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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २६ जून, २०१९ / आषाढ ५, १९४१ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या – ८६ 
 

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

  
गोरेगाि (प.), मुांबई येथे दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(१) * ४७०७१ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) गोरेगाव (प.), मुींबई येथे दषूित पाणीपरुवठा होत असल्याच्या तक्रारी 
महानगरपाललकेकड ेकरण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी षपण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईन झोपडपट्टी 
पररसरातील ग्ारातनू जात असल्यामळेु दषूित पाणीपरुवठा होत असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर पाईपलाईन्स सरुक्षित जागेवरुन नेण्याबाबत 
तसेच पाईपलाईन बदलण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) गोरेगाींव (पश्चचम) येथे दषूित पाणीपरुवठा होत 
असल्याबाबतच्या तक्रारी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्या होत्या हे 
खरे आहे. 
(२) सदर तक्रारीींच्या अनिुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त तपासणी 
केल्यावर काही ठठकाणी जलजोडण्याच े पाईप ग्ारातनू जात असल्यामळेु 
दषूित पाणीपरुवठा होत असल्याचे ननदर्शनास आले असल्याच े
महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त खालीलप्रमाणे 
कायशवाही करण्यात आली/येत आहे :- 

• गोरेगाींव (पश्चचम) येथील पे्रम नगर झोपडपट्टी पररसरातील झाडू 
गल्ली येथे जलवाठहनी बदलण्याचे काम पणूश झाले असनू तथे ेएकूण 
१७० जलजोडण्या स्थानाींतरीत करण्यात आल्या आहेत. 

• ग्ारातनू जाणारे जलजोडणीचे पाईप काढून ्ाकण्यासाठी 
कायमस्वरुपी उपाय म्हणून षवचवकमाश रोडवरुन प्रेम नगर झोपडपट्टीत 
जाणाऱ्या गल्ल्याींमध्ये स््ब मेन (Stub Main) ्ाकण्याचे काम सींमत 
झाले असनू, सदर काम लवकरच सरुु करण्यात येणार आहे. 

• जुने हनमुान नगर येथील समता नगर सोसाय्ी या झोपडपट्टी 
पररसरातील ग्ारातनू जाणाऱ्या जलजोडण्या काढून ्ाकण्यासाठी 
तथेील दोन गल्ल्याींमधून स््ब मेन (Stub Main) ्ाकण्याचे काम 
पणूश झाले असनू, जलजोडण्या स्थलाींतरीत करण्याच ेकाम सरुु आहे. 

• उन्नत नगर येथील वेदान्त सोसाय्ीकड े जाणारी ३०० लम.मी. 
व्यासाची जुनी जलवाठहनी बदलनू त्याजागी नवीन जलवाठहनी 
्ाकण्याच ेकाम प्रस्ताषवत असनू लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. 

 सद्य:श्स्थतीत सदर ठठकाणी सरुळीत व षपण्यायोग्य पाण्याचा परुवठा 
होत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
 
 ----------------- 
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मुांबईतील इमारतीमध्ये अग्ननशमन उदे्दशािरीता असलेल्या (ररफ्युज) 
मजल्याच ेअनधधिृत गैरिापर होत असल्याबाबत 

  
(२) * ४६५९५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील इमारतीमध्ये अश्ग्नर्मन उद्देर्ाकरीता असलेल्या (ररफ्यजु) 
मजल्याच्या जागेचा षवकासकामार्श त अनधधकृतपणे गरैवापर करण्यात येवनू 
अनतररक्त बाींधकाम करुन सदननका षवकण्याचे असींख्य प्रकार ननदर्शनास येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीला लागणाऱ्या आगी तसेच इमारत दघुश् नाींबाबत 
वास्तनुनर्ारद, सींरचनात्मक अलियींत्याींवर जबाबदाऱ्या ननश्चचत करुन सरुिा 
षवियक सवश प्रकारच्या उपाययोजना व सल्लागाराींच्या नेमणूका केल्यालर्वाय 
बाींधकामाचे कोणतहेी परवाने तसेच ओसी ठदल्या जाऊ नयेत असे ननदेर् 
मा.नगरषवकास राज्यमींत्री याींनी माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ च्या नतसऱ्या सप्ताहात 
ठदल्याच ेननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाच्या सींरक्षित षविागाने चौकर्ी केली 
आहे काय, चौकर्ीअींती इमारतीींमध्ये अर्ा प्रकारचे अनधधकृत बाींधकाम 
ननदर्शनास आले आहे काय, त्यानिुींगाने सदननका खरेदी करणाऱ्या लोकाींची 
र्सवणूक करणाऱ्या तसेच त्याींच्या श्जषवतास धोका पोहचषवणाऱ्या 
षवकासकावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अश्ग्नर्मन उद्देर्ाकरीता (ररफ्यजु) मजल्याच्या 
जागेचा अनधधकृतपणे गरैवापर होत असल्याचे प्रकार ननदर्शनास आल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
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(२) मा.राज्यमींत्री (नगरषवकास) याींनी असे ननदेर् ठदल्याच े आढळून येत 
नाही.  

तथाषप, ठदनाींक १३/११/२०१८ रोजी अींमलात आलले्या षवकास ननयींत्रण 
व प्रोत्साहन ननयमावली २०३४ मधील पररलर्ष् क्रमाींक १० मध्ये, 
वास्तषुवर्ारद, सींरचनात्मक अलियींत,े सरुिा षवियक सल्लागार इत्यादीींची 
नेमणुक करणे बींधनकारक आहे.  
  तसेच सदर ननयमावलीमध्ये त्याींची कतशव्ये व जबाबदाऱ्यासधु्दा 
ननश्चचत करण्यात आल्या आहेत.  

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतरे् िोगव्ा प्रमाणपत्र देतवेेळी बाींधकाम 
परवान्यामध्ये नमदू केलेल्या षवषवध अ्ी व र्तींची पतुशता करणे आवचयक 
असनू यामध्ये प्रमखु अश्ग्नर्मन अधधकारी याींच े ना-हरकत प्रमाणपत्र 
बींधनकारक आहे, असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर महानगरपाललकेच्या 
इमारत प्रस्ताव षविागामार्श त िोगव्ा प्रमाणपत्र ठदले जात.े   
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील इमारतीींमध्ये अश्ग्नर्मन 
उद्देर्ाकरीता असलेल्या (ररफ्यजु) मजल्याच्या जागेचा षवकासकामार्श त 
अनधधकृतपणे गरैवापर करण्यात येत असल्याचे ठदसनू आल्यास ककीं वा तक्रार 
प्राप्त झाल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त त्वरीत पाहणी करण्यात येत े
व महाराषर प्रादेलर्क व नगररचना अधधननयम १९६६ मधील कलम ५३ 
मधील तरतदुीनसुार कारवाई करण्यात येत े असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्श त कळषवण्यात आले आहे. 

तसेच ररअल इस््े् रेग्यलेु्री ॲथोरर्ी (RERA) अधधननयम, २०१६ 
अींतगशत तयार करण्यात आलेल्या ननयमानसुार, जर षवकासकाने मींजूर 
नकार्ापेिा वेगळे बाींधकाम केल्याची तक्रार महा-रेरा प्राधधकरणाकड ेकरण्यात 
आल्यास षवकासकास दींड करण्याची तरतदू आहे. 
 

----------------- 
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छ्पती शशिाजी महाराज टशमानल्स ते टाईम्स ऑफ इांडडया 
 इमारतीला जोडणारा ब्रिटीशिालीन पुलाचा िाही भाग  

िोसळून ग्जिीतहानी झाल्याबाबत 
  

(३) * ४६५३७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.विलास पोतनीस, श्री.जनादान चाांदरूिर, अॅड.अननल परब, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील छत्रपती लर्वाजी महाराज रेल्वे स्थानकाला जोडणारा ठहमालय 
पादचारी पलू कोसळून झालेल्या दघुश् नेत जी्ी रुग्णालयातील ३ 
पररचाररकाींसह ७ व्यक्ती ठार व ३० पिेा अधधक व्यक्ती जबर जखमी 
झाल्याचे ननदर्शनास आले असनू लोकसिा ननवडणुकाींच्या आचारसींठहतचे े
कारण देत श्जल्हाधधकारी, मुींबई र्हर कायाशलयातील अधधकाऱ्याींनी आधथशक 
मदत षवतरीत करण्यात अिम्य षवलींब केला असनू सींबींधधत षविागाच्या 
अधधकाऱ्याींनी दघुश् नेनींतर तलबल ४३ ठदवसाींनी सदरहू दघुश् नेत जीव 
गमावलेल्या लर्वडी, मुींबई येथील तपेन्रलसींग लहुार या तरुणाच्या घरी जावनू 
पींचनामा केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलू दघुश् नेची न्यायालयीन चौकर्ी व्हावी व सींबींधधत 
र्ासकीय अधधकाऱ् याींचे ननलींबन करावे अर्ी मागणी करणारी जनठहत याधचका 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असनू प्रिादेवी (एलकर्स््न) 
रेल्वे स््ेर्नवरील पादचारी पलू ज्याप्रमाणे लषकराने बाींधला त्याचप्रमाणे हा 
पलूही बाींधण्याच ेकीं त्रा् लषकराला दयावे अर्ी मागणी याधचकाकत्याशनी केली 
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई र्हरात षवषवध ठठकाणी अनेक पलू १०० विाशहून अधधक 
जूने असनू त्याींची अवस्था अनतर्य धोकादायक झाल्याने मागील घ्नाींची 
दखल घेऊन पलुाची देखिाल व दरुुस्ती, स्रक्चरल ऑडी्, सींबींधधताींची 
कतशव्य,े जबाबदाऱ्या व उत्तर दानयत्व याबाबत सवकंि स्वतींत्र धोरण व 
कायदा तयार करण्याची आवचयकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीनसुार मतृ्यमूखुी पडलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना तसेच जखमी 
व्यक्तीींना र्ासनात नोकरी व आधथशक मदत करण्याबाबत तसेच सदर पलुासह 
मुींबईतील इतरही धोकादायक पलुाींचे पनु्हा नव्याने स्रक्चरल ऑडड् करुन 
त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत आणण उक्त दघु्नेला जबाबदार असलेल्या 
महानगरपाललका अधधकाऱ् याींचे ननलींबन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ठदनाींक १४ माचश, २०१९ रोजी मुींबईतील छत्रपती 
लर्वाजी महाराज ्लमशनस व ्ाईम्स ऑर् इींडडया इमारतीला जोडणाऱ्या 
ठहमालय पलुाचा काही िाग कोसळून ७ व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला असनू, ३३ 
व्यक्ती जखमी झाल्या असल्याचे पोललसाींकडून प्राप्त अहवालामध्ये नमदू 
करण्यात आले आहे.  

सदरील दघुश् नेतील मतृ व जखमीींना आचारसींठहतचे्या कारणास्तव 
मदत देण्यास षवलींब झाला हे खरे नाही.  

तथाषप, सदर दघुश् नेतील तपेन्रलसींग लोहार या मतृ व्यक्तीच्या 
पत्नीने त्याींच्या अल्पवयीन मलुीच्या नावे र्ासन मदत देण्यास साींधगतले 
असल्याने, नतच्या नावे राषरीयकृत बँकेत खात े उघडून त्याची प्रत सादर 
करण्यास कळषवण्यात आले आहे. सदर बँक खात्याचा तपलर्ल अप्राप्त 
असल्याने अथशसहाय्य जमा करणे र्क्य झाले नसल्याचे श्जल्हाधधकारी 
कायाशलयाने कळषवले आहे.  
(२) सदर दघुश् नेप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे जनठहत याधचका 
(एल) क्रमाींक ३५/२०१९ दाखल करण्यात आली आहे.  
 तथाषप, सदर पलू बाींधण्याचे कीं त्रा् लषकराला द्यावे अर्ी मागणी 
याधचकाकत्यांनी केली नसल्याचे महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
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 सद्य:श्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रषवष् आहे.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील सवश पलूाींच े सींरचनात्मक 
सवेिणाचा ननणशय महानगरपाललकेमार्श त घेण्यात आला होता. 

• त्यानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील ३४४ पलूाींपकैी 
३०४ पलूाींचे सींरचनात्मक सवेिण व श्स्थतीदर्शक अहवाल ताींबत्रक 
सल्लागारामार्श त बनषवण्यात आला आहे. 

• सदर दघुश् नेनींतर पवूश व पश्चचम उपनगरातील २२३ पलूाींचे पनु:चच 
सींरचनात्मक सवेिण करण्यात आले असनू र्हर षविागातील ८१ 
पलूाचे पनु:चच सींरचनात्मक सवेिणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

• तसेच रेल्व े रुळावरुन जाणाऱ्या बब्र्ीर्कालीन पलूाींच्याबाबतीत 
आय.आय.्ी., मुींबई मार्श त तपासणी करण्याचा ननणशय रेल्वे 
प्रर्ासनामार्श त घेण्यात आला आहे. याबाबतचा प्राथलमक अहवाल 
रेल्वे प्रर्ासनास प्राप्त झाला आहे. 

• उपरोक्त सवेिण अहवाल व आय.आय.्ी., मुींबई याींच्या तपासणी 
अहवालातील अलिप्रायानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाललका व रेल्व े
प्रर्ासन याींचेकडून पलूाच्या दरुुस्तीबाबत आवचयक त्या उपाययोजना 
त्वरीत करण्यात येत आहेत. 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने पलू षविागामध्ये “प्रमखु पलु ननरीिक” 

हे पद नव्याने ननमाशण करण्याचा ननणशय घेतला असनू या पदाच्या 
जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत :-  

• बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील सवश पलूाींचे विाशतनू दोन 
वेळा ननरीिण करुन याबाबतचा अहवाल सादर करणे. 

• आवचयकतनेसुार दरुुस्तीची कामे प्रस्ताषवत करणे. 
• रेल्वे प्रर्ासन आणण महानगरपाललका याींच्यात समन्वय साधणे.  

(४) सदर दघुश् नेतील २९ जखमी व्यक्तीींना श्जल्हाधधकारी कायाशलयामार्श त 
अथशसहाय्य करण्यात आले असनू, सदर दघुश् नेतील ७ मतृकाींपकैी ५ 
मतृकाींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख याप्रमाणे अथशसहाय्य वा्प 
करण्यात आले आहे. 
 सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त चौकर्ी करण्यात 
आली असनू, खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली/येत आहे :- 
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• पलु षविागाच्या १ सेवाननवतृ्त प्रमखु अलियींता, १ कायशकारी 
अलियींता व १ सहाय्यक अलियींता याींना अ्क करण्यात आली 
असनू, कायशकारी अलियींता व सहाय्यक अलियींता याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 

• उपरोक्त ३ अधधकारी तसेच १ उपप्रमखु अलियींता व अन्य १ 
कायशकारी अलियींता अर्ा एकूण ५ कमशचाऱ्याींषवरुध्द खात्याींतगशत 
सवकंि चौकर्ीची कायशवाही सरुु आहे. 

(५) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

  
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर जन्मशताब्दी स्मारिाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४) * ४७९५८ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३४५ ला ददनाांि 
२८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर जन्मर्तालदी स्मारकासाठी यर्वींत स््ेडडयम 
पररसरातील महानगरपाललकेने प्रस्ताषवत केलेली २७८० चौ.मी. जागा 
स्मारकाला अपरूी पडत असल्याने महानगरपाललकेने खसरा क्र. ५/३, ६/७ 
मधील १३.५६ एकर सींपणूश जागेचा ठराव ठदनाींक २ जुल,ै २०१८ रोजी 
महानगरपाललकेच्या सवशसाधारण बठैकीत “षवर्िे बाब” म्हणून मींजूर करून 
तो र्ासनाकड ेमींजूरीकरीता पाठषवला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम गत २६ विाशपासनू प्रलींबबत असनू यासींदिाशत 
यापवूी राषरवादी कॉ ींगे्रस पा्ीसह षवषवध पिाींनी, सींघ्नाींनी लोकर्ाही मागाशने 
आींदोलने केली असनू षवधानिवन मुींबई येथे तत्कालीन महसलू मींत्री एकनाथ 
खडसे याींनी बोलाषवलेल्या बठैकीत प्रधान सधचव, नगरषवकास व महसलू 
षविाग, षविागीय आयकु्त, नागपरू, मनपा आयकु्त, नागपरू व 
उपश्जल्हाधधकारी, नागपरू याींनी ठदनाींक १४ एषप्रल, २०१६ पवूी जागेचा 
आराखडा व नकार्ास मींजूर करुन त्याचे हस्ताींतरण महापाललकेकड ेकरण्याच े
आदेर् ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यर्वींत स््ेडीयम पररसरात असलेला स््ार बसेसचा डपेो 
मोरिवन येथे स्थलाींतरीत करुन बाींधकामास आवचयक ननधीची तरतदू 
अथशसींकल्पात करण्याचे आदेर्ही तत्कालीन महसलू मींत्री याींनी ठदले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू महानगरपाललका सवशसाधारण सिेने ठदनाींक 
०२/०७/२०१८ अन्वये “डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर जन्मर्तालदी स्मारकाकरीता 
यर्वींत स््ेडीयम जवळील सींपणूश १३.५६ एकर र्ासकीय जमीन षवनाअ् 
महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करण्यात यावी, असा ठराव केला आहे. 

या ठरावास अनलुिून, ठदनाींक २०/११/२०१८ च्या पत्रान्वये, आवचयक 
तो प्रस्ताव महसलू व वन षविागाकड ेसादर करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) या षवियासींदिाशत तत्कालीन मा.मींत्री (महसलू) याींच्या 
अध्यितखेाली ठदनाींक १२/०४/२०१६ रोजी बठैक आयोश्जत करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे. 

तद्नींतर मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच्या अध्यितखेाली यासींदिाशत 
आयोश्जत बठैकीत ठदलेल्या ननदेर्ानसुार, यर्वींत स््ेडीयम पररसरातील 
षवियाधीन जागेचा एकबत्रत आराखडा नागपरू महानगरपाललकेमार्श त तयार 
करण्यात येत आहे. 

सदर आराखडा ऑगस््, २०१९ अखेरपयतं अींनतम करण्यात येईल, 
असे महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 

उपरोक्त जागा महानगरपाललकेला हस्ताींतररत करण्याचा ननणशय 
झाल्यानींतर, सध्या या जागेवर असलेला स््ार बसचा डपेोचे स्थलाींतर व 
जागेच्या वापरातील बदलाबाबतची पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे. 

नागपरू महानगरपाललकेच्या जमीन मागणीच्या प्रस्तावावर महसलू 
षविागाकडून, पढुील कायशवाही करण्यात येत असल्याचे, महसलू व वन 
षविागाच्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे. 

 ----------------- 
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प्रधानमां्ी आिास योजनेंतगात शहरी भागातील िन जशमनीिरील 
ननिासी अनतक्रमणे ननयशमत िरण्याबाबत 

  

(५) * ४६९८० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अडॅ.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगशत पात्र ठरलेल्या र्हरी िागातील र्ासकीय 
जलमनीवरील अनतक्रमणे ननयलमत करण्याबाबत माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान र्ासनाने ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेर्ात वन षविागाच्या जलमनीवरील अनतक्रमणे 
वगळण्यात आली आहेत, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, अनेक विाशपासनू वन षविागाच्या जलमनीवरील अनतक्रमणे 
यातनू वगळण्यात येवनू ननवासी अनतक्रमणे याींना ठदलासा देण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वन षविागाच्या 
जलमनीवरील ननवासी अनतक्रमणे ननयलमत करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) “सवांसाठी घरे-२०२२” या कें र र्ासनाच्या धोरणाची 
प्रिावी अींमलबजावणी होण्याच्यादृष्ीने नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या 
िेत्रातील महसलू षविागाच्या अखत्याररत असलेल्या र्ासकीय जलमनीवरील 
ननवासी प्रयोजनासाठी अनतक्रमण केलले्या आणण प्रधानमींत्री आवास 
योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या अनतक्रमण धारकास या योजनेचा लाि लमळावा 
यासाठी ठदनाींक १७/११/२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये मागशदर्शक सचूना 
ननगशलमत केल्या आहेत. 

तद्नींतर, याच अनिुींगाने, नागरी िागातील र्ासनाच्या इतर (वन 
षविाग वगळून) षविागाच्या जलमनीवरील अर्ा अनतक्रलमत पात्रताधारकास या 
योजनेचा लाि लमळावा यासाठी ठदनाींक ०६/०३/२०१९ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
मागशदर्शक सचूना ननगशलमत केल्या आहेत. 



11 

(२) व (३) राज्यातील सवश िेत्रावर िारतीय वन सींवधशन अधधननयम, १९८० 
च्या तरतदुी लाग ू असनू, अर्ा िते्राचा वनेत्तर प्रयोजनासाठी वापर 
करावयाचा झाल्यास त्यास कें र र्ासनाची पवूश मींजूरी घेणे आवचयक आहे. 

त्यामळेु वन षविागाच्या तसेच डोंगर उताराच्या आणण सीआरझेड 
मधील जलमनी वगळण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) व (५) उपरोक्त वस्तशु्स्थती षवचारात घेता, असा कोणताही प्रस्ताव 
र्ासनाच्या षवचाराधीन नाही.  
 

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

मुांबईतील िरळी बी.डी.डी चाळीमधील िगा खोल्या खाजगी  
मालिाांच्या ताब्यात ददल्याबाबत 

  

(६) * ४७१७० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वरळी बीडीडी चाळीमध्ये असणाऱ् या महानगरपाललका र्ाळाींच्या 
३९ वगश खोल्यापकैी ८४ नींबरच्या इमारतीमधील ६१ त े ६४ नींबरच्या चार 
वगशखोल्या प्सींख्येअिावी ररकामी असल्याची सींधी साधून खाजगी 
मालकाींच्या नावावर करण्यात आल्याचे नकुतचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त को्यवधी ककींमतीच्या चार वगशखोल्या महानगरपाललका 
प्रर्ासन आणण सावशजननक बाींधकाम षविागाच्या सींगनमताने खाजगी 
मालकाींच्या नावावर करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार उक्त प्रकरणी जबाबदार असणाऱ् या सींबींधधत दोिी 
अधधकाऱ् याींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) वरळी येथील बी.डी.डी. चाळीींतील    
५ इमारती व ६ र्डेमध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या लर्िण षविागाकड े
एकूण ६६ र्ालेय वगशखोल्या िाडतेत्वावर आहेत.  
 प्सींख्या व दरुुस्तीअिावी र्ाळा सरुु नसल्यामळेु, सदर वगशखोल्या 
बींद आहेत.  
 सद्य:श्स्थतीत सदर खोल्याींचा ताबा बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकड े
असल्याचे महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
 सदर वगशखोल्याींपकैी ८४ नींबरच्या इमारतीमधील ६१ त े६४ नींबरच्या 
वगशखोल्या तत्कालीन सींचालक, मुींबई षवकास षविाग चाळ, वरळी, मुींबई 
याींनी खाजगी व्यक्तीींच्या नावे हस्ताींतरीत केल्या होत्या.  
 तथाषप, सदर खोल्याींचे हस्ताींतरण सींचालक, मुींबई षवकास षविाग 
चाळ, वरळी, मुींबई याींनी ठदनाींक २४/०५/२०१९ रोजीच्या आदेर्ान्वये रद्द केल े
असनू, सदर वगशखोल्या बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या तालयात असल्याच े
सावशजननक बाींधकाम षविागाने कळषवले आहे. 
 

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

नागपूर येथील सक्िरदरा तलािाच्या दरुिस्थेबाबत 
(७) * ४७५२९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू येथील िोसले पररसरातील सक्करदरा तलावाची लि ींत तु् लेली, 
पायऱ् या उखडलेल्या व कचरा साचलेल्या अर्ा दयनीय श्स्थतीत असल्याच े
ठदनाींक २६ एषप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर तलावाचे दरुूस्तीकरण व नषवनीकरण झालेल् या ठठकाणी 
अनतक्रमण करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सक्करदरा तलावाच्या सरु्ोलिकरणाबाबत 
व तथेे झाललेे अनतक्रमण ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू र्हरातील सक्करदरा तलावाच्या पररसराची 
नागपरू महानगरपाललकेकडून ननयलमतपणे सार्सर्ाई करण्यात येत असनू, 
तलावात ननमाशल्य अथवा अन्य कचरा नागररकाींकडून ्ाकला जाऊ नये, 
यासाठी तलावाच्या ककनाऱ्यावर जाळी लावण्यात आली असनू, ननमाशल्य जमा 
करण्याकरीता, कलर् ठेवण्यात आलेला आहे. 

या तलावाच्या लि ींतीचे सन २०१६-२०१७ मध्ये काम पणूश करण्यात 
आलेले असनू, सदरची लि ींत सशु्स्थतीत आहे तथाषप, या तलावाच्या पायऱ्या 
या परुातन असल्याने, काही ठठकाणी या पायऱ्या उखड्लल्या असल्याची 
वस्तशु्स्थती, नागपरू सधुार प्रन्यास व नागपरू महानगरपाललकेच्या अहवालात 
नमदू करण्यात आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) महानगरपाललकेच्या अनतक्रमण ननमूशलन पथकाद्वारे 
अनतक्रमण ननमूशलनाची ननयलमतपणे कायशवाही करण्यात येत असल्याने, 
सद्य:श्स्थतीत या ठठकाणी कोणत्याही प्रकारचे अनतक्रमण नाही, असे नागपरू 
महानगरपाललकेच्या अहवालात नमदू आहे. 

