्रतयक्षररतया उपभोक्तयाींवर पडत असल्याने ददनाींक २९/११/२०१८ च्या 
मींबत्रमींडळ िठैकीत उक्त कीं पनीवर आकारण्यात आलेला कर रद्द करण्याचा 
ननणशय घेण्यात आला.  
 वीज प्रवतरण व्यवथथेवरील कर आकारणी अींनतमत: व्यापक 
लोकदहताप्रवरुध्द असल्याच ेननदशशनास आल्याने तसेच मींबत्रमींडळाच्या उपरोक्त 
ननणशयातील ननदेशानसुार प्रवभागाने ददनाींक २७/०५/२०१९ च्या शासन 
ननणशयान्वये लभवींडी-ननजामपरु शहर महानगरपाललकेच ेउक्त वसलुी देयके व 
अ्कावणीचे आदेश रद्द करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



24 

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिाक्षे्ात समाविष्ट्ट िरण्यात  
आलेल्या २७ गािाांची स्ितां् नगरपररषद िरण्याबाबत 

  

(१८) * ४६५५० श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७७२ ला ददनाांि १४ माचा, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकाक्षते्रात समाप्रवष् करण्यात आलले्या 
२७ गावाींची थवतींत्र नगरपररषद थथापन करण्याच्या मागणीच्या अनषुींगाने 
काढण्यात आलेल्या अर्धसचूनेस प्राप्त झालेल्या सचूना, हरकतीिाित सवश 
कायशवाही माहे जुल,ै २०१८ अखेरपयतं पणूश करण्यािाित प्रवभागीय आयकु्त, 
कोकण प्रवभाग याींना आदेलशत करण्यात आले असनूही आजलमतीस कोकण 
प्रवभागीय आयकु्ताींकडून सदर २७ गावाींच्या सचूना हरकतीींवर सनुावणी 
घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररकाींनी व यवुकाींनी सींघषश सलमती थथापना 
करून शासनाकड े ननवेदन देऊन आींदोलने केली असनू थथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७ ऑगष्, २०१८ रोजी पत्र क्र. जे.एस.एस/ 
प्रव.प.स.१८७/२०१८ अन्वये मा.मखु्यमींत्री, मा.नगरप्रवकास राज्यमींत्री, प्रधान 
सर्चव, नगरप्रवकास आदीींकड ेलेखी ननवेदन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व तयानषुींगाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) शासन अर्धसचूना, ददनाींक १४/०५/२०१५ अन्वये 
कल्याण-डोंबिवली शहर महानगरपाललकेच्या िहृत नागरी क्षते्रात ददनाींक     
०१ जून, २०१५ पासनू २७ गावाींचा समावेश करण्यात आला. 

तद्नींतर ददनाींक ०७ सप््ंिर, २०१५ रोजी उक्त २७ गावाींसाठी 
नगरपररषद गदठत करण्यासाठी प्रारूप अर्धसचूनेचा मसदूा प्रलसध्द केला 
आहे. 
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सदर २७ गावाींची नगरपररषद थथापन करण्यासाठी प्राप्त हरकती व 
सचूनाींवर प्रवभागीय आयकु्त, कोकण प्रवभाग याींचथेतरावर कायशवाही सरुू आहे. 
(२) व (३) थथाननक लोकप्रनतननधी याींचे ददनाींक २७/०८/२०१८ अन्वये २७ 
गावाींची थवतींत्र नगरपररषद करण्यािाितचे ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले 
आहे. 

प्रवभागीय आयकु्त, कोकण प्रवभाग याींचकेडून अहवाल प्राप्त 
झालेनींतर शासनथतरावरून पढुील आवश्यक कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पांढरपूर येथील नामसांिीतान सभागहृाच ेिाम पूणा िरणेबाबत 
  

(१९) * ४७४३७ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) पींढरपरू येथे शासनाकडून नामसींकीतशन सभागहृ िाींधणेसाठी २० को्ी 
रुपयाींची तरतदू करण्यात आली असनू सभागहृाचे २२ को्ी रुपयाींचे मळू 
काम २५ को्ी रुपयाला देवनू २४ मदहन्यात पणूश करण्याच्या अ्ीवर 
ठेकेदारास ददल ेगेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सभागहृाचे िाींधकामास १० मदहने पणूश झाले असनू 
फक्त पायासाठीच्या सोलल ींगचे काम पणूश झाले असनू उक्त काम          
३ मदहन्यापासनू िींद असल्याने नगरपाललकेने सींिींर्धत ठेकेदारास नो्ीस 
देवनूही ठेकेदाराकडून कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन नामसींकीतशन सभागहृाच े
िाींधकाम सींिींर्धत ठेकेदाराकडून पणूश करून घेणेिाित कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नामसींकीतशन सभागहृ उभारण्याच्या 
कामाची एकूण अींदाजपत्रकीय ककींमत रुपये ३९.४७ को्ी एवढी आहे. 
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यापकैी पदहल्या ्प्प्यात रुपये २१.२४ को्ीींची कामे प्रथताप्रवत असनू 
स्जल्हार्धकारी, सोलापरू याींनी ददनाींक २३ माचश, २०१७ रोजी या कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता ददली आहे. 

या कामाींसाठी ई-ननप्रवदा मागप्रवण्यात आल्या. परेुश्या प्रनतसादा 
अभावी ३ वेळा फेरननप्रवदा मागप्रवण्यात आल्या. अींनतमत: प्राप्त झालेल्या 
ननप्रवदाकाराचा अींदाजपत्रकीय दरापेक्षा ९.९०% जादा असलेला दर स्थवकारुन 
ननप्रवदा मींजूर करण्यात आलेली आहे. ददनाींक ५ जून, २०१८ रोजी 
ननप्रवदाकारास कायाशरींभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. 

ननप्रवदेतील अ्ीींनसुार १८ मदहन्यात म्हणजेच डडसिंर, २०१९ पयतं हे 
काम पणूश करणे अपेक्षक्षत आहे. 

कीं त्रा्दाराकडून कामाची अपेक्षक्षत प्रगती ददसनू न आल्याने व 
दरम्यान कीं त्रा्दाराने काम थाींिप्रवल्याची िाि ननदशशनास आल्याने तयाींना 
नो्ीस देऊन काळ्या यादीत (Black list) ्ाकण्याची कायशवाही नगरपररषद 
पींढरपरू याींचेथतरावरून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबईतील बाळासाहेब ठािरे रॉमा िेअर रुग्णालयात मोनतबबांद ू
शस््कक्रयेनांतर रुग्णाांना अांधत्ि आल्याबाबत 

  

(२०) * ४६४९१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींिईतील जोगेश्वरी येथील िाळासाहेि ठाकरे रॉमा केअर रुग्णालयात 
मोनतबि ींद ू शथत्रकक्रयेनींतर ७ रुग्णाींना जींतसुींसगश झाले असनू तयामधील       
४ रुग्णाींना कायमच े अींधतव आल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्याकरीता नेमण्यात आलेल्या 
चौकशी सलमतीने आपला अहवाल माहे फेब्रवारी, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान 
आयकु्ताींना सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालय व डॉक््राींच्या ननषकाळजीपणामळेु अींधतव आलेल्या 
रुग्णाींना शासनाने व मुींिई महानगरपाललकेने आर्थशक मदत ददली आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व तयानसुार सींिींर्धताींवर जिािदारी ननस्श्चत करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) जोगेश्वरी येथील िाळासाहेि ठाकरे रॉमा केअर 
रुग्णालयात मोनतबि ींद ू शथत्रकक्रयेनींतर ७ रुग्णाींना जींतसुींसगश झाला होता. 
तद्नींतर तयाींना पढुील उपचाराकरीता के.ई.एम. रुग्णालयातील नेत्रर्चककतसा 
प्रवभागामध्ये थथलाींतररत करण्यात आले होत.े तयापकैी तीन रुग्णाींना अींधतव 
आले असल्याचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२) आयकु्त, िहृन्मुींिई महानगरपाललका याींच्या आदेशानसुार अनतररक्त 
आयकु्त (पस्श्चम उपनगरे) याींनी प्राथलमक चौकशी करुन चौकशी अहवाल 
ददनाींक ११/०२/२०१९ रोजी आयकु्त, िहृन्मुींिई महानगरपाललका याींना सादर 
केला असल्याचे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(३) अींधतव आलले्या रुग्णाींना आर्थशक मदत/नकुसान भरपाई देण्यािाित 
महानगरपाललकेमाफश त खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :- 

• पीडडत रुग्णाींना सवश सेवा मोफत परुप्रवण्यात आल्या आहेत. 
• तयाींनी खचश केलेल्या रक्कमेची प्रतीपतूी करण्याची कायशवाही 

महानगरपाललकेमाफश त सरुु आहे. 
• पीडडत रुग्णाींना आर्थशक मदत/नकुसान भरपाई देण्याची जिािदारी 

सवशतोपरी खातयाींतगशत सवकंष चौकशीअींती आढळलेल्या दोषी 
व्यक्तीींची राहील असे ननदेश आयकु्त, महानगरपाललका याींनी ददले 
आहेत. 
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(४) व (५) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमाफश त करण् यात आलेल् या 
चौकशीमध् ये खालील अननयलमतता आढळून आल् या आहेत :- 

• शथत्रकक्रयेदरम्यान वापरण्यात आलेल्या स्व्हथको इलाथ्ीक यूयिूच्या 
सशु्मजीव चाचणी अहवालात सदर यूयिु थ्ॅफलोकोकोस जीवाणूींमळेु 
दपू्रषत झाली असल्याचे ननदशशनास आले. 

• सातही रुग्णाींसाठी एकच फॅको असबं्ली ननजतंकुीकरण न करता 
वापरण्यात आली. 

• िहुउद्देशीय कामगार शथत्रकक्रया गहृामध्ये राजरोसपणे कफरत होत.े 
• प्रवलशष् कामाींकरीता थवतींत्र कमशचारी वगश नेमण्यात आलेला नव्हता. 
• शथत्रकक्रयेची उपकरणे धणेु शथत्रकक्रयेच्या उपकरणाींची ननजतंकुीकरण 

करण्याचे काम अप्रलशक्षीत िहुउद्देशीय कामगार/व्रणोपचारकामाफश त 
केले गेले. 

• ननजतंकुीकरण चाचणी अलभलेख जतन केलेला नाही. 
• ननजतंकुीकरण प्रमाण दलशशका (Sterilization Indicator Strips) 

शथत्रकक्रयेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणाींच्या प्रतयेक ड्रम/रे 
याींचेवर लावण्यात आली नव्हती. 

• शथत्रकक्रया गहृाची धुलाई व ननजतंकुीकरण चाचणी अनकु्रमे दोन 
आठवड्यातनू एकदा व तीन मदहन्यातनू एकदा केली जात होती. 

• ननजतंकुीकरण प्रमाण चाचणीसाठी जैवीक प्रमाण दलशशका वापरण्यात 
आली नाही. 

• शथत्रकक्रयागहृात वापरात आलेल्या सादहतयाचे नमनेु ददनाींक 
०५/०१/२०१९ पयतं पाठप्रवण्यात आलेले नाहीत. 

• शथत्रकक्रयागहृात वापरात आलेले सादहतय कल्चर चाचणीकरीता 
पाठप्रवणे आवश्यक असताना त ेपाठप्रवण्यात आलेले नाहीत.  

 

यानषुींगाने सींिींर्धताींवर महानगरपाललकेमाफश त खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आली आहे :- 

• १ पररसेप्रवका व २ पररचाररका अशा तीन कमशचाऱ्याींना 
महानगरपाललका सेवेतनू ननलींबित करण्यात आले आहे. 

• १ वदै्यकीय अधीक्षक (प्र.), १ पररसेप्रवका, २ पररचारीका, व १ 
व्रणोपचारक अशा पाच कमशचाऱ्याींप्रवरूध्द खातयाींतगशत सवकंष 
चौकशीची कायशवाही सरुु आहे. 
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• १ सहाय्यक मानद आणण नेत्ररोग यनुन् प्रमखु याींची सेवा खींडीत 
करण्याचे आदेश ददनाींक ०७/०३/२०१९ अन्वये देण्यात आले आहेत. 

तसेच वदै्यकीय पररषद याींना ददनाींक ०६/०३/२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये तयाींची नोंदणी रद्द करण्यािाित कळप्रवण्यात आले आहे. 

• सदर प्रकरणी वदै्यकीय ननषकाळजीपणा ननस्श्चत करण्याकरीता सींपणूश 
प्रकरण सींचालक, वदै्यकीय अधीक्षक, लशक्षण व सींशोधन याींना सादर 
करण्यात आले आहे. 

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

 
राज्य शासनाच्या विविध विभागात लाच घेण्याच्या  

घटनेत िाढ झाल्याबाबत 
  

(२१) * ४६८०९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ूखललफे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५९२ ला ददनाांि ५ डडसेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील महसलू, पोलीस, थथाननक थवराज्य सींथथा, महाप्रवतरण, 
उपप्रादेलशक पररवहन, सहकार व लशक्षण प्रवभागात गत पाच वषाशत लाच 
घेतल्याच्या प्रवप्रवध प्रकरणात ३० जणाींना न्यायालयाने कारावासासह दींडाची 
लशक्षा ठोठावली असनूही लाचखोराींवर िडतफीची कारवाई करण्यात आली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान लाचलचुपत प्रनतिींधक 
प्रवभागाच्या आकडवेारीतनू ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० त े २०१४ या कालावधीत लाचलचुपत प्रवभागाने 
२९०७ कारवाया केल्या असनू तयामध्ये ५३७ को्ी २३ लाख रुपयाींची मागणी 
सींिींर्धताींनी केल्याचे ननदशशनास आले असनू लाचलचुपत प्रनतिींधक 
कायद्याींतगशत गनु्हा दाखल झालले्या राज्यभरातील आजी-माजी 
अर्धकाऱ् याींच्या मालमततता गोठप्रवण्याच े एसीिीने शासनाकड े पाठप्रवलेल्या 
प्रथतावापकैी १६ जणाींच ेप्रथताव शासनाकड ेप्रलींबित आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार लाचखोरीच्या वाढतया घ्ना रोखण्यािाित 
तसेच दोषीींवर कारवाई करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) लाचलचुपत प्रनतिींधक प्रवभागातफे 
दाखल गनु्हयात मा.न्यायालयाने लशक्षा सनुावलेल्या ख्ल्यातील एकूण २० 
आरोपी लोकसेवकाींना िडतफश  करण्याची कायशवाही सींिींर्धत प्रशासकीय 
प्रवभागाच्या थतरावर सरुू आहे. सन २०१० त े २०१४ या कालावधीत 
लाचलचुपत प्रनतिींधक प्रवभागाने ३४३५ सापळा प्रकरणात ८ को्ी ६० लाख 
८८ हजार ४९२ रुपयाींची मागणी करुन स्थवकारल्याच ेननदशशनास आले आहे. 
अपसींपदा प्रकरणी लाचलचुपत प्रनतिींधक प्रवभागातफे मालमतता 
गोठप्रवण्याकरीता शासनास वेळोवेळी प्राप्त प्रथतावास शासनाकडूनही मींजूरी 
देण्यात येत असत.े सद्य:स्थथतीत शासनाकड ेप्राप्त मालमतता गोठप्रवण्याच्या 
प्राप्त प्रथतावावर प्रवधी व न्याय प्रवभागाची सींमती घेऊन पढुील कायशवाही सरुू 
आहे. 

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

 

राज्यातील िैद्यिीय प्रनतननधी ि औषध विक्री सांिधान  
िमाचाऱयाांच्या िामाच्या िेळेत बदल िरण्याबाबत 

  

(२२) * ४७७३४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२३८ ला ददनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जवळपास ४५ हजार वदै्यकीय प्रनतननधी व औषध प्रवक्री 
सींवधशन कमशचारी कायशरत असनू तयाींच्या कामाच्या वेळा महानगरपाललका 
क्षेत्रामध्ये सकाळी १० त ेदपुारी २ व सायींकाळी ४ त े ६ अशी असनू इतर 
क्षेत्राींमध्ये सकाळी १० त े६ अशी आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभाशतील अर्धसचूना क्र. एसपीई-२०१०/प्र.क्र.१४३/काम-३, 
ददनाींक १५ जानेवारी, २०१४ मध्ये िदल करुन महानगरपाललका व इतर 
क्षेत्रात ही वेळ सकाळी १० त ेसायीं. ६ वाजेपयतं करावी अशी मागणी औषध 
प्रवक्री सींवधशन व वदै्यकीय प्रनतननधी सींघ्नेने अनेकवेळा आींदोलने करुन, 
मोचे काढून व मा.मींत्री महोदय याींना ननवेदने देऊन केली असनूही उक्त 
प्रकरणी कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार वदै्यकीय प्रनतननधी याींच्या कामाींच्या वेळेत िदल 
करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ.सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) या सींदभाशत ननवेदने प्राप्त झाली असनू तयानषुींगाने दखल घेऊन 
सींिींर्धताींच्या िठैका घेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ददग्रस (जज.यितमाळ) तालुक्यातील धरणग्रस्ताांच े 
पुनिासन िरण्याबाबत 

  

