
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २५ जून, २०१९ / आषाढ ४, १९४१ ( शिे ) 
 

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

िल्याण मा्ं ी 
(४) िामगार मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४५ 
------------------------------------- 

  
ठाणे महानगरपालििा क्षे्ातीि धोिादायि इमारतीांबाबत 

  

(१) *  १३५९३९   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटीि 
(इस्िामपरू), श्री.ददिीप िळसे-पाटीि (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येििा), 
श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फिटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोि)े, श्री.सरेुश िाड (िजात), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील समुारे ४७०४ धोकादायक इमारतीींमध्ये 
समुारे ४५ हजार कु्ुींबे वास्तव्यास असनू यातील अनेक इमारती 
अततधोकादायक असल्याची बाब माहे मे, २०१९ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींब्रा, धूम कीं पाऊीं ड पररसरात ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१८ रोजी 
असीफा इमारत खचली होती, ठाणे येथ ेददनाींक २३ एप्रिल, २०१९ रोजी दगडी 
शाळेजवळील गपु्त े इमारतीच्या पदहल्या मजल्याचा सज्जा कोसळला होता, 
ददनाींक २४ एप्रिल, २०१९ रोजी कोपरीतील लाल महल इमारतीचा काही भाग 
तसेच ददनाींक २९ एप्रिल, २०१९ रोजी कोपरी गाींधीनगरमधील के.एल. 
कॉलनीतील खन्ना हाऊस येथील घराचे छत कोसळे होत ेयाबरोबरच कळवा, 
मुींब्रा, वागळे इस््े् ककसननगर पररसरातही अशा िकारच्या अनेक घ्ना 
घडलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार, कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेने शासन पररपत्रक ददनाींक 
०५.११.२०१५ नसुार सन २०१९-२०२० करीता एकूण ४५०७ इमारती धोकादायक 
म्हणून घोप्रित केल्या आहेत. सदर इमारतीींचे वगीकरण खालीलिमाणे आहे:- 
िगीिरण इमारतीचे प्रिार एिूण इमारती 
सी-१ अततधोकादायक व तात्काळ तनषकासीत करणे. १०३ 

सी-२ ए ररकामी करुन सींरचनात्मक दरुूस्ती करणे. ९८ 
सी-२ बी ररकामी न करता सींरचनात्मक दरुुस्ती करणे. २२९७ 
सी-३ ककरकोळ दरुुस्ती. २००९ 

 एकूण धोकादायक इमारती ४५०७ 
(२) मुींब्रा िभाग सलमतीमधील असीफा इमारत तसेच नौपाडा-कोपरी िभाग 
सलमतीमधील गपु्त े इमारत याींचा काही भाग कोसळल्याने सदर इमारती 
खाली करून रदहवाशाींना अन्य दठकाणी स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. 
     नौपाडा-कोपरी िभाग सलमतीक्षेत्रातील लाल महल इमारतीस स्रक्चरल 
ऑडी्नसुार रादहवास परवानगीसह दरुुस्तीस परवानगी देण्यात आली आहे.  
     गाींधीनगर येथील तळ+१ इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने सदर 
इमारतीींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्याच्या सचूना ठाणे महानगरपाललकेने ददल्या 
आहेत. 
(३) धोकादायक इमारतीींबाबत खालीलिमाणे कायशवाही केली आहे :-    
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• ठाणे महानगरपाललकेने सी-१ िवगाशतील एकूण १०३ इमारतीींपकैी ८२ 
इमारती ररक्त करण्यात आल्या आहेत व या ८२ इमारतीपकैी ८ इमारती 
तोडण्यात आल्या आहेत. उवशरीत २१ इमारतीींची नळ सींयोजने तोडण्यात 
आली असनू, वीज सींयोजने तोडणे सींदभाशत महाराषर राज्य वीज प्रवतरण 
कीं पनी याींना कळप्रवण्यात आले आहे. 
• सी-२ ए िवगाशतील ९८ इमारतीपकैी २३ इमारती ररक्त करण्यात आलेल्या 
आहेत व या २३ इमारतीींपकैी ०९ इमारती दरुूस्त झाल्या आहेत. उवशरीत ७५ 
इमारती / सोसाय्ीींना रदहवास खाली करण्याच्या नो्ीसा ठाणे 
महानगरपाललकेने ददल्या आहेत. 
• ठाणे महानगरपाललकेच्या मींजूर प्रवकास तनयींत्रण तनयमावलीमध्ये नागरी 
पनुतनशमाशण समहु प्रवकास योजनेची तनयमावली ददनाींक ०५.०७.२०१७ च्या 
अधधसचूनेन्वये समाप्रवष् करण्यात आली असनू, सदर योजनेमध्ये ३० 
विाशपेक्षा जास्त जुन्या अधधकृत /अनधधकृत इमारतीींचा समावेश आहे. 
• नागरी पनुतनशमाशण समहु प्रवकास योजने व्यततररक्त इतर इमारतीींकरीता 
ठाणे शहराच्या मींजूर प्रवकास तनयींत्रण तनयमावलीमध्ये ददनाींक ०५.०७.२०१८ 
च्या अधधसचूनेन्वये ३० वि े ककीं वा त्यापेक्षा जास्त आयषुयमान झालेल्या 
अधधकृत धोकादायक इमारतीींच्या पनुबाांधणीसींदभाशत तरतदु लाग ू करण्यात 
आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.  

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

मुांबई उपनगर जजल््यामधीि सांरक्षण लभांतीच्या िामाबाबत 
 (२) *  १४१०५२   श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पिूा), श्रीमती ननमािा गावित 
(इगतपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेिी), 
श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अलमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेि), अॅड.पराग अळिणी 
(वििेपािे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर)  :  सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराषर गहृतनमाशण व क्षते्रप्रवकास िाधधकरणातींगशत, मुींबई झोपडपट्टी 
सधुार मींडळाने मुींबई शहर, मुींबई पवूश व पश्श्चम प्रवभागातील डोंगर उतारावर 
झोपडपट्टया व चाळीवर पावसाळ्यात दरड कोसळून होणाऱ्या अपघातास 
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िततबींध घालण्याकररता सींरक्षण लभींती बाींधण्यासाठी माहे नोव्हेंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनप्रवदा काढली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्हाधधकारी याींच्या मींजूरीनसुार लोकितततनधीींच्या प्रवकास 
तनधीतनू शासन पररपत्रकानसुार ततन्ही प्रवभागाकररता ३३.३३.३४ या 
िमाणानसुार श्जल्हा उपतनबींधक याींच्या अखत्याररत येणाऱ्या मजूर सहकारी 
सींस्थाकरीता काम देणे बींधनकारक असताना म्हाडातील वररषठ अधधकाऱ्याींनी 
सवश तनयम डावलनू एकाच कीं त्रा्दाराला ही कामे देऊन, ७५० मजूर सहकारी 
सींस्था व बेरोजगार अलभयींत्याींचा रोजगार दहरावनू घेतल्याची बाब माहे मे, 
२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उपनगर श्जल््याकररता एकाच कीं त्रा्दाराींची तनयकु्ती 
केल्यामळेु कामे वेळेत होणार नाहीत याबाबत लोकितततनधीींनी ददनाींक १४ 
जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मुींबई उपनगर श्जल्हा तनयोजन 
सलमतीच्या बठैकीत तनदशशनास आणून ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अदयापपयांत सदर कीं त्रा्दाराची तनयकु्ती करण्यात आली 
नसनू मागील विशभर सींरक्षण लभींतीचे काम सरुु न झाल्यामळेु उपनगर 
श्जल््यातील नागररकाींच्या जीप्रवतास धोका तनमाशण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर सींरक्षण लभींतीचे काम त्वररत सरुु होण्याबाबत तसेच 
मजूर सहकारी सींस्था व बेरोजगार अलभयींत्याींना काम नाकारणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि : (१) मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळाने 
दद.३१.०१.२०१९ रोजी सींरक्षक लभींती बाींधण्यासाठी ई-तनप्रवदा काढलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळ हे कायाशन्वयीन यींत्रणा म्हणून 
काम करत.े शासन तनणशयानसुार मींडळामाफश त करण्यात येणाऱ्या कामाींची 
प्रवभागणी साधारणपणे ३३:३३:३४ यानसुार करण्यात येत.े सन २०१८-१९ मध्ये 
झालेल्या एकुण कामाींपकैी श्जल्हा उपतनबींधक याींच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 
मजूर सींस्थाींना शासन तनणशयात नमदू केलेल्या िमाणानसुार कामे वा्प 
करण्यात आले आहे, असे मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळाने कळप्रवले आहे. 
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     सींरक्षक लभींती बाींधण्याच्या कामासाठी िशासकीय मान्यता श्जल्हा 
तनयोजन अधधकारी याींचेकडून िाप्त झाल्यानींतर ताींत्रत्रक मान्यता, िारुप ई-
तनप्रवदा मींजूरी, तनप्रवदा िकिया ित्येक कामासाठी कीं त्रा्दार नेमण्यासाठी 
बराच कालावधी लागतो. पररणामी अतततातडीच्या स्वरुपात बाींधावयाच्या 
सींरक्षक लभींती बाींधण्यासाठी बराच प्रवलींब होतो. सींरक्षक लभींती अतततातडीने 
बाींधण्याकररता ई-तनप्रवदेदवारे एकच कीं त्रा्दार नेमण्याकररता ई-तनप्रवदेची 
जादहरात देण्यात आलेली होती, असे मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळाने कळप्रवले 
आहे. सदर तनप्रवदा स्वीकृती कररता म्हाडा िाधधकरणाची मान्यता घेण्यात 
आलेली आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मागील विी सदर तनप्रवदेत समाप्रवष् नसलेली सींरक्षक लभींतीची कामे सरुु 
करण्यात आलेले आहेत, असे मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळाने कळप्रवले आहे. 
     मुींबई पवूश श्जल्हा उपनगरे मजूर सहकारी सींस्था सींघ मयाशददत याींनी  
सदर ई-तनप्रवदा िकरणी  मा. उच्च न्यायालयात याधचका ि.४३९ दाखल 
केलेली आहे. मा.न्यायालयाने दद.१४.२.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये काम सरुु 
करण्याबाबत कायाशदेश देण्याकररता स्थधगती आदेश ददलेले होत.े िकरण 
न्यायिप्रवषठ असल्याने कीं त्रा्दारास स्वीकृती पत्र तसेच कायाशरींभ आदेश 
देण्यात आलेले नव्हत.े तदनींतर, मा. उच्च न्यायालयाने दद.०७.०६.२०१९ रोजी 
झालेल्या सनुावणीत उपरोक्त िकरणातील स्थधगती आदेश रद्दबातल केलेले 
आहेत. त्यास अनसुरुन न्यनूतम कीं त्रा्दारास स्वीकृती पत्र व कायाशरींभ आदेश 
देण्याची िकिया झोपडपट्टी सधुार मींडळाच्या स्तरावर सरुु आहे. 
(५) व ६) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मोखाडा-त्र्यांबिेश्िर मागाािरीि (जज.पािघर) तोरांगणा  
घाटात खासगी बसिा झािेिा अपघात 