सक्करदरा तलावाच्या मजबतुीकरणासाठी व सरु्ोलिकरणासाठी 
श्जल्हाधधकारी, नागपरू याींचेकडून ननधी मागणीचा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त 
झाला असनू, त्यानिुींगाने पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 

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

यितमाळ ग्जल््यात िधृ्द ि ननराधाराांना हयात  
प्रमाणप् ऑनलाईन पध्दतीने शमळण्याबाबत 

  

(८) * ४७४५७ डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल््यात आधार कें र कमी असल्याने र्ासनाच्या षवषवध 
योजनाींतगशत वधृ्द व ननराधाराींना सानगु्रह अनदुान लमळण्यासाठी आवचयक 
असलेले हयात प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने लमळण्याबाबत अनेक अडचणी 
येत असल्याची बाब माहे एषप्रल, २०१९ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार यवतमाळमध्ये आधार कें राींची सींख्या 
वाढषवण्याबाबत तसेच वधृ्द व ननराधाराींना हयात प्रमाणपत्र ऑनलाईन 
पध्दतीने लमळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. यवतमाळ श्जल््यात ८३ आधार 
नोंदणी सींच सरकारी कायाशलयात कायशरत आहेत. तसेच श्जल््यातील २३ बँक 
व पोस्् ऑकर्समध्ये आधार नोंदणी कें र सरुु आहेत. सवश आधार नोंदणी 
कें रावर आधार नोंदणी व अपडे् ेर्नचे काम सरुळीतपणे सरुु आहे. 
(२) प्रचन उद् िवत नाही. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

नागपूर येथील ब्रिटीशिालीन रेल्िे पूल जीणा झाल्याबाबत 
  

(९) * ४७५६१ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) नागपरू येथील अजनी, नरेंरनगर, मोिधाम, गरुूव्दारा, मोमीनपरूा, 
जरीप्का यासारखे १०० वि ेपणूश झालेले बब्र्ीर्कालीन रेल्वे पलू जीणश झाले 
असल्याच े ठदनाींक २१ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रेल्वे पलूाची पाहणी करण्याकरीता सन १९८५ मध्ये 
नेमलेल्या तज्ञ सलमतीने ्या पलुाकरीता ठदलले्या २५ विाशची मदुत आता 
सींपषुठात आल्याने सदर बब्र्ीर्कालीन पलूाच ेस्रक्चरल ऑडी् करण्याबाबत 
तसेच उक्त ठठकाणी नषवन पलू बाींधण्यास मींजूरी देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नागपरू र्हरात, बब्र्ीर्कालीन ०७ पलू 
असनू, यापकैी एकाही पलूास अद्याप १०० वि ेपणूश झालेली नाहीत. तथाषप, 
रेल्वे षविागाच्या अखत्याररत असलेल्या या ०७ पकैी ०५ पलुाच्या स्रक्चरल 
ऑडी्चे काम व्ही.एन.आय.्ी., नागपरू या सींस्थेमार्श त सरुु असनू जून, 
२०१९ पयतं याचा अहवाल रेल्वे षविागाकड े येणे अपेक्षित आहे. त्यानींतर 
योग्य ती कायशवाही रेल्वे षविागाकडून करण्यात येणार असल्याच े रेल्वे 
षविागाच्या अहवालात नमदू करण्यात आलेले आहे. 

नरेंरनगर येथील पलु चाींगल्या श्स्थतीत असल्याच,े रेल्वे षविागाकडून 
सन २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या वाषिशक ननरीिण अहवालात नमदू आहे. 

गरुुद्वार येथील पलुाखालनू वाहतकू सरुु असनू, या पलुाच्या 
पनु:स्थापनेचे (Rehabilitation) चे काम प्रस्ताषवत असनू, सदरचे काम 
डडसेंबर, २०१९ पवूी पणूश करण्यात येणार असल्याच े रेल्वे षविागाने नागपरू 
मनपास कळषवले आहे. 

यालर्वाय जरीप्का येथे नव्याने पलू बाींधण्याचा प्रस्ताव सी.आर.एर्. 
अींतगशत मींजूर असनू याबाबतची प्रकक्रया सावशजननक बाींधकाम षविागामार्श त 
सरुु आहे. 

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

  
ठाणे उपिन तलािािाठी नशचे्या इांजेक्शनचा साठा सापडल्याबाबत 

  

(१०) * ४६६१३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) येऊरच्या (श्ज.ठाणे) पायथ्यार्ी असलेल्या उपवन तलावाकाठी माहे 
नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान नर्चे्या इींजेक्र्नचा मोठा साठा 
सापडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपवन तलाव पररसर हा नर्ा करणाऱ्याींसह दारूड,े गाींजाच े
सेवन करणाऱ्याींचा अड्लडाच बन ूलागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस यींत्रणा जाणीवपवूशक दलुशि करीत 
असल्याची तक्रार स्थाननकाींनी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच सदर प्रकारास आळा घालण्याकरीता कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 ठाणे पोलीस आयकु्तालय, ठाणे मधील वतशकनगर पो.स््े. हद्दीतील 
येऊरच्या पायथ्यार्ी असलले्या उपवन तलावाकाठी माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान नर्ा येणाऱ्या इींजके्र्नचा कोणत्याही प्रकारचा साठा 
सापडलेला नाही ककीं वा त्या सींबींधाने वतशकनगर पोलीस स््ेर्न येथे गनु्हे 
दाखल नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 तथाषप, नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये ठदनाींक २८/१२/२०१८ रोजी उपवन 
तलावाचे बाजुस असलेले र्ौचालयाचे लि ींतीच ेआडोर्ाला दोन व्यक्ती आपले 
कलजात गुींगीकारक अींमली पदाथश बाळगनू त्याचे सेवन करीत असताना 
लमळून आल्याने त्याींचे षवरोधात वतशकनगर पो.स््े. ग.ुर.क्र. II ११०/२०१८ 
एन.पी.डी.एस. ॲक्् च ेकलम ८ (क), २७, २९ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) अर्ा आर्याची तक्रार अलिलेखावर आढळून आलेली नाही. 
(४) ठदनाींक २८/१२/२०१९ रोजी उपवन तलावाच े बाजुस आढळलेल्या          
२ आरोपीींषवरुध्द मा.न्यायालयात दोिारोपत्र पाठषवण्यात आले असनू त्याचा 
सेर्न को श् एन.डी.पी.एस. केस नीं. ८०/१९ असा आहे. सद्य:श्स्थतीत ख्ला 
न्यायप्रषवष् आहे. 
 सदर ठठकाणी उपवन तलाव पररसरात साध्या वेर्ातील पोलीस तसेच 
गणवेिातील पोललसाींकडून वेळोवेळी सतकश  गस्त केली जात.े 
(५) प्रचनच उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबईतील हजारो िुटूांबे धोिादायि इमारतीांमध्ये  
िास्तव्य िरीत असल्याबाबत 

(११) * ४६९०९ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई र्हर षवकलसत करताना लसडकोने तयार केलेल्या वसाहतीच े
बाींधकाम अत्यींत ननकृष् दजाशचे झाले असनू बेलापरू पासनू ठदघ्यापयतं      
५५ हजार कु्ूींबे धोकादायक इमारतीींमध्ये वास्तव्य करीत असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोकादायक इमारतीींचा पनुषवशकास करण्यासाठी चार 
विाशपवूी अडीच एर्.एस.आय. मींजूर करुनही एकाही इमारतीचा पनुषवशकास 
झाला नसल्याचे माहे माचश, २०१९ च्या ततृीय सप्ताहात ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना सरुु करण्यास परवानगी देणाऱ्या नगररचना 
सहाय्यक सींचालकाींची जाणीवपवूशक बदली करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पनुषवशकासाला चालना 
व गती लमळणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई महानगरपाललका कायशिेत्रात सन     
२०१८-२०१९ या आधथशक विाशमध्ये एकूण ३७८ इतक्या धोकादायक इमारती 
घोषित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लसडकोने षवकलसत केलेल्या 
वसाहतीींचा ही समावेर् आहे. यापकैी एकूण ५८ इमारती सी-१ (अनत 
धोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ ननषकालसत करणे प्रवगाशमध्ये 
मोडणाऱ्या) म्हणून घोषित केल्या असनू त्यामध्ये अींदाश्जत २,२७३ इतकी 
कु्ूींबे वास्तव्य करीत आहेत. 
(२) मींजूर षवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदुीनसुार आयकु्त, नवी मुींबई 
महानगरपाललका याींचे अध्यितखेालील तज्ञ सलमतीमार्श त अर्ा धोकादायक / 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पनुषवशकासासाठी वाढीव च्ई िते्र ननदेर्ाींक 
अनजु्ञेय करण्यापवुी पात्रता ठरषवण्याची तरतदू आहे. 
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 सदर सलमतीकड े प्राप्त झालेल्या एकूण २५ प्रस्तावाींपकैी १२ 
प्रस्तावास सलमतीने धोकादायक इमारती म्हणून पात्र ठरषवलेले आहे. 
 सदर १२ पात्र प्रस्तावाींपकैी ०५ प्रस्तावाींना र्ासनाच्या पयाशवरण 
षविागाच्या मींजूरीसाठी इरादापत्र मींजूर करण्यात आलेले असनू र्ासनाच्या 
पयाशवरण षविागाचे मींजूरी पत्र सींबींधधत षवकासक/गहृननमाशण सींस्था/ओनसश 
अपा श्में् असोलसएर्न/वास्तषुवर्ारद याींनी अद्याप महानगरपाललकेकड ेसादर 
केलेले नाहीत. 
 तसेच पनुषवशकासासाठी १२ पात्र प्रस्तावापकैी नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या उत्तुींग इमारतीच्या सलमतीच्या मान्यतसेाठी ०७ प्रस्ताव 
प्राप्त झालेले होत.े त्यापकैी काही सधुारणेच्या अधधन राहून ०२ प्रस्तावाींना 
उत्तुींग इमारतीच्या बठैकीमध्ये मान्यता ठदलेली आहे. 
 त्यामळेु पनुषवशकास / पनुबांधणीसाठी १२ पात्र प्रस्तावाींच्या अनिुींगाने 
पररपणूश प्रस्ताव षवकासक/ओनसश अपा श्में् असोलसएर्न/गहृननमाशण सींस्था/ 
वास्तषुवर्ारद याींचेकडून आवचयक त्या कागदपत्राींसह प्राप्त न झाल्याने 
महानगरपाललकेकडून कायशवाही झालेली नाही. 
(३) नवी मुींबई महानगरपाललकेतील सहाय्यक सींचालक, नगर रचना याींची 
बदली ही प्रर्ासकीय ननयतकाललन स्वरुपाची आहे. त्याींची जाणीवपवूशक बदली 
करण्यात आली, अर्ी बाब नाही. बदली होवनू सधु्दा त्याींना प्रर्ासकीय 
कारणास्तव आयकु्ताींनी अदयाप कायशमकु्त केले नाही. 
(४) र्ासनाने ठदनाींक ०७/०७/२०१८ रोजीच्या राजपत्राद्वारे महाराषर अपा श्में् 
ओनसशलर्प अधधननयम, १९७० मध्ये बदल केलेला असनू त्यामध्ये पनुषवशकास 
/पनुबांधणीसाठी बहुसींख्य सदननकाधारकाींची सहमती आवचयक असलेबाबत 
तरतदू केलेली आहे. 
 काही ठठकाणी रस्त्याींची रुीं दी १५.०० मी्र पेिा कमी असल्याने    
२.५० च्ई िेत्र ननदेर्ाींक अनजु्ञेय होत नसल्यामळेु प्रस्ताव व्यवहायश होत 
नसल्याने महानगरपाललकेने ठदनाींक ४/०२/२०१८ रोजीच्या आदेर्ान्वये 
रस्त्याच्या ननयलमत रेिा (Regular Line of Street) षवठहत केलले्या 
आहेत. 
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 नवी मुींबई महानगरपाललका िेत्रामध्ये पनुषवशकास/पनुबांधणी 
प्रकल्पामध्ये पनुषवशस्थापीताींच्या बाींधकामासाठी (Rehabilitation Area) 
आकारावयाच्या अधधमलू्य र्लु्कात सवलत देणेबाबत नवी मुींबई 
महानगरपाललकेने ठदनाींक ३/१२/२०१८ रोजी म्हाडाच्या धतीवर पररपत्रक 
ननगशलमत केले आहे. त्यामळेु पनुषवशकासास चालना लमळेे़ल. त्याव्यनतररक्त 
काही अडचणी उद् िल्यास र्ासन त्याींचे ननराकरण करुन सदर योजनाींच े
प्रिावी अींमलबजावणीसाठी महानगरपाललका प्रयत्नर्ील आहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

चक्िीनािा, िल्याण (पूिा) येथील विदहरीत िामगाराांचा ि  
अग्ननशमन दलाच्या जिानाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(१२) * ४६५४७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेमार्श त चक्कीनाका, कल्याण (पवूश) 
येथील षवठहर सार् करण्याकरीता षवठहरीत उतरलले्या ३ कामगाराींचा व 
अश्ग्नर्मन दलाच्या २ जवानाींचा षविारी वायमुळेु गदुमरून मतृ्य ूझाल्याची 
दघुश् ना माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये घडल्यानींतर या दघुश् नेची जबाबदारी 
ननश्चचत करण्यासाठी श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींनी प्राींताधधकारी याींची सलमती 
नेमनू १ मठहन्यात अहवाल देण्याचे आदेर् ठदलेले असनूही आजलमतीस ५ 
मठहन्याचा कालावधी उल्ूनही सलमतीने आपला अहवाल सादर केलेला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अहवाल सादर करण्यास षवलींब होण्याची सवशसाधारण 
कारणे काय आहेत तसेच सदरहू अहवाल सादर करण्यास झालेल्या 
षवलींबाबाबत सींबींधधताींषवरोधात जबाबदारी ननश्चचत करून कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िते्रात 
ठदनाींक ०१/११/२०१८ रोजी चक्कीनाका येथील महादेव मींठदरार्जेारी असलेल्या 
खाजगी षवठहरीत ३ इसम गदुमरत असल्याचा दरुध्वनी सींदेर् 
महानगरपाललकेच्या अश्ग्नर्मन षविागास प्राप्त झाला. 

अश्ग्नर्मन षविागाचे कमशचारी घ्नास्थळी पोहोचल्यानींतर षवद्यतु 
प्रवाह बींद करून षवठहरीतील ३ इसमाींना वाचषवण्यासाठी २ र्ायरमन षवठहरीत 
उतरले. 

षवठहरीतील ३ इसमाींना बाहेर काढताींना अश्ग्नर्मन षविागाच े        
२ र्ायरमनही पाण्यात कोसळले. षवठहरीतील षविारी वायमूळेु अश्ग्नर्मन 
दलाचे २ जवान व अपघातग्रस्त ३ इसम अर्ा एकूण ५ व्यक्तीींचा दघुश् नेत 
मतृ्य ूझालेला आहे. 

सदर प्रकरणाची उपषविागीय दींडाधधकारी दजाशच्या अधधकाऱ्यामार्श त 
त्रयस्तपणे चौकर्ी करण्याची आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका 
याींनी ठदनाींक २/११/२०१८ च्या पत्रान्वये श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींना षवनींती 
केली आहे. 

प्रस्ततु प्रकरणी श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या ठदनाींक 
१५/११/२०१८ च्या पत्रान्वये उपषविागीय दींडाधधकारी, कल्याण याींना झालेल्या 
घ्नेची चौकर्ी करून अहवाल सादर करण्याचे कळषवले आहे. 

सदर प्रकरणी उपषविागीय दींडाधधकारी, कल्याण याींचेकड ेचौकर्ी सरुू 
आहे. 

सदर चौकर्ी पणूश करून चौकर्ी अहवाल १ मठहन्यात सादर करण्याच े
श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींना कळषवण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

नागरी िमाल जमीन धारणा िायद्याांतगात भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(१३) * ४७९८६ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सभुाष 



21 

झाांबड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा सन २००७ मध्ये रद्द झाल्यानींतर 
या कायद्याच्या योजनेंतगशत र्ासनाने ३७ हजार एकर िखूींड तालयात घेणे 
आवचयक होत,े परींत ुसदर कायद्यान्वये १७ हजार एकर िखूींड उपललध 
झाल ेअसनू  
त्यातील र्क्त एक हजार एकर िखूींडच सींपाठदत करण्यात आल्यामळेु सन 
२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने सदर िखूींड र्ासनाने तालयात घेण्याच े
आदेर् ठदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत ७ हजार २० एकर आणण ठाण्यात १० हजार ५५२ 
एकर िेत्राचे िखूींड र्ासनास उपललध होणे आवचयक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उवशरीत १६ हजार एकर िखूींड मोठे उद्योग आणण 
षवकासकाींनी परस्पर हस्तगत केले असनू या िखूींड वापरातनू राज्यात समुारे 
साडआेठ हजार सदननका प्राप्त होणे आवचयक असल्यामळेु मा.उच्च 
न्यायालयाने आदेर् ठदल्यानींतर र्ासनाने याबाबत लर्र्ारर्ी करण्यासाठी 
सवोच्च न्यायालयाचे ननवतृ्त न्यायमतूी बी.एन.श्रीकृषण आयोगाची स्थापना 
करुन सदर आयोगाने सादर केलेला अहवाल माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यासमुारास र्ासनाने स्वीकारला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बी.एन.श्रीकृषण आयोगाने र्ासनास सादर केलेल्या अहवालाच े
स्वरुप काय आहे व त्यावर कोणता ननणशय घेण्यात आला वा येत आहे तसेच 
र्ासनाने ककती िखूींड तालयात घेतले आहे व बाजार िावानसुार त्याची अींदाज े
ककींमती ककती आहेत तसेच र्ासनाने ननणशय घेवनू सदर १६ हजार एकर 
िखूींड व त्यावरील सदननका तालयात घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कें र र्ासनाच्या नागरी जमीन 
(कमाल धारणा व षवननयमन) अधधननयम, १९७६ मधील कलम २० अन्वये 
राज्यामधील नागरी समहुातील जलमनीींना गहृबाींधणी, तळेगाव दािाड ेिखूींड 
षवकास योजना, कृिी व औद्योधगक प्रयोजनाथश सींपादनापासनू सु्  देण्यात 
आली आहे. पररणामी कलम २० च्या सु् ीच्या आदेर्ातील अ्ी / र्तींनसुार 
जलमनीचा षवकास करणे योजनाधारकाींवर बींधनकारक असनू, गहृबाींधणी व 
तळेगाव दािाड ेिखूींड षवकास योजना यामधून र्ासनास सदननका/ िखूींडाच्या 
स्वरूपात र्ासनदेय िेत्र लमळणे अपके्षित आहे.  
 कें र र्ासनाने उक्त अधधननयम ननरलसत केल्यानींतर राज्य र्ासनाने 
नाजकधा ननरसन अधधननयम, १९९९ हा ठदनाींक २९/११/२००७ रोजी श्स्वकारला 
आहे. सदर ननरसन अधधननयमानसुार कलम २० अन्वये मींजूर केलले्या 
योजना व कलम १०(३)/१०(५) नसुार तालयात घेतलेल्या जलमनीींना सींरिण 
प्राप्त आहे.  
 उक्त अधधननयमाच्या वधैतबेाबत महाराषर चेंबर ऑर् हाऊलसींग 
इींडस्रीज व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेसमोर दाखल रर् 
याधचका क्र. ९८७२/२०१० मध्ये मा.न्यायालयाने कलम २० खालील योजनेच्या 
अ्ी व र्ती योजनाधारकावर बींधनकारक असल्याचा ठदलेला ननणशय 
मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या षवर्िे अनमुती याधचका क्र. 
२९००६/२०१४ मध्ये आव्हाननत झाला असनू, मा.न्यायालयाने ठदनाींक 
१०/११/२०१४ रोजी योजनाधारकावर कोणताही प्रनतकूल पररणाम होईल, अर्ी 
कारवाई (Coercive action) करु नये असे आदेर् ठदल ेआहेत. 
 उपरोक्त पाचवशिमुीवर सन २०१६ च्या षवधानमींडळाच्या पावसाळी 
अधधवेर्नामध्ये उपश्स्थत लिवेधी सचूनेवर देण्यात आलेल्या आचवासनानसुार 
गठीत करण्यात आलेल्या श्री.बी.एन.श्रीकृषण (मा.सवोच्च न्यायालयाच ेननवतृ्त 
न्यायमतुी) व श्री.बी.एन.मणखजा (ननवतृ्त आय.ए.एस.) याींच्या द्षवसदस्यीय 
सलमतीने सादर केलेला अहवाल व र्ासनाची िलुमका मा.सवोच्च न्यायालयास 
लसव्हील ॲप्लीकेर्नद्वारे अवगत करण्यात आली असनू, सदरची बाब 
न्यायप्रषवष् असल्याने, मा.न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार पढुील कायशवाही 
करण्याचे ननयोश्जत आहे.  
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत 
  

(१४) * ४६६११ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३९९९ ला 
ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठा समाजाला आरिण देण्याबाबत ठदनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास षवधीमींडळात कायदा मींजूर झाल्यानींतर ठदनाींक १ डडसेंबर, 
२०१८ रोजी पासनू राज्यात मराठा समाजाला आरिण लाग ू करण्याची 
कायशवाही सरुु झाली असता त्यास ठदनाींक ३ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मराठा समाजाला आरिण लाग ू करण्याच्या कायद्यास 
कोणत्या मदु्दयावर मा.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे,  
(३) तसेच, मराठा समाजाला लाग ूकरण्यात आलेले आरिण ठ्कावे व मराठा 
समाजाला त्याच ेलाि लमळावेत यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास आरिणाचा लाि प्रत्यिात लमळावा यासाठी जात प्रमाणपत्र 
देण्यासह इतर आवचयक बाबीींसींदिाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) मराठा समाजास आरिण देण्यासाठी पाररत करण्यात आलेला आरिण 
अधधननयम, २०१८ अवधै असनू तो िारतीय सींषवधानाच्या तरतदूीींच ेउल्लींघन 
करणारा आहे, या मखु्य मदु्दयावर मराठा समाजाला आरिण लाग ूकरण्याच्या 
कायद्यास मा.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 
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(३) मराठा समाजाला लाग ूकरण्यात आलेले आरिण ठ्कावे यासाठी राज्य 
र्ासनाची बाजू मा.उच्च न्यायालयात िक्कमपणे माींडण्यासाठी र्ासनाच्या 
वतीने जेषठ षवधधज्ञ सवशश्री मकुुल रोहतगी, परमजीतलसींग प्वाललया, षवजय 
थोरात, अननल साखरे, अिय लर्ींदे, विैव सगदरेु व श्रीमती प्राची त्के याींची 
षवर्िे समपुदेर्ी म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे. कायद्याच्या 
समथशनाथश र्ासनामार्श त सषवस्तर र्पथपत्र मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
करण्यात आले आहे. सध्या याधचकेवरील सनुावणी पणूश झाली असनू प्रकरण 
अींनतम ननणशयासाठी प्रलींबबत आहे. 
(४) व (५) आरिणाचा लाि प्रत्यिात लमळावा यासाठी सामाश्जक न्याय व 
षवर्िे सहाय्य षविागाच्या ठदनाींक ०७/१२/२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र देण्यासींदिाशत सषवस्तर आदेर् ननगशलमत 
करण्यात आले आहेत. 

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

मुांबई शहर आणण रेल्िे हद्दीतील धोिादायि पूलाांच्या  
देखभाल दरुुस्तीसाठी विशषे तज्ञ नेमण्याबाबत 

  

(१५) * ४७३२१ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हर आणण रेल्वे हद्दीत समुारे ४०० हून अधधक पलू असनू 
महापाललकेने केलेल्या सवेिणात र्हरातील १८६ पलू धोकादायक असल्याच े
ठदनाींक १५ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास आढळून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलूाींच्या देखिाल दरुुस्तीसाठी षवर्िे तज्ञ उपललध 
नसनू १८ पलू नव्याने बाींधण्याची गरज असल्याचे ठदसनू आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील पलूाींच्या सींिाव्य दघुश् ना ्ाळण्यासाठी स्रक्चरल 
ऑडड् करुन धोकादायक पलूाींची दरुुस्ती व गरज असेल तथेे नव्याने पलू 
बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िते्रात 
महानगरपाललकेच्या अखत्यारीत एकूण ३१४ पलू असनू, त्याव्यनतररक्त ३० 
पलू मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणामार्श त (एम.एम.आर.डी.ए.) 
परररिण व देखिालीकरीता महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करण्यात आल े
आहेत. 
 सदर पलुाींपकैी ३०४ पलुाींचे सींरचनात्मक सवेिण व श्स्थतीदर्शक 
अहवाल ताींबत्रक सल्लागारामार्श त बनषवण्यात आला आहे. 

सदर सवेिणानसुार ४५ पलू सशु्स्थतीत असनू १८३ पलुाींची ककरकोळ 
दरुुस्ती, ४७ पलूाींची मोठी दरुुस्ती व २९ पलू धोकादायक असल्याच े
महानगरपाललकेने कळषवले आहे.  
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त ननयकु्त करण्यात आलेल्या 
ताींबत्रक सल्लागाराने ठदलेल्या सवेिण अहवालानसुार, एकूण २९ पलू 
धोकादायक आहेत व त्यानिुींगाने सींिाव्य दघुश् ना ्ाळण्यासाठी 
महानगरपाललकेमार्श त खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे :- 

• सदर २९ पलु वापराकरीता बींद ठेवण्याबाबत सींबींधधत षविाग 
कायाशलयास (वॉडश) कळषवण्यात आले आहे. 

• सद्य:श्स्थतीत एकूण ८ पलू ननषकालसत करण्यात आले असनू, १३ 
पलू हे वाहतकुीच्या व पादचाऱ्याींच्या वापरासाठी बींद करण्यात आले 
आहेत. 

• उवशररत ८ पलू बींद करण्याबाबत जनतचेा षवरोध असल्यामळेु सींबींधधत 
षविाग कायाशलयाकड े समन्वय साधून पढुील कायशवाही प्राधान्याने 
करण्यात येणार आहे.  

 सदर धोकादायक पलुाींच् या दरुुस्तीकरीता व नव्याने पलु बाींधणीकरीता 
महानगरपाललकेमार्श त खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे :- 

• ३ पलुाींच्या पनुबांधणीकरीता कायाशदेर् देण्यात आले आहेत. 
• ७ पलुाींच्या पनुबांधणीचे प्रस्ताव स्थायी सलमतीच्या मींजुरीकरीता सादर 

करण्यात आले आहेत. 
• ५ पलुाींच्या पनुबांधणीकरीता ननषवदा मागषवण्यात आल्या आहेत. 
• ११ पलुाींचे पनुबांधणीचे प्रस्ताव प्राधान्याने करण्यात येत आहेत. 
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• ननषकालसत करण्यात आलेल्या पलुाींपकैी १ पलुाची आवचयकता 
नसल्यामळेु पनुबांधणी करण्यात येणार नाही. 

• १ पलुाची पनुबांधणी मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणामार्श त 
करण्यात येणार आहे. 

• १ पलु खाजगी मालकीचा असल्याने त्याची पनुबांधणी करण्यात येणार 
नाही. 

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

लातूर शहरािरीता नविन पाणीपुरिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 
  

(१६) * ४६६९७ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४७८० ला 
ददनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू र्हरास पाणीपरुवठा करण्यासाठी उजनी धरण व माजलगाव धरण 
या दोन स्त्रोतावरुन नषवन पाणीपरुवठा योजना मींजूर करण्याबाबतच्या सचूना 
महाराषर जीवन प्राधधकरणास देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर सचूनेच्या 
अनिुींगाने केलेल्या कायशवाहीचे स्वरुप काय आहे तसेच महाराषर जीवन 
प्राधधकरणामार्श त याबाबतची व्यवहायशता तपासण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) लातरू र्हरास सद्य:श्स्थतीत माींजरा 
धरण या स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 

लातरू र्हरास अधधक र्ाचवत स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण्याच्या 
हेतनेु उजनी धरण व माजलगाव धरण या दोन स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा 
करण्याबाबतची व्यवहायशता तपासण्याच्या सचूना महाराषर जीवन 
प्राधधकरणास देण्यात आल्या आहेत. 