(२३) * ४६७०८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) ददग्रस (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यातील धरण माहे जुल,ै २००५ मध्ये 
झालेल्या पावसाळ्यात फु्ून धावींडा नदीला आलेल्या परुात अनेक व्यक्ती 
मतृयमूखुी पडून ९५२ कु्ुींिे पणूश उध्दवथत झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कु्ुींिाींचे पनुवशसन करण्यासाठी शासनाने एकास्तमक 
झोपडपट्टी गहृप्रवकास योजनंतगशत रुपये १६ को्ी मींजूर करुन दोन वषाशत 
काम पणूश करण्याची जिािदारी सींिींर्धत कीं त्रा्दारावर सोपप्रवली होती, 
कीं त्रा्दाराने घराींचे काम अधशव् अवथथेत ठेवले असनू झालेले कामेही ननकृष् 
दजाशची करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धरणग्रथताींसाठी 
िाींधण्यात आलेली घराींची अपणूश कामे पणूश करुन तयाींचे पनुवशसन 
करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) कंद्र शासनाच्या आयएचएसडीपी योजनंतशगत ददग्रस नगरपाललकेचा 
९५२ घरकुलाींचा प्रकल्प प्रथताव कंद्रीय मान्यता व सननयींत्रण सलमतीच्या 
ददनाींक ३०/०५/२०११ च्या िठैकीत मींजूर झालेला होता. तद्नींतर ददनाींक 
१७/०९/२०१५ रोजी घरकुलाींची सींख्या ६४८ पयतं लसलमत करण्यात आली. 
तयापकैी ४०८ घरकूलाींचे िाींधकाम पणूश झाले आहे. 
 सदर प्रकल्पाकरीता कंद्र व राज्य शासनाकडून अनकु्रमे रुपये १३.८९ 
को्ी व रुपये २.४९ को्ी असा एकूण रुपये १६.३८ को्ी इतका ननधी मींजूर 
करण्यात आला होता. तयापकैी कंद्र व राज्य शासनाचा अनकु्रमे रूपये ६.९४ 
को्ी व रूपये १.२४ को्ी असा एकूण रुपये ८.१८ को्ी इतका ननधी प्रवतरीत 
करण्यात आला आहे.  
 सदर कीं त्रा्दाराने योजनेच ेकाम वेळेवर पणूश केले नसल्याने, तयाींची 
अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली असनू, सदर कीं त्रा्दाराला काळया 
यादीमध्ये समाप्रवष् करण्यात आलेले आहे.  
 आयएचएसडीपी योजना सन २०१७ मध्ये िींद झाललेी असल्याने, 
उवशररत कामे नगरपाललकेला तयाींच्याकडील उपलब्ध इतर योजनाींमधून करावे 
लागेल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात महापरीक्षा पोटालमाफा त ‘मेगाभरती’ िरीता बेरोजगार 
युििाांिडून शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२४) * ४६८८९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास 
आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात महापरीक्षा पो श्लकडून सरुु असलेल्या ‘मेगाभरती’ साठी अजश 
करणाऱ्या िेरोजगार उमेदवाराींना ३४ स्जल्हा पररषदेतील एकाच पदासाठी   
३४ प्राधान्य क्रम द्यावयाचे असल्यास १७ हजार रुपये भरावे लागत 
असल्याची िाि माहे एप्रप्रल, २०१९ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ननणशयात “प्राधान्य ककीं वा पसींती क्रमासाठी पसेै 
आकारू नयेत” असे नमदू केले असतानाही महापरीक्षा पो श्लने िेरोजगार 
उमेदवाराींकडून प्राधान्य क्रमापो्ी पसेै वसलू केले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने जादहरातीत एका पदासाठी एकापेक्षा अर्धक अजश 
केल्यास अजश रद्द होतील असे नमदु केले असतानाही महापरीक्षा पो श्ल 
उमेदवाराींना एका पदासाठी वेगवेगळ्या स्जल्हापररषदाींच्या नावाखाली अनेक 
अजश भरण्याची परवानगी देत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्जल्हा पररषद पद भरतीमध्ये ननयमिा्य पध्दतीने 
आकारल्या जात असलेल्या परीक्षा शलु्कािाित डी.्ी.एड, िी.एड. थ्ुडी्ं  
असोलसएशन, महाराषर राज्य याींनी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे व तयानषुींगाने ‘मेगाभरती” करीता 
अजश करणाऱ्या िेरोजगार उमेदवाराींकडून िेकायदा शलु्क आकारण्या प्रकरणी 
कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) महाराषर स्जल्हा पररषदा व पींचायत सलमतया अर्धननयम, १९६१ च्या 
कलम ८ नसुार प्रतयेक स्जल्हा पररषद ही थवतींत्र ननगम ननकाय आहे. स्जल्हा 
पररषदेचे मखु्य कायशकारी अर्धकारी हे तयाचे ननयकु्ती प्रार्धकारी आहेत. 
सदरची पदभरती ही ग्रामप्रवकास प्रवभागाच्या ददनाींक २३ जुल,ै २०१८ च्या 
शासन ननणशयानसुार होत असनू तयानसुार खुल्या प्रवगाशसाठी रुपये ५००/- व 
मागासवगीयाींसाठी रुपये २५०/- असे परीक्षा शलु्क ननस्श्चत करण्यात आले 



34 

आहे. सदर शासन ननणशयानसुार पररक्षेला िस ूइस्च्िणाऱ् या उमदेवाराला एक 
ककीं वा एकापेक्षा अर्धक स्जल्हा पररषदाींमध्ये अजश करता येईल. तसेच एका 
उमेदवाराला एका ककीं वा अनेक सींवगाशतील पदाींसाठी अजश करण्याची मभुा 
राहील परींत ु प्रतयेक पदासाठी तयाला थवतींत्र परीक्षा शलु्क आकारले जाणार 
आहे. सदर आकारण्यात आलेली फी ही सवश स्जल्हा पररषदाींकरीता एकसमान 
आहे. ही फी प्रतयेक उमदेवारामागे होणाऱ् या खचाशशी ससुींगत ठेवण्यात आलेली 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

ििेनगर, िाांजूरमागा येथे एमएमआरडीएने प्रिल्पग्रस्तासाठी 
 बाांधलेल्या इमारतीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 

  

(२५) * ४७४८६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कवेनगर, काींजूरमागश येथे एमएमआरडीएने ३ हजार प्रकल्पग्रथतासाठी 
िाींधलेल्या इमारतीचे काम अतयींत ननकृष् दजाशच े झाले असनू अवघ्या      
३ वषाशतच इमारतीच ेिाींधकाम अतयींत धोकादायक झाले असल्यामळेु शासनाच े
कोयूयवधी रुपयाींची फसवणकू झाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकृष् दजाशच्या िाींधकामाची एसआय्ीमाफश त चौकशी 
करण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्रयाींकड े एका 
ननवेदनाद्वारे माहे नोव्हंिर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त इमारतीच्या िाींधकामासाठी वापरण्यात आलेली साधन, 
सामगु्री अतयींत ननकृष् दजाशची असल्याने इमारतीचा भाग कोसळून अपघात 
होऊन जीप्रवतहानी तसेच प्रवततहानी होण्याची लभतीही लोकप्रनतननधीींनी 
आपल्या ननवेदनात वतशप्रवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रवषयाींककत दठकाणी रािप्रवण्यात येत असलेल्या झो.प.ुयोजनंतगशत 
ननयमाींचे उल्लींघन व िाींधकामाचा दजाश यािाित थथाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मदु्ये उपस्थथत केलेल्या तयाींच्या ददनाींक ३०/०६/२०१८ व १०/०८/२०१८ 
रोजीच्या पत्राच्या प्रती मुींिई महानगर प्रदेश प्रवकास प्रार्धकरणास प्राप्त 
झाल्या आहेत. 
(३) होय. 
(४) व (५) मुींिई महानगर प्रदेश प्रवकास प्रार्धकरणाच्या अलभयाींबत्रकी 
प्रवभागामाफश त सदर इमारतीचे थथळपररक्षण करण्यात येऊन उप प्रवकासकास 
प्रवना प्रवनाशकारी चाचणी (एनडी्ी) करण्यािाित आदेलशत करण्यात आल े
होत.े तयानसुार उप प्रवकासकामाफश त प्रवना प्रवनाशकारी चाचणी (एनडी्ी) 
करण्यात आली असनू तयािाित थरक्चरल कीं सल् ी्ं् याींचा अहवाल 
प्रार्धकरणास सादर केला आहे. या अहवालानसुार सदर इमारत सींकस्ल्पत 
आयषुयासाठी सींरचनातमकदृषयूया स्थथर असल्याचे नमदु केले आहे. तसेच 
सदर योजनंतगशत सवश पनुवशसन इमारतीींच े िाींधकाम प्रार्धकरणाने ननयकु्त 
केलेले थवतींत्र प्रकल्प व्यवथथापन सल्लागार तसेच अलभयाींबत्रकी प्रवभागाच े
देखरेखीखाली करण्यात आले असनू िाींधकामाच्या प्रवप्रवध ्प्प्यावर वेळोवेळी 
िाींधकामाच्या गणुवततिेाित प्रमाणणकरण (स्ीकफकेशन) करण्यात आले आहे. 
सदर झो.प.ुयोजनंतगशत प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली मधील प्रवननयमन क्र. 
३३(१०) मधील तरतदूीींचे पालन होऊन िाींधकाम झाले आहे. 
 

----------------- 
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झोपडपट्टी पुनिासन योजनेतील घरे वििासिाांच्या 
 ताब्यात असल्याबाबत  

 

(२६) * ४७९०२ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुवशसन योजनेतील (एसआरए) समुारे १० हजार घरे गत २० 
वषाशपासनू प्रवकासकाींच्या ताब्यात असल्याची मादहती माहे फेब्रवुारी, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्टी पनुशवसन प्रार्धकरणाने पनुवशसन योजनंतगशत 
प्रकल्पिार्धताींसाठी (पीएपी) िाींधलेली घरे सींिींर्धताींना हथताींतररत करणे 
आवश्यक असतानाही ती प्रवतरीत न करता िाींधलेली घरे प्रवकासकाींच्या 
ताब्यात आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे तसेच िाींधलेली घरे प्रवकासकाींच्या ताब्यात असण्याची व घरे प्रवतरीत न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१), (२) व (३) झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्रार्धकरणामाफश त आजतागायत ७६,८९१ प्रकल्पिार्धत सदननकाींना भोगव्ा 
प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. यापकैी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेस २२४८४, 
मुींिई महानगर प्रदेश प्रवकास प्रार्धकरणास २५५३६ व 
एम.एम.आर.सी.एल/लशवशाही पनुवशसन प्रकल्प याींना ३७६७ प्रकल्पिार्धत 
सदननकाींचा तािा देण्यात आलेला आहे. तसेच ११६४९ पात्र झालले्या 
प्रकल्पिार्धत झोपडीधारकाींना झोपडपट्टी पनुवशसन प्रार्धकरणामाफश त वा्प 
करण्यात आलेले आहे. सद्य:स्थथतीत झोपडपट्टी पनुवशसन प्रार्धकरणाच्या 
ताब्यात ९५७ गाळे प्रकल्पिार्धत सदननका उपलब्ध आहेत. उवशररत १२४९८ 
गाळे सधुाररत प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली ३.११ अींतगशत कुलाश, माहूल व 
मानखुदश येथे ठराप्रवक प्रकल्पिार्धताींसाठी  
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िाींधण्यात आललेे असल्याने सदर गाळे वा्प होईपयतं प्रवकासकाकड े
देखभाल व सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने प्रवकासकाच्या ताब्यात ठेवण्यात आलेले 
आहेत, असा झोपडपट्टी पनुवशसन प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई-विरार शहर महापाललिेच्या जलतरण तलािात  
बालिाचा बुडून मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२७) * ४७३४९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-प्रवरार शहर महापाललकेच्या जलतरण तलावात आठ वषीय 
िालकाचा िडूुन मतृय ू झाल्याची घ्ना ददनाींक ७ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास घडल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार दोषी ठेकेदार व सरुक्षा रक्षकाींवर सदोष 
मनषुयवधाचा गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी माणणकपरू पोलीस ठाणे येथ े गनु्हा नीं. १३१/२०१९ 
भा.दीं.प्रव.सीं कलम ३०४ अ व ३४ प्रमाणे सींिींर्धत ठेकेदार व जीवन रक्षक 
याींचेवर गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रथततु प्रकरणी पोललसाींमाफश त पढुील तपास सरुू आहे. 
 

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

उरण, निी मुांबई येथे लसडिोने िेलेल्या भरािामुळे  
नैसधगाि नाले बांददस्त झाल्याबाबत 

  

(२८) * ४८०२४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उरण, नवी मुींिई येथ ेलसडकोने दठकदठकाणी केलेल्या भरावामळेु नसैर्गशक 
नाले भरावात िींददथत होवनू समदु्राच्या भरतीचे पाणी थे् फुीं ड,े नवघर, 
कुीं डगेाव व भंडखळ अशा अनेक गावाींत लशरल्याच ेमाहे फेब्रवुारी, २०१९ च्या 
ततृीय सप्ताहात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरण तहलसल कायाशलयातनू आर्थशक नकुसान झालेल्या घराींची 
पाहणी करुन पींचनामे तयार करण्यािाित साींगण्यात आले असनूही सायींकाळी 
उशीरापयतं एकही महसलू अर्धकारी पाहणी करण्याकरीता गावाकड े आल े
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार आपततीग्रथताींच्या नकुसानीचा पींचनामा 
करुन नकुसान भरपाई देण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) द्रोणार्गरी नोड, नवी मुींिई येथील 
धारण तलावामधील काींदळवनाींना िाधा पोहचू नये म्हणून अपर प्रधान मखु्य 
वनसींरक्षक काींदळवन कक्ष, मुींिई याींच्या ददनाींक ५/१०/२०१८ रोजीच्या 
पत्रानसुार सदर तलावाींना लावलेल्या झडपा उघड्या ठेवण्याचे ननदेश लसडको 
महामींडळास देण्यात आले होत.े तयामळेु ददनाींक २१ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी व 
ददनाींक २० माचश, २०१९ रोजी आलेल्या मोठ्या भरतीच्या वेळी कुीं ड े गावात 
पाणी लशरले होत.े  
 तलाठी नवघर याींचेमाफश त चौकशी व पींचनामे करण्यात आल ेआहेत. 
कोकण पाणथळ तक्रार ननवारण सलमतीच्या ददनाींक १६/०५/२०१९ रोजीच्या 
िठैकीमध्ये सदर िाि माींडणेत आलेली आहे. सलमतीने ददनाींक २२/०५/२०१९ 
रोजीच्या पत्रानसुार काींदळवनाचे सींरक्षण व रदहवाश्याींच्या समथया प्रवचारात 
घेता तलावाच्या पाईप आऊ्ले्ला िसप्रवलले्या झडपा खुल्या कराव्यात व 
पावसाळ्यात सदर झडपा िींद करण्याच्या सचूना लसडको महामींडळाला ददल्या 
आहेत. सदर दठकाणी पावसाळ्यात परुसदृश्य पररस्थथती ननमाशण होणार नाही 
याची दक्षता लसडकोमाफश त घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरासाठी मांजूर असलेल्या नविन 
 अजग्नशमन िें द्राच्या िामाबाबत 

  

(२९) * ४६९८८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद शहरासाठी शासनाच्या अस्ग्नशमन सरुक्षा अलभयानाींतगशत सन 
२००९ मध्ये मींजूर पाच नप्रवन अस्ग्नशमन उपकंद्राच्या िाींधकामासाठी २ को्ी 
८५ लक्ष रुपये ननधी मींजूर असनू तयापकैी ननधीचा पदहला ्प्पा रुपये १.७८ 
को्ी महानगरपाललकेला सन २००९ मध्येच देण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेच्या दप्तर ददरींगाईमळेु व जागेच्या वादामळेु गत 
दहा वषाशपासनू प्रतयक्ष कामाला सरुुवात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानसुार 
सदर कामे करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगािाद शहरासाठी अस्ग्नसरुक्षा अलभयानाींतगशत 
आठ अस्ग्नशमन कंद्राींची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थथतीत तीन अस्ग्नशमन 
कंदे्र सरुु असनू पाच अस्ग्नशमन कंदे्र व तयाकरीता नऊ अस्ग्नशमन वाहनाींची 
आवश्यकता आहे. 

तयास अनसुरुन औरींगािाद महानगरपाललकेने सादर केलेल्या रुपये 
५.१० को्ी रक्कमेच्या प्रथतावास शासनाने मान्यता ददली असनू, शासन 
दहश्श्याची रुपये १.७८ को्ी इतकी रक्कम माहे एप्रप्रल, २०१२ मध्ये 
महानगरपाललकेस उपलब्ध करुन ददली आहे. 
(२) व (३) पाच अस्ग्नशमन कंद्राींपकैी तीन अस्ग्नशमन कंद्र िाींधकामासाठी 
जागेच्या अभावी प्रवलींि झाला आहे, ही वथतसु्थथती आहे. 

तथाप्रप, सद्य:स्थथतीत तीनही अस्ग्नशमन कंद्रासाठी जागा ननस्श्चत 
झाल्या असनू सदर कामाच ेकायाशदेश देण्यात आले आहेत. 
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सदरहू िाींधकामे सहा मदहन्यात पणूश करण्याच े महानगरपाललकेचे 
ननयोजन आहे. 

एका अस्ग्नशमन कंद्राच्या िाींधकामाकरीता ननप्रवदा प्रकक्रया सरुु 
असनू, उवशररत एका अस्ग्नशमन कंद्राकरीता जागा घेण्याची कायशवाही सरुु 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

 
परभणी नगरपाललिेच्या प्राथलमि आरोग्य िें द्राची  

इमारत िापराविना असल्याबाबत 
  

(३०) * ४७२८५ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहर महापाललकेच्या आरोग्य प्रवभागाच्यावतीने प्रशथत अशा 
प्राथलमक आरोग्य कंद्राच्या इमारतीचे उदघा्न होवनूही सदरहू इमारत 
वापराप्रवना असल्याच ेमाहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आरोग्य कंद्रामध्ये आवश्यक सोयी सपु्रवधा, सादहतय 
आदीचा अभाव असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार दोषीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच उक्त आरोग्य कंद्र सरुु करण्यािाित शासनथतरावर काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) परभणी महानगरपाललका क्षेत्रात राषरीय नागरी 
आरोग्य अलभयानाींतगशत मींजूर सहा नागरी आरोग्य कंद्राींपकैी दोन आरोग्य 
कंद्राींची उद्घा्ने झालेली असनू सदर दोन्ही आरोग्य कंद्रामाफश त नागररकाींना 
आरोग्य प्रवषयक सेवा परुप्रवण्यात येत आहेत. 
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उवशररत चार नागरी आरोग्य कंद्रापकैी तीन आरोग्य कंद्राींच ेिाींधकाम 
प्रगती पथावर असनू, एका आरोग्य कंद्राचे िाींधकाम अदयाप सरुु झालेले 
नाही, ही वथतसु्थथती आहे. 
(२) सरुु असलेल्या दोन्ही नागरी आरोग्य कंद्राींमाफश त आवश्यक तया सवश 
वदै्यकीय सोयी सपु्रवधा नागररकाींना उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याच े
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(३) उवशररत चार नागरी आरोग्य कंद्राींपकैी प्रगती पथावर असलेली तीन नागरी 
आरोग्य कंदे्र माहे जुल,ै २०१९ अखेर होणार असल्याचे महानगरपाललकेने 
कळप्रवले आहे. 

तयाचप्रमाणे एका आरोग्य कंद्राच्या िाींधकामास जागेअभावी प्रवलींि 
झाललेा असनू सदरहू आरोग्य कंद्राचे िाींधकामही तातडीने पणूश करण्याच े
महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला महापाललिेत अनुिां पाधारि उमेदिाराांची ननयुक्ती िरणेबाबत 
  

(३१) * ४७२१६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महापाललकेत गत २० वषाशपासनू ७४ पेक्षा अर्धक अनकुीं पाधारक 
उमेदवार ननयकु्तीसाठी महापाललकेकड ेमागणी कररत असताना महापाललकेने 
कीं त्रा्ी कमशचाऱ् याच्या पद भरतीला प्राधान्य देत शारररीकदृष्या सक्षम 
नसलेल्या सेवाननवतृत कमशचाऱ् याींची भरती करण्यात आली असल्याच े माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००८ पासनू अनकुीं पाधारक उमेदवाराींच्या ननयकु्तया 
प्रलींबित असताना सेवाननवतृत कमशचाऱ् याींची भरती कीं त्रा्ी पध्दतीने 
करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार अनकुीं पाधारकाींची भरती करणेिाित शासनथतरावर 
काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) अकोला महानगरपाललका हद्दीमध्ये 
सरुु असलेली प्रवप्रवध प्रवकास कामे तसेच नागरी सेवा परुप्रवण्याकामी अडचणी 
येऊ नये, यासाठी, ताींबत्रक सेवेकरीता ०२ सेवाननवतृत अर्धकाऱ्याच्या आणण 
प्रशासकीय सेवेकरीता ०१ अर्धकाऱ्याच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्यात आल्या 
असनू, कीं त्रा्दारामाफश त एकूण ७३ कमशचाऱ्याींच्या सवेा ताींबत्रक कामासाठी 
घेतल्या आहेत तथाप्रप, महापाललकेने शारररीकदृषयूया सक्षम नसलेल्या 
सेवाननवतृत कमशचाऱ्याींची कोणतीही भरती महापाललकेत केलेली नाही, ही 
वथतसु्थथती आहे. 

शासनाने महापाललकाींसाठी प्रवदहत केलेल्या आथथापना खचाशच्या 
(३५%) मयाशदेत अकोला महानगरपाललकेच्या आथथापना खचाशची ्क्केवारी 
(४८.३५%) जाथत असल्याने, अनकुीं पाची अथवा ननयलमत पद भरती करण्यात 
आलेली नाही. 