  

(३) *  १३७६६४   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागिाण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) पालघर श्जल््यातील मोखाडा-त्र्यींबकेश्वर मागाशवरील तोरींगणा घा्ात 
ददनाींक २४ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास खासगी बस दरीत कोसळून ६ 
िवासी ठार झाले असनू ७५ िवासी जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार या अपघातािकरणी दोिी असणाऱ् याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच मतृ्यमूखूी पडलेल्या िवाशाींच्या कु्ूींत्रबयाींना व जखमी िवाशाींना 
मदत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     पालघर श्जल््यातील मोखाडा-त्र्यींबकेश्वर मागाशवरील तोरींगणा घा्ात 
दद.२४ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास खाजगी बस दरीत कोसळून 
झालेल्या अपघातात ४ िवासी ठार व २९ िवासी जखमी झालेले आहेत. 
(२) सदर अपघात िकरणी मोखाडा पोलीस ठाण्यामध्ये गनु्हा रश्ज.न. 
२१/२०१९ भा.दीं.प्रव.सीं. कलम ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८, सह मो.वा.का. 
कलम १८४ अींतगशत गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यात 
आरोपी मयरु मनोज लसींगवाला, यास दद.२५/०३/२०१९ रोजी अ्क करण्यात 
आले असनू पोललस प्रवभागामाफश त पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) सदर दघुश् नाग्रस्त गाडी गजुरात राज्यातील आहे, सदर दघुश् ना नसैधगशक 
आपत्तीमध्ये येत नसल्याने महसलू व वन प्रवभागाकडील दद.१३/०५/२०१९ 
रोजीच्या शासन तनणशयानसुार अपघातातील मयत व्यक्तीींच्या वारसाींना मदत 
देण्यात आलेली नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.   

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

सन १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या िाळात तुरां गिास भोगिेल्याांचा 
प्रनतज्ञाप् हाच पूरािा ग्रा्य धरण्याबाबत 

(४) *  १३४९२३   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीि 
(इस्िामपरू), श्री.ददिीप िळसे-पाटीि (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येििा), 
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श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.राहुि मोटे (पराांडा), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोि)े, श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.सरेुश िाड (िजात), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोिी), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटीि 
(िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटीि (िाई), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), 
श्री.ददिीप सोपि (बाशी), श्रीमती समुन पाटीि (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (वििेपािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेि), िॅप्टन 
आर.तलमि सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९७५ त े १९७७ या दरम्यान आणीबाणीच्या काळात तरुुीं गवास 
भोगलेल्याींकड े परूाव्याींची मागणी न करता १०० रुपयाींच्या स््ँम्पपेपरवर 
सींबींधीताींनी िततज्ञापत्र ददले तरी तोच परूावा ग्रा्य धरावा असा आदेश 
शासनाने ददनाींक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास काढला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केवळ िततज्ञापत्र हाच परूावा धरला तर राज्यात अनेक 
व्यक्ती त्याचा गरैफायदा घेतील व त्यातनू मोठ्या िमाणात आधथशक 
गरैव्यवहार होण्याची शक्यता असल्यामळेु हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीवर शासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे व 
तदनसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ननघोज (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथे आांतरजातीय वििाह  
िेल्याने पेरोि ओतून वििादहतेिा जाळल्याबाबत 

(५) *  १४११८५   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी), श्री.ज्ञानराज चौगिेु 
(उमरगा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तनघोज (ता.पारनेर, श्ज.अहमदनगर) येथे आींतरजातीय प्रववाह केल्याने 
श्रीमती रुश्क्मणी व श्री.मींगेश रणलसींग याींना मलुीच ेवडडल, श्री.रामा रामफल 
भरततया, मामा, श्री.घनश्याम सरोजा व काका, श्री.सरुेंद्रकुमार भरततया याींनी 
ददनाींक १ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास घरात कोंडून रॉकेल ओतनू पे्वनू 
ददल्याच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलुगी रुश्क्मीणी दहचा मतृ्य ूझाला व मलुगा मींगेश रणलसींग 
हा गींभीर जखमी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस तनरीक्षक श्री.बाजीराव पदेवार याींच्या मागशदशशनाखाली 
पढुील तपास सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरुु असलेला तपास पणूश झाला आहे काय, तपासात काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने पढेु कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 सदर गनु््याचा िाथलमक तपास श्री.प्रवजयकुमार बोत्र,े पोलीस उप 
तनरीक्षक, पारनेर पोलीस स््ेशन, श्ज.अहमदनगर याींनी केलेला आहे. पढुील 
तपास श्री. मनीि  कलवातनया, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक, नगर ग्रालमण 
प्रवभाग, अहमदनगर हे. दद.०७.०५.२०१९ रोजी पासनू करीत आहेत. 
(४) गनु््याचे तपासात अ्क करण्यात आलेल्या आरोपी श्री.सरुेंद्रकुमार 
बाबलुाल भरततया व श्री.घनश्याम मोहन सरोज याींचा गनु््याशी सींबींध 
नसल्याचे ददसनू आल्याने त्याींना सी.आर.पी.सी. कलम १६९ अन्वये 
गनु््यातनू मकु्त करणेबाबत मा.िथम वगश न्यायदींडाधधकारी, पारनेर याींना 
दद.१०.०५.२०१९ रोजी अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. 
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     सदर गनु््याचे तपासात गनु््यातील कफयाशदी मींगेश चींद्रकाींत रणलसींग 
हाच असल्याचे तनषपन्न झालेले आहे. सदर आरोपी हा ससनू हॉश्स्प्ल, पणेु 
येथे ॲडलम् असनू तो डडस्चाजश होताच त्यास अ्क करण्यात येत आहे. 
     सदयश्स्थतीत गनु्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

तारापुर औद्योधगि क्षे्ातीि (जज.पािघर) एस््िायर िेलमिि आणण 
आरती ड्रग्ज या िां पनयाांमध्ये झािेिी िायु गळती 

(६) *  १३९८९०  श्री.अलमत घोडा (पािघर), डॉ.बािाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेि), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतिु भातखळिर (िाांददििी पिूा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर श्जल््यातील तारापरु औदयोधगक क्षेत्रातील एस्क्वायर केलमकल 
कीं पनीमध्ये रासायतनक िकिया करताींना झालेल्या वायगुळतीमध्ये तीन 
कामगाराींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली असताींनाच तारापरूच्या आरती ड्रग्ज 
या कीं पनीत ददनाींक १४ मे, २०१९ रोजी वा त्या समुारास वायगुळती झाल्याचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरती ड्रग्ज कपींनीत झालेल्या वायगुळतीची बाधा चार 
मदहला कमशचा-याींना झाली असनू त्याींना बोईसर येथील प्रवकास रुग्णालयात 
दाखल करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू वायगुळती घ्नेमध्ये ३० कामगाराींना गींभीर इजा 
झाली असताींना यासींदभाशतील अहवालात फक्त सात जणाींना बाधा झाल्याचे 
नमदु करुन शासनाची ददशाभलू करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, सरुक्षेच े तनयम डावलनू उत्पादन घेणा-या तारापरू येथील 
औदयोधगक कीं पन्याींची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनसुार उक्त कीं पन्याींप्रवरुध्द कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे. 
      ददनाींक १४/०५/२०१९ रोजी दपुारी १.३० वाजण्याच्या समुारास मे.आरती 
ड्रग्ज लललम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-११९/१२०, या कारखान्यात बाहेरुन आणलेल्या 
अमोतनया लसलेंडरला तछद्र पडल्याने त्यातनू अमोतनया वायचुी गळती होऊन 
त्याची बाधा चार मदहला कामगाराींना झाली.   
(२) होय, हे खरे आहे, 
     मे.आरती ड्रग्ज लललम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-११९/१२० या कारखान्यात ददनाींक 
१४/०५/२०१९ रोजी दपुारी १.३० वाजण्याच्या समुारास झालेल्या वायगुळतीची 
बाधा तथेे काम करणा-या ४ मदहला कामगाराींना झाली. त्याींना उपचाराथश 
बोईसर येथील प्रवकास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होत.े त्याींना 
उपचारानींतर त्याच ददवशी सायींकाळी ६.०० वाजता घरी सोडण्यात आले. 
(३) मे.स्क्वेअर केलमकल्स, प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात ददनाींक 
१२/०५/२०१९ रोजी दपुारी ३.२० वाजण्याच्या समुारास झालेल्या वायगुळतीत 
तीन कामगाराींचा मतृ्य ुझाला आणण दोन कामगाराींना वायचुी बाधा झाल्यावर 
त्याींना रुग्णालयात दाखल करुन उपचारानींतर ददनाींक १३/०५/२०१९ रोजी घरी 
सोडण्यात आले. 
     तसेच मे.आरती ड्रग्ज लललम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-११९/१२० या कारखान्यात 
ददनाींक १४/०५/२०१९ रोजी दपुारी १.३०  वाजण्याच्या समुारास झालेल्या 
वायगुळतीची बाधा ४ मदहला कामगाराींना झाल्यावर त्याींना रुग्णालयात 
दाखल करुन उपचारानींतर त्याच ददवशी सायींकाळी ६.०० वाजता घरी 
सोडण्यात आले. 
(४) मागील एक विाशत-पालघर श्जल्हयात तारापरू औदयोधगक वसाहतीतील 
२८८ कारखान्याींचे तनररक्षण तसेच भे्ी देऊन चौकशी करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये २७ कारखान्याींत आढळून आलेल्या त्रु् ीींकरीता ३० फौजदारी ख्ल े
न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. 
     मे. स्क्वेअर केलमकल्स प्लॉ् नीं.एन-६० या कारखान्यात झालले्या 
वायगुळतीची सखोल चौकशी ददनाींक १२/०५/२०१९ व ददनाींक १३/०५/२०१९ 
रोजी करण्यात आली असनू चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने 
अधधतनयम, १९४८ च्या कलम ७-A(२) (a) व कारखाने तनयम,१९६३ च्या 
तनयम ४(२), ४(४), ४(१) (d) व ७३-एन (२) च्या भींगाकरीता कारखान्याचे 
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भोगव्ादारा प्रवरुध्द मा.मखु्य न्यायदींडाधधकारी, ठाणे याींच े न्यायालयात 
ख्ला िमाींक ८३९९/२०१९ व ८४००/२०१९ हे ०२ फौजदारी ख्ले दाखल 
करण्यात आले. तसेच कारखाना बींद चे आदेश पाररत करण्यात आले आहेत. 
     मे.आरती ड्रग्ज लललम्ेड, प्लॉ् नीं.ई-११९/१२० या कारखान्यात 
झालेल्या वायगुळतीची सखोल चौकशी ददनाींक १४/०५/२०१९ रोजी करण्यात 
आली असनू चौकशीत आढळून आलेल्या कारखाने तनयम,१९६३ च्या तनयम 
४(२), ४(४) व ११५(१), ११५(२) च्या भींगाकरीता कारखान्याचे भोगव्ादार व 
व्यवस्थापकाींप्रवरुध्द कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असनू कायदेशीर 
कारवाई िस्ताप्रवत करण्यात येत आहे. 
     तसेच मागील एक विाशत ८२ कारखान्याींप्रवरुध्द ९० फौजदारी ख्ल े
दाखल करण्यात आल े आहेत. तसेच पालघर श्जल्हयातील २०९ 
कारखान्याींप्रवरुध्द २४२ फौजदारी ख्ले सध्या न्यायालयात चाल ूआहेत. 
(५) िश्नच उद् ावत नाही.  