महाराषर जीवन प्राधधकरणामार्श त याबाबत व्यवहायशता तपासणीची 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
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त्याचप्रमाणे मराठवाडा ग्रीड तयार करण्याचा महत्वाकाींिी प्रकल्प 
राज्य र्ासनाने हाती घेतला आहे. त्यामध्ये माींजरा धरणाचा देखील समावरे् 
आहे. त्यानसुार देखील तपासणी करण्यात येत आहे. 

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

  
श्री शसध्दीविनायि मांददर रस्ट, मुांबई येथील  
व्यिस्थापनाने पैशाचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(१७) * ४७६६८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रिादेवी, दादर, मुींबई येथील श्री लसध्दीषवनायक रस््ने मींठदरामध्ये 
र्ासनाने मींजूर केलेल्या सींख्येहून जास्त कमशचारी बेकायदेलर्रररत्या नेमनू 
िाषवकाींनी दान म्हणून ठदलेल्या परै्ाचा अपहार केल्याची बाब माहे एषप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने देवस्थानाला १५८ कमशचाऱ्याींच्या ननयकु्तीस मींजूरी 
ठदलेली असताना प्रत्यिात २१३ कमशचाऱ्याींची ननयकु्ती मींठदर प्रर्ासनाने 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देवस्थानात होत असलेल्या गरैकारिाराची चौकर्ी करुन 
अनतररक्त कमशचाऱ्याींना कामावरुन कमी करण्याबाबत व कायशरत असलले्या 
कमशचाऱ्याींची सेवा पणूशवेळ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत तसेच उक्त कायशवाही कधीपयतं 
होणे अपेक्षित आहे ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. तथाषप, श्री लसध्दीषवनायक गणपती मींठदर न्यास सलमती, 
प्रिादेवी, मुींबई याींच्या आस्थापनेवरील १५८ पदाींच्या आकृनतबींधास र्ासन 
ननणशय, ठदनाींक १३/११/२००९ अन्वये व १३३ पदाींच्या आकृनतबींधास ठदनाींक 
२५/६/२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
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(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

डहाणू (ग्ज.पालघर) नगरपररषद हद्दीत अनधधिृत 
बाांधिाम होत असल्याबाबत 

  

(१८) * ४६८४७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (श्ज.पालघर) नगरपररिद हद्दीतील का्ीरोड व लोणीपाडा या 
िागात अवास्तव अनधधकृत बाींधकामे सरुु असल्याच े माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पहाणी वा चौकर्ी केली आहे काय. 
चौकर्ीचे ननषकिश काय आहेत व त्यानिुींगाने अनधधकृत बाींधकामाींना आळा 
घालण्यासाठी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) डहाणू नगरपररिदेने केलेल्या स्थळ पहाणीत 
सदर पररसरात १४ ठठकाणी अनधधकृत बाींधकामे ननदर्शनास आली असल्याचे 
नगरपररिदेने कळषवले आहे. 

महाराषर प्रादेलर्क व नगररचना अधधननयम, १९६६ मधील 
तरतदुीनसुार सदरहू बाींधकामापकैी ननवासी परींत ु षवनावापर असलेली ५ 
बाींधकामे ननषकालसत करण्यात आली आहेत. 

उवशररत ९ बाींधकाम े वापरात असलेली ननवासी बाींधकामे असल्याने 
सदरहू बाींधकामे पावसाळ्यानींतर ननषकालसत करणार असल्याच े डहाणू 
नगरपररिदेने कळषवले आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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गोिांडी (मुांबई) पररसरात शैचालयाांची दरुिस्था असल्याबाबत 
  

(१९) * ४७३९१ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेने मुींबई हागणदारीमकु्त असल्याचा दावा केला 
असला तरी मुींबईतील गोवींडी पररसरात २३ ्क्के मलेु आजही उघड्लयावरच 
र्ौचषवधी करीत असल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोवींडीतील ३९० पकैी ८० ्क्के प्रसाधानगहेृ तुींबत असनू 
अनेक र्ौचालयाींना दरवाजचे नसल्यामळेु आजही अनेक जण उघड्लयावरच 
र्ौचषवधी करीत असल्याने आसपासच्या पररसरात रोगराईचा, दगुशधीींचा 
प्रादिुाशव झाला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त र्हरातील कु्ुींबाींना 
वयैश्क्तक र्ौचालये, सामदुानयक र्ौचालये व सावशजननक र्ौचालयाींची सषुवधा 
उपललध करून देण्याबरोबरच या र्ौचालयाींचा वापर करून र्हर हागणदारी 
मकु्त राहण्याबाबत षवषवध माध्यमातनू प्रबोधन करण्यात येत आहे. तसेच, 
षवर्िे पथके नेमनू उघड्लयावर र्ौचषवधी करणाऱ्याींना परावतृ्त करण्यात येत 
आहे.  

एम/पवूश षविागामध्ये वयैश्क्तक र्ौचालया व्यनतररक्त एकूण ४३६ 
सावशजननक र्ौचालये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त बाींधण्यात आले असनू, 
“पसैे द्या व वापरा” या तत्त्वावर ४६ र्ौचालये वापरात आहेत. 
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तसेच, माचश, २०१९ त ेमाचश, २०२१ या कालावधीत एम/पवूश षविागात 
१२०७ नवीन र्ौचकुपे बाींधणे प्रस्ताषवत असनू ३८४ सावशजननक र्ौचालयाींची 
(५९९३ र्ौचकुपे) पनुबांधणीचे काम हाती घेतले आहे.  

अर्ा प्रकारे सषुवधा उपललध करून ठदल्यानींतरही काही ठठकाणी लहान 
मलेु उघड्लयावर र्ौचषवधी करना ठदसनू आल्याने बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्श त षवर्िे पथक नेमनू त्याव्दारे लहान मलुाींना उघड्लयावर 
र्ौचषवधी करण्यापासनू परावतृ्त करण्यात येत आहे, असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील एम/पवूश षविागामध्ये बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्श त बाींधण्यात आलेल्या र्ौचालयाींची स्वच्छता व देखिाल 
व दरुूस्ती वेळोवेळी करण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळषवले आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

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

महानगरपाशलिा ि नगरपाशलिा िायाक्षे्ातील शाळा  
टॅक्स मधनू िगळणेबाबत 

  

(२०) * ४७४३६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात महानगरपाललका व नगरपाललका िते्रात खाजगी व्यवस्थापनाच्या 
प्राथलमक व माध्यलमक र्ाळाींना RTE act लाग ूकेला असनू या र्ाळाींमधून 
षवद्याथ्यांना मोर्त लर्िण ठदले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळाींमधून कोणतहेी उत्पन्न लमळत नसल्याने या 
र्ाळाींकडून महानगरपाललका व नगरपाललकेमार्श त लाखो रुपयाींचा ्ॅक्स वसलू 
केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर र्ाळाींना ्ॅक्स 
मधून सू्  देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 

आर.्ी.ई. कायदा, २००९ हा राज्यातील सवश र्ाळाींना लाग ूआहे.  
तथाषप, खाजगी व्यवस्थापनाच्या र्ाळा सवश मलुाींना मोर्त लर्िण 

देत नाहीत. 
आर.्ी.ई. अींतगशत दबुशल व वींधचत ग्ातील बालकाींसाठी राखीव 

असलले्या २५ ्क्के जागाींची र्िैणणक र्लु्क प्रनतपतुी राज्य र्ासनामार्श त 
अदा करण्यात येत.े 
(२) मुींबई महानगरपाललका अधधननयम १८८८, महाराषर महानगरपाललका 
अधधननयम व महाराषर नगरपररिद/नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी 
अधधननयम १९६५ मधील तरतदूीनसुार स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या िेत्रातील 
सवश इमारती व जलमनी या कर आकारणीस पात्र आहेत. 

त्यानसुार र्िैणणक वापरात असलेल्या लमळकतीींवर ननवासी दराने कर 
योग्य मलु्य आधारीत कर आकारणी करुन वसलुी करण्यात येत.े 

खाजगी व्यवस्थापनाच्या र्ाळाींमधून सींबींधधत स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थेमार्श त अधधननयमातील तरतदूीनसुार कर आकारणी करण्यात येत.े  
(३) महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील कलम १३२ मधील 
तरतदूीनसुार केवळ धमाशदाय आयकु्ताींकड े नोंदणी झालेल्या व सावशजननक 
प्रयोजनासाठी वापरात येणाऱ्या लमळकतीसाठी मालमत्ता करात सू्  
देण्याबाबत मागणी केल्यास सामान्य करात सू्  देण्यात येत.े 

महाराषर नगरपररिदा/नगरपींचायती व औद्योधगक नागरी अधधननयम 
१९६५ मधील कलम ५ खाली तयार करण्यात आलेली महाराषर नगरपररिद 
(एकबत्रत मालमत्ता कर) ननयम १९६९, मधील ननयम १० नसुार ज्या 
इमारती पणूशत: र्िैणणक, धालमशक व वदै्यकीय लर्िण देतात, त्याींना 
मालमत्ता करात ५०% सु्  देता येत.े  

 
 



32 

सदर अधधननयमातील तरतदूीनसुार नागरी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाकडून अींमलबजावणी करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

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

गांगाखेड (ग्ज.परभणी) शूगसा ॲण्ड एनजी प्रा.शल. िारखान्याच्या  
सांचालि मांडळाने फसिणुि िेल्याबाबत 

  

(२१) * ४६५३० 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.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गींगाखेड (श्ज.परिणी) येथे “गींगाखेड र्गूसश” कीं पनीचे चेअरमन रत्नाकर 
गटेु्ट याींनी २२ बनाव् कीं पन्या स्थापन करुन समुारे २६ हजार र्तेकऱ्याींना व 
बँकाींना ३०० को्ी रुपयाींना र्सवल्याप्रकरणी षवर्िे तपास पथकाने ठदनाींक 
२६ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधधत दोिीींषवरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) गींगाखेड र्गुर ॲण्ड एनजी प्रा.लल. या 
कारखान्याच्या सींचालक मींडळाने र्तेकरी व ऊस तोड वाहतकुदार याींच ेनाव े
कजश प्रकरणाची बनाव् कागदपत्र े तयार करून, बँकेत सादर करून षवषवध         
७ बँकाींकडून रुपये ५७८ को्ी ६८ लाख रूपयाींचे कजश घेवनू सदर कजश 
रक्कमेचा स्वत:च्या आधथशक र्ायद्यासाठी वापर करून र्सवणुक केल्याच े
तपासात ननषपन्न झाले आहे. 
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याप्रकरणी रत्नाकर गटेु्ट सह ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू पाचही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याप्रकरणी 
मा.न्यायालयात ठदनाींक २६/०३/२०१९ रोजी दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
असनू र्ौजदारी प्रकक्रया सींठहता कलम १७३ (८) प्रमाणे गनु््याचा अधधक 
तपास चाल ूआहे. 
(३) षवलींब झालेला नाही.  

----------------- 
  
विरार (ग्ज.पालघर) येथे माांडिी पोलीस चौिीच्या हद्दीत ग्जलेटीनच्या 

िाडयाांसह स्फोटिाांचा साठा जप्त िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२२) * ४६८१६ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षवरार (श्ज.पालघर) येथे माींडवी पोलीस चौकीच्या हद्दीतील चाींदीपजवळ 
तानसा नदीककनारी बकेायदा रेती उत्खनन करणाऱ् याींवर ्ाकलले्या धाडीमध्ये 
२१ श्जले् ीनच्या काड्लयाींसह स्र्ो्काींचा साठा पोललसाींनी माहे माचश, २०१९ 
च्या पठहल्या आठवड्लयात जप्त केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, जप्त केलेल्या स्र्ो्काच्या साठ्यात डड्ोने्सश व श्जलठे्न 
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत दोिीषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 २४ इलेक्रॉननक डड्ोने्सश व ८ ककलो ४०० गॅ्रम वजनाची सरे्द 
रींगाची दाणेदार पावडर स्र्ो् घडषवण्याच्या उपयोगाची आढळून आली आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी चार आरोपीषवरुध्द षवरार पोलीस ठाणे येथे गनु्हा क्रमाींक 
१९२/२०१९ िा.दीं.वी.स. कलम ३७९, ३४ सह स्र्ो्क पदाथश अधधननयम 
कायदा कलम ४(१), ५ प्रमाणे ठदनाींक ०४/०३/२०१९ रोजी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. नमदु गनु्हयाींतील चारही आरोपीींना ठदनाींक ०९/०४/२०१९ 
रोजी अ्क करण्यात आली असनू मा.प्रथम न्याय दींडाधधकारी, वसई याींच्या 
आदेर्ानसुार ठदनाींक १८/०४/२०१९ रोजी आरोपीींना जालमनावर मकु्त केले 
आहे. सद्य:श्स्थतीत गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

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

डोंब्रबिली-िल्याण शहरातील नळाांना मीटर बसविण्याबाबत 
  

(२३) * ४७६८९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंबबवली-कल्याण र्हरातील १५ हजार नळाींना मी्र बसषवलेले 
नसल्यामळेु हजारो रठहवासी राजरोसपणे पाण्याची चोरी करीत असल्यामळेु 
महापाललकेला दर तीन मठहन्याींनी रुपये १० को्ीचे नकुसान होत असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका कायशिेत्रातील प्रत्येक 
पाण्याच्या नळ जोडणीला मी्र बसषवण्यासाठी ठेका ठदलले्या ‘चेतस’ या 
कीं पनीने रुपये ४ को्ीींचा गरैव्यवहार केल्यामळेु तसेच महानगरपाललका 
अधधकारी व ठेकेदार याींच्या सींगनमताने केलेल्या गरैव्यवहारामळेु कल्याण-
डोंबबवली महानगरपाललका को्यवधी रुपयाींच्या महसलूापासनू वींधचत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेमध्ये 
एकूण १,३५,००० नळजोडण्या आहेत. त्यापकैी सन २००१ पासनू एकूण 
९१,८७० नळजोडण्याींवर मी्र बसषवले आहे. 

तथाषप, सद्य:श्स्थतीत २७,८५० नळजोडण्याींना लम्र ररडीींगनसुार बबले 
देण्यात येत असनू उवशररत चाळ, झोपडपट्टी व तळ्ाकी नसलेल्या इमारती 
अर्ा एकूण १,०७,१५० नळजोडण्याींना प्रती कु्ुींब प्रनतमाहप्रमाणे बबल देण्यात 
येत.े 

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेतरे् जवाहरलाल नेहरू नागरी 
पनुरूत्थान अलियानाींतगशत महानगरपाललका िते्रातील नव्याने षवकलसत 
होणाऱ्या ग्राहकाींच्या नळजोडण्याींवर लम्र बसषवणेकामी सन २००९ व सन 
२०१२ मध्ये ननषवदा मागवनू मे.ॲक्सेललया चेतस कीं रोल लसस््ीम प्रा.लल. 
याींना सदरचे काम देण्यात आले होत.े 

सदर कामामध्ये एकूण ७६,०८० लम्र परुषवण्यात आले त्यापकैी 
७०,०६१ लम्र बसषवण्यात आले असनू उवशररत लम्र बसषवण्याचे काम 
महानगरपाललकेमार्श त करण्यात येत आहे. 

सवशसाधारण सिेने ठदनाींक २०/०२/२०१८, ठराव क्र. १२२ अन्वये पाणी 
बबल वसलुीच्या कामाचे खाजगीकरण करणेस मींजूरी ठदली असनू त्यानिुींगाने 
ननषवदा प्रकक्रया सरुू आहे. 

सदर प्रकरणी लम्र लावलेल्या सवश नळजोडण्याींना लम्र ररडीींगनसुार 
बबले देण्याची कायशवाही पढुील ३ मठहन्यात पणूश करण्याच्या सचूना आयकु्त, 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींना ठदलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

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

पुण्यासह राज्यातील धमाादाय रुनणालयाांिडून गररब रुनणाांिर  
खचााची मयाादा िाढविणेबाबत 

  

(२४) * ४७३९९ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणु्यासह राज्यातील धमाशदाय रुग्णालये करोडो रुपयाींच्या र्ासकीय 
जलमनी नाममात्र एक रुपया दराने ९९ विाशसाठी िाडकेराराने घेवनू वाढीव 
एर्एसआय, उत्पन्नावर आयकर षविागाची सवलत व इतर षवषवध र्ासकीय 
सषुवधेचा लाि घेवनू करोडो रुपये कमषवत असताना गोर-गरीब रुग्णाींसाठी 
एकूण उत्पन्नाच्या केवळ २ ्क्केच रक्कम खचश करीत असल्याचे माहे माचश, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाले व त्यानिुींगाने धमाशदाय रुग्णालयाींकडून गरीब रुग्णाींवर 
जास्तीत जास्त खचश करण्याच्या अनिुींगाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर सावशजननक षवचवस्तव्यवस्था अधधननयम, 
१९५० मधील कलम ४१ अअ च्या अनिुींगाने मा.उच्च न्यायालय, मबुींई याींनी 
याधचका क्र. (पीआयएल) ३१३२/२००८ मध्ये मींजूर केलेल्या योजनेतील खींड ४ 
नसुार, प्रत्येक धमाशदाय रुग्णालयाींने “ननधशन रुग्ण ननधी“ (आयपीएर्) असा 
स्वतींत्र ननधी ननमाशण करावा व त्यात (ननधशन व दबुशल घ्काींतील रुग्ण 
सोडून) इतर सवश रुग्णाींच्या स्थूल देयकाींच्या २ ्क्के रक्कम कोणतीही 
वजाव् न करता जमा करावी. तसेच सदर योजनेतील खींड ७ मध्ये नमदू 
केल्यानसुार “ननधशन रुग्ण ननधी” (आयपीएर्) खात्यामध्ये जमा रक्कम ही 
सींबींधधत रुग्णालयाच्या स्वाधीन राठहल त् या रक्कमेचा षवननयोग र्क्त ननधशन 
व दबुशल घ्कातील रुग्णाींना वदै्यकीय उपचार देण्याकरीता करण्यात येईल. 
सबब, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेर्ानसुार रुग्णालयाच्या 
देयकाच्या एकूण रक् कमेपकैी २ ्क्के रक्कम खचश करणे पणु्यासह राज्यातील 
धमाशदाय रुग्णालयाींना बींधनकारक असल्याने त्यानसुार सदर रक्कम खचश 
करण्यात येत.े 
(२) धमाशदाय रुग्णालयाकडून मा.उच्च न्यायालयीन योजनेनसुार आवचयक 
कायशवाही करण्यात येत असल्यामळेु चौकर्ीचा प्रचन उद् िवत नाही. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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आणी (ग्ज.यितमाळ) येथे प्रधानमां्ी घरिुल योजनेतील  
लाभाथी अनुदानापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२५) * ४६६६८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) आणी (श्ज.यवतमाळ) येथील प्रधानमींत्री घरकुल योजनेंतगशत आणी 
र्हरातील ५०० लािाथ्यांचे घरकुल प्रस्ताव मींजरू होऊनही लािाथी 
अनदुानापासनू वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लािाथांना घरकुल योजनेचा लाि लमळण्याबाबत तथेील 
लोकप्रनतननधीींनी मा.गहृननमाशण मींत्री याींच्याकड े ठदनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त लािाथांना घरकुल योजनेचा लाि न लमळण्याचे कारण 
काय आहे, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) आणी नगर पररिदेने प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगशत घ्क क्रमाींक 
४ (BLC) खाली सादर केलेल्या सषवस्तर प्रकल्प अहवालास कें रीय मान्यता 
व सननयींत्रण सलमतीने ठदनाींक ३०/१०/२०१८ रोजीच्या बठैकीत मींजुरी प्रदान 
केली आहे. 
 आणी नगर पररिदेने सवश लािाथी PMAY-MIS पो श्लवर जोडणे 
बींधनकारक आहे. तथाषप, आणी नगर पररिदेने पाच मठहने उल्ूनही ठदनाींक 
१९/०३/२०१९ पयतं ५०० लािाथ्यांपकैी र्क्त ३६७ लािाथी PMAY-MIS वर 
जोडले आहेत. 
 तसेच, कें र व राज्य र्ासनाचे अनदुान षवतरीत करण्यासाठी PFMS 
वर नगर पररिदेने रश्जस्रेर्न करणे अननवायश आहे. आणी नगर पररिदेस 
ठदनाींक ०४/०६/२०१९ रोजी ननधी प्राप्त झाला असनू सदर ननधी वा्पाची 
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कायशवाही चाल ू आहे. उवशररत लािाथ्यांची PMAY-MIS पो श्लवर जोडणी 
झाल्यानींतर ननधी षवतरणाची कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाणे ग्जल््यातील गोठेघर ि भांडारली येथे म्हाडाची 
पीएमएिाय योजना प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

  

(२६) * ४७७९२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे श्जल््यातील खोणी आणण लर्रढोण येथे म्हाडाच्या कोकण 
मींडळामार्श त पींतप्रधान आवास योजनेंतगशत घरे बाींधून ती लॉ्रीव्दारे 
सवशसामान्य नागररकाींना षवतरीत करण्याची प्रकक्रया सरुू असनूही दोन 
विांपवूी मा.पींतप्रधान याींच्या हस्त ेPMAY योजनेचा र्िुारींि होऊनही गोठेघर 
व िींडारली येथील योजना प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोठेघर व िींडारली येथ ेघर बाींधणीच्या कामात सरुुवात न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, गोठेघर व िींडारली येथील PMAY योजनेंतगशत घरबाींधणीचे काम 
षवनाषवलींब हाती घेऊन नागररकाींना घरे षवतरीत करण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) सदर योजनाींना लसडको (ननैा) सिम प्राधधकरण असल्याने मींजुरीसाठी 
प्रस्ताव सादर केल्यानींतर लसडकोने कोकण मींडळास २.५ च्ई िते्र ननदेर्ाींक 
लमळण्याकरीता रुपये ९.३६ को्ी इतकी रक्कम िरण्या षवियी कळषवले. 
सदर योजना आधथशकदृष्या दबुशल घ्काींसाठी असल्याने ककींमतीत वाढ होईल 
या र्क्यतनेे कोकण मींडळाकडून वारींवार रक्कम मार् होणेसाठी लसडकोकड े
पाठपरुावा सरुु होता. दरम्यान ठदनाींक २३/०५/२०१८ रोजीच्या र्ासन 
ननणशयानसुार म्हाडास ननयोजन प्रधधकरण म्हणून मान्यता ठदल्यानींतर 
लसडकोने म्हाडास प्रस्ताव परत पाठषवला.     
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 सव्हे क्र. १३ िींडाली व सव्हे क्र. १५७/१ गोठेघर या योजनेस 
ननयोजन प्रधधकरणाकडून अनकु्रमे ठदनाींक ०८/०५/२०१९ व ठदनाींक 
१०/०५/२०१९ रोजी बाींधकाम परवानगी प्राप्त झाली असनू, सदर काम 
प्रगतीपथावर आहे.  
 तसेच सव्हे क्र. ८०, ८१ िींडाली येथील योजनेस पोहोच रस्ता 
नसल्याने सदर कामाचा प्रस्ताव मींजुरीकरीता ननयोजन प्राधधकरण याींचेकड े
पाठषवलेला नाही. 
(३) व (४) सव्हे क्र. १५७/१ गोठेघर येथील बाींधकामास प्राधधकरण याींचेकडून 
लवकरच मींजुरी लमळणे अपेक्षित असनू सदर काम त्वरीत सरुु करण्यात 
येईल. 
 सव्हे क्र. ८०, ८१ िींडाली येथील योजनेच्या पोहोच रस्त्याकरीता 
कोकण मींडळामार्श त श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकड ेवारींवार पत्राद्वारे षवनींती 
करण्यात आली आहे. 

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

खोपोली (ग्ज.रायगड) येथील इांडडया स्टील िक्सा शलशमटेड 
िां पनीत स्फोट होऊन आग लागल्याबाबत 

  

(२७) * ४७९०६ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली र्हरात (श्ज.रायगड) इींडडया स््ील वक्सश लललम्ेड या कीं पनीत 
माहे एषप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान स्र्ो् होऊन आग लागल्यामळेु 
कीं पनीचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीतील सरुिा यींत्रणा सशु्स्थतीत नसनू आग 
षवजवण्याची सींयींत्र ेही ननकामी झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ठदनाींक १४/०४/२०१९ रोजी इींडडया स््ील वक्सश लललम्ेड, खोपोली या 
कारखान्यात एओडी (आरगॉन ऑश्क्सजन डडकारबोरायझेर्न) व्हेसल पींक्चर 
होऊन मोठ्या प्रमाणात मोल््न मे्ल बाहेर येऊन एओडी पी्मध्ये पडले. 
यावेळी मोल््न मे्लच्या ठठणग्या कच्च्या मालाच्या एचडीपीई बॅग्जवर व 
वडुन पॅले्स वर पडून आग लागली. या आगीत कारखान्याच े जवळपास        
१,५०,०००/- रुपयाींचे मालमत्तचेे नकुसान झाले आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रस्ततु प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे. एओडी व्हेसलच्या आतील 
रररॅ्क््री लायननींगची धूप (Erosion) झाल्यामळेु व्हेसल पींक्चर झाले व 
मोल््न मे्ल बाहेर आल.े या घ्नेत कोणीही कामगार अथवा बाहेरील 
व्यक्ती बाधधत झालेली नाही.  
 सदर घ्नेत कारखाने अधधननयमाच्या कलम ७A (२)(a) चा िींग 
आढळून आला आहे. िींगाची नो्ीस कारखान्याचे िोगव्ादारास पाठषवण्यात 
आली असनू कायदेर्ीर कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचनच उद् िवत नाही.  