तथाप्रप, सध्या कायशरत असलेल्या कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींच्या जागेवर, 
प्रनतक्षा यादीतील अनकुीं पाधारक पात्र ठरत असल्यास, प्रवदहत प्रकक्रया पणूश 
करुन, तयाींची ननयकु्ती करण्यािाित आयकु्त, अकोला महानगरपाललका याींना 
शासनथतरावरुन सचूना देण्यात आल्या आहेत.  

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

  
परभणी महापाललिेत लशक्षण विभागातील अधधिारी ि िमाचाऱयाांनी 

िेतनामध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(३२) * ४७८७३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महापाललकेत लशक्षण प्रवभागातील अर्धकारी व कमशचारी याींनी 
वेतन याद्या िदलनू जवळपास ७५ लक्ष रुपयाींचा अपहार केला असनू सदर 
गरैव्यवहार गत ४ वषाशपासनू चाल ूअसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, लशक्षकाींच्या वेतन देयकाच्या रकमा आर्ीजीएस झाल्यानींतर 
तया लशक्षण ननधीत जमा करण्यात येतात व तयाची यादी िॅंकेकड ेददली जात 
असनू सदर यादीत िदल करुन िनाव् यादी तयार करुन आर्थशक 
सींगनमताने िँक खातयावरील रकमा वळतया केल्याचेही ननदशशनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रथततू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानसुार सींिधीत दोषी अर्धकारी व कमशचारी याींच्यावर 
कारवाई करुन तयाींना ननलींबित करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अथथायी लशक्षकाींचे वेतनािाित सींिींर्धत 
िँकेकडून पडताळणी केली असता तयामध्ये कायशरत नसणाऱ्या त्रयथथ 
व्यक्तीींची नाींवे समाप्रवष् असल्याच ेमहानगरपाललकेच्या ननदशशनास आले. 

तयानषुींगाने महापाललकेच्या लशक्षण प्रवभागाचे सन २००१-२०१० त े   
२०१०-२०१५ या कालावधीचे अींतगशत लेखा पररक्षण करण्याचे आदेश 
ततकालीन आयकु्त याींनी ततकालीन मखु्य लेखा पररक्षक याींना ददले. 

अींतगशत लखेा पररक्षण अहवालात सन २०१०-२०१५ या कालावधीत 
ततकालीन प्रशासन अर्धकारी याींनी िँकेत दाखल करण्यात येणाऱ्या वेतन 
यादीत फेरफार करुन अींदाजे रुपये ७५ लक्ष रकमेचा अपहार केल्याच े
ननदशशनास आले. तयामळेु, सींिींर्धताींप्रवरुध्द फौजदारी कायशवाहीसह प्रशासकीय 
कायशवाही करण्याची लशफारस लेखा पररक्षण अहवालात करण्यात आली, ही 
वथतसु्थथती आहे. 
(३) ततकालीन मखु्य लेखा पररक्षक याींच्या अहवालानसुार सींिींर्धत 
ततकालीन प्रशासन अर्धकारी व ललप्रपक याींना महानगरपाललकेने ननलींबित 
केले असनू, रोजींदारी िालवाडी लशक्षक्षका याींना सेवेतनू कमी करण्यात आले 
आहे. 

तसेच या प्रकरणी नवामोंढा पोलीस थ्ेशन येथे सवश सींिींर्धताींप्रवरुध्द 
गनु्हा नोंदप्रवण्यात आला आहे. 
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तसेच सींिींर्धत अर्धकारी व कमशचारी याींच्याप्रवरुध्द प्रवभागीय 
चौकशीची कायशवाही तवरीत सरुु करण्यािाित, तसेच अपहारीत रक्कम 
ननयमानसुार वसलू करण्यािाित आयकु्त, परभणी शहर महानगरपाललका 
याींना सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे शहरात स्पा ि मसाज सेंटरच्या नािाखाली  
िेश्या व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(३३) * ४७४०१ श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८७७२ ला ददनाांि 
२१ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात थपा व मसाज सं् रच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वेश्या 
व्यवसाय सरुु असल्याच े माहे माचश, २०१९ च्या शवे्च्या आठवड्यात 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेवारी त े२६ माचश, २०१९ अखेर पोललसाींनी आठ 
थपा व मसाज सं् रवर कारवाई केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार वेश्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी कोणती 
सक्षम उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) जानेवारी, २०१८ त े माचश, २०१८ च्या तलुनेत 
जानेवारी, २०१९ त ेमाचश, २०१९ मध्ये गनु््यामध्ये वाढ झाल्याचे ददसनू येत.े 
(२) व (३) पणेु शहर पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षते्रात ददनाींक         
०१ जानेवारी, २०१९ त े माचश, २०१९ या कालावधीत सहा थपा व मसाज 
सं् रवर कारवाई करण्यात आली असनू तयाींच्याप्रवरूध्द मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
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 मसाज पालशर व तयानषुींगाने वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत.े  

i) मसाज पालशरिाित वतशमानपत्रात प्रलसध्द होणाऱ्या जादहरातीींची 
ननयलमतपणे पाहणी करून सींिींर्धत मसाज सं् रवर िनाव् र्गऱ्हाईक 
पाठवनू, तयादठकाणी मसाजच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय चालत 
असल्याच े ननदशशनास आल्यास, सदर मसाज पालशरवर प्रप्ा 
कायद्यानसुार सामास्जक सरुक्षा प्रवभागामाफश त कारवाई करण्यात येत.े 

ii) वेश्याव्यवसायासाठी अननैतक मानवी वाहतकू करणाऱ्या दलालाींची 
मादहती प्राप्त करून तयाींच्यावर प्रप्ा कायद्याखाली कारवाई करण्यात 
येत.े 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

 

उस्माननगर (ता.िां धार, जज.नाांदेड) िाटिळांबा येथे  
अिैध देशी दारुची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३४) * ४७२५० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) उथमाननगर (ता.कीं धार, स्ज.नाींदेड) पोलीस ठाणे हद्दीत प्रशासनाच्या 
सींगनमताने का्कळींिा येथे िधु्दप्रवहारा समोरील पान्परीवर 
िेकायदेशीरररतया अवधै देशी दारुची प्रवक्री होत असल्याने गावात भाींडण-ती्ं े 
होऊन गावाची शाींतता धोक्यात आली असल्याच ेददनाींक १३ जानेवारी, २०१९ 
रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै दारुप्रवक्री प्रवरोधात ग्रामथथाींनी थथाननक पोलीस 
प्रशासनाला वारींवार ननवेदन देऊनही कोणतीही कायशवाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन अवधै दारु प्रवक्री 
रोखण्याकरीता दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मौजे का्कळींिा या गावात चोरुन 
लपनु अवधै दारु िाळगणे/नतच्या प्रवक्री सींिींधाने मादहती लमळताच सींिींर्धत 
उथमाननगर, पोलीस ठाणे, स्ज.नाींदेड कडून तयाची तातकाळ दखल घेऊन दोषी 
व्यक्तीींप्रवरुध्द दारुिींदी अर्धननयमाींतगशत ७ गनु्हे दाखल करण्याची कायदेशीर 
कारवाई करण्यात आली आहे. दोषी व्यक्तीप्रवरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोप 
पत्र दाखल करण्यात आले असनू सदरहू िाि सध्या न्यायप्रप्रवष् आहे, 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

दहांगोली नगरपाललिेने मांजूरी ददलेल्या घरिुलाांच ेिाम  
अपूणाािस्थेत असल्याबाबत 

  

(३५) * ४७१०४ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) दहींगोली नगरपाललकेने मींजूरी ददलेल्या समुारे ३०० घरकुलाींचे िहुताींश 
कामास सरुुवात झाली असनू काही लाभार्थयांना पदहलाच हप्ता लमळालेला 
नसनू काही लाभार्थयांना पढुील हप्त े लमळाले नसल्याची िाि ददनाींक १७ 
फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, घरकुलाींच्या िाींधकामाची पढुील रक्कम लाभार्थयांना लमळाली 
नसल्यामळेु घरकुलाींची कामे अपणूाशवथथेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार घरकुलाींची कामे पणूश करण्यासाठी लागणारा ननधी 
लाभार्थयांना देण्यािाित कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.  
 प्रधानमींत्री आवास योजना (शहरी) अींतगशत घ्क क्रमाींक ४ (BLC) 
खाली दहींगोली नगरपररषदेच्या ३ प्रकल्पाींतील अनकु्रमे २०० घरकुल, १५० 
घरकुल व ६०९ घरकुलाींच्या प्रकल्पास कंद्रीय मान्यता व सननयींत्रण  सलमतीची 
मींजुरी प्राप्त झालेली आहे. तयानसुार राज्य शासनाच्या दहश् श्यातील पदहल्या 
हप्तयाचा ननधी अनकु्रमे २०० घरकुलाींसाठी रुपये ८० लाख, १५० घरकुलाींसाठी 
रुपये ६० लाख व ६०९ घरकुलाींसाठी रुपये २४३.६० लाख इतका ननधी ददनाींक 
२९/०८/२०१८ व ददनाींक ३०/०१/२०१९ रोजी दहींगोली नगरपररषदेला प्रवतरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच १५० घरकुलाींच्या प्रकल्पासाठी कंद्र शासनाच्या 
दहश्याचा पदहल्या हप्तयाचा रुपये ३५.४० लाख इतका ननधी ददनाींक 
३०/०५/२०१९ रोजी दहींगोली नगरपररषदेस प्रवतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) घरकुल िाींधकामाकरीता शासनाने उपलब्ध करून ददललेा ननधी 
दहींगोली नगरपररषदेस प्रवतरीत करण्यात आला आहे. तसेच सदरचा ननधी 
नगरपररषदेने पात्र लाभार्थयांना प्रवतरीत केलेला असनू, घरकुलाींची िाींधकामे 
प्रगती पथावर आहेत. सदर प्रकल्पाींकरीता प्रवतरीत केलेल्या ननधीच्या खचाशच े
उपयोर्गता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर दसुरा हप्तयाचा ननधी प्रवतरीत 
करण्यात येईल. 
 

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

मुांबईतील माटुांगा रोड रेल्िे स्थानिातील पादचारी  
पूल धोिादायि असल्याबाबत 

  

(३६) * ४६७३३ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील मा्ुींगा रोड रेल्वे थथानकामधील पादचारी पलुास तड ेजावनू तो 
धोकादायक झाल्यामळेु यादठकाणी भीषण दघुश् ना घडण्याची शक्यता ननमाशण 
झाली असल्याचे ददनाींक ३१ माचश, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार रेल्वे प्रशासनाने सदर पलुाची दरुुथती 
करण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मा्ुींगा रोड रेल्वे थथानकामधील पादचारी 
पलू हे रेल्वे प्रशासनाच्या अखतयारीत येतात. 
 तथाप्रप, मा्ुींगा रेल्वे थथानकाजवळील व रेल्वे लाईन ओलाींडणाऱ्या 
पलुाला जोडणाऱ्या पादचारी पलुाला तड ेगेले नसनू, सदर पलुाच्या मध्यभागी 
प्रसरण साींधा असनू, तो सदर पलुाचा सींरचनातमक भाग आहे. 
 सदर पलुािाित तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर, ताींबत्रक सल्लागारामाफश त 
सदर पलुाची पाहणी करण्यात आली असनू तो धोकादायक नसल्याच े
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त कळप्रवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबरासाठी ऑनलाईन यां्णा  
िायााजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४७१३३ अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या सींक्रमण लशबिरात वाथतव्यास असलेल्या मळू रदहवाशाींच्या 
यादी प्रमाणेच िेकायदेशीर रदहवाशाींचा शोध घेण्यासाठी लवकरच ऑनलाईन 
यींत्रणेचा आधार घेण्यात येणार असल्याचे ददनाींक १ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाच्या मुींिई मींडळात ५६ सींक्रमण लशबिरे असनू तयात 
समुारे २२ हजार कु्ूींिे वाथतव्यास आहेत तयापकैी आठ हजार कु्ूींिे 
िेकायदेशीर असल्याचा अींदाज असल्यामळेु म्हाडाच्या इमारत दरुुथती व 
पनुरशचना मींडळाने िायोमेरीकची तयारी चालप्रवली असनू ऑनलाईन नोंदणी 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सींक्रमण लशिीरातील अनर्धकृत/अपात्र रदहवाशाींना काही अ्ी 
/शतींच्या अर्धन राहून ननयलमत करणेिाितचा ननणशय मा.मींबत्रमींडळाच्या 
ददनाींक ०४/०२/२०१९ च्या िठैकीमध्ये घेण्यात आलेला असनू, तयास अनसुरुन 
आवश्यक ती पढुील कायशवाही करणेिाित म्हाडा प्रार्धकरणास ददनाींक 
२८/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये सचूना देण्यात आलले्या आहेत. 
 ----------------- 
  

विदभाातील िीटिनाशि िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३८) * ४६७३० श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) प्रवदभाशत की्कनाशक फवारणीत प्रवषिाधा होऊन ४० पेक्षा जाथत 
शतेकऱ्याींचा जीव घेणाऱ्या एका की्कनाशक कीं पनीचे मुींिई येथील 
कायाशलयात एका प्रवलशष् पक्षाच्या प्रचार सादहतयाची ननलमशती केली जात 
असल्याची िाि माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींिींर्धत कीं पनीप्रवरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू यासींपणूश प्रकरणाची सीिीआयमाफश त चौकशी करण्याची मागणी 
काही लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व तयानषुींगाने दोषीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) प्रवदभाशतील की्कनाशक फवारणीत 
प्रवषिाधा होऊन ४० शतेकऱ्याींचा जीव घेणाऱ्या की्कनाशक कीं पनीिाित 
िहृन्मुींिई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रातील कोणतयाही पोलीस 
ठाण्याच्या अलभलखेी नोंद नाही. 
 तथाप्रप, ददनाींक ९/०४/२०१९ रोजी आचार सींदहता कालावधीत भरारी 
पथकाने तयाींचकेड े प्राप्त तक्रारीवरुन “य.ुपी.एल. लललम्ेड” या कीं पनीच्या 
कायाशलयात राजकीय पक्षाच्या प्रचाराकरीता सादहतय तयार करीत असल्याच े
आढळून आल्याने प्रवरोधकाींप्रवरुध्द सींिींर्धत खार पोलीस ठाणे येथ े
प्रव.थथा.ख.नोंद क्र. ८२/२०१९, कलम १२७ (अ) लोकप्रनतननधीतव अर्धननयम 
१९५१ अन्वये ददनाींक १४/०४/२०१९ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, 
गनु्हयातील आरोपीताप्रवरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 
 तसेच, याप्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी सीिीआय माफश त चौकशी 
करण्याची मागणी केल्यािाितचा अलभलेख आढळून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िूपर रुग्णालय, मुांबई येथीन रक्तपेढी पीपीपी  
तत्िािर चालविण्याबाबत 

  

(३९) * ४७५९३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील सवशसामान्य गोरगरीिाींच्या कूपर रुग्णालयातील रक्तपेढी आता 
पीपीपी ततवावर चालप्रवण्याचा ननणशय माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननणशय घेण्याची कारणे काय आहेत, यात गोरगरीि 
रुग्णाींना काही सवलत देण्यात आली आहे काय, यािाित शासनाची भलूमका 
काय आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कुपर रुग्णालयातील रक्तपेढी खाजगी सहकार 
ततवावर चालप्रवण्याचा ननणशय सन २०१८ मध्ये घेण्यात आला आहे ही 
वथतसु्थथती आहे. 
(२) सदरचा ननणशय घेण्यामागील कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :- 

• कुपर महानगरपाललका सवशसाधारण रुग्णालयात सद्य:स्थथतीत केवळ 
Whole Blood रक्तपेढी कायशरत आहे. 

• रक्तातील प्रवलभन्न घ्क जसे Platelets, Packed Red Blood 
Cells, Fresh Frozen Plasma इतयादीचे प्रवघ्न करुन 
आवश्यकतनेसुार रुग्णाींना परुप्रवण्याची सोय कुपर रुग्णालयात 
उपलब्ध नाही. अशी सोय कुपर रुग्णालयात असणे आवश्यक आहे. 

• तसेच कुपर रुग्णालयाच्या दहन्दु् दयसम्रा् िाळासाहेि ठाकरे 
वदै्यकीय महाप्रवद्यालयास मान्यता लमळण्यासाठी, भारतीय 
आयपु्रवशज्ञान पररषदेच्या अनेक ननकषापकैी अशी रक्तपेढी उपलब्ध 
असणे हा एक ननकष आहे.  

• महानगरपाललका कमशचारी वगश व साधनसामगु्री इ. वर होणारा अींदाज े
रुपये १.०५ को्ी इतका वाप्रषशक खचश वाचप्रवता येईल. 

सदर ननणशयामळेु गोरगरीि रुग्णाींना खालीलप्रमाणे लाभ होणार     
आहेत :- 

• जननी लशश ुसरुक्षा कायशक्रम, महातमा ज्योतीराव फुले, जन आरोग्य 
योजना इतयादी योजनंतगशत येणारे रुग्ण तसेच, थलेॅलसमीया रुग्ण 
याींना मोफत रक्त परुवठा केला जाईल. 