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

निी मुांबईतीि िाशी येथीि से्टर-१० एम मधीि लमनी सीशोअर 
आणण सागर विहारिा जोडणारा पादचारी पुि िोसळल्याबाबत 

  

(७) *  १३८५९७   श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र 
पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील वाशी येथील सेक््र-१० एम मधील लमनी सीशोअर आणण 
सागर प्रवहारला जोडणारा पादचारी पलु कोसळल्या िकरणी नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या आयकु्ताींनी २ कतनषठ अलभयींत्याींना तनलींत्रबत केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलुाची दरुुस्ती करण्यासाठी माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ठेकेदाराला वकश  ऑडशर लमळल्यानींतरही ठेकेदाराने हा पलु 
रहदारीसाठी बींद केला नसल्याने पलु कोसळून झालेल्या अपघातास नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या तनलींत्रबत दोन कतनषठ अलभयींत्याींसह ठेकेदारावरही गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर पलुाच्या दरुुस्तीबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रातील वाशी येथील 
सेक््र-८ मधील लमनी सीशोअर आणण सागर प्रवहारला जोडणाऱ्या पादचारी 
पलुाचा काही भाग दद.११.०४.२०१९ रोजी पडला व त्यामळेु दोन व्यक्तीींना 
दखुापत झाली. 
• सदर िकरणी महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील उप अलभयींता व कतनषठ 
अलभयींता याींना दद.१८.०४.२०१९ रोजी तनलींत्रबत करण्यात आले होत.े 
• दद.०१.०६.२०१९ च्या आदेशान्वये त्याींचे तनलींबन प्रवभागीय चौकशी 
तनणशयाच्या अधीन सींपषु्ात आणले आहे. 
• सदर अधधकाऱ्याींच्या प्रवभागीय चौकशीबाबतची कायशवाही सरुू असल्याचे 
नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२) सदर पलुाचे दरुूस्ती करणेकरीता दद.०८.०३.२०१९ अन्वये कामाचे 
कायाशदेश ठेकेदारास देण्यात आलेले आहेत. 
• सदर घ्नेबाबत वाशी पोलीस स््ेशनमध्ये ग.ु र. नीं. १२४/२०१९ नसुार 
 गनु्हा नोंदप्रवण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर पलुाचे बाींधकाम तपासनू देण्यासाठी सींचालक, आयआय्ी, मुींबई 
याींना महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे.  
• सदर पलु सध्या वापरासाठी बींद करण्यात आला असनू तो तनषकालसत 
करण्यात येणार असल्याच,े नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

बारामती तािु्यातीि (जज.पुणे) सक्षम ग्रुपने ५ हजार  
मदहिाांची िेिेिी फसिणूि 

  

(८) *  १४१४५९   श्री.बाबरुाि पाचणे (लशरर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बारामती (श्ज.पणेु) तालकु्यातील सक्षम ग्रपुच्या श्रीमती मींदाराणी लशवाजी 
ढमढेरे व श्री.लशवाजी तकुाराम ढमढेरे याींनी बारामती तालकु्यातील जवळपास 
५ हजार मदहलाींना फसप्रवल्या िकरणी माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोणींद (श्ज.सातारा) येथील एका गुींतवणुकदाराने ददनाींक २४ 
माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास फसप्रवले गेल्याने प्रवि िाशन करुन 
आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बारामती तालकुा पोलीसाींनी ढमढेरे दाींपत्याप्रवरोधात आधथशक 
फसवणुक व महाराषर ठेवीदाराींच्या दहत सींबींधाचे सींरक्षण अधधतनयमाअींतगशत 
(एमपीआयडी) गनु्हा दाखल करुन कोणतीही कारवाई झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार शासनाने दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
     श्री. अप्रवनाश ज्ञानोबा जानकर व त्याींची पत्नी हे  लशवजीत मदु्रा को-
ऑप. सोसाय्ी व सक्षम ग्रपु याींचेकरीता एजी्ं  म्हणनू काम करीत होत.े या 
दोन्ही सींस्था बडुाल्याने लोकाींनी त्याींच्याकड े रक्कम परत करण्याचा तगादा 
लावल्याने, रदहमतपरू येथील वडीलोपाश्जशत जमीनीचा वाद सरुु असल्याने 
तसेच मलुाींच्या लशक्षणाच्या खचाशच्या तणावामळेु अप्रवनाश ज्ञानोबा जानकर 
याींनी प्रविारी औिध प्रपऊन आत्महत्या केली आहे. सदर िकरणी लोणींद 
पोलीस ठाणे श्ज. सातारा येथे आकस्मात मयत नींबर २१/२०१९ दाखल आहे. 
सदर अपमतृ्यचुा तपास पणुश झाला आहे. 
(३)  व (४) बारामती शहर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं.२९६/२०१९ भादींप्रव कलम 
४२०, ४०६, ४६७, ४६८, ३४ सह एमपीआयडी ॲक्् १९९९ च ेकलम ३ अन्वये 
दाखल गनु््यात ६ आरोपी तनषपन्न झाले असनू त्यापकैी ५ आरोपीताींना 
अ्क करण्यात आललेी आहे. सध्या सदर अ्क आरोपी न्यायालयीन 
कोठडीत आहेत. गनु्हा तपासावर आहे. 
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     तसेच उक्त गनु््यातील आरोपीवर िाप्त तिारी नसुार बारामती पो. 
स््े. येथ े ग.ुर.नीं.१३८/२०१९ भादींप्रव कलम ४२०, ४०६, ४६७, ४६८, ३४ सह 
एमपीआयडी ॲक्् १९९९ चे कलम ३ अन्वये , फल्ण शहर पो. स््े. येथ े
१४२/२०१९ भादींप्रव कलम ४२०, ३४ िमाणे, खींडाळा पो. ठाणे येथ े
ग.ुर.नीं.१८२/२०१८ भादींप्रव ४२०, ४०६, ४०९ िमाणे व लोणींद पो. ठाणे येथ े
ग.ुर.नीं.७९/२०१९ भादींप्रव कलम ४२०, ३४ िमाणे गनु्हे दाखल आहेत. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
बहृनमुांबई महानगरपालििेच्या जी/दक्षक्षण िायााियाांतगात येत असिेल्या 

िायाक्षे्ात जजओ िां पनीमाफा त सुर असिेल्या  
बेिायदेशीर खोदिामाबाबत 

  

(९) *  १३५३६२   श्री.सनुनि लशांदे (िरळी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या जी/दक्षक्षण कायाशलयाींतगशत येत असलले्या 
कायशक्षेत्रात श्जओ कीं पनीमाफश त केबल ्ाकण्यासाठी महानगरपाललकेकड े
नाममात्र खोदकाम शलु्क भरून महानगरपाललकेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींशी 
सींगनमत करून मोठ्या िमाणावर बेकायदेशीर खोदकाम सरुु असल्याच ेमाहे 
मे, २०१९ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्जओ कीं पनीमाफश त या प्रवभागात प्रवना परवानगी उभारण्यात 
आलेल्या अनेक मोबाईल ्ॉवरमळेु स्थातनक नागररकाींच्या जीप्रवतास धोका 
तनमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
पाहणीत काय आढळून आले आहे व त्यानसूार बेकायदेशीरररत्या खोदकाम 
करणाऱ्या व मोबाईल ्ॉवर उभारणाऱ्या श्जओ कीं पनीप्रवरुद्द व त्याींना पाठीशी 
घालणाऱ्या बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींप्रवरुद्ध 
शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) ररलाईन्स श्जओ इींन्फोकॉम िा. 
लल. कीं पनीस केबल ्ाकण्याकरीता रु.३.५९ को्ी इतके शलु्क आकारुन ३८५८ 
मी्र लाींबीचे खोदकाम करण्यास महानगरपाललकेच्या जी/दक्षक्षण 
प्रवभागामाफश त परवानगी देण्यात आली आहे.  
     या परवानगी व्यततररक्त बेकायदेशीर खोदकाम सरुु नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे.  
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त मोबाईल ्ॉवरला परवानगी देतवेेळी 
इमारतीच्या तसेच मोबाईल ्ॉवरच्या सींरचनात्मक स्थैयशतबेाबत (Structural 
Stability) नोंदणीकृत अलभयींता (Registered Structural Engineer) 
याींचेकडून स्थैयशता िमाणपत्र घेण्यात येत.े 
     महानगरपाललकेच्या जी/दक्षक्षण प्रवभागामध्ये बेकायदेशीरररत्या २ 
खाजगी इमारतीींवर मोबाईल ्ॉवर उभारण्यात आले असल्याच े
महानगरपाललकेच्या तनदशशनास आले होत.े  
     याबाबत २ खाजगी आस्थापनाींना महाराषर िादेलशक व नगररचना 
अधधतनयम, १९६६ अन्वये नो्ीस बजावनू एका दठकाणच े मोबाईल ्ॉवर 
काढून ्ाकण्यात आले आहे व दसुऱ्या दठकाणी महानगरपाललकेच्या इमारत 
िस्ताव (प्रवशिे कक्ष) याींचेमाफश त तनयलमतीकरणाची परवानगी देण्यात आलेली 
आहे.   