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

नागपूर येथील दहांगणा एम.आय.डी.सी. पररसरातील  
िबीर इन्फोटेि िां पनीने गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२८) * ४७२५८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील ठहींगणा एम.आय.डी.सी. पररसरात कबीर इन्र्ो्ेक 
कीं पनीने सहाय्यक अलियींता पदाकरीता बनाव् जाठहरात प्रलसध्द करून 
बेरोजगार यवुकाींकडून पसेै वसलू करून गरैव्यवहार केल्याचे ठदनाींक ११ 
डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी श्जल्हाधधकारी, नागपरू व पोलीस अधीिक, 
नागपरू याींचकड े बेरोजगार यवुकाींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार उक्त बनाव् कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी बेरोजगार यवुकाींनी तक्रार केल्यानसुार नागपरू र्हर पोलीस 
आयकु्तालय येथील पो.स््े.लसताबडी येथे चार व्यक्ती षवरोधात अप.क्र. 
३९४/२०१८ कलम ४२०, १२०(ब), िादींषव चा गनु्हा ठदनाींक ११/१२/२०१८ रोजी 
दाखल आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

मोडिसागर ि िैतरणा या धरणाच्या पा्ामधनू रेती माकफया  
अिैधररत्या रेती उपसा िरीत असल्याबाबत 

  

(२९) * ४७४७९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हराला पाणीपरुवठा करणाऱ्या वतैरणा धरणिते्रात अवधै बो्ीसह 
घसुखोरी रोखण्याकरीता तसेच धरणाच्या सरुिकेरीता महापाललकेने सरुिा 
अधधकारी, कमशचारी याींच्यासह ठाणे ग्रामीण पोललसाींची ननयकु्ती केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, े्ंिा, वतैरणा, अजनपू गावातील काही स्थाननकाींच्या तसेच 
सरुिा रिकाींच्या सींगनमताने या धरण िते्रात मोठमोठ्या मर्ीन्स लावनू 
रेती माकर्या सराशसपणे बाींगलादेर्ीय मजुराींच्या मदतीने रेती उपसा करीत 
असल्याने धरणाच्या सरुिलेा गींिीर धोका ननमाशण झाल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रेतीचा साठा े्ंिा, वतैरणा, अजनपू, कुीं डण, गायदरा 
पररसरात साठा करून रुपये १० हजार ब्रासने षवक्री केली असनू रेती उपसा 
करतवेेळी धरण िेत्रात लावण्यात आलेले सॉ्ेलाई् तसेच सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बींद करण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मोडकसागर व वतैरणा धरण पात्रात रेती 
माकर्याींकडून होणाऱ्या रेती उपसाला कायमस्वरूपी पररणामकारकररत्या आळा 
घालण्याच्यादृष्ीने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) वतैरणा व मोडकसागर धरण पररसराच्या सरुिेसाठी 
बहृन्मुींबई महानगरपाललका तसेच र्ासनामार्श त सरुिा व्यवस्था तनैात 
करण्यात आली आहे. 
 वतैरणा धरण िते्रात अवधै बो्ीींसह घसुखोरी आढळून आली 
नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(२), (३) व (४) तहलसलदार र्हापरू याींच्या कायशिेत्रामध्ये अवधैररत्या 
रेतीसाठा करणाऱ्या व्यक्तीींषवरुध्द तहलसलदार र्हापरू याींचेमार्श त र्ौजदारी 
तसेच प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
 तसेच, रेती १० हजार रुपये प्रनत ब्रासने षवक्री करीत असल्याचे 
ननदर्शनास आले नसल्याचे श्जल्हाधधकारी व श्जल्हादींडाधधकारी कायाशलय, ठाणे 
याींनी कळषवले आहे. 
 सदर धरणाींवरील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे २४ तास चाल ूअसतात असे 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपाशलिा क्षे्ातील पाण्याच्या  
टाक्याांच ेऑडीट िरण्याबाबत 

  

(३०) * ४६९९२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद र्हराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी सन १९५४ व १९९२ मध्ये 
जलमनीवर १३ तर उींचावर ४६ ्ाक्या अर्ा ५९ ्ाक्या बाींधल्या असनू बहुताींर् 
पाण्याच्या ्ाक्या ्या सन १९५४ मध्ये म्हणजे ६४ विाशपवुी बाींधण्यात 
आल्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पाण्याच्या ्ाक्याींचे स्रकचरल ऑडी् झाल े नसनु 
उींचावर असलेल्या ४६ पाण्याच्या ्ाक्याींची दयनीय अवस्था झाली असनू त्या 
कोणत्याही िणी पडण्याची र्क्यता नाकारता येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत पाण्याच्या ्ाक्याींचे ऑडी् करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगाबाद र्हराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी सन 
१९५४ त े१९९२ मध्ये जलमनीवर ९ तर उींचावर ३४ ्ाक्या अर्ा ४३ ्ाक्या 
बाींधल्या असनू त्यापकैी १ ्ाकी १९५४ मध्ये बाींधली आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) उपरोक्त एकूण ४३ ्ाक्याींपकैी १३ उींच ्ाक्या ताींबत्रक 
कारणामळेु व कमी िमतमेळेु वापरात नाहीत. 

उवशरीत २१ उींच पाण्याच्या ्ाक्या व जलमनीवरील ९ पाण्याच्या ्ाक्या 
अर्ा एकूण ३० ्ाक्या सध्या वापरात आहेत. 

औरींगाबाद र्हरात नव्याने समाषवष् झालेल्या सातारा-देवळाई या 
िागासह सींपणूश र्हराच्या पाणीपरुवठ्यासाठी एकबत्रत सधुारीत प्रकल्प अहवाल 
महानगरपाललकेमार्श त तयार करण्यात येत आहे. 

या प्रकल् प अहवालामध्ये अश्स्तत्वातील सवश ्ाक्याींच ेनव्याने ऑडी् 
करुन ताींबत्रकदृष्या योग्य ्ाक्या वापरात घेऊन उवशरीत ्ाक्या ननषकाषित 
करण्याचे महानगरपाललकेच ेननयोजन आहे. 

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

मुांबई बेस्ट बसमधील सी.सी.टी.व्ही. नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(३१) * ४७९३२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती ग्स्मता 
िाघ, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबई मधील बहुताींर् बेस्् बसमधील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे प्रर्ासनाच्या 
दलुशितमेळेु नादरुुस्त तसेच बींद अवस्थेत असनू तर काही बसमध्ये त े
चोरीला गले्याचे ठदनाींक २५ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सी.सी.्ी.व्ही. लावण्याकरीता खचश केलेले को्यवधी रुपये 
वाया गेले असनू बेस्् बसमधील गनु्हेगारीच्या सींख्येत अधधक प्रमाणात वाढ 
झाल्यामळेु प्रवार्ाींची सरुिा धोक्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन बेस्् बसमधील 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे पवूशवत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील बेस्् बसगाड्लयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे 
बसषवण्याचे कीं त्रा् ठदलेल्या कीं पनीने कीं त्रा्ातील तरतदुीनसुार कामाींची पतुशता 
न केल्यामळेु सदर कीं पनीला कारणे दाखवा नो्ीस देऊन ठदनाींक ०३/०९/२०१७ 
पासनू सदर कीं पनीच ेकीं त्रा् बेस्् प्रर्ासनामार्श त रद्द करण्यात आले. 

तसेच, कीं त्रा्ामधील तरतदुीनसुार सदर कीं पनीने बेस्् 
बसगाड्लयाींमधील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे काढून घेतले असल्याचे बेस्् प्रर्ासनाने 
कळषवले आहे. 
(२) बेस्् बसगाड्लयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसषवणे व त्याींची देखिाल 
करणे याचा सींपणूश खचश कीं त्रा्दाराने केला असनू, बेस्् उपक्रमामार्श त 
कोणताही खचश करण्यात आलेला नाही. 

तसेच, बेस्् बसमधील गनु्हेगारीच्या सींख्येत वाढ झाल्याचे आढळून 
आले नसल्याचे बेस्् प्रर्ासनामार्श त कळषवण्यात आल ेआहे. 
(३) व (४) बेस्् बसगाड्लयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे पवूशवत करण्याबाबत 
बेस्् प्रर्ासनामार्श त ननणशय झालेला नाही. 
 तथाषप, बेस्् बसमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. बसषवण्याच्या प्रकल्पाच्या 
अींमलबजावणीच्या अनिुींगाने पडताळणी करण्यात येत असल्याचे बेस्् 
प्रर्ासनाने कळषवले आहे. 
 ----------------- 
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शतेमजुराांसाठी स्ितां् िल्याणिारी मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(३२) * ४७९४६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बाींधकाम कामगाराींच्या धतीवर र्तेमजुराींसाठी स्वतींत्र 
कल्याणकारी मींडळ उिारण्याबाबत गत अनेक विाशपासनू मागणी आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाशत सषवस्तर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मा.महसलू 
मींत्रयाींनी माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेर् ठदले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्तेमजूराींना या 
योजनेचा लाि देण्याबाबत तसेच सदर ननदेर्ाची अींमलबजावणी करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठदनाींक २ माचश, २०१९ महाराषर राज्य र्तेमजरु यनुनयन व लर्रोड 
तालकुा कष्करी र्तेमजरु सींघ्ना प्रचनाींबाबत मा.महसलू मींत्री याींचे 
अध्यितखेाली बठैक आयोश्जत करण्यात आली होती. 
 सदर बठैकीमध्ये ननवेदनाच्या अनिुींगाने र्तेमजुराींच्या षवषवध 
प्रश्राींबाबत मा.मींत्री (कामगार) याींनी कायशवाही करण्याचे ननदेर् ठदले आहेत. 
(३) असींघठ्त कामगार सामाश्जक सरुिा अधधननयम २००८ ची 
अींमलबजावणी करण्याकरीता या अधधननयमाच्या कलम ६ (१) अन्वये राज्य 
र्ासनाने ठदनाींक ३ एषप्रल, २०१८ रोजीच्या अधधसचूने अन्वये महाराषर राज्य 
सामाश्जक सरुिा मींडळ गठीत केले आहे. महाराषर राज्य सामाश्जक सरुिा 
मींडळामध्ये नोंदीत असींघठ्त कामगाराींना कें र र्ासनामार्श त व राज्य 
र्ासनामार्श त राबषवण्यात येणाऱ् या षवषवध कल्याणकारी योजनाींचा लाि 
देण्यात येणार आहे. र्तेमजूराींचाही समावेर् असींघठ्त कामगारामध्ये होत 
असल्याने र्तेमजुराींनाही नमदू कल्याणकारी योजनाींचा लाि देय आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईत जबरी चोरीच्या गनु्हात िाढ होत असल्याबाबत 
  

(३३) * ४६९०२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत समुारे सहा हजाराहून अधधक सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे, पोललसाींची 
वाढती गस्त आणण इतर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असल्या तरी 
देखील मुींबईत गत सहा विांत जबरी चोरीचे ४६७४ गनु्हे दाखल करण्यात 
आले असनू चोर्याींनी आजतागायत समुारे ४५ को्ीींचा ऐवज पळषवला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मुींबईत घडलेल्या जबरी 
चोरीच्या घ्नाींवर आळा घालण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जबरी चोरीच्या घ्नाींवर आळा घालण्याकरीता बहृन्मुींबई पोलीस 
आयकु्तालयाच्या कायशिेत्रात खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत 
असतात. 
       प्रत्येक पोलीस ठाण्याची बबनतारी सींदेर् वाहने, बी् मार्शलस ्तसेच 
बी् मधील अधधकारी व अींमलदार याींना त्याींचे पोलीस ठाणे हद्दीत ठदवसा व 
रात्रौ पररणामकारक गस्त घालवण्याबाबतच्या सक्त सचूना देवनु आदेलर्त 
करण्यात आले आहे. ठदवसपाळी व रात्रपाळी कतशव्यावरील पोलीस ननरीिक 
याींना देखील पररणामकारक गस्त घालण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. ननगराणी पथक अधधकारी व अींमलदार याींना जबरी चोरी व 
सोनसाखळी जबरी चोरी, असे गनु्हे घडत असलेल्या िेत्रामध्ये सापळा 
रचणेबाबत व साध्या वेिात गस्त करण्याचे आदेर् देण्यात आलेले आहेत. या 
चोरीच्या गनु्हयातील अलिलेखावरील आरोपीींची सतत तपासणी करुन 
त्याींच्याषवरुध्द कारवाई करण्यात येत.े  
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 सवश पोलीस ठाणे हद्दीत ननयलमत नाकाबींदी व र्हरातील वेळोवेळी 
मागाशवर पोलीस तपासणी कें रातनू महत्वाच्या रस्त्यावर वाहनाींची आकश्स्मक 
तपासणी करण्यात येत.े गपु्त बातमीदाराींमार्श त माठहती लमळवनू सींर्नयताींवर 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 
 त्याचप्रमाणे, र्ाळा, कॉलेज, तसेच मोक्याच्या व गदीच्या ठठकाणी 
बॅनर लावनू जनजागतृी करण्यात येत.े षवषवध पोलीस ठाणेच्या कायशिते्रात 
सरार् दकुानदार, उद्योगजकाींच्या बठैका घेवनू त्याींना त्याींचे आस्थापना 
किेत सी.सी.्ी.व्ही. लावणेबाबत उद्यकु्त करण्यात येत.े एकीं दरीत, सदरच े
गनु्हे उघडकीस आणण्याच े सवशतोपरी प्रयत्न व त्या आरोपीींचा सहिाग 
तपासनू मा.न्यायालयात दोिारोपपत्र दाखल करण्यात येत असत.े 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

मुांबई रान्सहाबार शलांििरुन प्रिासासाठी िाहनाांना  
टोल दयािा लागणार असल्याबाबत 

  

(३४) * ४७१५६ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लर्वडी त े न्हावा र्वेा दरम्यान उिारण्यात येणाऱ् या मुींबई रान्सहाबशर 
लल ींकवरुन प्रवासासाठी वाहनाींना ्ोल दयावा लागणार असल्याचे ठदनाींक २३ 
रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रान्स हाबशर लल ींकवरील ्ोल वसलुीचे काम खाजगी सींस्थेला 
ठदल े असनू खाजगी कीं पन्या ्ोलची रक्कम सतत वाढषवत असल्यामळेु 
अनेकदा वाद ननमाशण होत असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, एमएमआरडीएमार्श त सन २०१८ मध्ये र्ासनाला ठदलले्या 
प्रकल्प अहवालामध्ये ्ोल ककती लावायचा याबाबतची माठहती देण्यात आली 
असनूही रक्कम ठरषवण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सवश बाबीींचा सवकंि षवचार करुन कोणती 
आवचयक कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास 
प्राधधकरणातरे् मुींबई पारबींदर प्रकल्पाचे बाींधकाम जपान इीं्रनॅर्नल 
कोऑपरेर्न एजन्सी (JICA) या सींस्थेकडून प्राप्त होणाऱ्या कजाशच्या 
सहाय्याने करण्यात येत आहे. प्रकल्पास कजश देण्यास मान्य करण्यापवूी 
जपान इीं्रनॅर्नल कोऑपरेर्न एजन्सीने ऑगस््, २०१६ मध्ये तयार 
केलेल्या प्रकल्पाच्या अींनतम अहवालामध्ये (Final Report) प्रकल्पाकरीता 
पथकर आकारण्याबाबत लर्र्ारस केली होती. सद्य:श्स्थतीत प्रकल्पाच ेकाम 
एमएमआरडीएमार्श त प्रगतीपथावर असनू सदर प्रकल्प सन २०२२ मध्ये पणूश 
होणे अपेक्षित आहे. सदर पलुावरुन वाहतकू सरुु करण्यापवूी पथकर 
आकारण्याबाबत योग्य तो ननणशय घेण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 
 ----------------- 
  

िरळी, मुांबई येथील पोलीस िसाहतीची देखभाल  
अभािी दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३५) * ४७६७४ श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी, मुींबई येथील पोलीस वसाहतीची देखिाल अिावी दरुवस्था झाली 
असनू खोल्याींचे तसेच गॅलरीतील स्लॅब पडल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अनेकदा तक्रारी करुनही र्ासनाचे याकड ेदलुशि 
होत असल्याने पोलीस कु्ूींबबयाींना अनतर्य दहर्तीखाली रहाव े लागत 
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने ननधीची तरतदू करुन पोलीस 
वसाहतीतील इमारतीींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथाषप, पोलीस वसाहत, वरळी येथील 
काही खोल्याींच्या व गॅलरीच्या छताचा धगलावा ननखळून पडल्याच्या घ्ना 
माचश, २०१९ मध्ये घडल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. अर्ा घ्नाींची पनुरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी सा.बाीं. षविागाकडून 
उक्त इमारतीींची पाहणी करण्यात आली व ज्या ठठकाणी ठढला धगलावा ककीं वा 
कॉकक्र्चा िाग आढळून आला तो सरुक्षिततचे्यादृष्ीने पाडण्यात आला आहे. 
(३) सा.बाीं. षविागामार्श त उक्त सवश इमारतीींची सींरचनात्मक लखेा परीिा 
करण्यात आली असनू त्याींची सींरचनात्मक दरुूस्ती करण्यासींबींधी पढुील 
आवचयक कायशवाही करण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन 
षवत्तीय विांमध्ये पोलीस वसाहत, वरळी येथील इमारतीींच्या दरुूस्तीकरीता 
र्ासनाकडून एकूण रुपये २१,४७,३६,८६६/- (रुपये एकवीस को्ी सत्तचेाळीस 
लि छत्तीस हजार आठर् ेसहासष् र्क्त) इतका ननधी उपललध करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

धच्पट ि माशलिाांमधील सहिलािाराांसाठी िल्याणिारी 
 मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(३६) * ४७८६४ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचत्रप् व माललकाींमधील सहकलाकाराींसाठी कल्याणकारी मींडळ स्थापन 
करण्याची बाब र्ासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धचत्रप् व माललकाींमध्ये काम करणाऱ् या सहकालाकाराींना 
आवचयक त्या सोयी सषुवधा परुषवल्या जात नसणे, १५ त े १६ तास काम 
करुन अनतर्य कमी पसैे ठदले जात असणे, मठहला कलाकाराींना सरुक्षितता 
परुषवले जात नसणे अर्ा षवषवध समस्याींना तोंड द्यावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन धचत्रप् व 
माललकाींमध्ये काम करणाऱ् या सहकलाकाराींच्या समस्या सोडषवण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) हे खरे नाही. र्ासन अधधसचूना ठदनाींक ३/०४/२०१८ 
अन्वये असींघठ्त कामगार सामाश्जक सरुिा अधधननयम, २००८ अींतगशत 
महाराषर राज्य सामाश्जक सरुिा मींडळ स्थापन करण्यात आले असनू या 
मींडळात धचत्रप् व माललकामधील असींघठ्त कामगाराींचा समावेर् आहे. 
(२) अर्ा प्रकारच्या तक्रारी कामगार आयकु्त कायाशलयास प्राप्त झालेल्या 
आहेत. 
(३) र्ासनाने ठदनाींक ७/०३/२०१९ च्या र्ासन ननणशयान्वये धचत्रप्, दरुदर्शन 
व माललका िते्रातील कामगाराींच्या समस्याींबाबत अभ्यास करुन र्ासनाला 
लर्र्ारर्ी करण्यासाठी बत्रपिीय सलमती गठठत केली आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

अमळनेर (ग्ज.जळगाांि) तालुिा तसेच शहर  
पोलीस स्टेशनची ननशमाती िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४८२१८ श्रीमती ग्स्मता िाघ : ददनाांि २ जुल,ै २०१९ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४५०२८ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमळनेर (श्ज.जळगाींव) पोलीस स््ेर्नचे षविाजन करून तालकुा व र्हर 
पोलीस स््ेर्नची ननलमशती होण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा समावेर् दसुऱ्या 
्प्प्यात करण्यात आला असनूही प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याच ेननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत षवत्त षविागाच्या ठदनाींक २५ मे, २०१७ 
रोजीच्या र्ासन ननणशयानसुार राज्य पोलीस दलाचा आकृनतबींध ननश्चचत 
करून प्रस्ताव रे्रसादर करण्याबाबत अलिप्राय ठदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन षवत्त षविागाने 
ठदलेल्या अलिप्रायानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
त्याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर राज्य पोलीस दलाचा सधुारीत मापदींडानसुार आकृनतबींध 
ननश्चचतीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयास 
कळषवण्यात आल े असनू पोलीस महासींचालक कायाशलयामार्श त याबाबत 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

िाांदे्र, मुांबई येथे घरेलु िामगाराांनी िेलेले आांदोलन  
  

(३८) * ४८५७१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींरे, मुींबई येथील कामगार आयकु्त कायाशलयासमोर घरेल ुकामगाराींनी 
आींदोलन केले असल्याची बाब माहे माचश, २०१९ च्या र्वे्च्या आठवड्लयात 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कामगाराींनी सामाश्जक सरुिा, ननवतृ्तीवेतन तसेच सरकार, 
मालक व कामगार याींचे बत्रपिीय बोडश स्थापन करण्याच्या मागणीसह अन्य 
मागण्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनिुींगाने र्ासनाकडून कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) घरेल ु कामगाराींना सामाश्जक सरुिा प्रदान करण्याच्या उद्देर्ाने कें र व 
राज्य र्ासन परुस्कृत षवमा योजना लाग ु करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या 
षवचाराधीन आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

फोटीस रुन णालय, निी मुांबई येथे बेड आणण रुन णाांच्या  
सांख् येचा मादहती फलि लािण् याबाबत 

  

(३९) * ४८६३३ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज् यात ४३० धमाशदाय रुग् णालये असनू र्ासनाने या सवश 
रुग् णालयाींवर ननयींत्रण ठेवणे तसेच त् याींच् या व् यवहाराची पडताळणी, आरक्षित 
बेड आणण रुग् णाींची सींख् या याींची माठहती देण्याबाबत रुग् णालयाींना बींधनकारक 
केले असनूही नवी मुींबईतील र्ो्ीस रुग् णालयाच् या व् यवस् थापनेने कोणताही 
माठहतीचा र्लक रुग् णालयामध् ये लावला नसल् याची बाब माहे एषप्रल, २०१९ 
च् या र्वे्च् या आठवड्लयात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व सदर बेड आणण रुग् णाींच् या सींख् येचा र्लक (माठहती 
पत्रक) लावणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात समुारे ४३० धमाशदाय रूग्णालये नोंदणीकृत 
आहेत. तथाषप, नवी मुींबईतील र्ो्ीस रूग्णालय हे रुग्णालय उपरोक्त 
धमाशदाय रुग्णालयामध्ये समाषवष् नाही. 
(२) प्रचन उद् िवत नाही. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही.  

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

चाांदरू रेल्िे नगर पररषद (ग्ज.अमरािती) येथील  
पाणीपुरिठ्याच्या समस्येबाबत 

  

(४०) * ४९०४२ श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरू रेल्वे नगर पररिद (श्ज.अमरावती) अींतगशत पाणीपरुवठा सलमतीची 
५-६ मठहन्यापासनू बठैक न घेतल्यामळेु ग्नेत े श्री.सींजय मो्वाणी व 
नगरसेवक श्री.प्रमोद वानरे याींनी षवषवध समस्या व पाणीपरुवठा 
पाईपलाईनकरीता ठदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ व ठदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी र्ासनाला ननवेदन देऊन ठठय्या आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सलमतीची बठैक न घेतल्यामळेु ननमाशण झालेल्या िीिण पाणी 
समस्येस जबाबदार असलले्या पदाधधकारी व अधधकारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच दषूित पाणीपरुवठा करुन आरोग्याला धोका ननमाशण करणाऱ्या 
अलियींत्याचे ननलींबन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) श्री.सींजय तजेुमल मो्वाणी, नगरसेवक 
याींनी प्रिाग क्र.३ मधील मेश्राम ले-आऊ् व लर्िक कॉलनीतील पाणी 
समस्या व अन्य मागण्याींसाठी ठदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ व ठदनाींक ११ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोजी ठठय्या आींदोलन करण्याचे नगरपररिदेस ननवेदन ठदल े
होत.े 
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प्रिाग क्र. ३ मधील काही िागात पाणीपरुवठा न होण्यास वॉल्व 
मधील ताींबत्रक बबघाड असल्याच े ठदसनू आले. वॉल्व दरुुस्त करुन 
पाणीपरुवठा सरुळीत करण्यात आला आहे. 

पाणीपरुवठा सलमतीची बठैक ननयमानसुार मठहन्यातनू एकदा 
बोलाषवणे आवचयक आहे. त्याप्रमाणे कायशवाही होत नसल्याने िषवषयात या 
बठैका ननयलमतपणे घेण्यास नगरपररिदेस कळषवण्यात आले आहे. 
(३) श्जल्हा आरोग्य प्रयोगर्ाळा, अमरावती याींचेकडून दरमहा पाण्याचे नमनेु 
तपासनू त े षपण्यास योग्य असल्याची खातरजमा करुन घेण्यात येत 
असल्याचे व कोठेही दषूित पाणीपरुवठा झाला नसल्याचे नगरपररिदेने 
कळषवले आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

साईनाथ शशक्षण सांस्थेतील (घाटिोपर, मुांबई) सांस्थाचालिाांने 
शशक्षक्षिेशी असभ्य ितान िेल्याबाबत 

  

(४१) * ४७०३२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) साईनाथ लर्िण सींस्था, घा्कोपर (प) मुींबई या सींस्थेतील सींस्थाचालक 
श्री.नामदेव घाडगे याींनी एका लर्क्षिकेर्ी अत्यींत असभ्य वतशन केल्याप्रकरणी 
त्याींच्या षवरोधात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने पोललसाींनी काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी कर्याशदी याींच्या तक्रारीवरून आरोपीषवरूध्द घा्कोपर 
पोलीस ठाणे, मुींबई येथे िा.दीं.षव.सीं.कलम ५०९ अन्वये ग.ुर.क्र. २१७/२०१९ व 
ग.ुर.क्र. २३९/१९ कलम ३५४ (अ),५०९ िा.दीं.षव.अन्वये गनु्हे दाखल केले 
असनू सद्य:श्स्थतीत गनु्हे तपासावर आहेत. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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िफ परेड (मुांबई) येथील जाधिजी मेन्शन इमारतीच्या  
पुनविािास प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४२) * ४६६४९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८३२० ला ददनाांि 
१४ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कर् परेड (मुींबई) येथील जाधवजी मेन्र्न इमारतीच्या पनुषवशकास 
प्रकक्रयेत म्हाडा व मुींबई महानगरपाललकेने ननयमाींचे उल्लींघन करुन 
इमारतीच्या पनुषवशकासात सहाय केल्याप्रकरणी सिागहृात प्रचनाच्या 
माध्यमातनू चचाश होऊन त्यास समाधानकारक उत्तर न आल्याने 
मा.सिापतीींच्या दालनात बठैका आयोश्जत करण्यात येऊन मा.सिापतीींनी 
इमारतीच्या बाींधकामास स्थधगती देण्याचे आदेर् देवनूही सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींकडून कायशवाही करण्यास ठदरींगाई होत असल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. सदर प्रकरणी मा.सिापती 
महोदय, महाराषर षवधान पररिद याींच्या दालनात ठदनाींक २०/०३/२०१८, 
ठदनाींक १२/०७/२०१८, १९/१२/२०१८ व ठदनाींक २५/०१/२०१९ रोजी सवश 
सींबींधधताींसह बठैकीचे आयोजन करण्यात आले होत.े ठदनाींक २५/०१/२०१९ 
रोजीच्या बठैकीच्या अनिुींगाने मा.सिापती महोदयाींकडून प्राप्त झालेल्या 
ननदेर्ाींस अनसुरुन सदर प्रकरणी नगरषवकास षविागामार्श त कायशवाही सरुु 
आहे. 
(२) प्रचन उद् िवत नाही. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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शशि िोळीिाडा सोसायटी, सायन िोळीिाडा, मुांबई येथील 
एस.आर.ए.योजना बेिायदेशीरपणे राबविली जात असल्याबाबत 

  

(४३) * ४६५३५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सायन कोळीवाडा येथे बहुसींख्य रठहवाचयाींची सींमती न घेता 
लर्व कोळीवाडा सोसाय्ीतील कलम्ी सदस्याींर्ी व र्ासकीय यींत्रणेर्ी 
हातलमळवणी करुन षवकासक एस.आर.ए. योजना राबषवत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी एस.आर.ए. योजना राबषवता येणार 
नसल्याबाबत ठदनाींक ७ माचश, २००१ रोजीच्या पत्रान्वये स्पष्पणे कळषवल े
असतानाही प्रकल्प पनुश्जशषवत करुन झोपडपट्टी पनुवशसन योजना 
राबषवण्यासाठी एस.आर.ए. कडून एल.ओ.आय. ननगशलमत करण्यात आलेले 
आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेस तात्काळ स्थधगती देऊन चौकर्ी करण्याची 
मागणी षवरोधी पिनेत,े षवधान पररिद याींनी ठदनाींक ७ माचश, २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये र्ासनास केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदर योजनेस आकार सहकारी गहृननमाशण सींस्था याींच्या ठदनाींक 
३०/०१/२०१० रोजीच्या सवश साधारण सिेतील ठरावानसुार सवाशनमुत ेकायशकारी 
सींस्थेच े षवकासक म्हणून मे.पायल् कन्स्रक्र्न्स प्रा.लल. याींची ननवड 
करण्यात आली व तद्निुींगाने सदरच्या योजनेस ठदनाींक ३०/०४/२०११ रोजी  
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आर्यपत्र पाररत करण्यात आलेले असनू तद्नींतर ररहॅब इमारत बाींधकामास 
वेळोवेळी आवचयक परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत व सधुारीत आर्यपत्र 
ठदनाींक १८/११/२०१६ रोजी देण्यात आलेले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
 तत्कालीन समयी २२० ऐवजी १९३ (६१.४६%) पात्र रठहवाचयाींसोबत 
सींबींधधत षवकासकाने करारनामे सादर केलेले होत,े ज ेकी ७०% पेिा कमी 
होत,े म्हणून ठदनाींक ०७/०३/२००१ च्या पत्रान्वये झोपडपट्टी पनुवशसन योजना 
सकारण अलिलेणखत करण्यात आली होती. 
 तथाषप, ठदनाींक ३०/०१/२०१० च्या ठरावानसुार सींबींधधत पात्र 
रठहवार्ाींच्या सोसाय्ीने सींबींधधत षवकासकाची सवाशनमुत े (म्हणजचे १००% 
रठहवार्ाींच्या सींमतीने) नेमणूक केल्यामळेु तसेच षवकास ननयींत्रण ननयमावली 
१९९१ मधील तरतदुीनसुार योजनेतील ७०% पेिा जास्त म्हणजेच ३३२ 
(७२.३०%) झोपडीधारकासोबत केलेले वयैश्क्तक करारनामे सधु्दा सादर केले 
होत.े  
 तद्नसुार झोपडपट्टी पनुवशसन योजनेस पढुील बाींधकाम परवानग्या 
ननयमानसुार देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) षवरोधी पिनेत,े षवधानपररिद याींच्या तक्रारीस अनसुरुन सदर योजनेच्या 
षवक्री घ्काच्या इमारत क्र. १० चे काम थाींबषवण्याचे आदेर् झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधधकरणाने ठदनाींक १५/०३/२०१९ रोजी बजावले आहेत.  
(५) प्रचन उद् िवत नाही.  