• समाज प्रवकास अर्धकाऱ्याींनी सींदलभशत केलेल्या गरीि व गरजू 
रुग्णाींना पी.िी.सी.एफ. (पअुर िॉक्स चॅरर्ेिल फीं ड) ननधीतनू मदत 
केली जाईल. 
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(३) व (४) नायर रुग्णालयात खाजगी सहकार ततवावर रक्तपेढी 
चालप्रवण्यासाठी ई-ननप्रवदा प्रकक्रया सरुु असल्याचे िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफश त कळप्रवण्यात आले आहे.  
 ----------------- 
  

नायर रुग्णालय, मुांबई येथील सांगणि िापराविना असल्याबाबत 
  

(४०) * ४७०५१ श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.हररलस ांग राठोड, डॉ.िजाहत लमझाा : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील नायर रुग्णालयात को्यवधी रुपये खचश करुन खरेदी केलेले 
३४५ सींगणक वापराप्रवना असल्याचे ददनाींक २० फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाजारात सींगणक ६० त े७० हजार रुपयाींना लमळत असताना 
उक्त दठकाणी प्रनत सींगणक १ लाख ४९ हजार २११ रुपये प्रमाणे खरेदी 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार गरैव्यवहार करणाऱ्या सींिींर्धत अर्धकारी व 
कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) ३५४ कम्प्यु् र वापराप्रवना अशा 
आशयाची िातमी ददनाींक १७/०२/२०१९ रोजीच्या महाराषर ्ाईम्स या 
वतृतपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही वथतसु्थथती आहे. 
 नायर रुग्णालयासाठी महानगरपाललकेच्या मादहती व तींत्रज्ञान 
प्रवभागाकडून प्रतयेकी रुपये ६०,०००/- इतक्या ककींमतीचे ३७० साधे सींगणक, 
प्रतयेकी रुपये ७०,०००/- इतक्या ककींमतीचे ५६४ सवशसपु्रवधा सींगणक व प्रतयेकी 
रुपये १.२० लाख इतक्या ककींमतीचे ३४ थकॅनरयकु्त सींगणक असे एकूण ९६८ 
सींगणक मींजूर करण्यात आले होत.े  
 तयापकैी ८०८ सींगणक सद्य:स्थथतीत पणूशपणे वापरात आहेत. 
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 सदर रुग्णालयाशी सींिींर्धत रोगप्रनतिींधक औषध शाथत्र प्रवभागाच े
कामकाज शहाजी नगर (र्चता कॅम्प) व लशवाजी नगर या दठकाणी चालत.े 
सदर रोगप्रनतिींधक औषध शाथत्र प्रवभागाींसाठी १०० सींगणक देण्यात आले 
होत.े तथाप्रप, शहाजी नगर येथे नतुनीकरणाचे काम सरुु असल्यामळेु व 
लशवाजी नगर येथे ने्वकश  (सींगणक जोडणी जाळे) नसल्यामळेु सदर सींगणक 
वापरात नाहीत ही वथतसु्थथती आहे. सदर नतुनीकरणाच ेकाम सींपल्यानींतर 
आणण ने्वकश  सरुु झाल्यानींतर सदर १०० सींगणक वापरात येणार आहेत. 
 तसेच, सदर रुग्णालयातील श्रवण शाथत्र व वाक् उपचार शाथत्र 
प्रवभाग (थपीच ॲण्ड ऑडडओलॉजी), शवप्रवच्िेदन प्रवभाग आणण कंद्रीय 
पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा यादठकाणी नतुनीकरणाचे काम सरुु असल्यामळेु ६० 
सींगणक थथाप्रपत करण्यात आलेले नाहीत. सदर नतुनीकरणाच े काम पणूश 
झाल्यानींतर सींगणक थथाप्रपत करण्याची कायशवाही करण्यात येणार असल्याच े
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
 थकॅनरयकु्त सींगणक हे सी.्ी. थकॅन, एम.आर.आय., सोनोग्राफी 
आणण एक्स-रे या प्रवभागाींमध्ये रुग्णाींच्या आजाराींच े ननदान करण्यासाठी 
उपयकु्त असनू तयामध्ये रुग्णाींची मादहती ददघशकाळापयतं जतन करता येत.े 
 ----------------- 
  
िोल्हापूर येथे स्ितां् पोलीस आयुक्तालयाची ननलमाती िरण्याबाबत 

  
 

(४१) * ४७८४९ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू आयकु्तालयाचा प्रथताव गत २० वषाशपासनू शासनाकड ेप्रलींबित 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू शहरातील सींघ्ीत गनु्हेगारीचा वाढता आलेख 
पाहता सदर प्रथतावावर तवररत ननणशय घेऊन शासनाने कोल्हापरू येथे थवतींत्र 
पोलीस आयकु्तालयाची ननलमशती करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कोल्हापरू पोलीस आयकु्तालय ननमाशण 
करण्यासींदभाशत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींिई याींच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रथतावावर प्रवतत प्रवभागाने उपस्थथत केलेल्या मदु्याींची मादहती 
सादर करण्यािाित पोलीस महासींचालक कायाशलयास कळप्रवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
परदेशात नोिरी देण्याच्या बहाण्याने तरुणाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

   

(४२) * ४८३७४ श्री.सजुजतलसांह ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परदेशात नोकरी देण्याच्या िहाण्याने दीडशहूेन अर्धक तरुणाींची लाखो 
रुपयाींची फसवणकू झाल्याचा प्रकार माहे डडसिंर, २०१८ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशशनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नागपाडा पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने सींिींधीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कफयाशदीने ददलेल्या तक्रारीवरुन नागपाडा पोलीस ठाणे येथ े
ग.ुर.क्र. ४७४/१८, कलम ४०६, ४२०, ३४ भा.दीं.प्रव. सह १०, २४ इलमग्रेशन 
ॲक्् अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात दोन आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू तयाींचेप्रवरुध्द मा.महानगर दींडार्धकारी, ६९ वे, माझगाींव 
(लशवडी), मुींिई न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
 सदरचा गनु्हा न्यायप्रप्रवष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सांभाजीनगर सहिारी गहृननमााण सांस्था, विलेपाले (मुांबई) येथील 
झोपडपट्टी पुनिासन योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४३) * ४८४८७ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील अींधेरी तालकु्यातील मौजे प्रवलेपाले येथील न.भ.ुक्र २४, २४ / १ 
त े ५ येथील सींभाजीनगर सहकारी गहृननमाशण सींथथा झोपडपट्टी पनुवशसन 
योजनेत १३०९ झोपड्या समाप्रवष् असताना प्रवकासकाने शासकीय 
अर्धकाऱ्याींच्या सींमनमताने सन २००४ त े२००८ या कालावधीमध्ये समुारे ७५ 
िनाव् झोपडपट्टीधारकाचा समावेश करुन करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार 
केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००१ मध्ये सदर झोपडपट्टीींचा समावेश झोपडपट्टी 
पनुवशसन योजनेत करण्यात येऊन आर.्ी. कन्थरक्शन या प्रवकासकास उक्त 
योजना रािप्रवण्यास देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत झोपडपट्टीधारकाने अर्धननयम १९७१ च ेकलम ३५ 
नसुार ७५ िनाव् झोपडपट्टीधारकाींच्या पात्रतपे्रवरुध्द ददनाींक २२ जून, २०१६ 
रोजी अपील दाखल केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने उच्चथतरीय चौकशी करुन ७५ 
िनाव् झोपडपट्टीधारकाींची नावे समाप्रवष् करणाऱ्या प्रवकासक व शासकीय 
अर्धकाऱ्याींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
 अपर स्जल्हार्धकारी (अनत/ननषका) पस्श्चम उपनगरे याींनी ददनाींक 
१३/११/२००१ रोजी पररलशष्-२ िाित ७५ झोपडीधारकाींचे दरुुथती आदेश 
ननगशलमत केले आहेत.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) होय. 
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(४) सदर प्रकरणी कोणतीही चौकशी करण्यात आली नसल्याचा झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई विमानतळ पुनिासन क्षे्ात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(४४) * ४७६७७ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नवी मुींिई प्रवमानतळ पनुवशसन क्षेत्रात लसडकोच्या प्रवद्यतु प्रवभागामाफश त 
करण्यात आलेल्या २५० को्ीच्या कामात गरैव्यवहार झाला असनू काही 
प्रवलशष् ठेकेदाराींना लाभ लमळण्याकरीता ननप्रवदेमध्ये तयाच्या फायद्याच्या 
अ्ी व शती नमदू केल्याच्या तक्रारी काही खासदाराींनी पींतप्रधान 
कायाशलयाकड ेकेल्यानींतर तयाची दखल घेवनू पीएमओने ऊजाश मींत्री, महाराषर 
शासन याींना चौकशीचे आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.ऊजाश मींत्री याींनी त्रयथथ सलमतीकडून एक मदहन्याच्या 
आत ननषपक्ष चौकशी करून दोषी अर्धकाऱ्याींवर कठोर कारवाई करण्याच े
आदेश माहे डडसिंर, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सन २००८ पासनू लसडकोच्या प्रवद्यतु प्रवभागात सरुू 
असलेल्या अनागोंदी कारभाराच्या चौकशीचे आदेश ततकालीन व्यवथथापकीय 
सींचालक श्री.सींजय भाद्या याींनी ददल्यानींतर श्रीमती प्रज्ञा सरवदे सलमतीने 
चौकशी करून लसडकोच्या प्रवद्यतु प्रवभागातील गरैकारभार ननदशशनास आणला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.ऊजाश मींत्री याींनी ददलेल्या ननदेशानसुार त्रयथथ सलमतीने 
चौकशी करून अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, चौकशी सलमतीच्या 
अहवालाचा थोडक्यात गोषवारा काय आहे तसेच सदर चौकशी सलमतीच्या 
अहवालातील लशफारशीनसुार सींिींर्धत दोषीींप्रवरोधात कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) नवी मुींिई आींतरराषरीय प्रवमानतळ 
पनुवशसन क्षेत्रात प्रवद्यतु परुवठा व तयािाितच्या पायाभतू सपु्रवधाींचे काम 
महाप्रवतरण प्रवभागाच्या पयशवेक्षण व देखरेखीखाली ई-ननप्रवदा मागवनू 
करण्यात येत आहे. सदर कामासाठी काढण्यात आलले्या ई-ननप्रवदाींच ेताींबत्रक 
व आर्थशक मलु्याींकनासाठी मखु्य अलभयींता, लसडको, नवी मुींिई याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ७ सदथयीय सलमती गठीत करण्यात आलेली असनू उक्त 
सलमतीच्या लशफारशीनींतर सक्षम प्रार्धकाऱ्याींच्या मान्यतनेसुार कामे प्रदान 
करण्यात आली आहे. 
 मा.मींत्री (ऊजाश) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १८/०९/२०१८ रोजी 
िठैक आयोस्जत करण्यात आली होती. सदर िठैकीमध्ये लसडकोमाफश त गत 
१० वषाशच्या कालावधीत केलेल्या प्रवद्यतु प्रवषयक कामाच्या गणुवततचेी 
तपासणी करण्यासाठी सेवाननवतृत मखु्य अलभयींता (महाप्रवतरण) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली त्रयथथ सलमती थथापन करण्याच े ननदेश ददल े आहेत. 
यािाितचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसनू सदरचा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर पढुील कायशवाही करणे प्रयोस्जत आहे. 
 तसेच लसडको महामींडळामाफश त करण्यात आलेल्या प्रवप्रवध प्रवद्यतु 
प्रवषयक कामाींमध्ये झालेल्या गरैव्यवहार प्रकरणाची लसडको महामींडळामाफश त 
सधु्दा चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील पुरांदर येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत 
  

(४५) * ४७३२८ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु स्जल््यात आींतरराषरीय प्रवमानतळ उभारण्यास महाराषर शासन व 
भारतीय प्रवमान प्रार्धकरण याींचेमाफश त ददनाींक ११ सप््ंिर, २०१६ रोजी 
पहाणी करुन परुींदर येथील जागा ननस्श्चत करुन तयािाितचा अहवाल राज्य 
शासनास सादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, परुींदर येथ े ५ वषाशत प्रवमानतळ उभारण्याच्या आश्वासनाला 
अडीच वषाशचा कालावधी होऊन गेला असनू जवळपास सवश परवानग्या 
लमळालेल् या असतानाही यासींदभाशत कोणतीच कायशवाही करण्यात आलेली 
नसल्यामळेु ददनाींक ६ डडसिंर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास मा.मखु्यमींत्री 
याींच्या अध्यक्षतखेाली महाराषर प्रवमानतळ प्रवकास कीं पनीच्या सींचालक 
मींडळाच्या िठैकीत तयासींदभाशत काही ननणशय घेण्यात आलेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली आयोस्जत केलेल्या 
िठैकीतील ननणशयाचे थवरुप काय आहे व तयानसुार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच प्रवमानतळासाठी २४०० हेक््र जागा सींपाददत 
करण्याच्या ननणशयाला गावकऱ् याींनी प्रवरोध दशशप्रवला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त आींतरराषरीय प्रवमानतळ उभारण्यासाठी एकूण ककती 
ननधीची आवश्यकता असनू ननधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार असनू 
प्रवमानतळ उभारणीिाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच प्रवमानतळाकरीता भसूींपादन करुन िाींधकाम ककती कालावधीत 
पणूश करण्याचे प्रथताप्रवत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रथताप्रवत परुींदर, स्ज.पणेु प्रवमानतळाच्या उभारणीसाठी 
पयाशवरण ना-हरकत व ततसम परवानग्या प्राप्त करण्याची कायशवाही सरुु 
आहे. 
 नवीन प्रवमानतळाच्या पदहल्या ्प्प्याच े काम शासनाच्या कीं पन्या 
अथवा अींगीकृत उपक्रमाींच्या सींयकु्त कीं पनीमाफश त करण्याचा ननणशय महाराषर 
प्रवमानतळ प्रवकास कीं पनीच्या सींचालक मींडळाच्या ददनाींक ६ डडसिंर, २०१८ 
रोजी झालेल्या िठैकीमध्ये घेण्यात आला. 
 या अनषुींगाने नवीन प्रवमानतळाच्या पदहल्या ्प्प्याच्या कामासाठी 
लसडको, एमआयडीसी, एमएडीसी, पीएमआरडीए याींची सींयकु्त भागीदारी 
कीं पनी थथापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
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 प्रवमानतळाच्या भसूींपादनाच े काम अद्याप्रप सरुु व्हावयाचे असनू, 
सदर प्रकक्रया योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी गावकऱ्याींशी प्रवप्रवध थतरावर 
सींवाद साधण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िफपरेड, धोबीघाट, मुांबई पररसरातील रदहिाशाांना  
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(४६) * ४६९२० अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील कफपरेड, धोिीघा् येथील आींिेडकर नगर पररसरामध्ये ५० 
्क्क्यापेक्षा जाथत पाणी कपात केल्यामळेु नागररकाींना भीषण पाणी ी्ंचाईचा 
सामना करावा लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मुींिई महापाललकेकड ेथथाननक लोकप्रनतननधी, 
थथाननक नगरसेवक याींनी वारींवार लखेी ननवेदन सादर करुनही प्रपण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न सु् लेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींिईत जून मदहन्यापयतं १५ ्क्के पाणी कपात जाहीर केली 
असतानाही उक्त दठकाणी ५० ्क्के पाणी कपात करण्याचे कारण काय आहे 
यािाित शासनाने चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले व तयानसुार थथाननक नागररकाींना प्रपण्याच्या पाण्याचा सरुळीत परुवठा 
व्हावा म्हणून शासनथतरावर कोणती कायशवाही वा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) तलाव क्षते्रामधील कमी पावसामळेु पाणी साठा कमी 
असल्यामळेु मुींिई शहरामध्ये माहे नोव्हेिर, २०१८ पासनू १० ्क्के पाणी 
कपात लाग ूकेली आहे. 
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 िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या ‘ए’ प्रवभागातील सदर पररसर हा 
पाणीपरुवठा प्रणालीतील शवे्च्या ्ोकाला असल्यामळेु काही भागाींना पाणी 
ी्ंचाई जाथत भासत ेही वथतसु्थथती आहे. 

(२), (३) व (४) सदर पररसरातील पाणीपरुवठा सधुारण्यासाठी 
महानगरपाललकेमाफश त खालील उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याच े
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे :- 

• कफ परेड प्रवभागातील डॉ.िािासाहेि आींिेडकर नगर येथे ३०० मी.मी. 
व्यासाची नवीन जल वादहनी ्ाकण्याचे काम पणूश झाले असनू तथेील 
रदहवाशाींना होणाऱ्या पाणी परुवठ्यामध्ये वाढ झाली आहे. 

• पाणीपरुवठा करणाऱ्या ६०० मी. मी. व्यासाच्या जल वादहनीवर 
भलूमगत गळती शोधण्यासाठी प्रवशषे मोहीम रािवण्यात आली असनू, 
सदर मोदहमंतगशत सापडलेल्या ४ भलूमगत गळतयाींची दरुुथती 
करण्यात आली असनू, गीता नगर येथील जल प्रवाहात वाढ झाली 
आहे. 

• गीता नगर येथ े २५० मी.मी. व्यासाची नवीन जलवादहनी मागीकृत 
करण्यासाठी नेव्ही प्रशासन व सींरक्षण प्रवभागाची मान्यता प्राप्त 
झाली असनू सदर काम पावसाळ्यानींतर सरुु करण्याचे प्रथताप्रवत 
आहे. 

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

 

िल्याण रेल्िेस्थानिासह आांबबिली, मोहना पररसरातील 
 ररक्षा जप्त िेल्याबाबत 

  

(४७) * ४६७२५ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण रेल्वथेथानकासह आींबिवली, मोहना पररसरात लोकसभा 
ननवडणुक दरम्यानच्या कालावधीत पोललसाींनी कोस्म्िींग ऑपरेशन करुन १०० 
हून अर्धक ररक्षाींची झडती घेवनू २५ ररक्षा जप्त केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर व्यवसायात गदुशले, मद्यपीसह सराईत गनु्हेगार सामील 
असल्याची िाि ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले व तयानसुार जप्त करण्यात आलेल्या ररक्षा 
चालकाींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कल्याण रेल्वेथथानक पररसरात 
पोललसाींनी लोकसभा ननवडणुक दरम्यानच्या कालावधीत ददनाींक १२/०४/२०१९ 
व ददनाींक १५/०५/२०१९ रोजी कोंबिग ऑपरेशन करुन ररक्षा चालकाींप्रवरुध्द  
मो.वा.का.क. १३०(१), १७७ प्रमाणे ७९ केसेस केल्या असनू प्रतयेकी १२००/- 
रुपये दींड आकारुन ररक्षा चालकाींना सोडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील िामगाराांच्या िल्याणासाठी सुरु िरण्यात आलेली  
िें दे्र बांद िरण्याचा ननणायाला स्थाधगती देण्याबाबत 

  

(४८) * ४७३७२ श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमझाा : 
सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कामगाराींच्या कल्याणासाठी सरुु करण्यात आलेली २२ कंदे्र िींद 
करण्याचा ननणशय शासनाने घेतल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कंद्रामध्ये नोंद झालले्या कामगाराींना इतर दठकाणी 
जोडले जाणार असनू सामान्य नागररकाींना/कामगाराना इतर दठकाणी वारींवार 
जावे लागणार आहे तसेच योग्य मादहती अभावी त ेकामगार योजनेपासनूही 
वींर्चत राहण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सदर कंदे्र िींद करण्याच्या ननणशयाला 
थथर्गती देण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
तयािाित शासनाचे धोरण काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ.सांजय िुटे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मींडळाच्या प्रशासकीय खचाशवर ननयींत्रण आणण्याची आवश्यकता 
असल्याने कंद्र ननहाय कामगार नोंदणी सींख्येच्या अनषुींगाने आढावा घेण्याची 
कायशवाही मींडळ थतरावर सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील रस्ते अपघातात िाढ झाल्याबाबत 
  

(४९) * ४७८५५ श्री.प्रिाश गजलभये, डॉ.िजाहत लमझाा : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१८ मध्ये एकूण ३५ हजार ७१७ रथत े अपघात झाले 
असल्याचे ददनाींक १० एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू शहरात गत तीन वषाशत ६९८ लोक अपघातात जखमी 
होऊन तयामधील ३४६ जणाींचा मतृय ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील काही दठकाणे अपघातप्रवण थथळ म्हणून ओळखले 
जात असनू तयाींना ब्लॅकथपॉ् असे उल्लेखले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार रथत े अपघात रोखण्यािाित कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) नागपरू शहरात ज्या दठकाणी मागील तीन वषाशत ५ प्राणाींनतक अपघात व 
१० गींभीर अपघात झाले आहे अशा दठकाणाींना अपघातप्रवण थथळ म्हणून 
ओळखले जात.े तयाींचा उल्लेख ब्लॅकथपॉ् असा केला जातो. तयानसुार 
नागपरू शहराींतगशत एकूण ४० ब्लॅकथपॉ् नोंद करण्यात आलेले आहेत. 
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(४) नागपरू शहर वाहतकू प्रवभागाींतगशत एकूण १० वाहतकू पररमींडळे असनू 
तयामध्ये प्रतयेकी १ अर्धकारी व ३ कमशचारी अस े प्रवशषे अपघात पथक 
म्हणून नेमण्याींत आलेले आहे. प्राणाींनतक/गींभीर अपघात घडल्यास सदर 
पथकाकडून तातकाळ तया दठकाणी जाऊन अपघाताची कारणे व तयावरील 
उपाययोजना याींच े प्रवश्लेषण केले जात े व तयानसुार महानगरपाललका, मेरो, 
लसमं् रोड िनप्रवणारे कीं त्रा्दार इ. सवश सींिींर्धताींना आवश्यक तया सचूना 
ददल्या जातात. 
 शहरात जड वाहनाींना प्रवेशिींदीकरीता वेळेचे िींधन घालण्यािाितची 
अर्धसचूना ननगशलमत करण्यात आलेली आहे. प्रवना हेल्मे्, मोिाईलवर 
सींभाषण करणारे वाहनचालक, भरधाव वेगाने वाहन चालप्रवणारे, लस्िले्् न 
िाींधता वाहन चालप्रवणारे, क्षमतपेेक्षा जाथत प्रवासी / मालवाहतकू करणारे 
तसेच अवधै प्रवासी वाहतकू करणारे व मद्यसेवन करुन वाहन चालप्रवणाऱ्या 
वाहनचालकाींप्रवरुध्द शहरात अचानक प्रवशषे मोदहम रािप्रवली जात.े 
 वाहतकू प्रवभागामाफश त सवश सींिींर्धत प्रवभागाींशी समन्वय साधून 
अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे याकरीता साततयाने प्रयतन करण्यात येत 
आहेत. 
(५) प्रवलींि झालेला नाही.  
 