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

बुिढाणा नगरपररषदेतांगात दलित िस्ती सुधार  
ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(१०) *  १३५१८०   श्री.हषािधान सपिाळ (बिुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा नगरपररिदेतींगशत सन २०१७-१८ या आधथशक विाशत मींजूर 
असलेल्या दललत वस्ती सधुार तनधीचा अपहार झाल्याबाबत स्थातनक 
नागररकाींनी ददनाींक ०२ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास सहाय्यक आयकु्त 
समाज कल्याण, बलुढाणा याींच्याकड ेतनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, उपरोक्त तनवेदनाच्या अनिुींगाने शासनाने सदर अपहाराबाबत 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय तनषपन्न झाले, त्यानसूार बलुढाणा 
नगरपररिदेअींतगशत दललत वस्ती सधुार तनधीमध्ये अपहार करणाऱ् या 
सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • श्री.िदीप मोरे व इतर स्थातनक नागररक 
याींनी अशा आशयाचे एक तनवेदन ददनाींक २ माचश, २०१९ रोजी सहायक 
आयकु्त, सामाश्जक न्याय प्रवभाग, बलुडाणा याींना ददले होत.े सदर तनवेदनात 
िाप्त झालेला तनधी दललत वस्ती सोडून अन्यत्र खचश होत असल्याची तिार 
करण्यात आली होती. 
• सहायक आयकु्त, सामाश्जक न्याय प्रवभाग, बलुडाणा याींनी सदर तनवेदन 
श्जल्हा िशासन अधधकारी, बलुडाणा व नगरपररिद बलुडाणा याींना ददनाींक ६ 
माचश, २०१९ रोजी कायशवाहीस्तव पाठप्रवले आहे. 
• िाप्त तिारीच्या अनिुींगाने नगरपररिदेने त्रत्रसदस्यीय सलमती गठीत केली 
असनू त्याबाबत त्याींचे स्तरावर चौकशी करण्यात येत आहे.  
• दरम्यान, िाप्त तिारीच्या अनिुींगाने श्जल्हाधधकारी, बलुडाणा याींना 
चौकशी करुन शासनास १ मदहन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

निी मुांबईत उभ्या रादहिेल्या ३५ इमारतीांची सीसी आणण ओसी 
महानगरपालििेने रद्द िेल्याबाबत 

  

(११) *  १३८२३८   डॉ.बािाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूा), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईत भमूाकफयाींनी बोगस दस्तऐवज सादर करुन लसडकोकडून 
बेकायदेशीरररत्या घेतलेल्या भखूींडावर उ्या रादहलेल्या ३५ इमारतीींच े
बाींधकाम पणुशत्वाचे िमाणपत्र (सीसी) आणण भोगव्ा िमाणपत्र (ओसी) 
महानगरपाललकेने रद्द केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीत अधधकृत घरे घेणारी शकेडो कु्ुींबे रस्त्यावर 
येणार असनू बोगस दस्तऐवज व लसडकोकडून बेकायदेशीरररत्या भखूींड 
घेणाऱ्या भमूाकफयाींवर लसडको व्यवस्थापनाने आणण नवी मुींबई 
महानगरपाललका िशासनाने व नगररचना प्रवभागाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीत अधधकृत घरे घेणाऱ्या शकेडो कु्ुींत्रबयाींबाबत 
शासनाने कोणता तनणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या 
क्षेत्रामध्ये लसडको महामींडळाच्या वा्प न केलेल्या भखूींडावर बोगस 
दस्ताऐवजाच्या आधारे बाींधकाम परवानग्या घेण्यात आल्याचे तनदशशनास 
आल्याने एकूण ८ िकरणाींपकैी ७ िकरणामध्ये बाींधकाम परवाने रद्द करण्यात 
आले आहेत. तर उवशररत १ िकरण मा.न्यायालयात िलींबीत आहे. 
     तसेच भखूींड वा्पासाठी बोगस कागदपत्र े तयार करणाऱ्या ५ 
व्यक्तीींप्रवरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू उवशररत २ व्यक्तीीं प्रवरुध्द 
गनु्हा दाखल करणेसाठी पोलीस आयकु्त, नवी मुींबई याींना लसडकोमाफश त 
कळप्रवण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

गांगाखेड (जज.परभणी) येथीि “गांगाखेड शुगर ॲनड एनजी लि.” 
िारखानयाच्या सांचािि मांडळाने शतेिऱयाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(१२) *  १३६५७१   श्री.िभैि वपचड (अिोि)े, श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटीि 
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(िराड उत्तर), श्री.ददिीप िळसे-पाटीि (आांबेगाि), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड (श्ज.परभणी) येथील “गींगाखेड शगुर ॲन्ड एनजी लल.”  
कारखान्याच्या सींचालक मींडळाने श्जल््यातील हजारो शतेकऱ्याींच्या नावावर 
पाच राषरीयकृत बँका व एका खासगी बँकेच्या अधधकाऱ्याींशी सींगनमत करुन 
समुारे ३२८ को्ी रुपयाींचे कजश शतेकऱ्याींच्या नावावर घेतल्याची बाब 
तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणी तिार िाप्त झाली असनू त्यानिुींगाने गींगाखेड 
पोलीस स््ेशन येथे ददनाींक ५ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या तनदेशानसुार यािकरणी प्रवशिे 
तपास पथकाची तनयकु्ती करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, “गींगाखेड शगुर ॲन्ड एनजी लल.” कीं पनीचे चअेरमन 
श्री.रत्नाकर गटेु्ट याींनी २२ बनाव् कीं पन्या स्थापन करुन समुारे २६ हजार 
शतेकरी व बँकाींची समुारे ३०० को्ी रुपयाींची फसवणकु केल्यािकरणी प्रवशिे 
तपास पथकाने ददनाींक २६ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास त्याींना अ्क 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार सींबींधधताींप्रवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गींगाखेड शगुर ॲण्ड एनजी िा.लल. या 
कारखान्याच्या सींचालक मींडळाने  शतेकरी व ऊस तोड वाहतकूदार याींचे नावे 
कजश िकरणाची बनाव् कागदपत्र ेतयार करून बँकेत सादर करून प्रवप्रवध ७ 
बँकाींकडून रू.५७८ को्ी ६८ लाख रूपयाींच े कजश घेवनू सदर कजश रक्कमेचा 
स्वत:च्या आधथशक फायदयासाठी वापर करून फसवणुक केल्याचे तपासात 
तनषपन्न झाले आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) व (५) यािकरणी रत्नाकर गटेु्ट सह ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू पाचही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.  
     यािकरणी मा.न्यायालयात दद.२६/०३/२०१९ रोजी दोिारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले असनू फौजदारी िकिया सींदहता कलम १७३ (८) िमाणे 
गनु््याचा अधधक तपास चाल ूआहे. 
(६) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल््यातीि बाचणी (ता.िागि) ि बामणे (ता.भूदरगड) येथे 

पोिीसाांनी जप्त िेिेल्या २० िाख रपयाांच्या बनािट नोटाांबाबत 
  

(१३) *  १३७५३०   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू श्जल््यातील बाचणी (ता.कागल) व बामणे (ता.भदूरगड) येथ े
पोलीसाींनी २० लाख रुपयाींच्या बनाव् नो्ा ददनाींक २१ माचश, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास जप्त केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार सींबींधीताींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर िकरणी चार आरोपीींप्रवरुध्द कागल पोलीस ठाणे कोल्हापरू येथे 
ग.ुर.ि. ७७/२०१९ अींतगशत भा.दीं.प्रव.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) प्रवलींब झालेला नाही. 

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



  20 

बदिापूर (जज.ठाणे) येथे बनािट विमा पॉलिसी  
देऊन आधथाि फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(१४) *  १३७९४२   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू (श्ज.ठाणे) येथे िततश्षठत प्रवमा कीं पनीचे नाव साींगनू बनाव् 
पॉललसी देऊन आधथशक फसवणूक केल्याचा िकार माहे मे, २०१९ च्या पदहल्या 
आठवड्यात वा त्यादरम्यान तनदशशनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत बदलापरू (पवूश) पोलीस ठाण्यात फसवणकुीचा गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबींधीत दोिीींना अ्क करून 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सदर घ्ना १ माचश, २०१९ त े१५ एप्रिल, २०१९ च्या दरम्यान घडलेली 
आहे. 
(३) सदरहू िकरणी बदलापरू पवूश पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.ि. ५२/२०१९, 
भा.दीं.प्रव. कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सदर गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मनमाड शहरासाठी (ता.नाांदगाांि, जज.नालशि) िायमस्िरूपी शाश्ित 

पाणी पुरिठा योजना िरांजिन धरण ते िाघदडी दरम्यान  
थेट पाईप िाईनद्िारे िरण्याबाबत 

  

(१५) *  १४१०२४   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालशक श्जल््यातील समुारे एक लाखापेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेल्या 
मनमाड शहरातील नागररकाींना मनमाड नगरपररिदेमाफश त सदयश्स्थतीत 
मदहन्यातनू एकदाच पाणी परुवठा केला जात असल्यामळेु रदहवाशाींना 
सातत्याने तीव्र पाणी ी्ंचाईस सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनमाड पाणी परुवठा पनुबाांधणी योजनेंतगशत मनमाड 
शहरासाठी कायमस्वरूपी शाश्वत पाणी परुवठा योजना करींजवन धरण त े
वाघदडी दरम्यान थे्  पाईप लाईन ्ाकण्याच्या कामाचे सव्हेक्षण महाराषर 
जीवन िाधधकरण प्रवभागामाफश त करून २९७.७० को्ी रुपये ककींमतीचा िस्ताव 
तयार करण्यात आलेला असनू त्या प्रवभागाने सदरच्या िस्तावास तत्वतः 
ताींत्रत्रक मींजुरी ददलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त योजनेच्या िस्तावास िशासकीय मान्यता 
लमळण्याबाबतची मागणी मखु्याधधकारी, मनमाड नगरपररिद, मनमाड याींनी 
िधान सधचव, नगरपररिद िशासन सींचालनालय, मुींबई याींच्याकड ेददनाींक २७ 
फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्रादवारे केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजनेस िशासकीय मींजुरी देवनू तनधीची तरतदू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • मनमाड शहराची लोकसींख्या ८५ हजार इतकी 
असनू, सदर लोकसींख्येसाठी िततमाणसी िततददन १३५ लल्र या शासनाच्या 
मानकानसुार तसेच तरती लोकसींख्या प्रवचारात घेऊन सध्या ११.५५ एमएलडी 
पाण्याची गरज आहे. 
• सध्या शहरास पालखेड डाव्या कालव्यामाफश त लमळणाऱ्या आवतशनानसुार 
४.५ एमएलडी पाणी परुवठा सध्या करण्यात येत आहे. 
• शहरास सध्या होणारा पाणीपरुवठा अपरुा असल्याने शहरातील पाणीपरुवठा 
हा ७ त े२२ ददवसाींनी होत असल्याबाबतचा अहवाल मखु्याधधकारी, मनमाड 
नगर पररिद याींनी शासनास सादर केला आहे.     
(२) • मनमाड शहर पाणीपरुवठा योजनेचा िस्ताव नगरपररिदेने महाराषर 
जीवन िाधधकरणाच्या सक्षम िाधधकाऱ्याच्या ताींत्रत्रक मान्यतनेे नगरपररिद 
सींचालनालयामाफश त शासनास सादर करणे अपके्षक्षत आहे. 
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• मनमाड शहरासाठी शाश्वत पाणीपरुवठा करण्याच्या अनिुींगाने करींजवन 
धरणावरुन थे्  पाईपलाईनदवारे पाणीपरुवठा करण्यासाठी महाराषर जीवन 
िाधधकरणाने सव्हेक्षण करुन रु.२९७.७७ को्ी ककींमतीची योजना तयार केली 
आहे. 
• तथाप्रप, सदर योजनेस महाराषर जीवन िाधधकरणान ेताींत्रत्रक मान्यता ददली 
नाही. 
(३), (४) व (५) • महाराषर जीवन िाधधकरणाची अींततम ताींत्रत्रक मान्यता 
नसलेला िस्ताव मनमाड नगरपररिदेने नगरपररिद िशासन सींचालनालय, 
मुींबई याींना दद.२७.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. 
• सदर िस्तावातील त्रु् ीींची पतूशता करुन ताींत्रत्रक मान्यतसेह िस्ताव फेरसादर 
करण्याबाबत नगरपररिद िशासन सींचालनालय, मुींबई याींनी दद.०८.०४.२०१९ 
च्या पत्रान्वये मखु्याधधकारी, मनमाड नगरपररिद याींना कळप्रवले आहे. 
• त्याअनिुींगाने योजना ताींत्रत्रक व आधथशकदृष्या सक्षम होण्याच्या दृष्ीने 
प्रवप्रवध पयाशयाींची तपासणी महाराषर जीवन िाधधकरणामाफश त करण्यात येत 
आहे. 
• महाराषर सवुणशजयींती नगरोत्थान महाअलभयानाच्या स्थायी आदेशानसुार, 
योजनेचा िस्ताव महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या ताींत्रत्रक मान्यतनेे 
नगरपररिद िशासन सींचालनालय माफश त शासनाकड े आल्यानींतर सदर 
िकल्पाच्या मींजूरीबाबत तनणशय घेण्यात येणार आहे. 