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

नागपूर येथे हॉिसा झोन तयार िरण्याबाबत 
  

(४४) * ४७९६४ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९८९ ला 
ददनाांि ७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हॉकसश झोन तयार करुन रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्याना जागा 
उपललध करुन द्यावी असे ननदेर् मा.उच्च न्यायालयाने नागपरू 
महापाललकेला ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागपरू येथे ककती हॉकसश झोन तयार करण्यात आले आहेत 
व हॉकसश झोनकरीता ककती जागा उपललध करुन देण्यात आली आहे, 
(३) तसेच हॉकसशवर होत असलेली पोललसाींची अन्यायपवूशक कायशवाही 
थाींबषवण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठदनाींक २१/१०/२०१३ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
गठीत नागपरू र्हर रे्रीवाल सलमती द्वारा ९२ रे्रीवाला िेत्र घोषित 
करण्यात आलेले आहेत. 

राषरीय रे्रीवाला धोरणाींतगशत नोंदणीकृत २८८१ हॉकसशना जागेचे वा्प 
करुन ठदललेे आहे. 

तथाषप, जागा वा्पाची प्रकक्रया सरुु असताना, मा.उच्च न्यायालय, 
नागपरू येथे दाखल असलेल्या रर् याधचका क्र. ६२१५/२०१६, लसव्हील 
ॲप्लीकेर्न क्र. २१/२०१७ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक ३०/०१/२०१७ 
रोजी “जैसे थ”े चे आदेर् ठदलेले आहेत. 

त्यामळेु रे्रीवाला िेत्र घोषित करणे, तयार करणे व त्याचे वा्प 
करणे, ही प्रकक्रया सद्य:स्थीतीत स्थधगत ठेवण्यात आली आहे. 
(३) नागपरू र्हर पोलीस षविागाकडून, र्हरातील रहदारीच्या रस्त्यावरील 
वाहतकुीस तसेच पादचाऱ्यास अडथळा होत असलेल्या रे्रीवाल्याींवर 
ननयलमतपणे कारवाई केली जात असनू, सन २०१८ मध्ये २६३६ व माहे 
जानेवारी त ेएषप्रल, २०१९ पयतं एकूण ९९८ प्रकरणात ननयमानसुार कारवाई 
करण्यात आलेली असनू, कोणतीही अन्यायपवूशक कायशवाही करण्यात आलेली 
नाही, असे गहृ षविागाच्या अहवालात नमदू करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेत अनुज्ञापन खात्याची  
दक्षता पथिे सुरु िरण्याबाबत 

  

(४५) * ४६९७५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अडॅ.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या तत्कालीन उपायकु्त (षवर्िे) अधधकाऱ्याींनी 
मौणखक आदेर् देऊन मुींबईच्या सरुिेच्यादृष्ीने अींत्यत महत्वाची असलेली 
अनजु्ञापन खात्याची दोन्ही दिता पथके बींद करण्यात आल्याच े ननदर्शनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८ च्या अथशसींकल्पीय अधधवेर्नात ननयम ९३ अन्वये 
षवधानपररिद सिागहृात उपश्स्थत केलेल्या सचूनेवरील चचेच्या वेळी 
मा.नगरषवकास राज्यमींत्री याींनी अनजु्ञापन खात्याची दोन्ही दिता पथके सरुु 
करण्यासाठी ननदेर् ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयकु्त, मुींबई महानगरपाललका याींना मा.नगरषवकास 
राज्यमींत्री तसेच प्रधान सधचव, नगरषवकास षविाग याींनी ठदनाींक ३१ मे, 
२०१८ रोजी अनजु्ञापन खात्याची दोन्ही षवर्िे पथके पनुचच गठीत करुन ती 
कायाशश्न्वत करण्याबाबत वारींवार आदेर् तसेच लखेी पत्र देऊनही त्याची 
अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
अनजु्ञापन खात्याची दोन्ही षवर्िे दिता पथके पनुचच गठीत करुन सरुु 
करण्याकरीता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अनजु्ञापन खात्याची दोन 
षवर्िे पथके पनु:चच गठीत करण्याचा ननणशय ठदनाींक ११/०७/२०१८ रोजी 
महानगरपाललकेमार्श त घेण्यात आला आहे. 
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 सदर पथके गठीत करताींना त्यामध्ये पारदर्शकता असावी तसेच, 
सदर दोन्ही पथकाींमधील अधधकारी/कमशचारी याींची ननवड नन:पि पध्दतीने व 
आवचयकतनेसुार करता यावी असे ऑनलाईन सव्हाशयलन्स ॲण्ड षवश्जलन्स 
स्कॉड (OSVIS) सॉफ््वेअर एबीएम नॉलेज लललम्ेड याींच्यामार्श त षवकलसत 
करण्याची बाब दोन मठहन्यात पणूश होऊन, दोन्ही पथके कायाशश्न्वत होणार 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
 

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

िाशी (निी मुांबई) येथील पे अ ॅण्ड पािा  मधील असुविधेबाबत 
  

(४६) * ४८०६३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वार्ी (नवी मुींबई) येथील नाल्यावर पे अ ॅण्ड पाकश  मधील असषुवधा आणण 
लु् ीबाबतच्या अनेक तक्रारी नागररकाींकडून महानगरपाललकेकड े करण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वार्ी येथील सेक््र १७ पररसरामध्ये षवषवध कायाशलये, 
दकुाने, र्ोरुम, र्ाळा, कॉलेज, रेल्वेस्थानक, वार्ी बस डपेो, सायन त ेपनवेल 
महामागश, षवषवध मॉल, हॉ्ेल देखील असल्याने या ठठकाणी दचुाकी व 
चारचाकी वाहनाींची सारखी वदशळ असत,े दचुाकी वाहन पाककंगकरीता १२ 
तासाींसाठी १० रुपये आकारले जात असनू येथील कमशचारी सु् या परै्ाींच े
कारण करीत चालकाींना लर्ल्लक पसैे देत नसल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाललकेकड ेप्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनिुींगाने चौकर्ी 
करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) वार्ी, नवी मुींबई येथील सेक््र-१६अे 
येथील नाल्यावर पे ॲण्ड पाककंगसींदिाशत नागररकाींकडून असषुवधा व 
लु् ीबाबतच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लेखी तक्रार महानगरपाललकेकड े प्राप्त 
झाली नाही. तथाषप, वार्ी, नवी मुींबई सेक््र-१७ पररसरातील हॉ्ेल नवरत्न 
त ेजयजवान इमारतीपयतंच्या रस्त्यावरील पाककंगसाठी अनतररक्त पाककंग दर 
लावनू तथेील नागररकाींची र्सवणूक करत असल्याची तक्रार ठदनाींक 
२५/०७/२०१८ रोजी नवी मुींबई महानगरपाललकेकड ेप्राप्त झाली होती. 

सदर तक्रारीस अनसुरून महानगरपाललकेच्या सींबींधधत षविागामार्श त 
प्रत्यि स्थळपाहणी करून खात्री करण्यात आली असता, अनतररक्त पाककंग 
दर लावत असल्याचे ननदर्शनास आले. 

त्यास अनसुरून सींबींधधत एजन्सीचा पे ॲण्ड पाककंगचा ठेका ठदनाींक 
०३/०९/२०१८ रोजी रद्द केला असनू, त्याींची सरुिा अनामत रक्कमही जप्त 
करण्यात आलेली आहे. 

सदर ठठकाणी नवीन ठेकेदाराची नेमणकू करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 ----------------- 
  

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूनणालय, नागपूर येथील  
ग्स्िशमांग पूलामध्ये मुलाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४७) * ४७५५० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू येथील र्ासकीय वदै्यकीय महाषवद्यालय व रूग्णालय येथील 
श्स्वलमींग पलूामध्ये पोहण्याकरीता गेलेल्या इींश्जननरीींगचे लर्िण घेणाऱ् या 
मलुाचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ठदनाींक २७ एषप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनिुींगाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर दघुश् नेप्रकरणी अजनी पोलीस ठाण्यामध्ये आ.मतृ्य ू क्र. ५०/२०१९ 
कलम १७४ र्ौ.प्र.स. अींतगशत नोंद करण्यात आली आहे. अ.क्र. २४८/२०१९ 
कलम ३०४ अ,३४ िा.दीं.षव. अींतगशत गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
पोलीस षविागामार्श त पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही.  

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

ढाणिी (ता.उमरखेड, ग्ज.यितमाळ) येथील वपण्याच्या  
पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(४८) * ४७४६१ डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ढाणकी (ता.उमरखेड, श्ज.यवतमाळ) गावात लाखो लल्र िमतचे े दोन 
जलकुीं ि असनूही मबुलक पाणीपरुवठा होत नसल्याने षपण्याच्या पाण्याची 
समस्या ननमाशण झाल्याचे माहे माचश, २०१९ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ढाणकी येथील षपण्याच्या पाण्याची समस्या 
सोडषवण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ढाणकी ग्रामपींचायतीच ेरुपाींतर ठदनाींक २ माचश, २०१९ च्या आदेर्ान्वये 
नगरपींचायतीमध्ये झाले. ठदनाींक २० माचश, २०१९ रोजी मखु्याधधकारी याींनी 
या नवननलमशत नगरपींचायतीचा कायशिार श्स्वकारला. 

ग्रामपींचायत अश्स्तत्वात असतानाही व आजरोजीही गावच्या हद्दीतील   
२ षवठहरी व गावाच्या हद्दीबाहेरील पनैगींगा नदीच्या पात्रातील १ षवठहर अर्ा    
३ षवठहरीतनू ढाणकी गावास षपण्याच्या पाण्याचा परुवठा केला जातो. 
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माचशच्या सरुुवातीस गावच्या हद्दीतील दोन्ही षवठहरीींचे पाणी आ्ले व 
पाणीपट्टीची थकबाकी वाढल्याने जलसींपदा षविागाच्या स्थाननक कायाशलयाने 
पनैगींगा नदीच्या पात्रातील षवठहरीत पाणी न सोडण्याचा ननणशय घेतला. 
त्यामळेु ी्ंचाईची पररश्स्थती ननमाशण झाली होती. दरम्यान तत्कालीन 
ग्रामपींचायतीकडून र्तेकऱ्याींच्या खाजगी षवठहरी अधधग्रठहत करुन गावास दर 
१५ ठदवसाींनी पाणीपरुवठा करण्यात आला. 

नगरपींचायत अश्स्तत्वात आल्यावर श्जल्हाधधकारी, यवतमाळ याींच्या 
ननदर्शनास ही बाब आणण्यात आली असनू त्याींनी ठदनाींक ९ मे, २०१९ रोजी 
ढाणकी नगरपींचायतीकरीता पाणी आरक्षित करुन जलसींपदा षविागास पाणी 
सोडण्याचे ननदेर् ठदल्याने पनैगींगा नदीच्या पात्रातील षवठहरीत सदर पाणी 
सोडले जाण्यास सरुुवात झाली असनू त्यातनू र्हरास पाणीपरुवठा होत आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

नागपूर शहरातील कफरगी हॉटेलमध्ये अिैध 
हुक्िा पालार सुरु असल्याबाबत 

  

(४९) * ४७५४८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.ननलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०२४ ला ददनाांि ९ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू र्हरातील कमाल चौकातील कर्रगी हॉ्ेलमध्ये सरुू असलेल्या 
अवधै हुक्का पालशरवर गनु्हे र्ाखेने धाड ्ाकून १० अल्पवयीन मलुीसह     
३० जणाींना तालयात घेतल्याची घ्ना ठदनाींक २२ माचश, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नागपरू र्हरात यापवूी राजरोसपणे हुक्का पालशर सरुू 
असल्याने अवधै धींदयाबाबत कडक कायदा करण्याच ेमा.राज्यमींत्री गहृ (र्हर) 
याींनी आचवासन देवनूही र्हरात हुक्का पालशर सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार यवुक-यवुतीींना व्यसनाधीन करून त्याींच्या 
श्जवार्ी खळेणाऱ्या हुक्का पालशरवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) या प्रकरणात कर्याशदीने ठदलले्या तक्रारीवरुन तीन आरोपीींषवरुध्द 
पाचपावली पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. २७३/२०१९ कलम ४(अ), २१ (अ) 
लसगारे् आणण इतर तींबाख ूउत्पादने (जाठहरातीस प्रनतबींध आणण व्यापार व 
वाणणज्य व्यवहार आणण उत्पादन, परुवठा व षवतरण याींचे षवननयमन) 
अधधननयम, २००३ (को्पा ॲक्् २००३) अन्वये तीन आरोपीींषवरुध्द गनु्हा 
नोंदषवण्यात आला आहे. सद्य:श्स्थतीत गनु्हा तपासावर आहे. 
 कें र र्ासनाच्या लसगारे् आणण इतर तींबाखू उत्पादने (जाठहरातीस 
प्रनतबींध आणण व्यापार व वाणणज्य व्यवहार आणण उत्पादन, परुवठा व 
षवतरण याींचे षवननयमन) अधधननयम, २००३ मध्ये सधुारणा करण्यात आली 
असनू राज्यात हुक्का बारवर बींदी आणण्यात आली आहे. राज्यामध्ये सदर 
कायद्याची ठदनाींक ४/१०/२०१८ पासनू प्रिावीपणे अींमलबजावणी सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाणे महानगरपाशलिेिडून नागररिाांना दवूषत 
 पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(५०) * ४६९०५ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे पश्चचमकेडील इींठदरानगर, रुपादेवी ्ेकडी िाग, सीपी तलाव, 
हनमुाननगर अर्ा आसपासच्या पररसरात वारींवार होणाऱ् या दषूित 
पाणीपरुवठ्यामळेु स्थाननक नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रचन ननमाशण झाल्याची 
बाब माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पहाणी वा चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व चौकर्ीच्या अनिुींगाने र्धु्द पाण्याचा परुवठा 
होण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेच ेमलवाठहनी ्ाकण्याचे तसेच 
सावशजननक बाींधकाम षविागामार्श त रस्ता काँक्री्ीकरणाची कामे करताना नळ 
सींयोजने व जलवाठहन्या तु् ल्यामळेु नागरीकाींना दषूित पाणीपरुवठा झाला 
आहे. 
(२) याप्रकरणी ठाणे महानगरपाललकेने खालीलप्रमाणे कळषवले आहे :- 

 जुन्या जलवाठहन्या बदलनू नवीन जलवाठहन्या ्ाकण्यात आल्या 
आहेत. 

 ग्ारात तु् लेली नळ सींयोजने खींडीत अथवा दरुूस्त करुन दषूित 
पाणीपरुवठा बींद करण्यात आला. 

 या िागातील पाण्याचे नमनेु तपासले असता, सदर नमनेु योग्य 
असल्याचे आढळून आले आहे. 

(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

  

ठाण्यातील रुनणालये आणण नशसिंग होम्सने अग्ननशमन दलािडून ना-
हरित प्रमाणप् घेतले नसल्याबाबत 

  

(५१) * ४६७२१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१५९४ ला ददनाांि १८ जुल,ै २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण्यातील समुारे ७० रुग्णालये आणण नलसगं होम्सने अश्ग्नर्मन 
दलाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) घेतले नसल्यामळेु त्याींना ्ाळे 
लावण्याचे आदेर् ठाणे महानगरपाललकेला मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
ठदनाींक १८ एषप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ठदल ेआहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त सवश रुग्णालयाींना ठाणे महानगरपाललकेने काही 
मठहन्याींपवूी अनेकदा नो्ीस पाठवनूही त्याची अींमलबजावणी होत 
नसल्यामळेु सदर रुग्णालयाची पाहणी ककीं वा सवेिण करण्यात वेळ न 
घालवता या रुग्णालयाींना ्ाळे लावा अस ेस्पष् आदेर् मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे आदेर्ानसुार ककती व 
कोणकोणत्या रुग्णालयाींना ्ाळे लावण्यात आल े आहे व त्याबाबतची 
सद्य:श्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ठाणे महानगरपाललकेच्या हद्दीत असलेल्या एकूण ३४८ रुग्णालयाींपकैी    
५९ रुग्णालये ड े केअर से्ं र असल्याने या आस्थापनाींना अश्ग्नर्मन 
षविागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवचयकता नाही. 

२०५ रुग्णालयाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र ठदले असल्याचे आढळून आले 
आहे. 

उवशरीत ८३ रुग्णालयाींपकैी ११ रुग्णालये बींद असनू १५ रुग्णालये 
लसल करण्यात आली आहेत, तर ५७ रुग्णालयाींषवरुध्द 
महानगरपाललकास्तरावर कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

गडधचरोली ग्जल््यात नक्षलिाद्याांच्या भुसुरुां ग  
स्फोटात जिान शहीद झाल्याबाबत 

  

(५२) * ४८१२० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
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नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश 
गजशभये : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरखेडा (श्ज.गडधचरोली) येथे महाराषर ठदनाच्या ठदवर्ी म्हणजेच ठदनाींक  
१ मे, २०१९ रोजी निलवाद्याींच्या िसुरुुीं ग स्र्ो्ात र्ीकृतकृती पथकाच े १५ 
जवान र्हीद झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी राषरीय महामागाशच्या कामावरील कीं त्रा्दाराींची 
समुारे २७ वाहने व डाींबर प्लाीं् जाळून निलवाद्याींनी को्यवधी रुपयाींच े
नकुसान केल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार निलवाद्याींच्या कारवायाींना प्रनतबींध 
घालण्याकरीता तसेच र्ठहद झालेल्या जवानाींच्या कु्ूींबबयाींना आधथशक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. दादापरू गावात उिी असलेली २७ वाहने व ९ 
मलर्नरीजच े डडझेल ्ँक र्ोडून त्यातील डडझेल वाहनाींवर ओतनू वाहनाींची 
जाळपोळ व मोडतोड केली. त्यामळेु रुपये ७,१८,०८,४७४/- रुपये ककींमतीच े
खाजगी मालमत्तचेे नकुसान झाले आहे.  
(३) सदर घ्नेबाबत पोलीस महाननरीिक, गडधचरोली पररिेत्र याींच्यामार्श त 
सखोल चौकर्ी सरुु आहे.  

निलवाद्याींच्या कारवायाींना पायबींद घालण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने 
पढुीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आहेत :- 
(१) र्ासनाने निलवाद्याींचा मकुाबला करण्यासाठी आवचयक ती र्स्त्र े व 
दारुगोळा याबरोबर आधनुनक सींपकश  व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, िसुरूुीं ग 
प्रनतबींधक वाहने व हेललकॉप््र उपललध करुन ठदले आहेत. 
(२) श्जल््यातील निलवाद्याींच्या कारवायाींवर अींकुर् लावण्यासाठी श्जल्हा 
पोलीस तसेच कें रीय राखीव पोलीस बल याींच्या माध्यमातनू निलषवरोधी 
अलियान राबषवण्यात येत.े  
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(३) श्जल््यात निलषवरोधी कृतीकरीता कें रीय राखीव पोलीस बलाच्या 
ब्ाललयन, कोब्रा ब्ाललयन, राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कीं पन्या व श्जल्हा 
पोलीस दल तसेच सी-६० च्या तकुड्लया तनैात करण्यात आल्या आहेत. 
जवानाींना यधु्दप्रलर्िण देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
निलषवरोधी र्ोध अलियान, गस्त, नाई् ॲम्बरु्, नाकाबींदी यामळेु 
निलवाद्याींच्या हालचालीींवर प्रनतबींध आणण्यात येत आहे. 
 र्हीद झालेल्या १५ जवानाींच्या वारसाींना र्ासनाकडून सानगु्रह 
अनदुान म्हणून प्रती व्यक्ती रुपये २५,००,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये 
३,७५,००,०००/- व सदननकेची ककींमत म्हणून द्यावयाची रक्कम प्रती व्यक्ती 
रुपये २२,५०,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये ३,३७,५०,००० असे एकूण 
७,१२,५०,०००/- मदत गहृ षविाग, र्ासन ज्ञापन क्र. पोनिु-
०२१९/प्र.क्र.१०७/पोल-७, ठदनाींक १०/०५/२०१९ अन्वये मींजूर करण्यात आली 
आहे. तसेच, कें रीय सरुिा ननधीमधून प्रत्येक वारसाला रुपये २०,००,०००/- 
असे एकूण रुपये ३,००,००,०००/- सानगु्रह अनदुान मींजूर करण्यात आले आहे. 
मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू प्रत्येकी रुपये २०,५०,०००/- प्रमाणे एकूण 
३,०७,५०,०००/- मखु्यमींत्री सधचवालयाच्या ठदनाींक २२/०५/२०१९ च्या पत्रान्वये 
मींजूर करण्यात आले आहे. महाराषर र्ासनाकडून काढण्यात आलेल्या 
षवम्याची रक्कम रुपये १०,००,०००/- असे एकूण १,५०,००,०००/- मींजूर 
करण्यात आले आहे. र्हीद पोलीस कमशचारी षववाठहत असल्यास त्याींच्या 
पत्नीस व अषववाठहत असल्यास र्हीदाच्या आईस ननधी अदा करण्यात आला 
आहे 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

राज्यातील गहृननमााण प्रिल्प िेळेत पूणा न िेलेल्या  
वििासिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५३) * ४७३२२ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, 
श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 



69 

अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्रीमती ग्स्मता िाघ, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गहृननमाशण प्रकल्प वेळेत पणूश न केल्यामळेु “महारेरा” ने 
सींबींधधत षवकासकाींना ग्राहकाींचे पसेै व्याजासह परत देण्याच ेआदेर् देवनूही 
अनेक षवकासकाींनी महारेराच्या १७४ प्रकरणात या आदेर्ाचे पालन केल े
नसल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० हजार गहृननमाशण प्रकल्पाींपकैी ३९८१ प्रकल्प पणूाशवस्थेत 
असल्याने हजारो ग्राहकाींचे गहृस्वप्न प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, “महारेरा”च्या आदेर्ाच े पालन न करणाऱ् या षवकासकाींची 
मालमत्ता जप्त करण्याची नो्ीस सींबींधधत तहलसलदाराींना पाठवनूही एकाही 
षवकासकाची मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार आतापयतं ककती षवकासकाींची मालमत्ता 
जप्त करण्यात आली तसेच उक्त आदेर्ाचे पालन न करणाऱ् या षवकासकाींवर 
व सींबींधधत अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय, महारेरा प्राधधकरणाच्या अहवालानसुार 
एकूण २३७ प्रकरणामध्ये षवकासकाींनी रक्कम अदा करण्यास षवलींब केल्याच े
ननदर्शनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) महारेराच्या आदेर्ाच ेपालन न करणाऱ्या षवकासकाींची मालमत्ता 
जप्त करण्याबाबतची कायशवाही स्थावर सींपदा ननयामक प्राधधकरणाच्या 
(महारेरा) आदेर्ानसुार श्जल्हाधधकारी कायाशलयामार्श त सरुू असल्याचे स्थावर 
सींपदा ननयामक प्राधधकरणाने कळषवलेले आहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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गाडीबोरी (ग्ज.यितमाळ) येथे पोशलसाांनी िेलेल्या  
मारहाणीत तरुणाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(५४) * ४८३८६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गाडीबोरी (श्ज.यवतमाळ) येथील सींजय षवठ्ठल बरुकुले या तरुणाचा 
पोललसाींनी केलेल्या मारहाणीत ठदनाींक ४ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याींसदिाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत पोललसाींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 ठदनाींक ४/०३/२०१९ रोजी पोलीस स््ेर्न दरा्ी येथील बब् प्रिारी 
पोलीस नाईक हे एक पोलीस कमशचारी व दोन गहृ रिक दलाच्या जवानासह 
जुगार रेड कामी मौजा बोरी लर्वारात गेले असता पोललसाींना पाहून जुगार 
खेळणारे लोक पळू लागले. त्यावेळी सींजय षवठ्ठल बरुकुले हा पनैगींगा नदी 
पात्राकडून बोरी गावाकड े येत असता र्तेात नाींगरलेल्या ढेकळात खाली 
पडला. पोललसाींनी लोकाींच े मदतीने त्यास उपचाराकरीता ककनव् येथील 
र्ासकीय रुग्णालयात नेले असता त्याचा मतृ्य ू झाला असनू मतृकाच े
र्वषवच्छेदन करण्यात आले. मतृ्यचू्या कारणाबाबतचा अहवाल वदै्यकीय 
अधधकारी याींनी श्व्हसेरा अहवाल येईपयतं राखनू ठेवला आहे. सदर 
आकस्मात मतृ्यचू्या तपासात पोललसाींनी मारहाण केल्यामळेु मतृ्य ूझाल्याच े
आढळून आले नाही. मतृ्य ू प्रकरणी पो.स््े. दरा्ी, श्ज.यवतमाळ येथ े
आकस्मात मतृ्य ू क्र.३/१९ र्ौजदारी प्रकक्रया सींठहता कलम क. १७४ प्रमाणे 
प्रकरण नोंद असनू त्याचा तपास सरुु आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील धारािी पुनिासन प्रिल्पाची ननविदा दबुईच्या  
सेिशलांि टेि िां पनीला शमळण्याबाबत 

  

(५५) * ४७६३० प्रा.जोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारावी पनुवशसन प्रकल्पासाठी र्ासनाने जागनतक ननषवदा 
मागषवल्या असता दबुईच्या सेकललींक ्ेक कीं पनीने ननषवदा प्रकक्रया पणूश 
करुनही सदर कीं पनीस ननषवदा देण्यास ्ाळा्ाळ केली जात असल्याची बाब 
माहे एषप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने ननषवदेची मळू रक्कम ककमान ३१५० को्ी 
ठरषवलेली असताना सकेललींक ्ेक कीं पनीने ७२०० को्ी रुपयाींची ननषवदा 
िरलेली होती व अदानी याींनी र्क्त ४५०० को्ी रुपयाींची ननषवदा िरलेली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननषवदा प्रकक्रयेत जो जास्त दर देतो त्यास काम ठदल ेजात े
असे असतानाही सेकललींक ्ेक कीं पनीला ननषवदा न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननषवदा प्रकक्रयेत 
गरैव्यवहार करणाऱ्या अधधकारी व कमशचाऱ्याींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मखु्य िागीदाराची ननवड करण्याकरीता ठदनाींक ०१/०२/२०१९ रोजी 
मा.मखु्य सधचवाींच्या अध्यितखेाली सधचव सलमतीची बठैक झाली. उक्त 
बठैकीत रेल्वे जलमनीबाबत सषवस्तर चचाश न झाल्यामळेु याबाबतीत ननणशय 
सधचव सलमतीच्या पढुील बठैकीत घेण्याचे ठरले असा धारावी पनुवशसन 
प्रकल्पाचा अहवाल आहे.  
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
(५) षवलींब नाही. 