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

नागपूर शहरातील बबनािी मांगळिाळीतील धोबी  
तलािाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(५०) * ४७५४४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू शहरातील बिनाकी मींगळवाळीतील १०० वष े जुन्या धोिी 
तलावाची दरुवथथा झाली असनू दगुधंी पसरल्याने नागरीकाींच्या आरोग्याला 
धोका ननमाशण झाल्याच े ददनाींक २७ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तलावाची दरुूथती व सौंदयीकरणाकरीता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यािाित शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू शहरातील बिनाकी मींगळवाळीतील १०० वष े
जुन्या धोिी तलावाची दरुवथथा झाल्यािाित अथवा या दठकाणी मोठ्या 
प्रमाणात दगुधंी पसरल्याने नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण 
झाल्यािाित, कोणतीही तक्रार अथवा वतृत महापाललकेस प्राप्त झालेले नाही, 
असे महानगरपाललकेच्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) नागपरू शहरातील बिनाकी मींगळवारी पररसरात १०० वष े जुना 
धोिी (डोिी) या नावाने ओळखला जाणारा दहीकर नाल्यालगत अींदाजे १० X 
२० मी्र आकाराचा डोि सदृषय तलाव अस्थततवात आहे.  

या जागेस सींरक्षणाच्या दृष्ीने कुीं पण असनू, या पररसराची व 
तलावाची महानगरपाललकेकडून ननयलमत साफसफाई केली जात े तसेच येथ े
कोणतयाही रोगाचा प्रादभुाशव झाल्याचे ददसनू आलेले नाही. 

सदर तलावाची दरुुथती व सौंदयीकरणाकरीता कोणताही प्रथताव 
महानगरपाललकेकडून, शासनाकड ेसादर करण्यात आलेला नसल्याचे आयकु्त, 
नागपरू महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमदू करण्यात आलेले आहे. 

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

 

जेष्ट्ठ समाजसेिि श्री.अण्णा हजारे याांनी राळेगणलसध्दी येथे  
विविध मागण्याांसाठी िेलेल्या उपोषणाबाबत 

  

(५१) * ४६५६५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जेषठ समाजसेवक श्री.अण्णा हजारे याींनी ददनाींक ३० जानेवारी, २०१९ 
रोजीपासनू राळेगणलसध्दी येथे लोकपाल, लोकायकु्त याींच्या ननयकु्तयाींसह 
इतर मागण्याींच्या पतूशतसेाठी िेमदुत उपोषण आींदोलन केल्यामळेु तयाींची 
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प्रकृती खालावल्यानींतर ददनाींक ५ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींनी 
अण्णा हजारे याींची प्रतयक्ष भे् घेऊन प्रवप्रवध मागण्याींिाित चचाश करुन 
सकारातमक कायशवाही करण्याचे आश्वासने ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.अण्णा हजारे याींच्या मागण्याींच े थवरुप काय आहे व 
मागण्याींच्या अनषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
आश्वासन पतूशतिेाितची सद्य:स्थथती काय आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) श्री.अण्णा हजारे याींनी केलेल्या मागण्याींमध्ये कंद्र शासनाशी 
सींिींर्धत मागण्याींिरोिरच महाराषर लोक आयकु्त कायद्यात सधुारणा 
सचुप्रवण्यासाठी सींयकु्त मसदुा सलमती थथापन करण्याची मागणी अींतभूशत 
आहे. सदर मागणीच्या अनषुींगाने मखु्य सर्चव याींच ेअध्यक्षतखेाली श्री.अण्णा 
हजारे याींचेसह ९ सदथयाींची सींयकु्त मसदुा सलमती ददनाींक १० माचश, २०१९ 
च्या शासन ननणशयान्वये गदठत करण्यात आली असनू यािाित ददनाींक ११ व 
१२ जून, २०१९ रोजी िठैक सींपन्न झाली आहे. 
 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षे्ातील बी.ओ.टी. 
 प्रिल्पाांच्या चौिशी अहिालाबाबत 

  

(५२) * ४६५५२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०१३ ला ददनाांि ७ माचा, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका क्षते्रातील १२ िी.ओ.्ी. प्रकल्पाींच्या 
कामात झालेल्या अननयलमततचेी सवांगीण चौकशी करून तयाचा अहवाल एक 
मदहन्यात शासनास सादर करण्याचे ननदेश ततकालीन प्रवभागीय आयकु्त, 
कोकण प्रवभाग श्री.राध्येश्याम मोपलवार याींना ददनाींक ८ जुल,ै २०१३ रोजी 
शासन पत्रान्वये ततकालीन प्रधान सर्चव, नगरप्रवकास, श्री.श्रीकाींत लस ींह याींनी 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अहवाल शासनास ददनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी 
म्हणजे तब्िल पाच वषाशच्या कालावधीनींतर सादर झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मोपलवार सलमतीच्या अहवालात कोणकोणतया 
लशफारशी करण्यात आलेल्या असनू लशफारशीच्या अनषुींगाने शासनाने 
दोषीींप्रवरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंबिवलीच्या सात िी.ओ.्ी. प्रकल्पाींच्या 
कामात झालले्या अननयलमततचेी सवकंष चौकशी करून तयाचा अहवाल सतवर 
सादर करण्याचे प्रवभागीय आयकु्त, कोकण प्रवभाग याींना ददनाींक ८/०७/२०१३ 
च्या पत्रान्वये कळप्रवले होत,े हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ददनाींक २२/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये प्रवभागीय आयकु्त, 
कोकण प्रवभाग याींचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला, ही वथतसु्थथती आहे. 
(३) प्रवभागीय आयकु्त याींनी तयाींच्या ददनाींक २२/०२/२०१८ रोजीच्या 
अहवालात सात िी. ओ. ्ी. प्रकल्पाींच्या कामात अननयलमतता झाली 
असल्याचे तसेच महानगरपाललकेचे आर्थशक दहत न जपल्याच े नमदू केले 
आहेत. 

प्रथततु प्रकरणाशी सींिींर्धत कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या 
आथथापनेवरील जिािदार अर्धकारी/कमशचारी याींची महाराषर नागरी 
सेवा(लशथत व अप्रपल) ननयम, १९७९ च्या कलम ८ व १२ नसुार प्रवभागीय 
चौकशीची कायशवाही ६ मदहन्यात पणूश करून तयािाितचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यािाित ददनाींक १२/०४/२०१९ च्या शासन पत्रान्वये आयकु्त, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींना कळप्रवण्यात आले आहे. 

तयास अनसुरून सींिींर्धत अर्धकाऱ्याींप्रवरूध्द प्रवभागीय चौकशीची 
कायशवाही करणेकरीता सींिींर्धताींना प्रवभागीय चौकशीचे ज्ञापन, दोषारोपपत्र 
िजावण्याची कायशवाही महानगरपाललकाथतरावर सरुू असल्याचे कल्याण-
डोंबिवली महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
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सदर प्रकरणातील जिािदार सहायक सींचालक, नगररचना याींची 
प्रवभागीय चौकशी करण्याच ेनगरप्रवकास प्रवभाग-१ याींना कळप्रवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या शालेय विद्यार्थयांना पुरिठा िरणाऱया 
शेंगदाणा ि चणे खरेदी ननविदा प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५३) * ४६४९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त शालेय प्रवद्यार्थयांना शंगदाणा व चणे 
परुवठा करण्यासींदभाशतील ननप्रवदा ददनाींक ५ नोव्हंिर, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास काढण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननप्रवदेच्या अनषुींगाने परुवठा करण्यात येणारे शंगदाणे 
व चणे हे ननकृष् दजाशचे असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतरही कीं त्रा्दार 
व अर्धकाऱ्याींच्या सींगनमताने ननप्रवदा प्रकक्रया रािप्रवण्यात आली असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननप्रवदा प्रकक्रयेला थथर्गती देण्यािाित तसेच २५० को्ी 
रुपयाींच्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यािाितची मागणी प्रवरोधी पक्ष नेत,े 
प्रवधानपररषद याींनी ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) शालेय प्रवद्यार्थयाशना परुक आहार म्हणुन भाजलेले 
चणे व शंगदाणे याींचा परुवठा करण्याकरीता िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त 
ददनाींक २३/०८/२०१८ रोजी ई-ननप्रवदा मागप्रवण्यात आली होती. 
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 परींत ु सदर ननप्रवदेस परेुसा प्रनतसाद प्राप्त न झाल्याने ननप्रवदेचा 
ननयत ददनाींक २२/१०/२०१८ पयतं वाढप्रवण्यात आला होता. सदर ननप्रवदेस 
दोन ननप्रवदाकाराींचा प्रनतसाद प्राप्त झाला होता. 
(२) दोन्ही ननप्रवदाकाराींकडून ननप्रवदा नमनेु प्राप्त केल्यावर मे.्ेथ्ेक्स इींडडया 
लॅिोरे्रीज प्रा.लल. या NABL मान्यता प्राप्त प्रयोग शाळेत तपासले असता 
तयामध्ये ओलावा (Moisture) चे प्रमाण जाथत आढळले. सदर तपासणीस     
७ त े१० ददवसाींचा प्रवलींि झाल्याने ओलावा (Moisture) ननमाशण झाला ककीं वा 
पॅककीं गमळेु झाला ककीं वा कसे यािाित शहाननशा करण्यासाठी पनु:श्च ननप्रवदा 
नमनेु हवािींद पॅके्मध्ये प्राप्त करुन घेण्यात आले. सदर ननप्रवदा नमनु्याींची 
तपासणी तवररत व १० ददवसानींतर केली असता तयामध्ये ओलावा 
(Moisture) चे प्रमाण ननप्रवदेच्या अ्ी व शतीनसुार आढळल्याने ननप्रवदेची 
पढुील कायशवाही करण्यात आली असल्याचे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) ननप्रवदेची अींदास्जत ककींमत रुपये १११ को्ी असनू लघतुतम प्राप्त 
ककींमत रुपये ९६.७० को्ी आहे. 
 प्रतयक्षात ननप्रवदा प्रकक्रया अींनतम झाली नसनू कोणतयाही प्रकारची 
खरेदी झाली नसल्याचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
 ----------------- 

 

 
राज्यात मुली, मदहला ि अल्पियीन मुले तसेच प्रौढ मदहला 

याांच्या अपहरणात िाढ झाल्याबाबत 
  

(५४) * ४७७४६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
अॅड.हुस्नबान ूखललफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कंद्र सरकारच्या रॅक द लमलसींग चाईल्ड या सींकेतथथळाच्या 
तपलशलानसुार महाराषरामधून गत मदहनाभरात ७३ मलेु व गत वषशभरात 
१६६४ मलेु िेपतता तर आतापयतं राज्यामधून १९ हजार ९२० मलेु िेपतता 
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असनू तयात ददवसेददवस वाढ होत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रतनार्गरी, मुींिई, ठाणे तसेच नवी मुींिई येथील पनवेल, 
खारघर, उरण, वाशीगाींव, कोपरखैरणे, तभेु, तळोजा, ए.पी.एम.सी, खाींदेश्वर 
आणण रिाळे या गावठाणातील मलुी, मदहला व अल्पवयीन मलेु तसेच प्रौढ 
मदहला याींच्या अपहरण प्रकरणी सन २०१७-२०१८ मध्ये १ लाखाच्यावर गनु्हे 
प्रवप्रवध पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मलेु आणण मदहला िेपतता होण्यामागे मानवी 
तथकरीचा धींदा कारणीभतू असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनथतरावरुन चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार िेपतता झालेल्या 
मलुाींचा तपास करण्यािाित तसेच मानवी तथकरीवर ननिधं आणण्यािाित 
काय कायशवाही वा उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, तयानसुार ककती 
अपहरणकतयांना अ्क करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कंद्र सरकारच्या रॅक द लमलसींग चाईल्ड या सींकेत 
थथळाच्या तपलशला नसुार ददनाींक १४ जुन, २०१९ पयतं महाराषरात एकूण 
िेपतता मलेु व लमळून आलेल्या मलुाींचा तपलशल खालील प्रमाणे 
 
 

 एकूण गत मदहन्याभरात गेल्या २४ तासामधी 
हरप्रवलेले २०२३३ ८९ ४ 

लमळून आलेले २३३९१ ८० १ 
   

(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अननैतक मानवी वाहतकु/तथकरी रोखणेकरीता महाराषर राज्यमध्ये १२ 
अननैतक मानवी वाहतकु प्रनतिींध कक्ष थथापन करण्यात आलेले आहे. तसेच 
लहान मलेु हरप्रवलेिाित तपास अनषुींगाने अनसुरायाची मानक कायशप्रणाली 
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(SOP) सवश घ्काींना प्रवतरीत करण्यात आलेली आहे. तसेच हरप्रवलेल्या 
िालकाींचा शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन मथुकान दह शोध मोदहम सन २०१५ त े
सन २०१८ या कालावधीत एकूण ०६ वळेा रािप्रवण्यात आली व सदर 
मोदहमेत एकूण २३७९५ िालकाींचा शोध घेण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 

पळसिाडी िॅम्प (जज.यितमाळ) येथे उपगहृरक्षि दलाचे 
 जिान भरती प्रकक्रयेत गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५५) * ४८४५४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पळसवाडी कॅम्प (स्ज.यवतमाळ) येथील पोलीस ग्राऊीं डवर उप गहृरक्षक 
दलाचे जवान पदासाठी भरती प्रकक्रया रािप्रवण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर भरती प्रकक्रयेमध्ये ४० ्क्के परेड व ४० ्क्के िींदोिथत 
या ननकषातील, जुन्या व अनभुवी गहृरक्षक जवानाींना अपात्र ठरप्रवण्यात 
आल्याच्या तक्रारी उक्त गहृरक्षक जवानाींनी समादेशक, गहृ रक्षकदल, मुींिई, 
थथाननक सींिींर्धत अर्धकारी व प्रसार माध्यमाींकड ेकेल्याचे ददनाींक १८ माचश, 
२०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानषुींगाने भरती प्रकक्रयेत अपात्र ठरप्रवण्यात 
आलेल्या जुन्या अनभुवी गहृरक्षक दलाच्या जवानाींना नोकरीत घेण्यािाित 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईत मदहलाांसाठी आणण ददव्यागाांसाठी अपुरी  
स्िच्छतागहेृ असल्याबाबत 

  

(५६) * ४६८८१ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईत मदहलाींसाठी ३२३७ (२५ ्क्के) थवच्ितागहेृ उपलब्ध असनू 
ददव्याींगासाठी फक्त २४२ (२ ्क्के) थवच्ितागहेृ उपलब्ध असल्याची िाि 
प्रजा फाऊीं डशेन या सामास्जक सींथथेने ददनाींक १९ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास जाहीर केलेल्या अहवालातनू ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींिई महानगरपाललकेच्या ए,िी,सी,डी,ई आणण जी/दक्षक्षण 
प्रवभागात मदहलाींसाठी आणण ददव्यागाींसाठीच्या थवच्ितागहृाींची अतयींत 
कमतरता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार मुींिईतील मदहलाींची आणण ददव्याींगाची होत 
असलेली गरैसोय दरू करुन थवच्ितागहृाींची सींख्या वाढप्रवण्यािाित 
शासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

प्रजा फाऊीं डशेने मुींिई शहरातील नागरीकाींच्या समथयेिाित एप्रप्रल, 
२०१९ मध्ये प्रलसध्द केलेल्या अहवालात मुींिई शहरातील “पसैे द्या व वापरा” 
या ततवावरील शौचालयाींचे सवेक्षण करून अहवाल सादर केला आहे तयामध्ये 
सदर िाि नमदू आहे. 
(३) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त आतापयतं एकूण ८१३ दठकाणी 
िाींधण्यात आलेल्या सामदुानयक शौचालयामध्ये एकूण १८५७३ शौचकूपे (८८८० 
परुुषाींसाठी, ८८८० मदहलाींसाठी व ८१३ ददव् याींगाींसाठी) िाींधण् यात आली. 

माचश, २०१९ त े माचश, २०२१ या कालावधीत ११६८ दठकाणी 
सामदुानयक शौचालये (२२७७४-शौचकूपे) िाींधणे प्रथ ताप्रवत आहेत. सदर 
शौचालयाचे िाींधकाम पणूश झाल्यावर परुुषाींसाठी १०८०३, मदहलाींकरीता १०८०३ 
व ददव्याींगाींकरीता ११६८ इतकी शौचकूपे उपलब्ध होतील. 
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वदशळीच्या दठकाणी प्रवाही जनतसेाठी लोकसींख्येच्या प्रमाणानसुार 
परेुशा प्रमाणात पसेै द्या व वापरा या ततवावरील शौचालये िाींधण्याचा प्रयतन 
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त करण्यात येत आहे. 

मुींिईच्या भौगोललक पररस्थथतीनसुार जागा उपलब्ध करणे अडचणीच े
होत आहे. परींत,ु प्रवप्रवध अशासकीय व इतर सींथथाींच्या सहाय्याने जागेच्या 
उपलब्धतनेसुार मदहलाींसाठी व परुुषाींसाठी थवच्ितागहेृ िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफश त िाींधण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

घणसोली, निी मुांबई येथील अॅटलाांदटस टॉिरमध्ये वििासिाने  
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

 
  

(५७) * ४७४८५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) घणसोली, नवी मुींिई येथील सेक््र ११ मधील अॅ्लाींद्स ्ॉवरमध्ये 
प्रवकासकाने केलेल्या अनर्धकृत िाींधकामाकड े जाणीवपवूशक दलुशक्ष करून 
नगररचना प्रवभागाने सदर इमारतीला गरैमागाशने भोगव्ा प्रमाणपत्र देऊन 
गरैव्यवहार केल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींिई महापाललकेच्या ददनाींक ७ डडसिंर, २०१८ रोजी 
झालेल्या थथायी सलमतीत या प्रकरणाचे थपष्ीकरण देताना सहायक 
नगररचना सींचालक ओवसै मोमीन याींनी प्रवकासका प्रवरोधात एफआयआर 
दाखल झाला नसल्यामळेु सीसी व ओसी रद्द करण्याचा प्रश्न येत नाही असे 
थपष्ीकरण देवनू अप्रतयक्षपणे प्रवकासकाची िाजू माींडण्याचा प्रयतन केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सवश सींिींर्धत दोषीप्रवरोधात कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींिई महानगरपाललका क्षते्रातील ॲ्लाींद्स 
्ॉवर, सेक््र-११, घणसोली येथील इमारतीस ददनाींक १५/०७/२०१७ रोजी 
ननयमानसुार भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे नवी मुींिई 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२) व (३) ददनाींक ०७ डडसिंर, २०१८ रोजी झालेल्या थथायी सलमती 
िठैकीमध्ये सहायक सींचालक, नगररचनाकार याींनी साींर्गतले की, भोगव्ा 
प्रमाणपत्र ददल्यानींतर अनर्धकृत फेरिदल झाले असल्यास तयािाित महाराषर 
प्रादेलशक व नगररचना अर्धननयम, १९६६ मधील कलम ५३ (१) अन्वये 
प्रवभाग कायाशलयथतरावर अनतक्रमण प्रवभागामाफश त कायशवाही करण्यात येत.े 

प्रथततु प्रकरणी भोगव्ा प्रमाणपत्र ददल्यानींतर अनर्धकृतपणे 
फेरिदल केल्यामळेु प्रवभाग अर्धकारी, अनतक्रमण प्रवभाग, घणसोली याींनी 
महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अर्धननयम, १९६६ मधील कलम ५३(१) 
अन्वये ददनाींक १०/१०/२०१८ अन्वये सींिींर्धताींना नो्ीस ददली व नो्ीसीची 
मदुत सींपल्यानींतर ददनाींक ०३/१२/२०१८ रोजी रिाळे पोलीस थ्ेशन येथे गनु्हा 
नोंद करण्यात आलेला आहे. 