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

मरोळ (अांधेरी) मुांबई येथीि ‘दद िीिा’ या हॉटेिने  
िेिेिे अनधधिृत बाांधिाम 

  

(१६) *  १३५९२८   श्री.अतिु भातखळिर (िाांददििी पिूा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरोळ (अींधेरी), मुींबई येथील ‘दद लीला (The Leela)’ हॉ्ेलने मुींबई 
महानगरपाललकेच्या परवानगीलशवाय बेकायदेशीरपणे हॉ्ेलच्या अींतगशत 
सींरचना बदलनू अनधधकृत बाींधकाम केल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हॉ्ेलच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींकड े केलेल्या बदलाींची व 
बाींधकामाींची कागदपत्र े वारींवार प्रवचारणा करूनही लमळाली नसल्याचेही 
तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने उक्त बाींधकाम तनषकालसत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये दद लीला या पींचताराींककत 
हॉ्ेलमध्ये अींतगशत सींरचना बदलनू अनधधकृत बाींधकाम केल्याची बाब 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या तनदशशनास आली हे खरे आहे. 
(२) दद लीला या हॉ्ेलच्या व्यवस्थापनाकड े बाींधकामाच्या परवानगीची 
कागदपत्र ेमागणी करुनही लमळाली नाहीत हे खरे आहे.  
(३) व (४) सदर अनधधकृत बाींधकामास बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त 
मुींबई महानगरपाललका अधधतनयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये एकूण ६ 
नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
     तथाप्रप सदर िकरणी हॉ्ेल व्यवस्थापकाींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई 
येथे रर् याधचका िमाींक १५८१/२०१९ दाखल करण्यात आली होती. 
     सदर नो्ीसाींिकरणी सहाय्यक आयकु्त, के/पवूश हे ददनाींक २१.०६.२०१९ 
रोजी याधचकाकत्याशला सनुावणी देत असल्याची बाब महानगरपाललकेने मा. 
न्यायालयाच्या तनदशशनास आणून ददली असता, सदर सनुावणीमध्ये 
याधचकाकत्याशच्या सवश बाबी प्रवचारात घेतल्या जाणार असल्याची खातरजमा 
झाल्यानींतर, मा.न्यायालयाने सदर रर् याधचका खारीज केली आहे. तथाप्रप 
तोपयांत महानगरपाललकेने ददलेल्या नो्ीसाींची अींमलबजावणी करण्यास 
स्थधगती कायम आहे.  
     सदर िकरणी सनुावणी पणुश करुन तदअनिुींगाने ६ आठवड्याींत 
कायशवाही पणूश करुन अहवाल सादर करण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस 
कळप्रवण्यात आले आहे. 

----------------- 
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तिमोड (ता.उमरगा, जज.उस्मानाबाद) येथे पोिीसाांच्या  
मारहाणीत एिा िधृ्द शतेिऱयाचा झािेिा मतृ्यू 

  

(१७) *  १३७०५५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तलमोड (ता.उमरगा, श्ज.उस्मानाबाद) येथे मदयधुींद अवस्थेतील 
पोलीसाच्या मारहाणीत एका वधृ्द शतेकऱ्याचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना माहे 
एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेमळेु सींतप्त ग्रामस्थाींनी उमरगा पोलीस ठाण्याच्या 
पररसरात ददनाींक २५ एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्या समुारास दठय्या आींदोलन 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार या घ्नेला जबाबदार असणाऱ्या पोलीस अधधकारी 
व सींबींधधत पोलीस कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर िकरणाची चौकशी सहा.पोलीस अधीक्षक, उपप्रवभाग तळुजापरू 
याींचेमाफश तीने करण्यात आली असनू यािकरणी दाखल तिारीमध्ये काही 
तथ्य ददसनू आलेले नाही. मयत शतेकरी याींचा हृदयप्रवकाराच्या झ्क्याने 
मतृ्य ुझाल्याच ेशव-प्रवच्छेदन अहवालावरून तनषपन्न झाले आहे. 
(४) प्रवलींब झालेला नाही.  

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

वपांपरी-धचांचिड महानगरपालििेच्या पिना धरणातून ननगडी येथीि 
जिशुद्धीिरण िें द्रापयतं पाणी आणण्यासाठीच्या  

थेट पाईपिाईन योजनेबाबत 
(१८) *  १४१११५   श्री.िक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाललकेच्या पवना धरणातनू तनगडी येथील 
जलशदु्धीकरण कें द्रापयांत पाणी आणण्यासाठीची थे् पाईपलाईन योजना सन 
२००७ मध्ये राबप्रवण्याचा तनणशय घेतला असनू सन २०११ मध्ये या 
योजनेच्या कामाला समुारे रुपये ३३१.११ को्ी एवढी तरतदू महानगरपाललकेने 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रप ींपरी धचींचवड महानगरपाललकेने या सींबींधधत पाईपलाईनच्या 
कामाचे कायाशदेश ददनाींक ३० एप्रिल, २००८ रोजी वा त्यासमुारास NCC-
SMC-INDU (JV) या कीं पनीला ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाला सरुुवातही झाली मात्र पाइपलाईन योजनेला 
स्थातनक शतेक-याींचा प्रवरोध असल्याने श्जल्हाधधकारी याींच्या आदेशावरून गत 
८ विाांपासनू (म्हणजचे ददनाींक १० ऑगस््, २०११) पवना धरणाची 
पाईपलाईन बींद श्स्थतीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसूार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पनुशतनमाशण 
अलभयानाींतगशत प्रप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाललका क्षेत्रासाठी पवना धरणातनू 
तनगडी येथील जलशधु्दीकरण कें द्रापयांत थे्  पाईपलाईनने पाणी आणण्याची 
रु. २२३.३० को्ी ककींमतीची योजना डडसेंबर, २००६ मध्ये मींजूर करण्यात 
आली होती.   
• या योजनेसाठी सन २०११ च्या अथशसींकल्पात रू.५५.११ को्ी एवढ्या 
रक्कमेची तरतदू प्रप ींपरी-धच ींचववड महानगरपाललकेने केली होती.    
(२) • प्रप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाललकेने या िकल्पाच्या कामाचे कायाशदेश 
ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-आयएनडीय ू(जेव्ही) याींना दद.३०.०४.२००८ रोजी 
ददले आहेत. 
(३) व (४) • सदर योजनेमध्ये पवना धरणातील शीिश काम,े पींपगहृ, ब्रेक 
िेशर ्ँक, ६१० मी्रची उध्वशवाहीनी व ३४.८५ ककमी लाींबीच्या समाींतर २ 
अशी ६९.७० ककमी लाींबीची गरुुत्ववाहीनी कामे िस्ताप्रवत आहेत. 
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• यापकैी, महानगरपाललका हद्दीतील ४.४०ककमी लाींबीच्या समाींतर २ अशी 
एकूण ८.८० ककमी लाींबीची गरुुत्ववाहीनीची कामे पणूश झाली आहेत.  
• दद.०९.०८.२०११ रोजी मुींबई-पणेु द्रतुगती मागाशवर बऊर येथे सदर 
िकल्पाप्रवरोधात प्रवप्रवध सींघ्ना व स्थातनक नागरीकाींनी केलेल्या रास्ता रोको 
आींदोलनामळेु श्जल्हादींडाधधकारी, पणेु याींनी श्जल्हयाची कायदा व सवु्यवस्था 
पररश्स्थती अबाधधत ठेवण्यासाठी सदर योजनेचे काम स्थधगत ठेवण्याबाबत 
दद.१०.०८.२०११ च्या पत्रान्वये कळप्रवले होत.े  
• त्यानसुार दद.१०.०८.२०११ पासनू सदर काम बींद आहे, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
• सदर काम पनु्हा सरुु करण्याबाबत मा.पालकमींत्री, पणेु याींच्यामाफश त ियत्न 
करण्यात येत आहेत. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

अांधेरी येथीि (मुांबई) प्रादेलशि पररिहन विभागाच्या माििीच्या 
भूखांडािरीि झोपडपट्टी पुनिासन प्रिल्पामध्ये झािेिा गैरव्यिहार 

  

(१९) *  १३५४२७   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.अजय चौधरी 
(लशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी येथील (मुींबई) िादेलशक पररवहन प्रवभागाच्या (आर्ीओ) 
मालकीच्या भखूींडावरील झोपडपट्टी पनुवशसन िकल्पासाठी झोप ू िाधधकरणाने 
ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास घेतलेल्या तनवडणूकीत 
झोपडपट्टीतील रदहवाशाींची ७० ्क्के सींमती नसताींनाही लशवइन्रा श्व्हजन 
िा.लल. या कीं पनीची प्रवकासक म्हणून तनयकु्ती करताींना गरैव्यवहार झाल्याचा 
आरोप िकल्पाच ेमाजी प्रवकासक श्री.कृषणा चमनकर याींनी केला असनू मखु्य 
कायशकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरण याींच्याकड ेव लाचलचुपत 
िततबींधक प्रवभागाकड े चौकशी करण्याची मागणी लेखी तनवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 



  27 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनिुींगाने लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाने 
ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मखु्य कायशकारी अधधकारी, 
झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरण याींच्याकड ेपत्र पाठवनू या िकरणाचा अहवाल 
मागप्रवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवाल मखु्य कायशकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवशसन 
िाधधकरण याींनी लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाला ददला आहे काय, 
(४) असल्यास, अहवालाच्या अनिुींगाने लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाकडून 
करावयाच्या चौकशीबाबतची सदयःश्स्थती काय आहे व चौकशी पणूश झाली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार शासनाने दोिी असणा-
याींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) लाचलचुपत िततबींधक 
प्रवभागाकड ेया िकरणी श्री. कृषणा चमनकर याींचे तनवेदन िाप्त झाले असनू 
त्यावर लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाने मखु्य कायशकारी अधधकारी झोप ु
िाधधकरण याींचा अहवाल मागप्रवला आहे. सदर अहवालाच्या अनिुींगाने 
लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाच्या स्तरावर चौकशी सरुू आहे. 