----------------- 
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िसई-विरार महापाशलिेच्या ठेिेदाराांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(५६) * ४७७०१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-षवरार महापाललकेच्या २५ ठेकेदाराींनी ठेका कमशचाऱ् याींची आधथशक 
षपळवणूक केल्याबाबत तसेच महापाललकेच्या हजारो कीं त्रा्ी कामगाराींचे आणण 
र्ासनाच्या कराचे तलबल १२२ को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याप्रकरणी ठदनाींक    
०४ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास षवरार पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २५ ठेकेदार, वकील, अलियींत,े डॉक््र, अश्ग्नर्मन कमशचारी, 
सरुिारिक, मजुर, वाहनचालक असे एकूण ३ हजार २६५ कमशचारी कीं त्रा्ी 
पध्दतीने ठेकेदाराकड ेकाम करीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार जबाबदार असणाऱ् याषवरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) वसई-षवरार र्हर महानगरपाललकेने 
कीं त्रा्ी कमशचारी परुषवण्याचा ठेका सन २०१२ त े २०१७-१८ या कालावधीत 
ठदला असल्याचे महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 

 श्री.मनोज पा्ील याींनी केलेल्या वयैश्क्तक तक्रारीवरुन वसई-षवरार 
र्हर महानगरपाललकेच्या सींबींधधत ठेकेदाराींषवरुध्द षवरार पोलीस ठाणे 
येथे पो.स््े.ग.ुरश्ज.१८८/२०१९ िादींषवस कलम ४२०, ४०६, ४०८, ४०९, 
३४ ठदनाींक ०२/०३/२०१९ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
सदर प्रकरण आधथशक गनु्हे र्ाखा, पालघर याींचेकड े पढुील तपास 
करणेकरीता वगश करण्यात आले आहे. 

 षविागीय आयकु्त, कोकण षविाग याींना याप्रकरणी चौकर्ी करून 
तीन मठहन्यात चौकर्ी अहवाल सादर करण्याच्या सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. 
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 सदर प्रकरणी षविागीय आयकु्ताींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
याबाबत सींबींधधताींषवरुध्द प्रर्ासकीय कारवाई करणे प्रस्ताषवत आहे. 

(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

  
मुांबईतील चेंबूर येथील शसध्दाथा िॉलनीतील  

झोपडयाांना आग लागल्याबाबत 
  

(५७) * ४७३८६ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील चेंबरू येथील लसध्दाथश कॉलनीतील झोपड्लयाींना ठदनाींक २६ माचश, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास आग लागल्यामळेु झोपडीवालसयाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दघुश् नेतील नकुसानग्रस्त झोपडीवालसयाींना र्ासनाने 
कोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे तसेच वारींवार 
लागणाऱ् या आगीच्या घ्ना रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) चेंबरू (पवूश) येथील के.एन. गायकवाड रोड, बेगर 
होम कीं पाऊीं डच्या मागील झोपड्लयाींना ठदनाींक २६/०३/२०१९ रोजी आग लागली 
होती व सदर आगीत अींदाजे एकूण ३० त े४० झोपड्लयाींचे नकुसान झाल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(२) व (३) मुींबईत वारींवार लागणाऱ्या आगीच्या घ्ना रोखण्याबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत :- 

• कम्प्लायन्स सेल (Compliance Cell) द्वारे आस्थापनाींची वेळोवेळी 
पाहणी करण्यात येऊन सींबींधधताींना आवचयक त्या प्रनतबींधात्मक 
उपाययोजना करण्याबाबत कळषवण्यात येत.े 
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• महानगरपाललकास्तरावर अश्ग्नर्मन दल व आपत्कालीन कि कायशरत 
आहे. 

• मुींबई अश्ग्नर्मन दलामार्श त व षवषवध एजन्सीकडून उत्तुींग 
इमारतीींच्या अश्ग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची वळेोवेळी तपासणी केली 
जात.े 

• वतृ्तपत्राींमधून जाठहरातीद्वारे नागररकाींमधून स्वयींसेवक तयार करुन 
त्याींना अश्ग्नषवमोचन करणेबाबतच ेप्रात्यक्षिकासह प्रलर्िण ठदले जात.े 

• १७ जलद प्रनतसाद वाहने व ३ र्ायर इींश्जन खरेदी करण्यात आल े
असनू, जलद प्रनतसाद वाहन छो्या अश्ग्नर्मन कें रावर तनैात 
करण्यात आले आहे. 

• प्रनतसादात्मक वेळेमध्ये सधुारणा करण्याच्यादृष्ीने र्ायर बाईकची 
खरेदी करण्याकरीता ननषवदा प्रकक्रया सरुु आहे. 

• षवषवध पररसरातील ५००० पेिा जास्त अश्ग्नर्मन स्वयींसेवकाींना 
अश्ग्नसरुिेसींबींधी प्रलर्िण देण्यात आले असनू, दघुश् नेच्या वेळी 
त्याींचा उपयोग करुन घेण्यात येतो.  

 सदर दघुश् नेतील ितीग्रस्त कु्ुींबबयाींना प्रनतकु्ुींब रुपये ५०००/- इतके 
अनदुान देण्याची कायशवाही करण्यात येत असल्याचे मदत व पनुवशसन 
षविागाने कळषवले आहे. 

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

बाचणी (ता.िागल) ि बामणे (ता.भुदरगड, ग्ज.िोल्हापूर) येथे  
पोशलसाांनी बनािट नोटा जप्त िेल्याबाबत 

  

(५८) * ४६५५३ 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.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू श्जल््यातील बाचणी (ता.कागल) व बामणे (ता.िदुरगड) येथ े
पोललसाींनी २० लाख रुपयाींच्या बनाव् नो्ा ठदनाींक २१ माचश, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास जप्त केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदिाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधताींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चार आरोपीींषवरुध्द कागल पोलीस ठाणे कोल्हापरू येथे 
ग.ुर.क्र. ७७/२०१९ अींतगशत िा.दीं.षव.कलम ४८९ (अ)(ब)(क)(ड), ४२० व ३४ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर गनु्हयाचा पढुील तपास सरुु आहे. 
(३) षवलींब झालेला नाही. 

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

म्हाडािडून गहृननमााण सांस्थाांना २१ िषािंच्या थिीत  
सेिाशुल्िाच ेदेयिे पाठविण्यात आल्याबाबत 

  

(५९) * ४६९१४ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील म्हाडाच्या बहुताींर् वसाहतीसाठी म्हाडाने पवूीच्याच धोरणाची 
पनुरावतृ्ती करुन गहृननमाशण सींस्थाींना लाखो रुपयाींच्या सेवार्लु्क थकबाकी 
िरण्याकरीता देयके पाठषवण्यात आल्याच े माहे एषप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाकडून बोरीवली (पवूश) येथील एम.एच.बी. कॉलनीतील   
२६ गहृननमाशण सींस्थाींना थकीत सेवार्लु्कापो्ी लाखो रुपयाींची देयके 
पाठषवण्यात आली असनू ८० घराींच्या सींस्थेस ७० लाखाींचे देयके तर दठहसर 
पवेूतील र्लैेंरनगर वसाहतीतील गलुमगश तरींग सोसाय्ीस २४ लाख रुपयाींच े
देयके पाठषवण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाच्या ननयमानसुार साधारण तीन विाशपेिा जास्त 
कालावधीसाठी थकीत रक्कमेची मागणी करता येत नसतानाही म्हाडाने    
२१ विांच्या थकबाकीची वसलुी करण्याचे काम सरुु केल्यामळेु रठहवाचयाींमध्ये 
तीव्र नाराजीची िावना पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाले आहे तसेच म्हाडाकडून वसलू करण्यात येत असलेल्या 
सेवा र्लु्काचे दर कमी करण्याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) व (२) म्हाडाच्या मुींबई मींडळाच्या अींतगशत 
येणाऱ् या वसाहतीमधील गाळेधारकाना/सींस्थाना सेवार्लु्काची थकीत रक्कम 
िरण्यासाठी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
(३) म्हाडा वसाहतीसाठी ठदनाींक १/४/१९९८ पासनू वाढीव सेवार्लु्क लाग ू
करण्यात आले आहेत. मात्र, रठहवार्ाींच्या षवनींतीनसुार, सधुाररत दराने 
सेवार्लु्क वसलुी करणे थाींबषवण्यात आले होत.े िारताचे ननयींत्रक व 
महालखेापररिक याींनी सेवार्लु्कामध्ये सधुारणा न केल्यामळेु म्हाडाला मोठी 
आधथशक तु्  सोसावी लागण्याबाबत आिेप काढले आहेत. तसेच लोकलेखा 
सलमतीने ठदनाींक ८/६/२०१६ रोजी झालेल्या सािीच्यावेळी सदर आधथशक तु्  
िरुन काढण्यासाठी म्हाडाने धोरण श्स्वकारुन ठोस कायशवाही करण्याचे ननदेर् 
ठदलेले आहेत. तद्नींतर, म्हाडा प्राधधकरणाने केलेल्या ठरावानसुार म्हाडाने 
सेवार्लु्काची थकीत रक्कम वसलुी करण्याबाबत नो्ीसा ननगशलमत केल्या 
आहेत. काही सींस्थानी सधुाररत दरानसुार सेवार्लु्काची थकीत रक्कम अदा 
केलेली आहे. तथाषप, काही सींस्थानी या नो्ीर्ीींबाबत म्हाडाकड े नाराजी 
व्यक्त केली आहे. 
(४) म्हाडा वसाहतीच्या थकीत वाढीव सेवार्लु्कासींदिाशत मा.मींत्री, गहृननमाशण 
याींच्या अध्यितखेाली मा.षवधान मींडळ सदस्याींची सलमती र्ासनाच्या ठदनाींक 
२७/०३/२०१८ च्या र्ासन ननणशयान्वये गठीत करण्यात आली असनू सदर 
सलमतीने केलेल्या लर्र्ारसी र्ासनाच्या षवचाराधीन आहेत. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरात पाणीपुरिठा िरणाऱ्या धरणामध्ये पुरेसा  
पाण्याचा साठा उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(६०) * ४७४४० श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु र्हरात पाणीपरुवठा करणाऱ्या धरणामध्ये परेुसा पाण्याचा साठा 
उपललध नसल्यामळेु पणेु महापाललकेच्या आयकु्ताींनी र्हरातील बाींधकामे, 
लसमें् रस्त्याींची काम,े वॉलर् ींग से्ं र आणण जलतरण तलाव आदीींना 
षपण्यायोग्य पाणी वापरण्यास बींदी आदेर् ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयकु्ताींच्या आदेर्ाची दखल न घेता र्हरात बाींधकाम व 
लसमें्च्या रस्त्याींच्या कामासाठी सराशस षपण्यायोग्य पाणी वापरण्यात येत 
असनू पाणी वापरावरील तपासणीकरीता महापाललकेकड े कोणतीही यींत्रणा 
कायाशश्न्वत नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले व त्यानसुार जबाबदार असलेल्या महानगरपाललका अधधकारी 
व बाींधकाम व्यवसानयक तसेच लसमें्च्या रस्त्याच ेकाम करणाऱ् या ठेकेदारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) असे पररपत्रक आयकु्त, पणेु महानगरपाललका याींनी 
ठदनाींक २५/०१/२०१९ रोजी जारी केले आहेत, हे खरे आहे. 
(२) व (३) षपण्याच्या पाण्याच्या अननयलमत वापरावरील तपासणीकरीता पणेु 
महानगरपाललकेमार्श त खालील दिता घेण्यात येत असल्याच े पणेु 
महानगरपाललकेने कळषवले आहे :- 

• ज्या ठठकाणी काँक्री् रस्त्याचे काम चाल ू आहे त्या ठठकाणी पणेु 
महानगरपाललकेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींमार्श त मलैापाणी र्धु्दीकरण 
कें रातील प्रकक्रया केलेले पाणी ककीं वा बोअरवेलचे पाणी वापरण्यासींदिाशत 
वेळोवेळी समि सचूना देण्यात येतात. 

• तसेच वेळोवेळी स्थळपाहणी करून तपासणी करण्यात येत.े 
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• ज्या ठठकाणी काँक्री् रस्त्यास अथवा बाींधकामास षपण्याचे पाणी 
वापरण्यात येत असल्याचे ननदर्शनास येत.े अर्ा ठठकाणी सींबींधधताींवर 
दींडात्मक कारवाई करण्यात येत.े  

• स्वारगे् चौकातील उड्लडाणपलू रस्त्यावर ठेकेदारामार्श त षपण्याचे पाणी 
वापरले जात असल्याच े ननदर्शनास आल्याने सदर ठेकेदाराषवरूध्द 
दींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.  

(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

  
िसई-विरारमध्ये महापाशलिेच्या नािाने बाजार शुल्िासह  

जीएसटीही िसूल िरीत असल्याबाबत 
  

(६१) * ४७८०२ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई षवरार र्हर महानगरपाललकेने १८ ठठकाणी परवानगी ठदलेल्या 
अधधकृत रे्रीवाल्याींकडून गुींड प्रवतृ्तीचे लोक महापाललकेच्या नावाने बाजार 
र्लु्कासह जीएस्ीही वसलू करीत असनू महापाललकेच्या पावत्या हुबेहुब 
छापनू, बनाव् सही, लर्क्क्याचा सराशस वापर करुन प्रचींड प्रमाणावर 
गरैव्यवहार करीत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार सवश सींबींधधत दोिीींषवरोधात कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा स्वरुपाची बातमी (ठदनाींक २१/११/२०१८) माहे 
नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वतृ्तपत्रात प्रलसध्द झाली होती, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) वसई-षवरार र्हर महानगरपाललकेने २४ दैनींठदन व ८ आठवडी बाजाराींच्या 
बाजार कर वसलुीचे काम ननषवदा प्रकक्रयेद्वारे ठेका पध्दतीने ठदले आहे. 
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वस्त ुव सेवा कर लाग ूझाल्यानींतर उक्त कर बाजार करावरही लाग ू
केल्यानींतर ठेकेदाराने रे्रीवाल्याींकडून बाजार कराच्या रकमेव्यनतररक्त वस्त ु
व सेवा कर वसलु केला, ही वस्तशु्स्थती आहे. 

सदर बाबत वतृ्तपत्रात बातमी छापनू आल्यानींतर वसई-षवरार र्हर 
महानगरपाललकेने सींबींधधत ठेकेदारास नो्ीस ठदली असनू व ठेकेदाराने 
रे्रीवाल्याींकडून वसलु केलेली वस्त ुआणण सेवा कराची रक्कम परत केली 
असल्याचे वसई-षवरार र्हर महानगरपाललकेने कळषवल ेआहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

तारिली (ग्ज.शसांधुदगुा) येथे बांदर बाांधलेल्या जेट्टीिर  
अज्ञाताांनी खडड ेखोदनू अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(६२) * ४८५१३ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) तारकली (श्ज.लस ींधुदगुश) येथे बींदर षविागाच्यावतीने विशिरापवूी लाखो 
रुपये खचश करून बाींधलेल्या जेट्टीवर अज्ञाताींनी खड्लड ेखोदल्याचे व अनतक्रमण 
केल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत बींदर षविागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासकीय मालमत्तचेे नकुसान केल्याप्रकरणी चौकर्ी करून 
सींबींधधताींवर गनु्हे दाखल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी अज्ञाताींषवरुध्द मालवण पोलीस ठाणे येथे ठदनाींक 
१६/०५/२०१९ रोजी र्ौजदारी गनु्हा दाखल केलेला आहे.  
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 ----------------- 
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ददहसर (मुांबई) येथील भूखांड महापाशलिेच्या ताब्यात नसल्याबाबत 
  

(६३) * ४७५१० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दठहसर येथील न.ि.ूक्र. १४०१ हा िखूींड क्रीडाींगणासाठी आरक्षित 
करण्यात आल्यानींतर जमीन मालकाने ४५८५.१३ चौ.मी. िते्राची जमीन 
सींपादन करण्यासाठी महापाललकेला खरेदी सचूना केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जमीन सींपादनासाठी महापाललकेने ठदनाींक १२ डडसेंबर, २००५ 
रोजी खरेदी प्रस्ताव माींडला असनू त्यासाठी श्जल्हाधधकाऱ्याींकड े ठदनाींक     
२० डडसेंबर, २००५ रोजी अजश करून खरेदीसाठी ५० ्क्के मोबदला म्हणजचे 
७ को्ी १० लाख २ हजार १०१ रुपये बबनव्याजी ठदले असनू जमीन 
मोजणीसाठी ४५ हजार िरुन १५ वि े उल्ूनही महानगरपाललका प्रर्ासनाने 
िखूींड तालयात घेण्याबाबत कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोिीषवरोधात कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर जमीन सींपाठदत करण्यासाठी जमीन मालकाने 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस ठदनाींक २२/०६/२००५ रोजी महाराषर प्रादेलर्क व 
नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम १२७ मधील तरतदुीनसुार खरेदी 
सचूना बजावली होती. 
(२), (३) व (४) सदर िसूींपादन प्रस्ताव ठदनाींक २०/१२/२००५ रोजी 
महानगरपाललकेमार्श त श्जल्हाधधकारी (मुींबई उपनगर श्जल्हा) याींच्याकड े
पाठषवण्यात आला होता. त्यानिुींगाने सदर जलमनीची सींयकु्त मोजणी ठदनाींक 
२७/०६/२०११ रोजी करण्यात आली. 
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 तद्नींतर षवर्िे िसूींपादन अधधकारी याींनी जलमनीच्या अींदाश्जत 
मोबदला रकमेच्या ५०% इतकी रक्कम (रुपये ७.१० को्ी) बबनव्याजी ठेव 
स्वरुपात जमा करण्यास ठदनाींक ०३/११/२०११ रोजी कळषवले होत.े तथाषप, 
सींयकु्त मोजणी नकार्ा प्राप्त न झाल्यामळेु सदर रक्कम िरण्यात आली 
नाही. 
 दरम्यानच्या कालावधीत जमीन मालकाने सदर आरिण व्यपगत 
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात याधचका क्रमाींक ८९५/२०१० दाखल केली. 
सदर याधचका ठदनाींक १७/०६/२०१३ रोजीच्या आदेर्ान्वये मा.न्यायालयाने 
खारीज करताींना याधचकाकत्याशने ठदनाींक २२/०६/२००५ रोजी ठदलेली खरेदी 
सचूना रद्दबादल ठरवली व जमीन मालकास पनु्हा खरेदी सचूना बजावण्यास 
मिुा ठदली आहे. परींत ु अद्याषप जमीन मालकाने नव्याने खरेदी सचूना 
बजावली नसल्यामळेु िसूींपादनाबाबत पढुील कायशवाही करण्यात आली 
नसल्याचे महानगरपाललकेमार्श त कळषवण्यात आले आहे 
 षवकास ननयोजन आराखडा २०३४ मध्ये सदर जागेवरील क्रीडाींगणाच े
आरिण कायम ठेवण्यात आले आहे. 
 

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

मुांबईतील मरोळ येथील न्यू टेग्क्निल एररया  
एसआरए प्रिल्प प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

  

(६४) * ४८६७५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती ग्स्मता 
िाघ : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मरोळ पाईपलाईन येथील न्य ू ्ेश्क्नकल एररया एसआरए 
प्रकल्प गत अनेक विाशपासनू षवकासकाच्या नाकतपेणामळेु प्रलींबबत 
असल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर एसआरए प्रकल्पातील झोपडीधारकाींचे गत काही विांच े
िाड ेथकषवण्यात आले असनू उक्त प्रकल्पासाठी बाींधण्यात आलेले रान्जीस्् 
कॅम्प सधु्दा मोडकळीस आल्यामळेु रठहवाचयाींचे जीव धोक्यात आल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



82 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी एसआरए प्राधधकरणाकड ेवारींवार तक्रार करूनही 
कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नसल्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्यानिुींगाने सदर प्रलींबबत 
प्रकल्प पणूश करण्याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सदर योजनेतील पनुवशसन इमारतीच्या आराखड्लयाींना झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधधकरणाने ठदनाींक १६/०८/२००६ रोजी मींजरूी ठदलेली आहे. सदर 
जागेवर एकूण ४ पनुवशलसत इमारती असनू त्यापकैी इमारत क्र. १ च े
बाींधकाम पणूश झालेले असनू इमारत क्र. ४ चे तळमजला+१२ मजले इतके 
आरसीसी बाींधकाम पणूश झालेले आहे. इमारत क्र. १ ला अींर्त: िोगव्ा 
प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. 
(२) षवकासकाकडून झोपडीधारकाींचे िाड े थकीत असल्यास त्याबाबत 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरणाच्या पररपत्रक क्र. १५३, १६६ व १५३अ नसुार 
झोपडीधारकास थकीत िाड ेलमळवनू देण्याची तरतदु आहे. 
 तथाषप, प्रचनाींककत योजनेतील रठहवाचयाींनी थकीत िाड े लमळवनू 
देण्यासाठी झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरणाकड े तक्रार केलेली नाही. तसेच 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरणाने सींक्रमण लर्बीरामध्ये आवचयक त्या 
दरुुस्त्या करुन स्रक्चसश स््ॅबबली्ी प्रमाणपत्र देण्याबाबत षवकासकाला ननदेर् 
देण्यात आले असल्याबाबत प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(३) महाराषर झोपडपट्टी िते्र (स.ुनन. व प.ु) अधधननयम, १९७१ च्या कलम 
१३(२) अन्वये षवकासक बदलण्याबाबत ठदनाींक ३०/११/२०१८ रोजी मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, झोपपु्रा याींनी सनुावणी घेतली असनू षवकासकाषवरुध्द 
कलम १३(२) अन्वये कायशवाही सरुु करण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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लोअर परळ येथील कफननक्स मॉल समोरील गटारामध्ये  
पडून पादचारी जखमी झाल्याबाबत 

  

(६५) * ४६९२६ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२०६३ ला 
ददनाांि १८ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोअर परळ येथील दीपक लसनेमागहृानजीकच्या उघड्लया ग्ारामध्ये पडून 
प्रलसध्द पो्षवकार तज्ञ डॉ.दीपक अमरापरूकर याींचा सन २०१७ मधील 
पावसाळ्यात मतृ्य ू झाल्यानींतर मुींबई महानगरपाललकेने उघड्लया ग्ारावर 
जाळ्या बसषवण्याचा ननणशय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोअर परळ येथील कर्ननक्स मॉल समोरील उघड्लया 
ग्ारामध्ये पडून एक पादचारी जखमी झाल्याची घ्ना ठदनाींक २६ एषप्रल, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास घडल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नचेी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाल,े सदर प्रकरणातील दोिीींवर आजतागायत कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच मुींबईत अर्ा घ्नाींची पनुरावतृ्ती होव ूनये 
याकरीता र्ासनाकडून कोणती खबरदारी घेण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िते्रातील र्हर षविागात 
२१५२ व उपनगरातील ७७३ परू प्रवण स्थळाींवरील पजशन्य जलवाठहन्या 
मनषुय प्रवेलर्काींवर (मॅनहोल) महानगरपाललकेमार्श त सरुक्षित जाळ्या 
बसषवण्यात आल्या आहेत. 
(२) लोअर परळ येथील कर्ननक्स मॉल समोरील उघड्लया ग्ारामध्ये पडून 
एक पादचारी जखमी झाल्याची घ्ना ठदनाींक २५ एषप्रल, २०१९ रोजी घडली 
होती ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(३) सदर घ्नेची बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त चौकर्ी करण्यात आली 
आहे. 
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 सदर दघुश् नाग्रस्त जागा ही खाजगी मालकीची असनू, सदर उघड े
ग्ार हे लक्ष्मी वलुन लमल या खाजगी मालमत्तचे्या पररसरातील आहे. 
तसेच, सदर ठठकाणी खाजगी कीं त्रा्दारामार्श त चेंबर दरुुस्तीचे काम सरुु होत.े 
त्यामळेु सदर उघड्लया मॅनहोलवर झाकण बसषवणे तथा त्याींची दरुुस्ती 
इत्यादी बाबी मालमत्तचेे मालक/व्यवस्थापक याींच्या अखत्यारीत येत.े 
 तथाषप, सदर प्रकरणी ननषकाळजीपणाबाबत सींबींधधत मालकाला 
ठदनाींक २७ एषप्रल, २०१९ रोजी ताकीदपत्र देण्यात आल े असल्याच े
महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई शहर ि उपनगरातील नाल्याांच्या सफाईिरीता महानगरपाशलिा 

िोटयिधीचा खचा िरीत असल्याबाबत  
  

(६६) * ४७१५७ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत यींदा पावसाळयापवूी र्हर व उपनगरातील लहान-मोठ्या 
नाल्याींच्या सर्ाईकरीता को्यवधी रुपये महानगरपाललका खचश करणार 
असल्याच ेठदनाींक ६ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सर्ाईच्या कामाचे मलू्यमापन करण्यासाठी थडश पा्ी 
ऑडड्रची महापाललकेने ननयकु्ती न केल्यामळेु सदर कामात गरैव्यवहार 
होण्याची लिती ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने कामाचे मलू्यमापन करण्याकरीता व खरोखर 
नालेसर्ाई झाली आहे ककीं वा नाही याची र्हाननर्ा करण्याकरीता सिम 
यींत्रणा ननमाशण करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील र्हर, पश्चचम 
उपनगरे आणण पवूश उपनगरातील मोठे व छो्े नाले तसेच लमठी नदीमधील 
गाळ काढण्याच्या कामाकरीता सन २०१९-२० च्या अथशसींकल्पामध्ये 
महानगरपाललकेमार्श त रुपये १६३ को्ी इतक्या रकमेची तरतदु करण्यात 
आली असनू, सदर कामाचा कीं त्रा् खचश रुपये १५४ को्ी असल्याच े
महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(२) व (३) सदर नालेसर्ाईच्या कामाकरीता महानगरपाललकेमार्श त थडश पा्ी 
ऑडड्रची नेमणूक करण्यात आली नाही. 
 तथाषप, सदर कामाच े मलू्यमापन करण्यासाठी व नालेसर्ाई झाली 
आहे ककीं वा नाही याची खातरजमा करण्याकरीता सिम यींत्रणा ननमाशण 
करण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त खालीलप्रमाणे कायशवाही 
करण्यात आली/येत आहे :-  

• नाल्यातील काढण्यात आलेला गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनाींची नोंद 
सींगणकीय प्रणालीमध्ये नोंद करण्यात आली असनू, नोंद करण्यात 
आलेल्या वाहनाींव्यनतररक्त इतर कोणत्याही वाहनाींमधून गाळ वाहून 
नेण्यात येणार नाही याची दिता घेण्यात आली आहे. 