तद्नींतर सदर इमारतीतील एकूण १२ सदननका व २ वाणणज्य दकुाने 
या दठकाणची डिल ्ेरेस िींदीथत केलेले अनर्धकृत िाींधकाम ददनाींक 
२४/१२/२०१८, ददनाींक २६/१२/२०१८ व ददनाींक २७/१२/२०१८ रोजी पोलीस 
िींदोिथतात ननषकालसत करण्यात आलेले आहे. 

प्रथततु जागेच्या अनर्धकृत िाींधकामावर ननषकासनाची कायशवाही 
करण्यात आली असल्याने भोगव्ा प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रश्न उद् भवत 
नसल्याच,े नवी मुींिई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

औरांगाबाद सातारा-देिळाई पररसरासाठी डी.पी.आर. मांजूर िरणेबाबत 
  

(५८) * ४६९४७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगािाद महानगरपाललकेच्या हद्दीत दोन वषाशपवूी सातारा व देवळाई 
पररसराचा समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने शहरालगतची एखादी वसाहत महापाललकेत 
समाप्रवष् केल्यास सींिींर्धत वसाहतीच्या प्रवकासासाठी शासन ननधी उपलब्ध 
करुन देईल असे ददनाींक १२ जून, २०१५ रोजी ननगशलमत केलेल्या शासन 
ननणशयात नमदू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगािाद महानगरपाललकेने सदर शासन ननणशयाचा आधार 
घेऊन सातारा-देवळाई भागातील लोकसींख्या २० वषाशनींतर ५ लक्ष होईल अस े
गहृीत धरुन ६०० को्ी रुपयाींची थवतींत्र पाणीपरुवठा योजना व ड्रनेेज योजना 
करण्यासाठी डी.पी.आर. तयार करुन महानगरपाललकेच्या ददनाींक १२ फेब्रवुारी, 
२०१९ च्या सवशसाधारण सभेत मींजूर करुन शासनाकड ेपाठवला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने सकारातमक ननणशय घेऊन सदर डी.पी.आर. 
मींजूर करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक १८/०१/२०१६ च्या शासन ननणशयान्वये मौज े
सातारा व मौज े देवळाई या महसलूी गावाींचा समावेश औरींगािाद 
महानगरपाललकेच्या हद्दीमध्ये करण्यात आलेला आहे. 
(२) महानगरपाललका/नगरपररषदा याींच्या हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी 
सोयी सपु्रवधाींचा प्रवकास करण्याकरीता प्रवशषे अथशसहाय्य योजना रािप्रवण्याचा 
ननणशय ददनाींक २७ जून, २०१२ च्या शासन ननणशयान्वये घेतलेला आहे. 
(३) मौजे सातारा व मौजे देवळाई महसलूी गावाींचा समावेश औरींगािाद 
महानगरपाललकेच्या हद्दीमध्ये करण्यात आलेल्या भागातील नागररकाींच्या 
नागरी सोयी सपु्रवधाींचा प्रवकास करण्यासाठी औरींगािाद महानगरपाललकेने 
ददनाींक ०९/०२/२०१९ रोजीच्या सवशसाधारण सभेतील ठरावानसुार आर्थशक 
अनदुान लमळणेसाठीचा प्रथताव ददनाींक १४/०२/२०१९ अन्वये शासनास सादर 
केलेला आहे. 
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(४) व (५) औरींगािाद महानगरपाललकेने सातारा, देवळाई पररसरासाठी नवीन 
पाणीपरुवठा योजना करण्याचे प्रथताप्रवत केले आहे. मात्र तयासाठी मळू 
योजनेला समाींतर दसुरी पाईपलाईन ्ाकणे आर्थशकदृष्या ककफायतशीर नाही. 

सिि, तयानषुींगाने आवश्यक असणारी वाढीव पाण्याची गरज 
प्रवचारात घेऊन मळूचा प्रथताव सातारा-देवळाई पररसरासाठी गरजेसह सधुारीत 
करुन सधुारीत डीपीआर महाराषर जीवन प्रार्धकरणाच्या ताींबत्रक मान्यतसेह 
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयामाफश त शासनास सादर करणेिाित 
औरींगािाद महानगरपाललकेस कळप्रवण्यात आल ेआहे. 

औरींगािाद महानगरपाललकेकडून सधुारीत डीपीआर ताींबत्रक मान्यतसेह 
प्राप्त करुन घेऊन मींजूर करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 

 
 

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

परभणी शहरातील रस्त्याांिरील एलईडीच ेपथददिे बांद पडल्याबाबत 
  

(५९) * ४७२९९ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील रथतयाींवर महापाललकेच्यावतीने दोन मदहन्यापवूी 
िसप्रवण्यात आलेले एलईडी ददव्याींच्या दरुुथतीकड े दलुशक्ष केल्यामळेु काही 
ददवसातच एलईडीचे पथददवे िींद पडल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पथददवे दरुुथतीकड े दलुशक्ष होण्यामागच्या कारणािाित 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार 
जिािदार व्यक्तीप्रवरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) परभणी महानगरपाललकेच्या अहवालानसुार, 
महानगरपाललका क्षेत्रात िसप्रवण्यात आलेल्या एलईडी पथददव्याींपकैी काही 
पथददवे महाप्रवतरणाच्या कामामळेु तसेच ककरकोळ दरुुथती अभावी काही काळ 
िींद होत,े ही वथतसु्थथती आहे. 
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तथाप्रप, सदरचे पथददवे तातडीने दरुुथत करून घेतले असल्याच े
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 

तसेच िींद झालेल्या पथददव्याींची मादहती तातडीने लमळून त ेतवररत 
दरुुथत करणे सोयीचे व्हावे म्हणून “Central Controlling Monitoring 
System” रािप्रवण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लशिणी (जज.अिोला) विमानतळ िायााजन्ित होण्याबाबत  
  

(६०) * ४७२१९ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवदभाशतील लशवणी प्रवमानतळ (स्ज.अकोला) ७५ वष े जुने असनूही 
दलुशक्षक्षत असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त लशवणी प्रवमानतळाकरीता कृषी प्रवद्यापीठाची जमीन 
हथताींतररत केल्यानींतरही खाजगी जलमनीमळेु प्रवथतारीत धावपट्टीचा प्रश्न 
प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार लशवणी प्रवमानतळ कधीपयतं कायाशस्न्वत होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सध्याच्या १४०० मी्र धावपट्टीच्या प्रवथतारासाठी खाजगी जमीन 
सींपाददत करणे आवश्यक आहे. तथाप्रप, लशवणी प्रवमानतळाच्या सध्याच्या 
१४०० मी्र धावपट्टीवरुन सयूोदयापासनू सयूाशथतापयतं ATR-४२ (४२ 
आसनी) प्रवमानसेवा सरुु करण्यासाठी भारतीय प्रवमानपततन प्रार्धकरणाकड े
पाठपरुावा चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे ललमोड (ता.उमरगा, जज.उस्मानाबाद) गािात पोलीस पथिाने 
िेलेल्या मारहाणीत िधृ्द शतेिऱयाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(६१) * ४७९८५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ललमोड (ता.उमरगा, स्ज.उथमानािाद) गावात दगडफेक प्रकरणातील 
आरोपीींना अ्क करण्यासाठी गेलेल्या पोलीस पथकाने केलेल्या मारहाणीत   
७० वषीय वधृ्द शतेकऱ्याचा मतृय ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावात आरोपीींना पकडण्याकरीता आलेल्या पोलीस 
पथकातील िहुताींश पोललसाींनी मद्य प्राशन करुन मध्यरात्री गावात धुमाकुळ 
घातला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने दोषी पोलीस पथकावर सदोष 
मनषुयवधाचा गनु्हा दाखल केला नसल्यामळेु मयत शतेकऱ्याच्या कु्ुींबियाींनी 
पोलीस ठाण्यासमोर दठय्या आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणाची चौकशी सहा.पोलीस अधीक्षक, उपप्रवभाग तळुजापरू 
याींचेमाफश तीने करण्यात आली असनू याप्रकरणी दाखल तक्रारीमध्ये काही 
तर्थय ददसनू आलेले नाही. मयत शतेकरी याींचा हृदयप्रवकाराच्या झ्क्याने 
मतृय ूझाल्याच ेशव-प्रवच्िेदन अहवालावरून ननषपन्न झाले आहे. 
(५) प्रवलींि झालेला नाही. 
 

----------------- 
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पुण्यात ऑनलाईन अांमली पदाथांची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(६२) * ४७४०७ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-नगर रथतयावरील एका मॉलजवळ दोन उच्चलशक्षक्षत तरुणाींना कथ्म 
प्रवभागाच्या पथकाने ८ लाख रुपये ककींमतीच्या अींमली पदाथाशसह ददनाींक    
०३ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास पकडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणु्यात सराशस अींमली पदाथांची ऑनलाईन प्रवक्री होत 
असल्याचेही चौकशी दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित पोलीस यींत्रणेने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
ननषपन्न झाले आहे व तयानसुार अींमली पदाथाचंी प्रवक्री करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे तसेच अींमली पदाथांचा प्रवक्रीला आळा 
घालण्यासाठी कोणती सक्षम उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कथ्म प्रवभाग हा कंद्र शासनाच्या प्रवतत 
प्रवभागाच्या अर्धपतयाखालील प्रवभाग आहे. 
(२) पणेु शहर पोलीस आयकु्त कायशक्षेत्रात अींमली पदाथांची ऑनलाईन प्रवक्री 
होत असल्याचे उपलब्ध अलभलेखावरुन ननदशशनास आललेे नाही. 
(३) सन २०१९ मध्ये माहे, एप्रप्रल अखेर अींमली पदाथश प्रवषयक २९ केसेस 
दाखल झाले असनू तयामध्ये ३० आरोपीींना अ्क करुन तयाींचे ताब्यातनू 
रुपये २२,१३,६५५/- इतक्या ककमींतीचा अींमली पदाथश जप्त करण्यात आला 
आहे. 
 पणेु शहर पोलीस आयकु्त, कायशक्षेत्रात अींमली पदाथाशच्या प्रवक्रीवर 
ननयींत्रण ठेवण्यासाठी दोन पथके (पोलीस ननरीक्षक, खींडणी व अींमली पदाथश 
प्रवरोधी पथक, पवुश व पस्श्चम प्रवभाग, गनु्हे शाखा, पणेु शहर) कायशरत 
असनू, तया पथकामाफश त पणेु शहरात अींमली पदाथश दषुपररणामािाित शाळा, 
कॉलेज, गदीचे दठकाणे, सोसाययूया, आय.्ी पाकश  कीं पन्यामध्ये जनजागतृी 
कामी पथनायूय, पी.पी.्ी. पोथ्र, िॅनर, लावनु अींमली पदाथाशच्या 
दषुपररणामािाित जनजागतृी केली आहे. 
(४) प्रवलींि झालेला नाही. 

----------------- 
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किनिट (जज.नाांदेड) बोधडी पररसरात तसेच िल्याण-मुांबई  
पररसरात अिधै मटिा व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(६३) * ४७२६१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खललफे, श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ककनव् (स्ज.नाींदेड) िोधडी पररसरात तसेच कल्याण-मुींिई पररसरात 
शासनाच्या दलुशक्षामळेु अवधै म्का व्यवसाय राजरोसपणे सरुु असल्याच े
ददनाींक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार अवधै म्का व्यवसाय करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 ददनाींक २५/३/२०१९ रोजी मौजे िोधडी (ता.ककनव्, स्ज.नाींदेड) येथ े
लोकाींकडून पसेै घेवनू कॉम्प्यु् र गडुगडुी जुगार चालप्रवत असल्याप्रकरणी 
पोलीस थ्ेशन ककनव् स्ज.नाींदेड येथ ेग.ुर.नीं ८४/१९ कलम ४ व ५ महाराषर 
जुगार प्रनतिींधक अर्धननयमाप्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु््यात रोख रक्कम व सींगणक जुगाराचे सादहतय असा मदु्देमाल जप्त 
करुन कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. 
 ठाणे शहर पोलीस आयकु्तालयाच्या हद्दीत माहे जानेवारी त ेएप्रप्रल, 
२०१९ या कालावधीत अवधै म्का व जुगाराचे एकूण ८३ गनु्हे दाखल असनू 
सवश गनु्हे उघडकीस आले आहेत. उक्त गनु्हयात ३०२ आरोपीींना अ्क करुन 
तयाींच्याकडून एकूण २,२९,५३१ रुपये ककींमतीचा मदु्दमेाल जप्त करण्यात 
आलेला आहे. तसेच िहृन्मुींिई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रात सन २०१७ 
मध्ये १०७ कारवाया करुन ६६५ आरोपीींना आणण २०१८ मध्ये १५६ कारवाया 
करुन १००० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) प्रवलींि झालेला नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल््यातील आखाडा बाळापूर बोल्डाफाटा येथे  
अिैध धांदे सुरु असल्याबाबत 

  

(६४) * ४७१२० श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल््यातील आखाडा िाळापरू िोल्डाफा्ा येथील पोलीस ठाणे 
हद्दीत गत अनेक मदहन्याींपासनू सराशस देशी दारु, अवधै गावठी दारु, म्का, 
जुगाराचा धींदा सराशस सरुु असल्याच े ददनाींक ०७ एप्रप्रल, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी थथाननक पोललसाींचे दलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार अवधै धींदे िींद करण्यािाित कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) पो.थ्े.आ.िाळापरू अींतगशत िोल्डा बि् हद्दीत सन २०१८ मध्ये दारुिींदी 
कायद्याींतगशत २२ केसेस करुन १,५०,८५०/- रुपयाींचा मदु्देमाल जप्त करण्यात 
आला आहे. तसेच जुगारिींदी कायद्याींतगशत ०८ केसेस करुन ३९,८५०/- 
रुपयाींचा मदु्देमाल जप्त केला आहे. सन २०१९ मध्ये आजपावेतो दारुिींदी 
कायद्याींतगशत ०७ केससे करुन १६,६१०/- रुपयाींचा मदु्दमेाल जप्त केला आहे 
व जुगारिींदी कायद्याींतगशत ०२ केसेस करुन ४४३०/- रुपयाींचा मदु्देमाल जप्त 
केला असनू तयामधील अ्क आरोपीप्रवरुध्द प्रनतिींधातमक कायशवाही करण्यात 
आलेली आहे. तसेच एका आरोपीप्रवरुध्द महाराषर दारूिींदी अर्धननयम कलम 
९३ नसुार प्रनतिींधातमक कायशवाही केलेली आहे. 
(४) प्रवलींि झालेला नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील गँ्रट रोड येथील जलिादहनीच्या चेंबरमध्ये उतरलेल्या पाललिा 
िामगाराचा मतृ्यू ि िाहीांची प्रिृती खालािल्याबाबत 

  

(६५) * ४६७३५ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील गँ्र् रोड येथील नाना चौकातील जलवादहनीच्या चंिरमध्ये 
उतरलेल्या एका महानगरपाललका कामगाराचा गदुमरुन मतृय ू झाला असनू   
४ कामगाराींची प्रकृती खालावल्यामळेु तयाींना नायर रुग्णालयात उपचारासाठी 
दाखल करण्यात आल्याच े ददनाींक १८ माचश, २०१९ रोजी वा तयासमुारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार मतृाच्या वारसाींना आर्थशक मदत व अनकुीं पा 
ततवावर नोकरी देण्यासह रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या कामगाराींना 
मोफत उपचार देण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) गँ्र्रोड येथील ऑगथ् क्राींती मदैानाजवळील नाना 
चौकामध्ये ७२ इींचाच्या जलवादहनीच्या गळती ननरीक्षणाच्या अनषुींगाने 
प्राथलमक तयारीच े काम सरुु असताना चंिरमध्ये उतरलेल्या ५ कामगाराींना 
भोवळ आल्यामळेु तयाींना नायर रुग्णालयात पाठप्रवण्यात आले. 
 वदै्यकीय तपासणीनींतर श्री.राकेश ननजप याींना मतृ घोप्रषत केले व 
इतर चार कामगाराींना दोन ददवसाींच्या उपचारानींतर घरी सोडण्यात आल ेहोत.े 
(२) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमाफश त चौकशी करण्यात आली असनू 
चौकशीमध्ये सदर घ्ना अपघात असल्याचे महानगरपाललकेस आढळून आले 
आहे असे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
 मयत श्री.राकेश ननजप याींच्या वारसाींना आर्थशक मदत व अनकुीं पा 
ततवावर नोकरी देण्याच्या अनषुींगाने िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :- 
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• आयकु्त कामगार नकुसान भरपाई, मुींिई याींचेकड ेरुपये ६,९५,०८०/- 
इतकी नकुसानभरपाई धनादेशान्वये ददनाींक २६/०४/२०१९ रोजी जमा 
करण्यात आलेली आहे. 

• तयाींची पतनी श्रीमती रोशनी राकेश ननजप याींना कायाशलयीन लशपाई 
या पदावर नोकरी मींजूर झाली असनू, सदर मींजुरीची कायाशलयीन 
लशपाई प्रनतक्षा यादीत नोंद करण्यात आली आहे. 

• अपघात ग् प्रवमा योजनाचे लाभ लमळण्यािाितचा प्रथताव प्रवमा 
सींचालनालय, महाराषर राज्य याींचेकड े ददनाींक २६/०४/२०१९ रोजी 
महानगरपाललकेमाफश त सादर करण्यात आला आहे. 

• भप्रवषय ननवाशह ननधीचे रुपये ११,००,०५८/- इतके अर्धदान तयाींच्या 
वारसाच्या खातयात जमा करण्यात आले आहे. 

• कु्ुींिननवतृती वेतन रुपये १५,५६१/- व उपदानिाितचे अर्धदान रुपये 
२,५१,३५२/- मींजूर करण्यात आले असनू त े लवकरच तयाींच्या 
वारसाच्या खातयात जमा करण्यात येणार असल्याचे 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 

 सदर अपघातामधील सवश िार्धत कामगाराींना महापाललकेच्या नायर 
रुग्णालयामध्ये मोफत उपचार व वदै्यकीय मदत महानगरपाललकेमाफश त 
देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 

जोगेश्िरी, मुांबई रेल्िे स्थानिातील पूिा-पजश्चमेला जोडणाऱ या 
स्िायिॉिच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६६) * ४७१३४ अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जोगेश्वरी, मुींिई रेल्वे थथानकातील वाढतया गदीवर तोडगा काढण्यासाठी 
िाींधण्यात येणाऱ्या पवूश-पस्श्चम थकायवॉकच े काम गत तीन वषाशपासनू 
प्रलींबित असल्याचे ददनाींक ३० माचश, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींिई महानगरपाललकेच्या पलू प्रवभाग अलभयींतयाच्या 
दलुशक्षामळेु हे काम प्रलींबित असनू रेल्वे फा्क ओलाींडताना शकेडो प्रवाशाींना 
रेल्वे अपघातात आपला जीव गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, सदरहू थकायवॉक केव्हापयतं िाींधून पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) जोगेश्वरी येथील पवूश व पस्श्चमेला 
जोडणाऱ्या थकायवॉकचे काम िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त सरुु आहे. 
 तथाप्रप, सदर कामाच्या जागी असलेल्या सेवा वादहन्याींचे थथलाींतरण 
व अनतक्रमणाींचे ननषकासन याकरीता थकायवॉकच्या कामास प्रवलींि झाला ही 
वथतसु्थथती आहे. 
 सदर रेल्वे फा्क हे रेल्वे प्रार्धकरणाच्या अखतयारीत असनू, 
पाहणीअींती सद्य:स्थथतीत सदर फा्क िींद असल्याचे महानगरपाललकेच्या 
ननदशशनास आले आहे. 
(३) व (४) सदर थकायवॉकचे काम प्रगतीपथावर असनू त ेऑक््ोिर, २०१९ 
पयतं पणूश होणे अपेक्षक्षत असल्याचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफश त 
कळप्रवण्यात आले आहे. 