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

निी मुांबईतीि,घणसोिी नोडमधीि, से्टर ११ येथे वििासिाने 
अनतरर्त चटई क्षे्ाचा गैरिापर िरन टॉिरच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(२०) *  १३५९९९   श्री.सनुनि प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील घणसोली नोडमधील सेक््र ११, प्लॉ् नीं. ५ मधील 
जागेत प्रवकासकाने, ४० ्क्के अततररक्त च्ई क्षेत्राचा गरैवापर करुन ३४ 
मजल्याच्या अललशान ॲ्लाीं्ीस ्ॉवरचे अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे 
तनदशशनास आल्याने याबाबत सदरहू ्ॉवरमधील घरे व दकुाने खरेदी करु नये 
असे नवी मुींबई महानगरपाललकेने आवाहन करुन स्थातनक पोललस ठाण्यात 
लेखी तिार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू अनधधकृत बाींधकाम िकरणाची शासन तथा 
महानगरपाललकेने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े तनषकिश काय आहेत, 
त्यानसूार सदरहू िकल्पात एकूण ककती अततररक्त च्ई क्षेत्राचा प्रवकासकाने 
गरैवापर केल्याच ेआढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, सदर िकल्पास सीसी व ओसी देणाऱ्या नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या नगररचना खात्याच्या सींबींधधत दोिी अधधकारी, कमशचारी 
आणण प्रवकासकाप्रवरुध्द पोललसात दाखल केलेल्या तिारीनसूार कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • नवी मुींबई क्षेत्रातील ॲ्लाीं्ीस 
्ॉवर, सेक््र-११, घणसोली येथील इमारतीस १.४९९ च्ई क्षेत्र तनदेशानसुार 
सधुारीत परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
• सदर इमारतीस भोगव्ा िमाणपत्र ददल्यानींतर काही सदतनकाधारकाींनी 
अींतगशत फेरबदल केल्यामळेु महाराषर िादेलशक व नगररचना अधधतनयम, 
१९६६ मधील कलम ५३(१) अन्वये दद.१०.१०.२०१८ रोजी 
महानगरपाललकेमाफश त नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
• सदर नो्ीशीची मदुत सींपल्यानींतर दद.०३.१२.२०१८ रोजी रबाळे पोलीस 
स््ेशन येथे गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
• भोगव्ा िमाणपत्र ददल्यानींतर सदर इमारतीतील एकूण १२ सदतनका व २ 
वाणणज्य दकुाने या दठकाणची डबल ्ेरेस बींददस्त केलेले अनधधकृत बाींधकाम 
दद.२४.१२.२०१८, दद.२६.१२.२०१८ व दद.२७.१२.२०१८ रोजी पोलीस बींदोबस्तात 
तनषकालसत करण्यात आलेले आहे. 
• सदर दठकाणी सदतनका/गाळे खरेदी न करण्याबाबत नवी मुींबई 
महानगरपाललकेने दद.२८.११.२०१८ रोजी ‘दैतनक लोकमत’ या वतृ्तपत्रात 
जाहीर आवाहन केल ेआहे. 
• सदर इमारतीस दद.१५.०७.२०१७ रोजी तनयमानसुार जोत्याचे तसेच भोगव्ा 
िमाणपत्र ददल्याने महानगरपाललकेच्या अधधकाऱ्याींवर कायशवाही करण्याचा 
िश्न उद् ावत नसल्याच,े नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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इचििरांजी (जज.िोल्हापूर) येथे पोिीस िसाहत ि शहापूर पोिीस 
ठाण्याची इमारत बाांधण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(२१) *  १३८६९२   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचििरांजी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (श्ज.कोल्हापरू) येथे २४२ घराींची पोलीस वसाहत व शहापरू 
पोलीस ठाणे इमारत बाींधण्याचा िस्ताव माहे जानेवारी, २०१८ पासनू िलींत्रबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या अश्स्तत्वात असलेल्या कमशचारी वसाहतीची दरुवस्था 
झाली असल्याने सदर िस्ताव मींजूर होऊन नवीन वसाहतीचे बाींधकाम सरुू 
होणे अत्यींत गरजचेे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कमशचारी वसाहत लवकरात लवकर पणूश करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) पोलीस अधीक्षक, कोल्हापरू, 
याींच्या आस्थापनेवर, इचलकरींजी येथे २४२ पोलीस सेवा तनवासस्थाने व 
पोलीस ठाणे इमारत याींच ेबाींधकाम करणेबाबतच्या िस्तावास म.रा. पोलीस 
गहृतनमाशण व कल्याण महामींडळ मयाश. याींच्याकडून ददनाींक २९.०२.२०१६ रोजी 
िशासकीय मान्यता िदान करण्यात आली. तसेच, उक्त िकल्पाचे नकाश े
तयार करण्यात आले आहेत. तनधीच्या उपलब्धतनेसुार उक्त िकल्प म.रा. 
पोलीस गहृतनमाशण व कल्याण महामींडळ मयाश. याींच्याकडून हाती घेण्यात 
येईल. 

----------------- 
  
नालशि येथीि लसडिो प्रशासनाने नागररिाांना ९९ िषााच्या िराराने 

ददिेिी घरे फ्री होल्डसम (माििी ह्ि) िरण्याबाबत 
  

(२२) *  १३९४००   श्री.योगेश (बाप)ू घोिप (देिळािी) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालशक येथील लसडको िशासनाने नागररकाींना ९९ विाशच्या कराराने 
ददलेली समुारे २५,००० घरे री होल्डसम (मालकी हक्क) करण्याचा महत्वपणूश 
तनणशय गत विी शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासनाच्या तनणशयाचा नालशक शहरातील २५ हजार घराींच े
मालक व पाच हजार भखूींडधारकाींना लाभ होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तनणशयाची अदयाप अींमलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या तनणशयाची तातडीने अींमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत व याबाबतची सदयःश्स्थती काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) लसडको मालकीच्या भाडपेट्टयाच्या 
जलमनी ललज होल्ड त ेकर होल्डसम करण्याबाबत शासनाच्या दद.२०.१२.२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये मागशदशशक सचूना तनगशलमत करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
लसडकोच्या नप्रवन शहराींच्या “नवी शहरे जमीन प्रवल्हेवा् तनयमावली, १९९२” 
मध्ये करावयाच्या सधुारणाींना दद.०७.३.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता 
ददली आहे. 
     सदर तनणशयामळेु भाडपेट्टाधारकाींना लाभ होणार असनू उपरोक्त 
दद.२०.१२.२०१८ व दद.०७.०३.२०१९  रोजीच्या पत्रानसुार लसडको 
महामींडळाकडून पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 

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

िुही (जज.नागपूर) नगरपांचायतीत एिईडी ददिे  
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२३) *  १३७२८४   श्री.सनुनि िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुही (श्ज.नागपरू) शहरामधील पथददवे लावण्याकररता ईईएससी या 
कीं पनीचे एलईडी ददव्याींची मोठया िमाणात खरेदी करण्यात आली असनू हे 
शहरातील पथददव्याींमध्ये लावण्यात आले असता एका मदहन्यातच १५० त े
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२०० एलईडी लाई् बींद झाल्याने रहदारीच्या दठकाणी अींधाराच े साम्राज्य 
पसरलेले असल्याचे ददनाींक ७ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर एलईडी ददव्याींची तनयमबाहय खरेदी करण्यात आली 
आहे तसेच सींबींधधत परुवठा दाराकडून हलक्या दजाशच्या एलईडीचा परुवठा 
करण्यात आला असनू यात मोठया िमाणात गरैव्यवहार झाला असल्याच े
तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
तनषकिश काय आहेत व त्यानसूार सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाचे वतृ्त “दैतनक देशोन्नती” या 
स्थातनक वतृ्तपत्राच्या ददनाींक ७ मे, २०१९ च्या अींकात िलसद्ध झाल ेआहे. 
(२) व (३) • राज्य शासनाच्या ऊजाश सींवधशन धोरण-२०१७ नसुार सवश नागरी 
स्वराज्य सींस्थाींना पथददवे बसप्रवताींना फक्त एलईडी पथददवे बसप्रवणे 
बींधनकारक केले आहे. 
• या धोरणाच्या िभावी अींमलबजावणीसाठी कें द्र शासनाच्या सावशजतनक 
उपिम असलेल्या एनजी एकफलशएन्सी सप्रवशसेस लललम्ेड म्हणजेच ईईएसएल 
(EESL) च्या माध्यमातनू एस्को तत्वावर एलईडी (LED) पथददवे बसप्रवणे 
व त्यानसुार ईईएसएल (EESL) सोबत करारनामा करणे नागरी स्वराज्य 
सींस्थाींना बींधनकारक करण्यात आले आहे. 
• कुही नगरपींचायतीने याच धोरणाच्या अनिुींगाने ईईएसएल (EESL) सोबत 
करारनामा केला आहे. त्यानसुार ७७५ एलईडी (LED) पथददव े ईईएसएल 
(EESL) ने नगरपररिद हद्दीत बसवनू दयावयाचे आहेत. तसेच ७ विाशत सदर 
पथददवे बींद पडल्यास त ेबदलनू दयावयाचे आहेत. 
• आजलमतीपयांत ६१३ पथददव ेईईएसएल (EESL) ने बसप्रवले असनू उवशररत 
पथददवे बसप्रवण्याची कायशवाही सरुु आहे. बसप्रवण्यात आलेले पथददवे बींद 
पडल्यास त ेईईएसएल (EESL) कडून बदलनूही ददले जात आहेत. 
 