• एका नाला प्रणालीसाठीचे वाहन दसुऱ्या नाला प्रणालीतील गाळ वाहून 
नेण्यासाठी वापरण्यात येत नाही. 

• गाळ वाहून नेणाऱ्या नोंदणीकृत वाहनाींवर व्ही.्ी.एस. यींत्रणा 
कायाशश्न्वत करण्यात आली असनू, सदर यींत्रणा महानगरपाललकेच्या 
सव्हशरर्ी जोडण्यात आली आहे. 

• गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनाींचे वजन महानगरपाललकेच्या 
वजनका्यावर करण्यात येत असनू, त्याकरीता प्रत्येक वजनका्यावर 
महानगरपाललकेच्या कमशचारीवदृाींची तीन पाळयाींमध्ये नेमणुक 
करण्यात आली आहे. 

• सदर वजनका्याींवर गाळाने िरलेल्या तसेच ररकाम्या गाड्लयाींचे वजन 
करण्यात येत असनू, प्रत्येक वजनका्यावर सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा 
कायाशश्न्वत केललेी आहे. 
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• तसेच, गाळाने िरलेल्या गाडीच्या वजनाची नोंद वजनका्याच्या 
पावतीवर तसेच व्ही.्ी.एस. यींत्रणेच्या पावतीवर सधु्दा घेण्यात येत.े 

(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील स्िातांत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या माजी स्िातांत्र्य  

सैननिाांच ेविविध प्रश्न प्रलांब्रबत असल्याबाबत 
  

(६७) * ४७८७२ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
माजी सनैनिाांचे िल्याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्वातींत्रयासाठी लढा देणाऱ्या राज्यातील माजी स्वातींत्रय सनैनकाींच ेषवषवध 
प्रचन तसेच मागण्या प्रलींबबत असल्याचे ठदनाींक २१ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु येथील ककतीचक्र लमळषवणारे सेवाननवतृ्त नायब सिेुदार 
श्री.सींतोि राळे याींना आपल्या जलमनीच्या हक्कासाठी र्ासनाकड े वारींवार 
षवनींती करुनही जमीन लमळाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, माजी स्वातींत्रय सनैनकाींचे प्रलींबबत प्रचन ननकाली काढण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
 तथाषप, माजी सनैनक श्री.सींतोि राळे याींचे जमीन मागणीबाबत 
प्रस्ताव श्जल्हाधधकारी, पणेु याींनी षविागीय आयकु्त, पणेु षविाग याींच्याकड े
ठदनाींक २१/२/२०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 

श्री.सींतोि राळे हे िारतीय लषकरातील सेवाननवतृ्त नायब सिेुदार 
असनू त्याींना ककती चक्र या र्ौयश पदक परुस्काराने गौरषवण्यात आले आहे. 
श्री.राळे याींनी मौजे वडगाींवर्रेी (ता.हवेली, श्ज.पणेु) येथील सव्हे नींबर १, 
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प्लॉ् नींबर १२ मधील ३०० चौ.मी. ननवासी िखूींड लमळषवण्याबाबत केलेल्या 
षवनींतीच्या अनिुींगाने षविागीय आयकु्त, पणेु याींनी ठदनाींक १२/३/२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव र्ासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्ताव 
र्ासनाच्या षवचाराधीन आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

जळगाांि येथे पोलीस गहृननमााण सोसायटी ननमााण िरण्याच्या 
नािाखाली आधथाि फसिणूि होत असल्याबाबत 

  

(६८) * ४८२३५ श्रीमती ग्स्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव येथे एका पोलीस अधधकाऱ्याकडून ५२ पोललसाींची गहृननमाशण 
सोसाय्ी ननमाशण करणाच्या नावाखाली अडीच को्ी रुपयाची आधथशक 
र्सवणूक केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, त्याबाबत र्ासनाची िलूमका काय आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) तत्कालीन पोलीस ननरीिक, मानव सींसाधन 
षविाग व इतर ५४ कमशचाऱ् याींनी खाजगीररत्या एकत्र येवनू तत्कालीन पोलीस 
ननरीिक, मानव सींसाधन षविाग याींचे नावावर ३ एकर व पोलीस हेड 
कॉन््ेबल याींचे नावावर २ एकर अर्ी एकूण ५ एकर जमीन खरेदी केल्याच े
ननदर्शनास आले. तसेच सदर जमीन N.A. (बबनर्तेी) होण्यासाठी 
श्जल्हाधधकारी, जळगाव याींच्याकड े परवानगी अजश माचश, २०१८ मध्ये ठदला 
असल्याचे ठदसनू येत.े सदर जमीन व्यवहारार्ी जळगाव पोलीस षविागाचा 
काही एक सींबींध नाही. सदरचा व्यवहार हा खाजगीररत्या तत्कालीन पोलीस 
ननरीिक व इतर कमशचाऱ् याींनी केलेला आहे. 
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 या प्रकरणी गहृननमाशण सोसाय्ीर्ी सींबींधधत प्लॉ्धारक कमशचाऱ् याींनी 
षवर्िे पोलीस महाननरीिक, नालर्क पररिेत्र, नालर्क याींच्याकड े केलेल्या 
तक्रार अजाशतील बाबीींची पोलीस ननरीिक, मानव सींसाधन षविाग याींच े
मार्श त चौकर्ी सरुु आहे. 
(३) षवलींब झालेला नाही. 

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

िल्याण-डोंब्रबिली महानगरपाशलिा शहरातील  
इमारती मोडिळीस आल्याबाबत 

  

(६९) * ४८५९९ 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 :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका प्रर्ासनाने तयार केलेल्या धोकादायक 
आणण अनतधोकादायक इमारतीींच्या यादीनसुार तलबल ३७८ इमारती 
मोडकळीस आल्याची बाब माहे एषप्रल, २०१९ च्या चौथ्या आठवड्लयात 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीमध्ये २५ विांहून अधधक काळ रठहवार्ी रहात 
असनू प्रर्ासनाने रठहवार्ाींना घरे ननकामी करण्याची नो्ीस ठदली 
असल्यामळेु ऐन पावसाळ्याच्या आगमनापवूी हजारो कु्ुींबे बेघर होणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीच्या पनुषवशकासात रठहवार्ाींचे हक्क अबाधधत 
ठेवण्याकरीता मालक-रठहवासी याींच्यात प्रर्ासनाने करार करणे गरजचेे आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेने र्ासन पररपत्रक ठदनाींक ०५/११/२०१५ नसुार 
महानगरपाललका हद्दीतील सवेिण केले असनू त्यानसुार कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललका िते्रातील एकूण ४७३ इमारती धोकादायक म्हणून घोषित 
केल्या आहेत. सदर इमारतीींचे वगीकरण खालीलप्रमाणे आहे :- 

 

वगीकरण इमारतीचे प्रकार एकूण 
इमारती 

सी-१ अनतधोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ 
ननषकालसत करणे.  

१९१ 

सी-२ए इमारत ररकामी करून सींरचनात्मक दरुूस्ती 
करणे प्रवगाशमध्ये मोडणाऱ्या इमारती.  

११७ 

सी-२बी इमारत ररकामी न करता सींरचनात्मक दरुूस्ती 
करणे प्रवगाशमध्ये मोडणाऱ्या इमारती.  

१५३ 

सी-३ इमारती ककरकोळ दरुूस्ती प्रवगाशमध्ये मोडणाऱ्या 
इमारती.  

१२ 

एकूण ४७३ 
 

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रातील धोकादायक 
इमारतीबाबत खालीलप्रमाणे कायशवाही केली आहे. 

   सी-१ वगीकरणातील १९१ इमारतीपकैी ०२ इमारती ननषकालसत 
करण्यात आलेल्या आहेत. 

   उवशररत ४७१ इमारतीींना महाराषर महानगरपाललका अधधननयम 
१९४९ च्या कलम २६४, २६५ व २६८ अन्वये महानगरपाललकेमार्श त 
नो्ीस देण्यात आल्याच े कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने 
कळषवले आहे. 

जुन्या/मोडकळीस आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळ्यापवुी करावयाच्या 
कायशवाहीबाबत र्ासन पररपत्रक ठदनाींक ५/११/२०१५ नसुार कायशवाही 
करण्याच्या सचूना आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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उरण येथील जे.एन.पी.टी. प्रिल् पामध् ये बाधधत झालेल् या 
 हनुमान िोळीिाडयाच ेपुनिासन िरणेबाबत 

  

(७०) * ४८६३४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६५८ ला ददनाांि २८ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील उरण येथील जे.एन.पी.्ी. प्रकल् पामध् ये बाधधत झालेल् या 
हनमुान कोळीवाड्लयाच े पनुवशसन केले नसल् याची बाब माहे म,े २०१९ च् या 
दसुऱ् या सप् ताहात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ठदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये हनमुान 
कोळीवाडा गावाच्या पनुवशसनासाठी जवाहरलाल नेहरु पो श् रस्् याींनी जमीन 
उपललध करुन द्यावी व पनुवशसनाची कायशवाही करावी तसेच सध्याची जमीन 
जे.एन.पी.्ी. ने तालयात घेऊन योग्य वापर करण्याच ेननदेर् ठदल ेआहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी लोकप्रनतननधी व बाधधत झालेल् या रठहवार्ाींनी 
वारींवार तक्रार करुनही र्ासनाने दखल घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने हनमुान कोळीवाड्लयाचे पनुवशसन करणेबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) हनमुान कोळीवाडा गावाच्या 
पनुवशसनाच्या अनिुींगाने षवधानसिा षवनींती अजश सलमतीने लर्र्ारस 
केल्यानसुार र्ासनाच्या ठदनाींक ०८/११/२०१६ च्या पत्रान्वये हनमुान कोळीवाडा 
गावाच्या पनुवशसनासाठी जवाहरलाल नेहरु पो श् रस्् याींनी जमीन उपललध 
करुन पनुवशसनाची कायशवाही करणेबाबत तसेच सदर जमीन जे.एन.पी.्ी. ने 
तालयात घेऊन योग्य वापर करण्याचे ननदेर् ठदले आहेत. 
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 हनमुान कोळीवाडा गावातील २५६ कु्ुींबाींचे जसखार पोलीस 
स्थानकासमोरील मोकळया जागेत रे्रपनुवशसन करण्याच्या अनिुींगाने 
नकार्ा/आराखडा सादर करण्याषवियी जे.एन.पी.्ी. याींना श्जल्हाधधकारी, 
रायगड याींचेकडून ठदनाींक २७/०४/२०१७ रोजी कळषवण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाणे येथील रुनणालयाांनी अग्ननशमन विभागाची परिानगी  
न घेता रुनणालये सुरु िेल्याबाबत 

  

(७१) * ४६९३३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील ७० रुग्णालयाींनी अश्ग्नर्मन षविागाची परवानगी न घेता 
रुग्णालये सरुु केल्याची बाब माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधधत 
रुग्णालयाींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ठाणे महानगरपाललकेच्या हद्दीत असलेल्या एकूण ३४८ रुग्णालयाींपकैी ५९ 
रुग्णालये ड े केअर से्ं र असल्याने या आस्थापनाींना अश्ग्नर्मन षविागाच े
ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवचयकता नाही. 

२०५ रुग्णालयाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र ठदले असल्याचे आढळून आले 
आहे. 

उवशरीत ८३ रुग्णालयाींपकैी ११ रुग्णालये बींद असनू १५ रुग्णालये 
सील करण्यात आली आहेत, तर ५७ रुग्णालयाींषवरुध्द महानगरपाललका 
स्तरावर कारवाई सरुु आहे. 

----------------- 
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मुांबईतील अांधेरी येथील प्रादेशशि पररिहन विभागाच्या भुखांडािरील 
झोपडपट्टी पुनविािास योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७२) * ४६५४० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अींधेरी, मुींबई येथील प्रादेलर्क पररवहन षविागाच्या िखूींडावरील झोपडपट्टी 
पनुषवशकास योजनेसाठी माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान नव्याने 
मे.लर्व इन्राश्व्हजन कीं पनीची षवकासक म्हणून ननवड करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पनुषवशकास प्रकल्पासाठी यापवूी लाच देण्याच्या 
आरोपाखाली सक्त वसलुी सींचालनालयाने आरोपपत्र दाखल केलेल्या 
व्यक्तीच्या सहयोगी कीं पनीचीच पनु्हा ननवड करण्यात आल्याबाबतची तक्रार 
ननवड प्रकक्रयेतील सहिागी कीं पनी एल.ॲण्ड.्ी.च्या अधधकाऱ्याने व अन्य 
काही लोकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनिुींगाने र्ासनाने सींयकु्त चौकर्ी सलमती 
स्थापन करुन चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानिुींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अर्ा आर्याच्या तक्रारी लाचलचुपत प्रनतबींधक षविागाकड ेप्राप्त 
झाल्या आहेत, तक्रारीींच्या अनिुींगाने सींयकु्त चौकर्ी सलमती स्थापन 
करण्यात आलेली नाही. लाचलचुपत प्रनतबींधक षविागाकड े प्राप्त झालेल्या 
तक्रार अजाशवर कायशवाही सरुु असल्याचा लाचलचुपत प्रनतबींधक षविाग, मुींबई 
याींचा अहवाल आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

----------------- 
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गुांदिली गाि, अांधेरी (पूिा), मुांबई येथील निदगुाा सहिारी सांस्थेच्या 
पुनविािास िामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(७३) * ४६९७६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुींदवली गाव, अींधेरी (पवूश), मुींबई नगर िमूापन क्रमाींक 
४८८/४९८/४९९/४९९-१ त े ९३ नवदगुाश सहकारी सींस्था मयाशठदत या सींस्थेच्या 
पनुषवशकास कामात झालेल्या अननयलमततबेाबत र्ासनाच्या उच्चस्तरीय 
सलमतीने षवकासकास अपात्र ठरवनू बींदी घातल्याच ेननदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थवेर प्रर्ासकाची ननयकु्ती करण्यात आली असनू 
ठदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी सींस्थेच्या ननवडणकुा घेण्याबाबत आदेर् 
देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनिुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची 
सद्य:श्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय, लर्खर तक्रार ननवारण सलमती 
(उच्चस्तरीय सलमती) ने षवकासकाची ननयकु्ती रद्द करण्याबाबत आदेर् 
पाररत केले असनू सींबींधधत सींस्थेस नवीन षवकासकाची ननयकु्ती करण्याची 
मिुा देण्यात आली आहे. 
(२) व (३) सींस्थेच्या तत्कालीन सलमतीचा कायशकाळ सींपषु्ात आलेला 
असतानाींही ननवडणुक प्रकक्रया न झाल्याने झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरणाने 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम ७७ (अ) अन्वये ठदनाींक 
०५/१०/२०१७ रोजीच्या ओदर्ान्वये सींस्थेवर प्रर्ासकाची ननयकु्ती केली आहे. 
सद्य:श्स्थतीत प्रर्ासक सींस्थेच ेकामकाज चालषवत असनू प्रर्ासकाींनी  
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ननवडणुक प्रकक्रया राबषवण्यासाठी ई-३ नमनू्यातील सिासद यादी झोपडपट्टी 
पनुवशसन प्राधधकरणाकड े सादर केलेली आहे. त्यानसुार सहकार किाकडून 
ठदनाींक १८/०६/२०१९ रोजी ननवडणुक/प्राधधकृत अधधका-याींची ननयकु्ती केलेली 
आहे.  
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाणे ग्जल््यातील नौपाडासह िोपरी प्रभागातील 
 इमारती अनतधोिादायि झाल्याबाबत 

  

(७४) * ४८०६४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे श्जल््यातील नौपाडासह कोपरी प्रिागातील ४६ इमारती कधीही 
कोसळण्याच्या श्स्थतीत असल्याचे माहे एषप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेने जाहीर केलेल्या धोकादायक इमारतीींच्या 
अधधकृत यादीमध्ये ४६ इमारती अनतधोकादायक श्स्थतीत असल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार र्ासनस्तरावर कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठाणे महानगरपाललकेने र्ासन पररपत्रक 
ठदनाींक ०५/११/२०१५ नसुार महानगरपाललका हद्दीतील सवेिण केले असनू 
त्यानसुार नौपाडा-कोपरी प्रिाग सलमतीमध्ये एकूण ४७३ इमारती धोकादायक 
म्हणून घोषित केल्या आहेत. सदर इमारतीींचे वगीकरण खालीलप्रमाणे    
आहे :- 
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वगीकरण  इमारतीचे प्रकार एकूण इमारती 
सी-१ अनतधोकादायक व तात्काळ ननषकालसत करणे. ४६ 
सी-२ए ररकामी करुन सींरचनात्मक दरुूस्ती करणे. ०६ 
सी-२बी ररकामी न करता सींरचनात्मक दरुुस्ती करणे. ३४५ 
सी-३ ककरकोळ दरुुस्ती. ७६ 

एकूण धोकादायक इमारती ४७३ 
 
(३) ठाणे महानगरपाललकने नौपाडा-कोपरी प्रिाग सलमतीमधील धोकादायक 
इमारतीबाबत खालीलप्रमाणे कायशवाही केली आहे :- 

• सी-१ ए प्रवगाशतील ४६ इमारतीपकैी ३६ इमारती ररक्त करण्यात 
आलेल्या असनू त्यापकैी ०२ इमारती तोडल्या आहेत. तसेच १० 
इमारतीींची नळ सींयोजने तोडण्यात आली आहेत. वीज सींयोजने 
खींडीत करण्यासाठी महाराषर राज्य वीज षवतरण कीं पनीस 
कळषवण्यात आले आहे. 

• सी-२ ए प्रवगाशमध्ये मोडणाऱ्या इमारतीींची सींख्या ०६ असनू ०२ 
इमारती ररक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच ०४ इमारती / 
सोसाय्ीींना रठहवास खाली करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आल्या 
आहेत. 

• ठाणे महानगरपाललकेच्या मींजूर षवकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये 
नागरी पनुननशमाशण समहु षवकास योजनेची ननयमावली ठदनाींक 
०५/०७/२०१७ च्या अधधसचूनेन्वये समाषवष् करण्यात आली असनू, 
सदर योजनेमध्ये ३० विाशपेिा जास्त जुन्या अधधकृत /अनधधकृत 
इमारतीींचा समावेर् आहे. 

• नागरी पनुननशमाशण समहु षवकास योजने व्यनतररक्त इतर 
इमारतीींकरीता ठाणे र्हराच्या मींजूर षवकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये 
ठदनाींक ०५/०७/२०१८ च्या अधधसचूनेन्वये ३० वि े ककीं वा त्यापेिा 
जास्त आयषुयमान झालेल्या अधधकृत धोकादायक इमारतीींच्या 
पनुबांधणीसींदिाशत तरतदु लाग ूकरण्यात आली आहे. 

(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 
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िसई (ग्ज.पालघर) तालुक्यात मुख्य पाईपलाईनला  
गळती लागल्याने पाणी िाया जात असल्याबाबत 

  

(७५) * ४६९०८ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (श्ज.पालघर) तालकु्यात अनेक ठठकाणी वसई-षवरार र्हराला 
पाणीपरुवठा करणाऱ् या मखु्य पाईपलाईनवर असलेल्या अनेक व्हॉल्वमध्ये 
गळती असल्याने दररोज हजारो ली्र पाणी वाया जात असल्याचे माहे माचश, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने पहाणी केली आहे काय, पहाणीच्या 
अनिुींगाने सदर पाणी गळती तात्काळ बींद करण्याबाबत महानगरपाललका 
पाणीपरुवठा षविागाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) माचश, २०१९ मध्ये सयुाश ्प्पा-१ योजनेच्या 
मखु्य जलवाठहनीस राषरीय महामागश क्र. ८ च्या लगत गळती लागली होती, 
ही वस्तशु्स्थती आहे. 
 परींत,ु उक्त गळती बींद करण्यात आली असल्याचे आणण तद्नींतर 
व्हॉल्व मधून पाणी गळती होत नसल्याचे वसई-षवरार र्हर महानगरपाललकेने 
कळषवले आहे. 
(३) प्रचन उद् िवत नाही. 
 

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

िल्याण पग्श्चमेतील ित्तलखान्यातील साांडपाण्यािर प्रकक्रया न 
िरताच उल्हास नदीत सोडले जात असल्याबाबत 

  

(७६) * ४८१९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण पश्चचमेतील बलैबाजार पररसरात असलेल्या कत्तलखान्यातनू 
प्रनतठदन ७० त े७५ जनावराींची कत्तल केली जात असनू कत्तलीनींतर प्रकक्रया 
न करताच उरणारा कचरा आणण साींडपाणी नाल्यात तसेच उल्हास नदीत 
सोडले जात असल्याने महाराषर राज्य प्रदिूण ननयींत्रण महामींडळाने 
कत्तलखान्यातील साींडपाण्यावर प्रकक्रया करून त ेखाडीत सोडले जात नाही 
तोपयतं सदरहू कत्तलखाने बींद करण्याच े ननदेर् कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेस ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कत्तलखान्याींसाठी परुषवले जाणारे पाणी आणण वीज 
देखील तातडीने बींद करण्याचे आदेर् महाराषर राज्य प्रदिूण ननयींत्रण 
महामींडळाने सींबींधधत षविागास ठदले असनूही अद्याप कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललका प्रर्ासनाने या कत्तलखान्याींवर कोणतीही कारवाई केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर कत्तलखान्याींवर तसेच दोिी   
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण येथील बलैबाजार पररसरात 
असलेला कत्तलखाना बींद करण्याचे तसेच त्यास परुषवले जाणारे पाणी आणण 
वीज तातडीने बींद करण्याच ेआदेर् महाराषर राज्य प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाने 
ठदनाींक १५/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेस 
ठदलेले आहेत. 

सद्य:श्स्थतीत मोठ्या जनावराींचा कत्तलखाना पणूशपणे बींद केल्यास 
मोठ्या जनावराींचे माींसषवके्रत े त्याींच्या चररताथाशच्यादृष्ीने इतर ठठकाणी 
अवधैररत्या जनावराींची कत्तल करण्याची र्क्यता असल्याने तसेच त्यामळेु 
कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रचन उद् िव ू नये, याकरीता कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेने ठदनाींक २३/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये सदर कत्तलखाना बींद 
न करण्याची महाराषर राज्य प्रदिूण ननयींत्रण मींडळास षवनींती केलेली आहे. 
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कत्तलखाना अद्ययावत करणे तसेच त्यामळेु होणारे जैषवक ्ाकाऊ 
पदाथश / साींडपाणी यावर प्रकक्रया करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था प्राधान्याने 
करणार असल्याचेही आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी 
महाराषर राज्य प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाला कळषवले आहे. 