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

राज्यातील मुख्यत: रायगड जजल््यातील बांदरे 
 सांिेदनशील आढळल्याबाबत 

  

(६७) * ४८२०२ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) समदु्र मागे अनतरेकी हल्ला होण्याची शक्यता वतशप्रवली जात असताना 
िींदराच्या सरुक्षेकड ेशासनाचे दलुशक्ष होत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नौदलाने सव्हेक्षण केलेल्या राज्यातील ५९१ िींदरापकैी रायगड 
स्जल््यातील २० िींदरे सींवेदनशील आढळली असनू सदर िींदरावर कडक 
सरुक्षा व्यवथथा करण्याचे मत नौदल ननरीक्षकाने नोंदप्रवलेले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सागरी सरुक्षेिाित उपाययोजना सचुप्रवण्यासाठी माजी कंद्रीय 
गहृ सर्चव श्री.राम प्रधान याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती थथापन करण्यात 
आली आहे व सदर सलमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केलेला असनू 
तयात िींदरावर नौकाींचे आगमन, कागदपत्राींची तपासणी, खलाशाींची नोंद, 
मासेमारीला जाणाऱ्या व येणाऱ्या नौकाींची नोंद तसेच आपतकालीन 
पररस्थथतीमध्ये सागरी पोलीस व मतथयव्यवसाय अर्धकारी याींनी मदत करणे 
अशा महततवाच्या लशफारशी केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालातील तरतदुीनसुार राज्यातील तसेच रायगड 
स्जल््यातील सागरी सरुक्षा व्यवथथा वाढप्रवण्याकरीता शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) शासन ननणशय क्र. मतथयप्रव/१११४/प्र.क्र.११४/पदमू-१,ददनाींक ३०/०७/२०१५ 
अन्वये ९१ सींवेदनशील मासेमारी िींदरे/मासळी उतरप्रवण्याच्या कंद्रावर ्ोकन 
पध्दत रािप्रवण्यास व तयानषुींगाने सरुक्षा रक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील निीन इमारतीांमध्ये रेन िॉटर हािसे्टीांग िरण्याबाबत 
  

(६८) * ४७५९५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींिईत नव्या इमारतीींचे िाींधकाम करताींना रेन वॉ्र हावेथ्ीींग करणे 
गहृननमाशण सोसाय्याींना सन २००२ मध्ये वा तयादरम्यान िींधनकारक केल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे ४५ हजार इमारतीमध्ये रेन वॉ्र हावेथ्ीींग झाल े
नसल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सदर योजनेची तातकाळ अींमलिजावणी 
करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने माहे ऑक््ोिर, २००२ 
मध्ये पररपत्रकान्वये नव्या इमारतीींचे िाींधकाम करताना रेन वॉ्र हावेथ्ीींग 
करणे गहृननमाशण सोसाययूयाींना िींधनकारक केले होत.े  
 तथाप्रप, पररपत्रकामध्ये नोंदणीकृत सल्लागारामाफश त रेन वॉ्र 
हावेथ्ीींग करणे िींधनकारक केले असल्याने व अशा प्रकारचे कोणतहेी 
नोंदणीकृत सल्लागार नसल्याने तयामध्ये सधुारणा करुन जानेवारी, २००३ 
मध्ये महानगरपाललकेमाफश त पनु:श्च पररपत्रक काढण्यात आले. तयानसुार, 
महानगरपाललकेने जानेवारी, २००३ पासनू भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या 
इमारतीींना रेन वॉ्र हावेथ्ीींग करणे िींधनकारक केले आहे.  
 तद्नींतर यािाितच्या तरतदुी ददनाींक ०६/०६/२००७ रोजी प्रवकास 
ननयींत्रण ननयमावली १९९१ मध्ये करण्यात आली असनू प्रवकास ननयींत्रण 
प्रोतसाहन ननयमावली २०३४ मध्ये देखील आहेत. 
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(२) माहे जून, २००७ पासनू आतापयतं एकूण ३,५९८ इमारतीींमध्ये रेन वॉ्र 
हावेथ्ीींग करुन तयास भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आल े असल्याच े
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

तारामुांबरी (ता.देिगड, जज.लसांधदुगुा) गािातील मुरमणे येथील  
डगारीच ेबाांधिाम पूणा िरण् याबाबत 

  

(६९) * ४८८७७ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारामुींिरी (ता.देवगड, स्ज.लस ींधुदगुश) गावातील मरुमणे येथील अधशव् 
सोडलेल्या डगारीच े िाींधकाम पणूश करुन देण्यात यावे या मागणीसाठी 
‘समथशन’ सींथथेने ददनाींक २७ डडसिंर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
मा.सावशजननक िाींधकाम मींत्री, मा.ग्रामप्रवकास मींत्री/राज्यमींत्री, प्रधान सर्चव, 
सावशजननक िाींधकाम प्रवभाग, सर्चव, ग्रामप्रवकास प्रवभाग, स्जल्हार्धकारी, 
लस ींधुदगुश व मखु्य कायशकारी अर्धकारी, स्जल्हा पररषद (लस ींधुदगुश) याींना लेखी 
पत्र देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अपणूाशवथथेत असलेले काम पणूश करण्यािाित कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नगरपींचायतीच्या अहवालानसुार ९.७५ मी्र लाींिीच्या सींरक्षक लभींतीच े
(डगारीचे) िाींधकाम नगरपींचायतीने स्वननधीतनू परू्ण केले आहे.  
 उवशररत ४.०० मी्र लाींिीच्या सींरक्षक लभींतीच े (डगारीचे) िाींधकाम 
सन २०१९-२० या आर्थशक वषाशत पणूश करण्याचे नगरपींचायतीचे ननयोजन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खारघर, निी मुांबई येथील गािदेिी मैदान साांस्िृनति  
िायाक्रमासाठी राखीि ठेिण्याबाबत 

  

(७०) * ४७६८३ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खारघर, नवी मुींिई येथील सेक््र २९ आणण सेक््र ३० मधील गावदेवी 
मदैानावर सध्या प्रवप्रवध जाती आणण धमाशचे साींथकृनतक महोतसव, मोठमोठे 
कायशक्रम होत असनू खारघरमध्ये दसुरे कोणतहेी मदैान नसल्याने हे मदैान 
साींथकृनतक कायशक्रमासाठीच राखीव ठेवण्यात यावे अशी मागणी श्री.भरत 
पा्ील व नागररकाींनी मा.मखु्यमींत्रयाींकड े माहे डडसिंर, २०१८ च्या पदहल्या 
आठवड्यात एका ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मदैानात प्लॉ् पाडून प्रवकासकाला देण्याच े प्रयतन 
लसडकोकडून होत असल्याने नागररकाींमध्ये असींतोष पसरला असनू लसडकोने 
सदर जागा प्रवकण्याचा प्रयतन केल्यास तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा 
थथाननक नागररकाींनी ननवेदनाद्वारे ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार खारघर येथील गावदेवी मदैान साींथकृनतक 
कायशक्रमासाठीच राखीव ठेवण्यािाित कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदरचे ननवेदन शासनास प्राप्त झाल े
असनू लसडकोकड ेपढुील कायशवाहीथतव पाठप्रवण्यात आले आहे. तथाप्रप, नवी 
मुींिई येथील खारघर येथील सेक््र २९ मधील मोकळी जागा नवी मुींिई 
गावदेवी मदैान नसनू लसडको महामींडळाचा रदहवास प्रवभागातील भखूींड आहे 
तर सेक््र ३० हे ओवे गावठाण आहे.  
 तसेच, खारघर येथील सके््र २८, २९, ३१, ३२ व ३३ अींतभूशत करुन 
एकूण समुारे १४० हेक््र क्षेत्रावर लसडकोचा “कॉपोरे् पाकश ” प्रकल्प 
उभारण्याचा प्रथताव आहे. सदर प्रथतावास लसडको सींचालक मींडळाची मान्यता  
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प्राप्त असनू प्रकल्पाची योजना तयार करण्याकरीता सींमींत्रकाची ननयकु्ती 
करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. तयामळेु सेक््र-२९ मधील भखूींड 
गावदेवी मदैानासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील िोस्टल रोडच ेिाम िरताना महानगरपाललिा ि ठेिेदार 

साधनसामुग्रीची िाहतूि सागरी मागााने िरीत असल्याबाबत 
  

(७१) * ४६९२१ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील कोथ्ल रोड प्रकल्प तयार करताना सागरी मागाशचा वापर 
करावा अशी अ् असताना महानगरपाललका व तयाींचे ठेकेदार सदर कामासाठी 
लागणाऱ्या साधानसामगु्रीची वाहतकू सागरी मागाशने न करता रथतयाचा वापर 
करुन करीत असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पयाशवरण मींत्रालयाने ददलेल्या अ्ीचा भींग होत 
असनू, मुींिईत वाहतकू कोंडीसह, ध्वनीप्रदषूण, वायपू्रदषूणाचा थथाननक 
नागररकाींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार कोणती कायशवाही वा ननणशय घेण्यात आला वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) अशी िाि नाही. 
 िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने प्रप्र ींसेस थरी् फ्लाय ओव्हर त े वाींदे्र 
वरळी सेतचू्या वरळी ्ोकापयतंचे ककनारा रथतयाचे काम हाती घेतले आहे. 
सदर कामासाठी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कीं त्रा्दाराींना कायाशदेश ददलेले 
आहेत. सदर कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीची वाहतकू करण्यासाठी जटे्टी 
प्रथताप्रवत करण्यात आली होती. कंदद्रय पयाशवरण, वन व हवामान िदल 
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खातयाने ना-हरकत प्रमाणपत्रामध्ये कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामगु्रीची 
वाहतकू केवळ समदु्रमागाशनेच करावी अशी अ् अींतभूतं नाही. तथाप्रप, ककनारा 
रथता प्रकल्पाच्या कीं त्रा्ामध्ये खालीलप्रमाणे अ् अींतभूशत करण्यात आलेली 
आहे :-  

“पनु:प्रापण व सींरक्षक लभींत कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामगु्रीची 
वाहतकू शक्यतो समदु्रामागे करावी आणण काम समदु्राच्या ददशनेे करावे. जर 
कीं त्रा्दाराची इच्िा असेल तर वाहतकूीची वेळ, सादहतयाचा प्रकार, सावधर्गरी, 
सरुक्षक्षतता आणण सरुक्षा उपाय इ. आणण पयाशवरणप्रवषयक ननयम तसेच 
सींिींर्धत प्रार्धकरणाींच्या मान्यतसेापेक्ष साधनसामग्रीची वाहतकू रथतयामागे 
करण्यात यावी.” 
 पयाशवरण मींत्रालयाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अ्ीनसुार ध्वनी व 
वायचुे प्रदषूण होऊ नये म्हणून कीं त्रा्दाराींकडून योग्य तया उपाययोजना 
करण्यात येत असनू िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने ननयकु्त केलेल्या प्रकल्प 
व्यवथथापन सल्लागाराींकडून तयावर ननयलमतपणे देखरेख करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेच ेजल अलभयांता हे बाांधिाम 
व्यिसानयिाच ेप्रनतननधी म्हणून िायारत असल्याबाबत 

  

(७२) * ४६७७३ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेमध्ये जल अलभयींता या पदावर कायशरत 
असलेले श्री.चींद्रकाींत कोलत े हे महानगरपाललका हद्दीतील एका िाींधकाम 
व्यवसानयकाच े प्रनतननधी म्हणून कायशरत असल्याच े नकुतचे माहे एप्रप्रल, 
२०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे कल्याण लस.स.नीं. ३३६१, ३३६३ प ै या भखूींडािाित 
केलेल्या तक्रारीवर ददनाींक ९ ऑक््ोंिर, २०१८ रोजी सहा.सींचालक नगररचना, 
श्री.मा.द.राठोड याींच्या दालनात झालेल्या सनुावणी वेळी श्री.चींद्रकाींत कोलत ेहे 
प्रवकासक श्री. र्गरीधर कोलत ेयाींचे प्रनतननधी म्हणून उपस्थथत होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषर नागरी सेवा वतशणूक ननयम १९७९ कलम १६(१) 
अन्वये कोणताही शासकीय कमशचारी शासनाची पवूशमींजूरी लमळाल्यालशवाय 
प्रतयक्षपणे ककीं वा अप्रतयक्षपणे कोणतयाही व्यापारात ककीं वा धींद्यात गुींतता 
कामा नये ककीं वा दसुरी कोणतीही नोकरी थवीकारता कामा नये असा ननयम 
असताना श्री चींद्रकाींत कोलत,े जलअलभयींता याींनी एका िाींधकाम 
व्यवसानयकाच ेप्रनतननधीतव करुन कायद्याचा भींग केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले व तद्नसुार शासनाच्या ननयमाच ेउल्लींघन केल्याप्रकरणी 
दोषी जलअलभयींता, श्री.चींद्रकाींत कोलत े याींना सेवेतनू िडतफश  करण्यािाित 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मौजे कल्याण लस.स. नीं. ३३६१ त े
३३६२, ३३६३ प ै या भखूींडावर देण्यात आलेल्या सधुारीत परवानगीिाित 
श्री.अजय नतवारी याींनी आयकु्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींचेकड े
तक्रार दाखल केली होती. 

सदर तक्रारीस अनसुरून आयकु्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका 
याींचेकड ेददनाींक ६/०९/२०१८ रोजी िठैक आयोस्जत करण्यात आली. 

सदर िठैकीस श्री.चींद्रकाींत कोलत,े जल अलभयींता, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपाललका हे प्रवकासक श्री.र्गरीधर कोलत े याींचे प्रनतननधी म्हणून 
उपस्थथत असल्याची तक्रार श्री.मनोज कुलकणी याींनी ददनाींक २४/१२/२०१८ 
रोजी आयकु्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींचकेड ेकेली. 

सदर तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी उप आयकु्त (सामान्य प्रशासन), 
सहायक सींचालक, नगररचना व उप आयकु्त (घनकचरा व्यवथथापन) याींची 
ददनाींक ८/०१/२०१९ च्या आदेशान्वये सलमती गठीत केली आहे. 

सदर सलमतीची ददनाींक २५/०३/२०१९ रोजी िठैक झाली असनू सदर 
िठैकीच्या कायशवतृतात श्री.कोलत ेयाींनी सकृतदशशनी सेवा शतीचा भींग केल्याच े
ननषकषश नोंदप्रवले आहेत. 
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सदर िठैकीच ेकायशवतृत आयकु्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका 
याींच्या मान्यतथेतव सादर केले असनू पढुील ननयमोर्चत कायशवाही करणार 
असल्याचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेने कळप्रवल ेआहे. 

सदर प्रकरणी १ मदहन्यात अींनतम ननणशय घेण्याच्या आयकु्त, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींना सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ शहराला पाणीपुरिठा अांतगात मांजूर अमतृ योजनेच े 
िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(७३) * ४७३८० श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमझाा, 
अॅड.हुस्नबान ूखललफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५४६ ला ददनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ शहर पाणीपरुवठा अींतगशत मींजूर अमतृ योजनेकरीता ३०२ को्ी 
रुपये शासनाने मींजूर केले असनू माहे ऑक््ोिर, २०१९ पयतं काम पणूश 
करण्याची अींनतम तारीख ददली असतानाही िाभळुगाव तालकु्यातील िंिळा 
धरणातनू थवतींत्र िंिळा जल वादहनीच ेकाम अतयींत सींथगतीने सरुू असल्याने 
१३ कक.मी.चे व कफल््रच े ४५ ्क्के काम प्रलींबित असल्याची िाि माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अमतृ योजनेचे काम वषश लो्ल्यानींतरही अपणूाशवथथेत 
असनू, गत वषी जलवादहनीचे पणूश करण्यात आलेल्या काम ननकृष् दजाशच े
झाल्यामळेु पणूश जलवादहनी िदलण्याची नामषुकी कीं त्रा्दार व जीवन 
प्रार्धकरणावर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार दोषी अर्धकारी, कमशचारी व कीं त्रा्दार 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कंद्र शासन परुथकृत अमतृ अलभयानाींतगशत 
यवतमाळ शहरासाठी रुपये २७७.५२ को्ी ककींमतीची पाणीपरुवठा योजना दोन 
्प्प्यामध्ये मींजूर केली आहे. 

सदर प्रकल्पाच्या करारनाम्यानसुार सदर प्रकल्पाचे काम हे ऑक््ोिर, 
२०१९ अखेर पणूश करणे अपके्षक्षत आहे. 

तयानसुार िाभळुगाींव तालकु्यातील िंिळा धरणातनू ्ाकळी 
लशवारातील जलशधु्दीकरण कंद्रापयतं प्रथताप्रवत १७.२ कक.मी. अशधु्द 
पाण्याच्या उध्वशवादहनीचे काम माहे मे, २०१८ मध्ये पणूश करण्यात आले होत.े 

तथाप्रप, सदर उध्वशवादहनी कायाशस्न्वत करीत असताना तीन 
वेगवेगळया दठकाणी पाईपलाईन फु्ल्याने सींपणूश उध्वशवादहनीच्या पाईप्स 
सींिींर्धत कीं त्रा्दाराकडून िदलण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर असनू तयापकैी 
१०.९१३ कक.मी. पाईप्स िदलण्यात आल्या असनू उवशररत ६.२८७ कक.मी. 
पाईप्स िदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

तसेच जलशधु्दीकरण कंद्राच ेकाम यधु्द पातळीवर सरुु आहे. 
(२), (३) व (४) या योजनेतील पाईपलाईन कायाशस्न्वत करीत असताना पाईप 
फु्ल्यामळेु महाराषर जीवन प्रार्धकरण, मुींिई याींच्या गणुवतता पररक्षण व 
दक्षता पथकामाफश त योजनेच्या कामाची गणुवतता तपासणी करण्यात आलेली 
आहे. 

या तपासणीमध्ये परुवठा करण्यात आलेले पाईप हे उतपादन 
प्रकक्रयेतील सदोषामळेु भारतीय मानकाप्रमाणे नाही असा ननषकषश नोंदप्रवण्यात 
आला. 

तयानसुार सदर प्रयोजनाथश वापरण्यात आलेल्या सींपणूश पाईप्स 
सींिींर्धत पाईप परुवठादाराने थवखचाशतनू िदलनू देणे, नव्याने उतपादीत 
पाईप्सची तपासणी त्रयथथ यींत्रणेने प्रवनामलू्य करुन देणे, तसेच अथींरलेल्या 
पाईप्सची जलदाि चाचणी सींिींर्धत ठेकेदाराने थवखचाशतनू करुन देण्याचा 
ननणशय घेतला आहे. 