  32 

  • सदर पथददवे योग्य त्या दजाशचे असल्याचे नगरपींचायतीने कळप्रवले आहे. 
  • नगरपींचायतीस या एलईडी (LED) ददवे खरेदीसाठी कोणतीही रक्कम 
आजरोजी िदान करावयाची नसनू सवश एलईडी (LED) ददवे लावनू 
झाल्यानींतर वीजत्रबलात जी बचत होईल त्या बचतीमधील रक्कमेचा काही 
भाग ईईएसएल (EESL) ला दयावयाचा आहे. 
   • यािकरणी कोणताही गरैव्यवहार झाल्याचे तनदशशनास येत नाही.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातीि ९१ मच्छीमार बांदराांच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
  

(२४) *  १३६९५५   श्री.ननतशे राणे (िणिििी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  अजमल कसाब आणण त्याच्या साथीदाराींनी ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २००८ 
रोजी समदु्रामागे येवनू मुींबईवर केलेल्या अततरेकी हल्ल्यानींतर खबरदारीचा 
उपाय म्हणून नौदलाने केलेल्या सव्हेक्षणात राज्यातील सागरी ककनाऱ्यावरील 
५२५ मासेमारी बींदराींपकैी मुींबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी व लसींधदुगुश 
या ५ श्जल््यातील ९१ बींदरे अततसींवेदनशील आढळली असनू याबाबत नौदल 
िमखुाींनी सरुक्षा व्यवस्था ठेवण्याबाबत शासनाला स्पष्पणे कळप्रवलेले 
असतानाही अदयापपयांत शासनाकडून या िकरणी कोणतीही कायशवाही 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजीच्या हल्ल्यानींतर सींभाव्य 
धोके ्ाळण्यासाठी गजुरात आणण तालमळनाडू राज्याच्या धतीवर या बींदरावर 
येणाऱ्या मासेमारी नौकाींसह खलाशाींची नोंद ठेवण्यासाठी नौदल आणण गॄह 
प्रवभागाच्या तनदेशानसुार महाराषराच्या मत्स्य व्यवसाय प्रवकास प्रवभागाने 
जुल ै १ ऑगस््  २०१५ मध्ये ्ोकन पद्धत राबवनू ३ पाळयाींत सरुक्षा 
रक्षकाींची नेमणूक करण्याचा तनणशय घेतला असनू त्यासाठी २७९ सरुक्षा 
रक्षकाींसह २३ पयशवके्षक असे ३०२ सरुक्षा कमशचारी येथे ठरप्रवले होत,े मात्र 
त्याचे पालन न झाल्याने तरुळक अपवाद वगळता सध्याही या बींदराींची सरुक्षा 
वाऱ्यावरच असल्याचे ददसनू येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या तनणशयाची अदयापपयांत अींमलबजावणी न 
होण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील सदरहू ९१ बींदरे अततसींवेदनशील असल्याने सदरहू 
बींदराींवर प्रवनाप्रवलींब कायमस्वरूपी सरुक्षाव्यवस्था करण्याच्यादषॄ्ीने शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सागरी सरुक्षा मींडळामाफश त कीं त्रा्ी पध्दतीने २७३ सरुक्षा रक्षक व २३ 
पयशवेक्षक याींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(४) कृप्रि व पदमु प्रवभाग,शासन तनणशय ि.मत्स्यप्रव/१११४/ि.ि.११४/पदमु-१४ 
दद.३०/०६/२०१५ अन्वये कायशवाही  करण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपालििेच ेिचऱयापासून िीजननलमातीचे  
प्रिल्प बांद असल्याबाबत 

  

(२५) *  १४१४०४   श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात कचऱ्यावर िकिया करून वीज तनलमशती करण्यासाठी पणेु 
महानगरपाललकेच्या वतीने शहरात प्रवप्रवध दठकाणी २५ वीज तनलमशती िकल्प 
उभारले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकल्पाींसाठी एकूण १९ को्ी रुपये खचश करण्यात येऊन 
बहुींताश िकल्प बींद अवस्थते असल्याची मादहती मादहतीच्या अधधकारादवारे 
तनदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कचरा िकल्पाींपकैी हडपसर मधील दोन, पेशवे पाकश  
जवळ दोन आणण कात्रज रेल्वे म्यणूझयम जवळ एक वीज तनलमशती िकल्प 
ददनाींक १ जुल,ै २०१८ त े ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
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पणूशत: बींद होत े तसेच वडगाव येथील दोन व घोले रस्ता वानवडी येथील 
िकल्पात यतुन् वीज तनलमशती झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकल्पातनू एक ्न कचऱ्याचेही प्रवघ्न न होता तथेे 
गॅस आणण वीज तनलमशती होऊ शकली नसल्याच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, दरमहा तीन लाख साठ हजार यतुन् वीज तनलमशती होणे 
अपेक्षक्षत असताना केवळ १६ ्क्के वीज तनलमशती झाल्याचे सजग नागररक 
मींचाच्या वतीने लमळप्रवलेल्या मादहतीतनू तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, कचऱ्यापासनू वीज तनलमशती बहुताींशी िकल्प बींद असल्याने 
महानगरपाललकेच्या कोट्यवधी रुपयाींच े नकुसान झाले असनू कचऱ्यापासनू 
वीज तनलमशतीच्या सदर २५ िकल्पाींची सक्षम यींत्रणेमाफश त चौकशी करून प्रवज 
िकल्पाींवर कारवाई करण्याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) असल्यास, पणेु शहरातील कचऱ्याच ेऑडड् करण्याबाबत शासन स्तरावर 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) पणेु शहरात कचऱ्यावर िकिया 
करण्याकरीता प्रवप्रवध दठकाणी २५ बायोगॅस िकल्प उभारण्यात आले आहेत. 
त्यापकैी सदय:श्स्थतीत २१ िकल्प कायाशश्न्वत आहेत. तसेच ४ िकल्प 
ताींत्रत्रक कारणाींमळेु बींद आहेत. 
• सदर िकल्प उभारण्याकरीता रु.१७.८३ को्ी इतका खचश झालेला आहे. 
• बींद ४ िकल्पाींपकैी फेरतनप्रवदा काढण्याकरीता तसेच आवश्यक दरुुस्त्या 
करण्याकरीता २ िकल्प बींद होत.े 
• हडपसर येथील २ िकल्प पणेु छावणीच्या कचरा डपेोशजेारी असल्याने 
िकल्पाची दरुावस्था झालेली आहे. त्यामळेु सदर िकल्प सध्या बींद आहेत. 
• या िकल्पाींबाबत सजग नागरी मींच या सींस्थेने केलेल्या मागणीस अनसुरुन 
दद.१८.०३.२०१९ रोजी सदर सींस्थेस या िकल्पाींच्या सदय:श्स्थतीबाबत मादहती 
देण्यात आली आहे. 
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• हडपसरमधील २, पेशव े पाकश जवळील २ आणण कात्रज रेल्वे म्यणुझयम 
येथील १ वीज तनलमशती िकल्प दद.०१.०७.२०१८ पासनू बींद होत,े हे खरे आहे. 
• तथाप्रप, कात्रज रेल्वे म्यणुझयम येथील १ िकल्प दद.०१.०३.२०१९ पासनू 
कायशरत झालेला आहे. 
• वडगाव येथील २ िकल्प, घोले रोड येथील १ िकल्प व वानवडी येथील १ 
िकल्प सध्या कायाशश्न्वत आहेत. या िकल्पातनू तनमाशण होणारा गॅस पणेु 
महानगरपाललकेच्या अींतगशत बाबीींसाठी वापरला जात होता. सदय:श्स्थतीत 
गॅस तनलमशती सरुु आहे. तथाप्रप, ताींत्रत्रक कारणामळेु वीज तनलमशती बींद आहे. 
(५) पणेु शहरातील एकूण २५ बायोगॅस िकल्पातनू दरमहा २,६५,६८० यतुन् 
वीजतनलमशती होणे अपके्षक्षत होत.े तथाप्रप, ४ िकल्प ताींत्रत्रक कारणास्तव बींद 
असल्याने तसेच ४ िकल्पातनू वीज तनलमशती होऊ न शकल्याने केवळ २२.५८ 
्क्के एवढी वीज तनलमशती झालेली आहे, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(६) व (७) • पणेु महानगरपाललकेच्या िकिया िकल्पाींपासनू कचरा श्जरवणे हे 
मखु्य उदद्दष् असनू तनमाशण होणारी वीज सदर िकल्पातील उपकरणे 
चालप्रवण्यासाठी वापरली जात.े 
• प्रवकें द्रीत पध्दतीने कचऱ्यावर िकिया करण्यासाठी पणेु 
महानगरपाललकेमाफश त उभारण्यात आलेल्या िकल्पाींच ेताींत्रत्रक प्रवश्लेिण/लेखा 
परीक्षण करण्याकरीता राषरीय पयाशवरण अलभयाींत्रत्रकी व अनसुींधान सींस्था 
(NEERI) या शासकीय सींस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. 
• सदर सींस्थचेा अींततम अहवाल दद.३१.०३.२०१९ रोजी िाप्त झाला असनू 
सदर सींस्थेने िकल्पाींतील ताींत्रत्रक बाबी, तनप्रवदा िकिया, बायोगॅस स्लरी 
(गाळ) याबाबत उपाययोजना सचुप्रवल्या आहेत. 
• त्यानसुार अींमलबजावणीचे काम चाल ूआहे असे, पणेु महानगरपाललकेने 
कळप्रवले आहे. 
(८) िश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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गाडीबोरी (जज.यितमाळ) येथीि एिा तरणाचा पोिीसाांच्या  
मारहाणीत झािेिा मतृ्यू 

(२६) *  १३७०४३   श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), 
श्री.सरेुश िाड (िजात), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटीि 
(इस्िामपरू), श्री.ददिीप िळसे-पाटीि (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येििा), 
श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.राहुि मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागि), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोि)े, श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फिटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोिी), श्री.मिरांद जाधि-पाटीि (िाई), 
श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददिीप सोपि (बाशी), श्रीमती समुन पाटीि 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल््यातील गाडीबोरी येथील श्री. सींजय प्रवठ्ठल बरुकुले या 
तरुणाचा पोलीसाींनी केलेल्या मारहाणीत ददनाींक ४ माचश, २०१९ रोजी वा त्या 
समुारास मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याींसदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार सींबींधीत पोलीसाींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      ददनाींक ४/०३/२०१९ रोजी पोलीस स््ेशन दरा्ी येथील त्रब् िभारी 
पोलीस नाईक हे एक पोलीस कमशचारी व दोन गहृ रक्षक दलाच्या जवानासह 
जुगार रेड कामी मौजा बोरी लशवारात गेले असता पोलीसाींना पाहून जुगार 
खेळणारे लोक पळू लागले.  त्यावेळी सींजय प्रवठ्ठल बरुकुले हा पनैगींगा नदी 
पात्राकडून बोरी गावाकड े येत असता शतेात नाींगरलेल्या ढेकळात खाली 
पडला. पोलीसाींनी लोकाींच े मदतीने त्यास उपचाराकरीता ककनव् येथील 
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शासकीय रुग्णालयात नेले असता त्याचा मतृ्य ू झाला असनू मतृकाच े
शवप्रवच्छेदन करण्यात आले. मतृ्यचू्या कारणाबाबतचा अहवाल वदैयकीय 
अधधकारी याींनी व्हीसेरा अहवाल येईपयांत राखून ठेवला आहे.  सदर 
आकस्मात मतृ्यचू्या तपासात पोलीसाींनी मारहाण केल्यामळेु मतृ्य ूझाल्याचे 
आढळून आले नाही. मतृ्य ू िकरणी पो.स््े. दरा्ी, श्ज.यवतमाळ येथ े
आकस्मात मतृ्य ूि.३/१९ फौजदारी िकिया सींदहता कलम १७४ िमाणे िकरण 
नोंद असनू त्याचा तपास सरुु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
चेंबूर पररसरात (मुांबई) भूखांड वििलसत िरण्यासाठी व्यािसानयिािा 