सद्य:श्स्थतीत कत्तलखान्याचे ननमाशण होणारे साींडपाणी व 
िषवषयातील वाढ लिात घेऊन २०,००० लल. प्रनतठदन िमतचेा साींडपाणी 
प्रकक्रया प्रकल्प उिारण्यासाठी ननषवदा प्रकक्रया सरुू असल्याच े      
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् िवत नाही. 
 ----------------- 
  

शशिसेना प्रमुख बाळासाहेब ठािरे याांच्या स्मारिाबाबत 
  

(७७) * ४८१३४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७४८२ ला 
ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लर्वसेना प्रमखु बाळासाहेब ठाकरे याींच्या स्मारकासाठी जागा उपललध 
करण्याचा कायदा षवधीमींडळात मींजूर होवनू ठदघशकाळ लो्ल्यानींतरही जागा 
उपललध करण्यास झालेल्या षवलींबामळेु स्मारकाच्या कामात कोणतीही प्रगती 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मारकाच्या कामासाठी १०० को्ी रुपये एवढा ननधी मींजूर 
करण्याचा ननणशय ठदनाींक २२ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास घेण्यात 
आलेला असनू सदर काम मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणामार्श त 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी षवलींब लागण्याची कारणे काय आहे तसेच 
कोणती जागा केव्हा उपललध करण्यात आलेली आहे, रुपये १०० को्ी 
ननधीपकैी प्रत्यिात ककती ननधी केव्हा उपललध करण्यात आला आहे तसेच 
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स्मारकाच े आराखड े ननश्चचत करुन बाींधकामाची सद्य:श्स्थती काय आहे 
आणण बाींधकाम ककती कालावधीत पणूश करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून ठदनाींक ६/११/२०१८ 
रोजीच्या आगाऊ ताबा पावतीन्वये स्वधगशय लर्वसेना प्रमखु बाळासाहेब ठाकरे 
याींच्या स्मारकासाठी नाममात्र र. १/- प्रनतविश िाड्लयाने ३० विांकरीता लर्वाजी 
पाकश , दादर, मुींबई येथील महापौर बींगल्याची जागा “स्व.बाळासाहेब ठाकरे 
राषरीय स्मारक न्यास” याींस हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. 
 र्ासनाने ठदनाींक २२/१/२०१९ रोजीच्या आदेर्ान्वये सदर प्रकल्पासाठी 
लागणाऱ्या १०० को्ी रकमेचा खचश सरुुवातीस मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास 
प्राधधकरणाने त्याींच्या ननधीतनू करण्याबाबतचे ननदेर् ठदले आहेत. 
 प्रस्ततु काम हाती घेण्याबाबतची मान्यता प्राप्त झाल्यावर मुींबई 
महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणाने ठदनाींक २७ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजीच्या 
१४७ व्या बठैकीत बाब क्र. १० अन्वये रुपये १०० को्ी इतक्या रकमसे 
प्रर्ासकीय मींजूरी ठदली. त्यानसुार ननषवदा काढण्यात आल्या असनू, 
सद्य:श्स्थतीत ननषवदा छाननी प्रगतीपथावर आहे. 
 प्रकल्प पणूश करण्याचा कालावधी १५ मठहने षवठहत केला असनू, 
षवठहत कालावधीत काम पणूश करण्याचे ननयोजन आहे. 
 मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणाने सन २०१९-२०२० या 
आधथशक विाशत रुपये ५० को्ी इतकी तरतदू केली आहे. 
 
 ----------------- 
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ताडदेि, मुांबई येथील एम.पी.शमल झोपडपट्टी पुनिासन  
प्रिल्प अहिाल शासनास सादर िरण्याबाबत 

  

(७८) * ४७६६९ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ३७८०१ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडदेव, मुींबई येथील एम.पी.लमल झोपडपट्टी पनुवशसन प्रकल्प प्रकरणी 
षवकासकाला लािदायी ठरेल असा ननणशय मा.गहृननमाशण मींत्री याींनी घेतल्याच े
प्रकरण ननदर्शनास आल्यानींतर मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लोकायकु्ताींकड े चौकर्ी सोपषवली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, लोकायकु्ताींकड ेयाबाबतची र्वे्ची सनुावणी माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये झाली असनू त्यास जवळपास सात-आठ मठहने उल्ूनही 
याबाबतचा अहवाल र्ासनास सादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवाल र्ासनास सादर होण्याकरीता ककती कालावधी 
लागण्याचे अपके्षित आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. तथाषप, 
मा.लोकआयकु्त याींचेकडून अथवा मा.राज्यपाल महोदयाींकडून गहृननमाशण 
षविागास अहवाल अथवा ननदेर् प्राप्त झालेले नाहीत. 
 

----------------- 
  
मीरारोड (ग्ज.ठाणे) येथे सदननिा खरेदीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७९) * ४८७२८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) ह्केर्, मीरारोड (श्ज.ठाणे) येथे राहणारे श्री.मदनलसींग राजपरुोठहत याींनी 
श्री.प्रनतक सरावगी या षवकासकाच्या मीरा रोड पोलीस स््ेर्न येथील 
कनकीया या ३३,००,०००/- रुपये प्रनत सदननका ककींमतीच्या घरकुल 
प्रकल्पातील ॲकॉडश नावाच्या इमारतीमधील सदननका नीं. ३०३ (६५० स्क्वे. 
रू््) रुपये १,००,०००/- देऊन आगाऊ आरक्षित केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सदननकेकरीता श्री.मदनलसींग याींनी आतापयतं 
्प्प्या्प्प्याने रुपये १८,००,०००/- षवकासकास अदा केले असनू षवकासकाने 
ठदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा्प पत्र (Allotment Letter) देण्याचे 
मान्य केले होत े परींत,ु सदर षवकासकाने सदननकेच े रश्जस्रेर्न करुन न 
ठदल्यामळेु सदननकेसाठी घेतलेले पसेै परत देण्याकरीता षवकासकाने ठदलले्या 
१८,००,०००/- रुपयाींच्या आठ चेकबाबत श्री.मदनलसींग राजपरुोठहत याींनी बँकेत 
खात्री केली असता षवकासकाच्या खात्यावर पसैचे लर्ल्लक नसल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी झालेल्या गरैव्यवहाराबाबत श्री.मदनलसींग 
राजपरुोठहत याींनी कालर्मीरा पोलीस ठाणे येथ े तक्रार दाखल केली असता 
पोलीस अधीिक, ठाणे याींनी ठदनाींक २९ माचश, २०१९ रोजी आदेर् देऊनही 
तसेच षवकासका षवरोधात तक्रार दाखल होऊनही अ्क वा कोणतीही कारवाई 
न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) गरैव्यवहाराबाबत आरोपीषवरुध्द कालर्मीरा पोलीस ठाणे येथे 
ग.ुर.क्र.I २८४/२०१९ िा.दीं.षव.सीं. कलम ४२०, ४०६ सह महाराषर ठेषवदाराच्या 
ठहत सींबींधाचे सींरिण अधधननयम कलम ३, ४ सह मोर्ा कायदा १९६३ च े
कलम ३, ४, १३ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. मा.न्यायालयाने 
आरोपीस अ्कपवूश जामीन मींजूर केला आहे. 
 सदर गनु्हयाचा तपास चाल ुआहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंब्रबिली महानगरपाशलिेने नालेसफाईसाठी ननयुक्ती िेलेल्या 
िां ्ाटदाराने बालमजुराांिडून िामे िरुन घेतल्याबाबत 

  

(८०) * ४७३९० श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने नालेसर्ाईसाठी आचारसींठहतपेवूी 
ननयकु्त केलेल्या कीं त्रा्दाराने काही ठठकाणी नालेसर्ाईसाठी योग्य वयाच े
कामगार न घेता बालमजुराींकडून कामे करुन घेत असल्याचे माहे माचश, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत ठेकेदाराने नालेसर्ाईसाठी बालमजुराींनाकडून कमी 
परै्ात काम करुन घेवनू कायदयाचा िींग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रातील 
नाल्याींची सर्ाई सन २०१९ च्या पावसाळ्यापवुी करण्याच्या कामाच्या ननषवदा 
काढण्यात आलेल्या आहेत. 

सदर कामाच्या ननषवदा अ्ी व र्तीमध्ये सींबींधधत अलिकरणाने 
नालेसर्ाईची कामे करताना बाल मजुराींकडून कामे करण्यात येऊ नये असे 
नमदू करण्यात आलेले आहे. 

दैनींठदन होणारे काम हे कननषठ अलियींता, उपअलियींता, कायशकारी 
अलियींता व जल अलियींता याींच्या ननयींत्रणाखाली करण्यात येत असनू 
अद्याप कोणत्याही अलिकरणाने बाल कामगाराींकडून कामे करून घेतल्याचे 
ननदर्शनास आणले नसल्याचे, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळषवले 
आहे. 

सद्य:श्स्थतीत नाल ेसर्ाईची कामे अींनतम ्प्प्यात आहेत. 
(३) व (४) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंब्रबिली महानगरपाशलिेमधील आयुक्त ि एमओएच याांच्या 
िायािाळात िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची िायमस्िरुपी पदे भरल्याबाबत 

  

(८१) * ४६९६२ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेमध्ये आयकु्त श्री.सोनवणे व एमओएच 
डॉ.मस्के याींच्या कायशकाळात वदै्यकीय अधधकारी याींची तात्परुती पदे ननमाशण 
करुन एमबीबीएस व तज्ञ डॉक््र याींची जाठहरातीव्दारे िरती करुन ८३ पदे 
कायमस्वरुपी करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार करार/कीं त्रा्ी पध्दतीने 
ननमाशण केलेल्या पदाींवरील नेमणूकीच्या अ्ी र्तीबाबत तसेच सदर पदावर 
ननयकु्त कमशचाऱ् याींच्या सेवा ननयलमत न करणेबाबत ठदनाींक ०९ रे्ब्रवुारी, 
२०१८ रोजी सामान्य प्रर्ासन षविागाने र्ासन ननणशय काढलेला असतानाही 
सदर िरती करण्यात आललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली र्हर महानगरपाललका सेवा (सेवा िरती व 
सेवाींचे वगीकरण) ननयम, २०१० मध्ये वदै्यकीय अधधकारी पदासाठी महाराषर 
वदै्यकीय पररिद अींतगशत नोंदणी आवचयक असल्याची तरतदू करण्यात आली 
असनू बी.ए.एम.एस आणण बी.एच.एम.एस अहशताधारक उमेदवार या तरतदुीची 
पतुशता करत नसल्याने सदर उमदेवार वदै्यकीय अधधकारी पदासाठी पात्र ठरु 
र्कत नसतानाही त्याींची कायमस्वरुपी ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार जबाबदार असणाऱ् याींषवरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या 
आस्थापनेवर ठदनाींक ०४/०६/२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींची ८३ पदे ननमाशण करण्यात आलेली आहेत. 
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ठदनाींक १९/११/२०१५ रोजी ररक्त असलेल्या एकूण ९० वदै्यकीय 
अधधकारी स्थायी पदाींसाठी वतशमानपत्रात जाठहरात देवनू ५६ पदे स्थायी 
स्वरूपात िरण्यात आली आहेत, ही वस्तशु्स्थती आहे. 

सन-२०१५ मध्ये करण्यात आलेली िरती ही स्थायी पदाींवर केली 
असल्याने ठदनाींक ०९/०२/२०१८ रोजीचा र्ासन ननणशय लाग ू होण्याचा प्रचन 
उद् िवत नसल्याने, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळषवले आहे. 
(३) व (४) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या वदै्यकीय अधधकारी 
पदासाठीच्या मींजूर सेवाप्रवेर् ननयमात “महाराषर मेडीकल काऊीं लसल अींतगशत 
नोदणी आवचयक” अर्ी अ् नमदू करण्यात आलेली आहे. 

तथाषप, वदै्यकीय अधधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमळेु िरती करण्याची 
आवचयकता षवचारात घेऊन सन २०१२ मध्ये महाराषर मेडीकल काऊीं लसल 
अींतगशत नोंदणी नसलेल्या १२ बी.ए.एम.एस. अहशताधारक उमेदवाराींची कीं त्रा्ी 
पध्दतीने ननयकु्ती करण्यात आली होती. 

मा.उच्च न्यायालयाचे ठदनाींक २१/०४/२०१७ रोजी कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील अस्थायी वदै्यकीय अधधकाऱ्याींना त्याींची 
पात्रता तपासनू स्थायी ननयकु्ती देण्याचे आदेर् ठदले. 

सदर आदेर्ास अनसुरून एकूण पात्र १२ उमेदवाराींच्या आवचयक 
बाबीींची पतुशता करून अस्थायी वदै्यकीय अधधकाऱ्याींना “सामान्य वदै्यकीय 
अधधकारी” या पदावर स्थायी ननयकु्ती देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् िवत नाही. 
 ----------------- 
  
नगर आणण आळांदी रस्त्यािरील बीआरटी मागाािरील बस थाांब्यािर 

अनधधिृतररत्या होडडिंग लािण्यात आल्याबाबत 
  

(८२) * ४७४०९ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील र्ाहीर अमर र्खे चौकात रेल्वेच्या हद्दीत एक होडडगं कोसळून 
४ जणाींचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना घडली असनू नगर आणण आळींदी 
रस्त्यावरील बीआर्ी मागाशवरील बस थाींलयावर एका जाठहरात कीं पनीकडून 
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अनधधकृतररत्या तलबल ३८ होडडगं लावण्यात आल्याचे माहे एषप्रल, २०१९ 
च्या पठहल्या आठवड्लयात ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत होडडगं गत मठहन्यािरापासनू लावण्यात 
आल्या असतानाही महानगरपाललका प्रर्ासनाकडून त्यावर कोणतीच कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार अनधधकृत होडडगंवर कारवाई करण्यास 
दलुशि करणाऱ्या सींबींधधत महानगरपाललका अधधकाऱ्याींवर व अनधधकृतपणे 
होडडगं लावणाऱ्या जाठहरात कीं पनीवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे व त्याची सद्यःश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ठदनाींक ५/१०/२०१८ रोजी पणेु येथील 
र्ाठहर अमरर्खे, जुना बाजार येथील रेल्वे हद्दीमध्ये रेल्वेच्या हद्दीत रेल्वे 
प्रर्ासनाच्या ठेकेदाराकडून ननषकासनाची कारवाई करत असताना र्लक पडून 
झालेल्या अपघातात ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला होता. 

पणेु महानगर पररवहन महामींडळ लल. याींचकेडून मे.पायोननयर 
पश्लललस्ी या सींस्थेस पणेु महानगरपाललका हद्दीतील पणेु महानगर पररवहन 
महामींडळ याींच्या मालकीच्या बी.आर.्ी. बस र्ले््सशवर एकूण ३८ ठठकाणी 
जाठहरात र्लक उिारण्याकरीता ननषवदा प्रकक्रयेव्दारे ठदनाींक १/१/२०१९ पासनू 
५ विाकंरीता हक्क ठदलेले आहेत. 

सदरचे हक्क देण्यापवूी पोललसाींची ना-हरकत तसेच पणेु 
महानगरपाललकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, ही वस्तशु्स्थती आहे. 

या जाठहरात र्लकाींबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनिुींगाने पणेु 
महानगरपाललकेने प्रस्ततु जाठहरात र्लकाींबाबत तपासणी केली असनू 
बी.आर.्ी. बस र्ले््सशवरचे जाठहरात र्लक २४ तासाींच्या आत काढून 
्ाकण्याबाबत सींबींधधत कीं पनीस तसेच पणेु महानगर पररवहन महामींडळ याींना 
ठदनाींक २०/३/२०१९ च्या पत्रान्वये कळषवले आहे. 
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या प्रकरणी िषवषयात नसैधगशक आपत्तीमळेु सदर जाठहरात र्लकास 
धोका ननमाशण झाल्यास व काही दघुश् ना घडल्यास सदर ठठकाणची वाहतकू 
व्यवस्था षवस्कळीत होण्याची र्क्यता व्यक्त करुन सदरचे र्लक उिारण्यास 
वाहतकू र्ाखा, पोलीस षविाग याींनी ठदनाींक ०९/०५/२०१९ रोजी हरकत घेतली 
आहे. 

त्यास अनसुरुन आयकु्त, पणेु महानगरपाललका याींनी ठदनाींक 
१४/०६/२०१९ च्या पत्रान्वये पणेु महानगर पररवहन महामींडळाला प्रस्ततु 
जाठहरात र्लक रद्द करुन ४ ठदवसाींच्या आत काढून घेण्याबाबत पनु्हा 
कळषवले आहे. 

वाहतकू पोलीस षविाग व पणेु महानगरपाललकेच्या ननदेर्ास 
अनसुरुन तसेच वाहतकू र्ाखेर्ी समन्वय ठेऊन सदरचे जाठहरात र्लक 
ननषकासन करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे, असे पणेु महानगर 
पररवहन महामींडळाने कळषवले आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाण्याच्या ढोिाळी येथील प्राईड प्रेशसडने्सी िॉम्प्लेक्सच्या सेफ्टी 
टँिमधील विषारी िायुची बाधा होिून सफाई  

िामगाराांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(८३) * ४८२२८ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाण्याच्या ढोकाळी येथील प्राईड प्रेलसडने्सी कॉम्प्लके्सच्या सेफ््ी 
्ँकमधील षविारी वायचुी बाधा झाल्याने तीन सर्ाई कामगाराींचा गदुमरुन 
मतृ्य ू झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्याच े
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामगाराींच्या मतृ्यपू्रकरणी कापरूबावडी पोलीस ठाण्यात 
आकश्स्मक मतृ्यचूी नोंद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार मतृ व्यक्तीच्या नातवेाईकाींना आधथशक मदत 
देण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
 ढोकाळी पररसरातील प्राईड पे्रलसडने्सी लक्झेररया या गहृसींकुलनाचे 
मलप्रकक्रया कें रामध्ये ठदनाींक १०/०५/२०१९ रोजी सार्सर्ाई करताना       
३ कामगाींराचा गदुमरून मतृ्य ू झाला असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने 
कळषवले आहे. 
(२) सदर कामगाराींच्या मतृ्य ू प्रकरणी सींबींधधत एजन्सी व गहृननमाशण 
सींस्थेच्या पदाधधकाऱ्याींच्याषवरुध्द कापरुबावडी पोलीस स््ेर्न येथे ११९/२०१९ 
िा.दीं.षव.कलम ३०४ (अ), ३४ सह प्रोव्हीबेर्न ऑर् एम्लॉयमें् ॲज मॅन्यअुल 
स्कॅव्हेंजसश ॲण्ड ररहॅबबली्ेर्न ॲक््, २०१३ च े कलम ७, ९ प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) या प्रकरणी मयत कामगाराींच्या वारसाींना िरपाई लमळण्याकरीता 
आयकु्त, कामगार न्यायालय, ठाणे याींनी कमशचारी िरपाई अधधननयम, १९२३ 
च्या कलम १० A अन्वये सोसाय्ी व सींबींधधत एजन्सीला नो्ीस पाठषवली 
असल्याचे कामगार षविागाने कळषवले आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

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

ठाणे ग्जल््यातील दगुााडी (िल्याण) ि माणिोली (शभिांडी)  
खाडीिरील पुलाांची िामे पूणा िरण्याबाबत 

  

(८४) * ४७४८९ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५२८ ला ददनाांि 
२६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याणहून लिवींडीमागे ठाणे, मुींबई, नालर्कचा प्रवास जलद व्हावा 
यासाठी कल्याण दगुाशडी आणण लिवींडीच्या माणकोली खाडीवरील पलू 
उिारणीच्या कामाला एमएमआरडीए अींतगशत ३ विाशपवूी मींजुरी लमळाल्यानींतर 
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सदरहू दोन्ही पलूाच्या उिारणीचा ठेका सषुप्रम कीं पनीला देण्यात आला होता, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन्ही पलूाच्या कामाचा र्िुारींि मा.मखु्यमींत्रयाींचे 
र्िुहस्त े माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान झाला असनू सदर कामे   
२ विाशत पणूश करण्याचा कायाशदेर् असताना सदर पलूाींची कामे प्रलींबबत 
असल्याप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच एमसीएचआय सींघ्नेने 
मा.पालकमींत्री, ठाणे श्जल्हा व एमएमआरडीए याींचेकड ेतक्रारी केल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनिुींगाने सदर पलुाींची कामे पणूश करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे. दगुाशडी ककल्ल्याजवळील (कल्याण) 
उल्हास नदीवरील प्रस्ताषवत पलुाच ेकाम ठदनाींक ११/०३/२०१६ रोजी मे.सषुप्रम 
इन्रा. या कीं पनीकड े देण्यात आल े होत.े तर लिवींडी येथील माणकोली 
खाडीवरील पलूाचे काम ठदनाींक १४/०३/२०१६ रोजी मे.जे.कुमार कीं पनी व 
मे.सषुप्रम कीं पनी या दोन्ही कीं पन्याींना एकबत्रतपणे देण्यात आले. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. दगुाशडी ककल्ल्याजवळील (कल्याण) उल्हास 
नदीवरील प्रस्ताषवत पलुाच्या कामास सन २०१६ च्या गणेर् उत्सव व 
पावसाळा सींपल्यानींतर म्हणजे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये प्रत्यि कामास सरुुवात 
केली. तथाषप, मेरी्ाईम बोडाशच्या ९/५/२०१७ रोजीच्या सधुारीत ना-हरकत 
प्रमाणपत्रानसुार नौकावहन गाळ्याींची (नेव्हीगेर्न स्पॅन) लाींबी वाढवावी 
लागल्यामळेु प्रस्ताषवत पलुाच्या सींरचनेत बदल करावा लागला त्यामळेु कत्राीं् 
दारास मे, २०१९ पयतं वाढीव कालावधी मींजूर करण्यात आला. परींत ु
कीं त्रा्दाराची आधथशक डबघाईची श्स्थती, आयकर षविागाकड े िरावयाच्या 
थकीत कर िरणासींदिाशतील प्राप्त झालेले समन्स इत्यादीचा षवचार करता 
कीं त्रा्दार सदर काम करण्यास सिम नसल्याच ेननदर्शनास आल्याने ठदनाींक 
२५/१०/२०१८ रोजी कीं त्रा्ादाराचे कीं त्रा् सींपषु्ात आणले तद्नींतर ई-ननषवदा 
प्रणाली राबवनू ठदनाींक ८/३/२०१९ रोजी प्राधधकरणाच्या कायाशरींि आदेर्ान्वये 
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मे.ठ्.ॲण्ड.ठ्.लल. या नषवन कीं त्रा्दाराची ननयकु्ती करण्यात आली. कायाशरींि 
लमळाल्याच्या ठदनाींकापासनू पढुील १८ मठहन्याच्या कालावधीत काम पणूश 
करण्याचे ननयोजन आहे. सदर काम प्रगतीपथावर आहे. 
 मानकोली खाडीवरील पलुाचे काम - सदर काम उपललध जागेत 
प्रगतीपथावर असनू सद्य:श्स्थतीत ३०% काम पणूश झाले आहे. मो्ागाव 
बाजूकडील १८ स्तींिाचे काम पणूश झाले असनू, खाडीमधील २ स्तींिापकैी एका 
स्तींिाचे काम सरुु आहे. स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मौ.माणकोली 
ग्रामस्थाींच्यावतीने माणकोली गावातनू जाणाऱ्या रस्त्याच्या आखणीमळेु 
गावठाण व लगतची बाींधकामे बाधधत होणार असल्याने सदर रस्त्याच्या 
आखणीत बदल करण्याबाबत ठदनाींक २३ माचश, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
षवनींती केल्यानसुार मुींबई महानगर प्रदेर् षवकास प्राधधकरणाच्या १४३ व्या 
बठैकीत ठदनाींक १३ जुल,ै २०१७ रोजी रे्रबदलास मान्यता देण्यात आली. 
सध्या मानकोली िागाकडील पलुाच्या कामाकरीता लागणाऱ् या जलमनीची 
िसूींपादन प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रकल्पातील बाींधकामाींच्या अींर्त: बदलाींमळेु षवलींब झाला आहे. 
 

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

दटटिाळा (ग्ज.ठाणे) येथील बालाराम िाफोरेशन आणण हरम्या 
डवे्हलपसा या बाांधिाम व्यािसानयिाांनी ग्राहिाांची  

फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(८५) * ४७८४३ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिा .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठ््वाळा (श्ज.ठाणे) येथील बालाराम कापोरेर्न आणण हरम्या डवे्हलपसश 
या बाींधकाम व्यावसानयकाींनी सन २०११ मध्ये ररल हाई्स या नावाने सरुु 
केलेले ननवासी बाींधकाम प्रकल्प ८ वि ेहोऊनही पणूश न झाल्याने गुींतवणूक 
केलेल्या ग्राहकाींची आधथशक र्सवणकू झाल्याचे माहे एषप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्राहकाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना 
ठदनाींक २६ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन/तक्रार अजश सादर 
केले असनू आधथशक गनु्हे र्ाखा, ठाणे ग्रामीण याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार ग्राहकाींची आधथशक र्सवणकु करणाऱ्या बाींधकाम 
व्यावसानयकाींवर कारवाई करुन आधथशक नकुसान िरपाई देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणातील आरोपीींषवरुध्द ठाणे ग्रामीण श्जल््यातील कल्याण 
तालकुा पोलीस ठाणे (ठ््वाळा) येथे तीन गनु्हे दाखल असनू त े
खालीलप्रमाणे आहेत. 

१)  ग.ुर.क्र. I २२०/२०१८ िा.दीं.षव.सीं. कलम ४२०, ४०६, ३४ सह 
महाराषर ओनरलर्प फ्लॅ् ॲक्् १९६३ चे कलम ३, १३(१) प्रमाणे 
गनु्हा दाखल असनू सदरचा गनु्हयाचा तपास आधथशक गनु्हे र्ाखा, 
ठाणे ग्रामीण याींचेकडून सरुु आहे. 

२)  ग.ुर.क्र. I १११/२०१९ िा.दीं.षव. ४२० सह महाराषर ओनरलर्प फ्लॅ् 
ॲक्् १९६३ चे कलम ३, १३(१) प्रमाणे गनु्हा दाखल असनू, सदरचा 
गनु्हा पोलीस तपासावर आहेत. 

३)  त्याचप्रमाणे, ग.ुर.क्र. I ८८/१६ या गनु्हयामध्ये दोन अ्क 
आरोपीींषवरुध्द मा.न्यायालयात दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आला 
आहे. सदरचा गनु्हा न्यायप्रषवष् आहे.  

(४) प्रचन उद् िवत नाही. 
----------------- 

म्हाडा सांक्रमण शशब्रबरातील घराांच ेभाड े 
खाजगी वििासिाने थिविल्याबाबत 

  

(८६) * ४८६२२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतीींचा पनुषवशकास राबषवणाऱ् या 
खाजगी षवकासकाींनी रठहवार्ाींच्या तात्परुत्या ननवासासाठी िाडतेत्वावर 
घेतलेल्या म्हाडा सींक्रमण लर्बबरातील घराींचे को्यवधी रुपयाींचे िाड े म्हाडा 
प्राधधकरणाला न िरल्याने थकीत असल्याचे माहे एषप्रल, २०१९ च्या नतसऱ् या 
आठवड्लयात ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर थकबाकीची नोंद कॅगच्या अहवालात घेण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडा सींक्रमण लर्बबरातील घराींचा ताबा घेवनू िाड े थकीत 
ठेवणाऱ् या षवकासकावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील : (१) होय. 
(२) सदर थकबाकीची नोंद लोकलेखा सलमतीच्या अहवालामध्ये घेण्यात 
आलेली आहे. 
(३) सींक्रमण लर्बीरातील गाळ्याींपो्ी थकीत रकमेचा िरणा करण्याबाबत 
कुठलाही प्रनतसाद न देणाऱ्या थकबाकीदार षवकासक याींना काम थाींबवा 
नो्ीस देण्यात आल्या असनू, सींबींधधत षवकासकाींषवरुध्द ठदवाणी दावा दाखल 
करण्याची कायशवाही करण्यात येत असल्याचे म्हाडा प्राधधकरणाने कळषवले 
आहे. 
(४) प्रचन उद् िवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   ग्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुरणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर षवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुरण: र्ासकीय मध्यवती मुरणालय, मुींबई. 