तयानसुार एकूण १७.२० ककमी पकैी ११.९७४ ककमी नप्रवन चाींगल्या 
गणुवततचे्या पाईपचा परुवठा करण्यात आलेला असनू तयापकैी १०.९१३ ककमी 
पाईप अथींरण्यात आलेल्या आहेत. 
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तसेच, सदर योजनेतील सवश कामे माहे सष्ेिर, २०१९ पयतं 
गणुवततापणूशररतया पणूश करण्याच्या सचूना कायाशन्वय यींत्रणेस देण्यात आल्या 
आहेत. 

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

नागपूर शहरातील सिा स्मशान घाटािर गरीब जनतेिरीता 
 अांत्यविधी / अांनतम सांस्िार विनामुल्य िरण्याबाबत 

  

(७४) * ४८७३४ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील सवश थमशानघा्ावर गरीि जनतकेरीता प्रवनामलु्य 
अतयींप्रवधी / अींनतम सींथकार करण्याचा ठराव महानगरपाललकेद्वारे करण्यात 
आला असनू तयाकरीता आमदार, खासदार व नगरसेवकाच ेप्रमाणपत्र ग्रा्य 
धरले जात होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींिाझरी घा्ावर गरीि लोकाींकडून ५००० त े ६००० रुपये 
अतयींसींथकारासाठी महानगरपाललकेमाफश त घेतले जात असल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार घा्ावर प्रवनामलु्य अतयींसींथकार 
करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू महानगरपाललकेच्या ददनाींक २३/०५/२०१६ 
च्या ठरावान्वये घेतलेल्या धोरणातमक ननणशयानसुार, अींिाझरी घा् वगळता, 
महानगरपाललकेच्या सवश दहन घा्ावर सवश सामान्य जनतकेरीता प्रवनामलु्य 
अींतयप्रवधीची सोय करण्यात आलेली आहे. 

ततपवूी, मा.आमदार, खासदार, नगरसेवक याींच्या प्रमाणपत्राच्या 
आधारे, गोरगररि जनतकेरीता प्रवनामलु्य अींतयप्रवधी सोय उपलब्ध होती. 
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(२), (३) व (४) महापाललकेच्या धोरणातमक ननणशयानसुार, महानगरपाललकेच्या 
सवश दहन घा्ावर, Bicoal Bricket (पाींढरा कोळसा) / डडझेल 
शवदादहनीद्वारे अथवा लाकडाद्वारे करण्यात येत असलेले अतयींप्रवधी 
नन:शलु्क करण्यात येत आहेत. 

तथाप्रप, अींिाझरी घा्ाचे पयाशवरणीय दृषयूया असलेले महतव प्रवचारात 
घेता, यादठकाणी लाकडाद्वारे अींतयप्रवधी करावयाचा झाल्यास, 
महानगरपाललकेने ननस्श्चत केलेल्या दराप्रमाणे रुपये २२११/- इतके शलु्क 
आकारले जात.े 

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

ठाणे मध्यिती िारागहृाच्या सांरक्षि लभांतीमध्ये आणण िॅसल लमल 
उड्डाणपुलाच्या नव्या माधगािेत िेिळ २० ते २५ फुटाच े 

अांतर असल्याबाबत 
  

(७५) * ४६७१८ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे मध्यवती कारागहृाच्या सींरक्षक लभींतीमध्ये आणण कॅसल लमल 
उड्डाणपलुाच्या नव्या मार्गशकेत केवळ २० त े २५ फु्ाच ेअींतर असनू नवी 
मार्गशका सरुु होऊन ३ आठवड ेहोवनूही पलुाला नॉईज िॅररअर िसप्रवण्यात न 
आल्याने कारागहृाला थे्  धोका ननमाशण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उड्डाणपलुाच्या िाींधकामाआधीच कारागहृ प्रशासनाने 
यािाित ठाणे महानगरपाललकेला सचूना केल्या असतानाही या सींवेदनशील 
िािीकड ेमहानगरपाललका प्रशासनाने दलुशक्ष केल्याचेही ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार ठाणे कारागहृाच्या सींरक्षणाच्यादृष्ीने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेने माहे एप्रप्रल, २०१९ मध्ये 
कॅसल लमल उड्डाणपलुाचे िाींधकाम पणूश केले. 

ठाणे कारागहृाची िा्यसींरक्षक लभींत कॅसल लमल उड्डाणपलुापासनू २५ 
फु्ावर आहे आणण कारागहृाची मखु्य सींरक्षक लभींत उड्डाणपलुापासनू समुारे 
७५० फु् अींतरावर आहे. 

ठाणे महानगरपाललकेने माहे मे, २०१९ मध्ये स्व्हजन व नॉईज 
िॅररअर उक्त उड्डाणपलुाच्या भोवती िसप्रवले असल्याच ेकळप्रवले आहे. 

तसेच स्व्हजन व नॉईज िॅररअर िसप्रवण्याचे काम पणूश झाल े
असल्याने कारागहृास थे् धोका सींभवत नसल्याचे गहृ प्रवभागाने कळप्रवले 
आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील शासिीय िायाालयाांमधील िागदप्ाांच ेस्िॅननांग आणण 
डडजजटलायझशेन िरण्याची िामे स्टाटाअप िां पन्याांना देण्याबाबत 

  

(७६) * ४६४९५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सवश शासकीय कायाशलयाींमधील कागदपत्राींच े थकॅनन ींग आणण 
डडस्ज्लायझेशन करण्यािाितचा ननणशय शासनाने घेतला असनू रोजगार 
ननलमशतीसाठी थ्ा श्अप इींडडया, स्थकल इींडडया यासारख्या योजनाींच्या 
माध्यमातनू िेरोजगार तरुणाींना प्रोतसादहत करण्याचे धोरणही शासनाने 
थवीकारले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजश घेऊन गुींतवणूक केलले्या िेरोजगार तरुणाींच्या थ्ा श्अप 
कीं पन्याींना थकॅनन ींग व डडस्ज्लायझशेनचे काम थथाननकथतरावर देण्याऐवजी 
मोठ्या कीं पन्याींना कामे ददली जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, थथाननकथतरावर थ्ा श्अप कीं पन्याींकडून सदरचे काम करुन 
घेण्यािाितचे धोरण आखण्याची मागणी प्रवरोधी पक्ष नेत,े प्रवधान पररषद 
याींनी शासनाला ददनाींक २९ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही.  
 थकॅनन ींग आणण डडस्ज्लायझेशन ननप्रवदा प्रकक्रया रद्द करण्यात 
आलेली आहे. ही ननप्रवदा पनु्हा नव्याने करण्यात येणार आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील शैक्षणणि सांस्थाना मालमत्ता िर  
व्यािसानयि दराने लािण्यात आल्याबाबत 

(७७) * ४६९८७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद शहरात प्राथलमक, माध्यलमक, उच्च माध्यलमक व 
महाप्रवद्यालये लमळून १००० शकै्षणणक सींथथा असनू महानगरपाललकेने 
शहरातील शकै्षणणक सींथथाींना मालमतता कर हा व्यावसानयक कर दराने लावनू 
तयाींना वसलुीसाठी नो्ीसा ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शकै्षणणक सींथथा या धमाशदाय अींतगशत नोंदणीकृत असल्याने 
मालमतता कर व्यावसानयक दराने लाव ुनये म्हणून सींथथानी मागणी केली 
असनू मुींिई मध्ये शकै्षणणक सींथथाना मालमतता करात माफी लमळत,े तसेच 
नागपरू व अमरावती येथील शकै्षणणक सींथथाना ५० ्क्केच मालमतता कर 
लावण्यात येतो असे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शकै्षणणक सींथथाना 
मालमतता कर व्यावसानयक दराने न लावण्यािाित कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगािाद महानगरपाललकेने सवशसाधारण सभेच्या 
ठरावानसुार शकै्षणणक सींथथाींना खालीलप्रमाणे मालमतता कर लाग ू केलेले 
असनू, तयानसुार मालमतता कराची ननयलमत देयके शकै्षणणक सींथथाींना 
देण्यात आली आहेत : - 

• अनदुाननत शकै्षणणक सींथथाींना ननवासी दराने म्हणजचे ३०% सामान्य 
कर व ननयमानसुार इतर कर. 

• प्रवनाअनदुाननत शकै्षणणक सींथथाींना व्यापारी लमळकतीसाठी असलेल्या 
४५% ऐवजी ३७.५% दराने सामान्य कर. 

• वदैयकीय महाप्रवद्यालयाच्या फक्त रुग्णालयासाठी वापर होणाऱ् या 
इमारतीींना व्यावसानयक वापराच्या इमारतीसाठी असलेला ४५% 
सामान्य कर व ननयमानसुार इतर कर. 
व्यावसानयक दराने मालमतता कर लावनू तयाच्या वसलुीसाठी 

कोणतयाही नो्ीसा शकै्षणणक सींथथाींना देण्यात आल्या नसल्याचे 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२) औरींगािाद शहरातील काही शकै्षणणक सींथथाींनी धमाशदाय कायद्याींतगशत 
नोंदणीकृत असल्याने तयाींना सामान्य करामध्ये सू्  देण्यािाित 
महानगरपाललका प्रशासनास ननवेदने ददली आहेत. 

महानगरपाललका अर्धननयमानसुार महानगरपाललका या थवायतत 
सींथथा असल्यामळेु तया अशा प्रकरणात ननणशय घेण्यास सक्षम आहेत. 

तयानसुार िहृन्मुींिई महानगरपाललका क्षेत्रात धमाशदाय कायद्याखालील 
नोंदणीकृत असलेल्या शकै्षणणक सींथथाींना मालमतता करात सवलत देण्यात 
येत असल्याचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. तसेच अमरावती 
व नागपरू महानगरपाललका क्षते्रातील अशा शकै्षणणक सींथथाींना गरैननवासी 
दराने कर आकारणी करण्यात येत असल्याचे सींिींर्धत महानगरपाललकाींनी 
कळप्रवले आहे. 
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(३) औरींगािाद महानगरपाललका क्षते्रात सवशसाधारण सभेने केलेल्या 
ठरावानसुार शकै्षणणक सींथथाींना अनदुाननत व प्रवनाअनदुाननत असे वगीकरण 
करुन तयाींना उपरोक्त भाग-१ मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे मालमतता कराची 
आकारणी करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील िाढत्या गुन्हेगारीबाबत 
  

(७८) * ४७२६८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशपाींड ेकॉलनी, भोकर (स्ज.नाींदेड) येथे अज्ञात इसमाने घरािाहेर उभ्या 
असलेल्या दोन दचुाकी ददनाींक १२ जानेवारी, २०१९ रोजी व वसींतनगर येथ े
अज्ञात व्यक्तीने दोन चारचाकी वाहने ददनाींक १५ डडसिंर, २०१८ रोजी 
लावलेल्या आगीत जळून लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच नाींदेड स्जल््यात मखु्यत: ककनव् शहरात प्रशासनाच्या दलुशक्षामळेु 
चोऱ् या करणारी ्ोळी सक्रीय झाली असनू ५ ददवसात घरफोड्या, जिरी चोरी, 
दचुाकी चोरीच े१४ गनु्हे घडल्यामळेु नागररकाींमध्ये लभतीचे वातावरण ननमाशण 
झाल्याचे ददनाींक १७ डडसिंर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त यानसुार गनु्हयाचा तपास करुन सींिींर्धत 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) देशपाींड ेकॉलनी भोकर (स्ज.नाींदेड) येथ े
अज्ञात इसमाने ददनाींक १२/०१/२०१९ रोजी मो्ार सायकल व मॅथरो थकु्ी 
जाळल्याच्या प्रकरणी प्राप्त कफयाशदीवरुन पोलीस थ्ेशन भोकर स्जल्हा नाींदेड 
येथे ग.ुर.नीं. ११/२०१९ कलम ४३५, ४२७ भा.दीं.प्रव. प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू गनु्हा तपासावर आहे. तसेच वसींतनगर, नाींदेड येथ े
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दोन चार चाकी अज्ञात इसमाने जाळल्या प्रकरणी पोलीस थ्ेशन 
लशवाजीनगर नाींदेड येथ ेग.ुर.नीं ३२३/२०१८ कलम ४३५ भा.दीं.प्रव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू गनु्हा तपासावर आहे. 
 नाींदेड स्जल््यात माहे डडसिंर २०१८ मध्ये घरफोडी सदराखाली    
२६ तर मो्ार वाहन चोरी सींिींधाने २६ गनु्हे दाखल आहेत. ककनव् येथे माहे 
डडसिंर, २०१८ मध्ये घरफोडी सदराखाली १ गनु्हा दाखल असनू या प्रकरणी 
पोलीस थ्ेशन ककनव् येथे ग.ुर.नीं. ३१३/२०१८ कलम ४५७, ३८० भा.दीं.प्रव. 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू गनु्हा तपासावर आहे तर मो्ार 
वाहन चोरी सींिींधाने गनु्हा दाखल नाही 
(४) प्रवलींि झालेला नाही. 

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

सेनगाि (जज.दहांगोली) शहरातील अरुां द रस्ते ि फुटपाथिरील 
अनतक्रमणामुळे िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 

  

(७९) * ४७५७४ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (स्ज.दहींगोली) शहरातील िहुताींश भागातील रथत ेअनतशय अरुींद 
तसेच फु्पाथवर मोठ्या प्रमाणावर अनतक्रमण झाले असनू वाहनाींच्या 
सींख्येत प्रचींड प्रमाणात वाढ झाल्यामळेु सींपणूश शहरात रहदारीची कोंडी 
ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील सवश रथतयाींच े रुीं दीकरण करुन फु्पाथवरील 
अनतक्रमणे ननषकालसत करण्यािाितची मागणी नागररकाींनी थथाननक 
प्रशासनाकड ेवारींवार करुनही यािाित कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तयानसुार शहरातील रथतयाींचे रुीं दीकरण व फु्पाथवरील 
अनतक्रमण ननषकालसत करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सेनगाव शहरातील गावठाण भागातील 
रथत ेअरुींद असले तरी शहरात वाहतकुीची कोंडी होत नाही. तसेच शहरातील 
रथतयाींवर अनतक्रमण नाही. नागररकाींकडून अनतक्रमणािाितच्या तक्रारी प्राप्त 
होताच तयावर ननषकासनाची कायशवाही वेळोवेळी करण्यात येत असल्यािाित 
स्जल्हार्धकारी, दहींगोली याींनी अहवाल सादर केला आहे. 

सेनगाव नगरपींचायतीतील रथतयाकरीता “नव्याने थथापन केलले्या 
नगरपींचायतीींना नागरी सपु्रवधा परुप्रवण्यासाठी सहाय्य” योजनंतगशत रुपये 
४.९४ को्ी इतक्या रकमचे्या कामास शासन ननणशय ददनाींक ०२/०६/२०१८ 
अन्वये मींजूरी देण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

मुांबईतील महानगरपाललिा रुग्णालयात शिविच्छेदनासाठी  
ननयमािली तयार िरण्याबाबत 

  

(८०) * ४६७६६ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, आकिा .अनांत 
गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखललफे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील महानगरपाललका रुग्णालयात डॉक््राींमाफश त शवप्रवच्िेदन 
करण्यात येत नसनू सफाई कामगाराींमाफश त केले जात असल्याची िाि माहे 
एप्रप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शवप्रवच्िेदनासाठी केवळ प्रलशक्षक्षत डॉक््र व इतर 
कमशचाऱ् याींनाच परवानगी देण्यात यावी तसेच मदहलाींच्या मतृदेहाींच े
शवप्रवच्िेदनाची परवानगी केवळ मदहला डॉक््र व सहायकाींनाच देण्यात यावी 
अशी मागणी होत असल्याचे ही ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार शवप्रवच्िेदनासाठी 
ननयमावली तयार करण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा थवरुपाचे ननवेदन महाराषर नवननमाशण 
महानगरपाललका कामगार कमशचारी सेना याींचेमाफश त ददनाींक ०७ मे, २०१९ 
रोजी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या रा.ए.थमा. रुग्णालयास प्राप्त झाले होत े
ही वथतसु्थथती आहे. 

परींत,ु महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये डॉक््राींमाफश त शवप्रवच्िेदन 
केले जात असनू शवप्रवच्िेदन करताना शवकक्ष पररचर या कामामध्ये 
डॉक््राींना मदत करत असल्याचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२), (३) व (४) मदहलाींच्या मतृदेहाच्या शवप्रवच्िेदनाची परवानगी केवळ 
मदहला डॉक््र व मदहला सहाय्यकाींनाच देण्यात यावी अशा प्रकारची प्रथा 
ककीं वा मानाींकन हे भारतीय वदै्यक औषध पररषद (MCI)/न्याय 
वदै्यकशाथत्राच्या पथुतकामध्ये नमदू केलेले नाही. 
 तसेच अशी प्रथा कोणतयाही सींथथेत प्रचललत नसल्याचे िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
 

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

मुांबईतील िमला लमल िां पाऊां डमधील बिस्टो आणण िन अबव्ह  
या दोन पबला लागलेल्या आगीबाबत 

  

(८१) * ४७१३५ अॅड.हुस्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३८०६२ ला ददनाांि २८ फेििुारी, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील कमला लमल कीं पाऊीं ड मधील बब्रथ्ो आणण वन अिव्ह या दोन 
पिला ददनाींक २९ डडसिंर, २०१७ रोजी लागलेल्या आगीत १४ जणाींना जीव 
गमवावा लागला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आगीच्या दघुश् नेची शासनाने चौकशी करण्यासाठी 
नेमलेल्या सलमतीने िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या प्रवप्रवध खातयाींत कायशरत 
असलेल्या एकूण १२ अर्धकारी/कमशचारी याींच्याप्रवरुध्द खातयाींतगशत सवकंष 
चौकशी करण्याचे आदेश ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने सींिींर्धत दोषी अर्धकाऱ् याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) लोअर परळ येथील कमला लमल कीं पाऊीं डमधील ‘वन 
अिव्ह’ आणण ‘मोजोस बब्रथ्ो’ या दोन रेथ्ोपिमध्ये ददनाींक २९ डडसिंर, 
२०१७ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत १४ जणाींचा मतृय ूझाला असनू, ५४ 
जण जखमी झाले आहेत व अस्ग्नशमन दलाचा १ जवान जखमी झाला आहे 
ही वथतसु्थथती आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या १२ अपचारी 
कमशचारी/अर्धकाऱ्याींप्रवरुध्द खातयाींतगशत सवकंष चौकशी करण्यात आली असनू 
दोषी अर्धकारी/कमशचाऱ्याींच्यािाितीत खालीलप्रमाणे लशक्षादेश पारीत करण्यात 
आले आहेत :- 

• ०२ सहाय्यक आयकु्त व ०१ उपकायशकारी आरोग्य अर्धकारी याींना 
पढुील देय वेतनवाढ कायमथवरुपी रोखून धरणे. 

• ०२ सहाय्यक अलभयींता याींना पढुील पाच देय वेतनवाढ कायमथवरुपी 
रोखून धरणे. 

• ०१ सहाय्यक अलभयींता, ०१ कननषठ अलभयींता व वदै्यकीय आरोग्य 
अर्धकारी याींना महानगरपाललका सेवेतनू काढून ्ाकणे. 

• ०१ प्रवभागीय कंद्र अर्धकारी याींना पदावनत करणे. 
• ०१ कंद्र अर्धकारी व ०१ दयु्यम अलभयींता व ०१ थवच्िता ननरीक्षक 

याींना तयाींच्या पदाच्या पदहल्या वेतनावर आणणे. 
----------------- 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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