ददिेल्या रिमेचा अपहार िेल्याबाबत 
(२७) *  १३९६८५   श्री.राज परुोदहत (िुिाबा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील चेंबरू पररसरात भखूींड प्रवकलसत करण्यासाठी ददलेल्या समुारे 
दीड को्ी रुपयाींचा अपहार करून फसवणूक झाल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी एका व्यावसातयकाप्रवरुद्ध चेंबरू पोलीसाींनी अपहार 
आणण फसवणुकीचा गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िस्ततु िकरणी चेंबरु पोलीस ठाणे येथे ग.ु र. ि. १२१/२०१९ भा.दीं.प्रव. 
कलम ४०६, ४२० अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे.  
     सदरहू गनु््यात एका आरोपीला अ्क करण्यात आली असनू गनु््याचा 
तपास सरुु आहे.   
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

-----------------  
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मुांबई शहरातीि ताडी माडी िें द्रामध्ये विषारी ताडी  
माडीची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(२८) *  १३४९७३   अडॅ.पराग अळिणी (वििेपािे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन 
आर.तलमि सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील समुारे २५० सरकारमान्य कें द्रामध्ये प्रविारी ताडी माडीची 
प्रविी होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे कॉलनीतील एका तबेल्यामध्ये छापा ्ाकून पोलीसाींनी 
२००० ककलो प्रविारी क्लोराईड हायड्र् पावडरसह भेसळयकु्त ताडी माडी जप्त 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणाची चौकशी करून प्रविारी ताडी माडीची प्रविी 
करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रात माहे 
मे, २०१९ या कालावधीत सरकारमान्य ताडी माडी प्रविी कें द्रामध्ये 
रासायतनक पदाथश भेसळयकु्त ताडी माडी प्रविी होत असल्याबाबत २ गनु्हे 
 दाखल आहेत. 
(२) व (३) िस्ततु िकरणी आरे पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.ि. ७८/२०१९ भा.दीं.प्रव. 
कलम ३२८, २७२, २७३, ३४ सह कलम ६५ (ई), ७८ महाराषर दारुबींदी 
अधधतनयम, सह कलम ६(१) (अ) प्रविारी पदाथश अधधतनयम, १९१९ अन्वये 
गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू सदर गनु््यात ७ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
      तसेच, प्रवलेपाले पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.ि. ११६/२०१९ भा.दीं.प्रव. कलम 
२७२, ४२०, ३४ सह कलम ६५ (ब) (ड) (फ), मुींबई दारुबींदी अधधतनयम, १९४९ 
अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू सदर गनु््यात २ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे.  
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     उपरोक्त दोन्ही गनु््याींचा तपास सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अमरािती येथीि शासनाच्या आददिासी विभागाच्या अखत्याररतीि 

अनुसूधचत जमाती प्रमाणप् तपासणी सलमतीच्या  
उपसांचाििाांनी पदाचा िेिेिा गैरिापर 

  

(२९) *  १४१९३७   डॉ.सांजय रायमिुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या आददवासी प्रवभागाच्या अखत्याररतील अनसुधूचत जमाती 
िमाणपत्र तपासणी सलमतीच्या अमरावती येथील उपसींचालक श्रीमती िीती 
बोंदे्र या गत १२ विाांपासनू सींशोधन अधधकारी, वररषठ सींशोधन अधधकारी व 
आता उपसींचालक या पदावर कायशरत असताींना त्याींनी व  या प्रवभागातील 
अन्य कमशचा-याींनी पदाचा गरैवापर करुन अपसींपदा जमप्रवल्यािकरणी चौकशी 
करुन सींबधधताींप्रवरुद्ध गनु्हे दाखल करण्याची मागणी स्थातनक खासदार याींनी 
लाचलचुपत िततबींधक प्रवभागाच्या पोलीस अधधक्षकाींकड े माहे माचश, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व चौकशीनसुार पढेु सींबींधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. 
     यािकरणी महासींचालक, लाचलचुपत िततबींधक प्रवभाग याींनी गोपनीय 
पडताळणी करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक, लाचलचुपत िततबींधक प्रवभाग, 
अमरावती याींना ददले असनू िकरणाची गोपनीय पडताळणी सरुू आहे.     

----------------- 
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ननफाड साखर िारखानयाच्या ननफाड तािु्यातीि (जज.नालशि) 
अनतरर्त जागेिर सािारण्यात येणारा “ड्रायपोटा”  

प्रिल्प प्रिांबबत असल्याबाबत 
  

(३०) *  १३६१७७   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.िभैि वपचड 
(अिोि)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :   
सन्माननीय उद्योग मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तनफाड तालकु्यातील (श्ज.नालशक) तनफाड साखर कारखान्याच्या 
अततररक्त जागेवर साकारण्यात येणाऱ्या बहुचधचशत ड्रायपो श् िकल्पाला 
मा.कें द्रीय रस्त े वाहतकु व महामागश नौवहन व मा.मखु्यमींत्री याींनी माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ५०० को्ी रुपये गुींतवणुकीसह मान्यता देऊनही 
अदयाप हा िकल्प िलींबीत असल्याच े ददनाींक १८ एप्रिल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकल्पामळेु तनफाड तालकु्यातील शतेीमालाच्या तनयाशतीला 
चालना लमळणार असनू तालकु्यात रोजगाराच्या सपु्रवधाही वाढणार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा िकल्प अदयाप िलींत्रबत असण्याची सवशसाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्याअनिुींगाने िकल्प पणुशत्वास नेण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) तनफाड साखर कारखान्याच्या अततररक्त जागेवर 
साकारण्यात येणाऱ्या ड्रायपो श् िकल्प िलींत्रबत असल्याची बाब तनदशशनास 
आली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) नालशक येथे ड्रायपो श् उभारणेबाबत जवाहरलाल नेहरू पो श् रस्् व 
महाराषर शासन याींच्या दरम्यान सन २०१८ मध्ये सामींजस्य कराराच्या 
अनिुींगाने अींमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने महाराषर 
औदयोधगक प्रवकास महामींडळास एजन्सी म्हणून नामतनदेलशत करण्यात आले 
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आहे. त्याअनिुींगाने नालशक येथ े ड्रायपो श् उभारणीच्या सींदभाशत सहमखु्य 
कायशकारी अधधकारी, महाराषर औदयोधगक प्रवकास महामींडळ याींच्या 
अध्यक्षतखेाली बठैक होऊन सदर बठैकीमध्ये जवाहरलाल नेहरू पो श् रस्् 
याींच्यामाफश त िस्ताव महाराषर औदयोधगक प्रवकास महामींडळास सादर 
करण्याचे तनदेश देण्यात आले आहेत.  तसेच उक्त क्षते्राचा Pre Feasibility 
Assessment करण्यात आले असनू िकल्प अहवाल तयार करण्याची 
कायशवाही जवाहरलाल नेहरू पो श् रस्् याींच्याकडून करण्यात येत आहे.   
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नालशि येथे ग्रीन ॲपि िापोरेशन या िां पनीने  
नागरीिाांची िेिेिी फसिणूि 

  

(३१) *  १३९२४९   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक येथे ग्रीन ॲपल कापोरेशन नावाची कीं पनी स्थापन करुन 
दामदपु्प् रक्कमेचे आलमि दाखवनु नागरीकाींची लाखो रुपयाींची फसवणुक 
केल्याचा िकार माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात अशा िकारे नागरीकाींना दामदपु्प् रक्कमेच ेअलमि 
दाखवनु यापवुी देखील मुींबईत या कीं पनीच्या व्यवस्थापकाने नागरीकाींची 
फसवणुक केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपणुश िकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार दोिी आढळून आलेल्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     सदर िकरणी पोलीस आयकु्त, नालशक शहर आणण पोलीस अधीक्षक, 
नालशक ग्रामीण तसेच बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रातील 
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कोणत्याही पोलीस ठाण्यात ग्रीन ॲपल कापोरेशन या कीं पनीप्रवरुद्ध दामदपु्प् 
रक्कमेच ेआलमि दाखवनू नागररकाींची लाखो रुपयाींची फसवणूक केल्याबाबत 
कोणतीही तिार वा गनु्हा दाखल नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई उपनगरीय रेल्िे हद्दीत सोनसाखळी चोरीच्या  
घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

  

(३२) *  १३६०३४   श्री.अलमत वििासराि देशमखु (िातरू शहर), श्री.अलमन 
पटेि (मुांबादेिी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददििी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (िातरू ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरीय रेल्वे हद्दीत ददनाींक १ जानेवारी, २०१३ त ेमाहे डडसेंबर, 
२०१८ पयांत एकूण २,०८४ साखळी चोरीच्या गनु््याींची नोंद झाली असनू 
त्याची एकूण ककींमत ८ को्ी २८ लाख २४ हजार ३९९ रुपये असल्याचे माहे 
एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यापकैी फक् त ३ को्ी ३२ लाख ३९ हजार ९२१ रुपये 
ककींमतीचा मदु्देमाल हस्तगत करण्यात पोलीसाींना यश आले असनू हे िमाण 
४० ्क्के इतकेच आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सोनसाखळी चोरीचे गनु्हे रोखण्यात आलेल्या अपयशाची 
कारणे काय आहेत व सोनसाखळी चोरीचे गनु्हे रोखण्याबाबत व रेल्वेमधून 
िवास करणाऱ्या मदहलाींच्या सरुक्षक्षततबेाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     नमदू गनु््याींमध्ये एकूण रु. ८,५६,०७,४६३/- ककींमतीचा मदु्देमाल चोरीस 
गेला असनू त्यापकैी रु. २,६७,८३,६१९/- इतक्या ककींमतीचा मदु्देमाल हस्तगत 
करण्यात आला आहे. 
(३) गनु््याींना रोखण्यासाठी व रेल्वेमधून िवास करणाऱ्या मदहलाींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी सवश रेल्वे स्थानकाींवर फला् गस्त पथक व गनु्हे िततबींध 
आणण सरुक्षा पथक ददवसा व रात्रौ तनयकु्त करण्यात येतात. 
     मदहला पोलीसाींचे स्वतींत्र “तनभशया पथक”, कडून मध्य व पश्श्चम 
पररमींडळात गस्त नेमण्यात येत े व त्याव्दारे मदहलाींसींदभाशतील गनु््याींना 
िततबींध करण्यात येतो. रात्रीच्या ित्येक लोकल रेनमध्ये रात्रौ ९.०० त े
सकाळी ६.०० वा. पयांत मदहलाींसाठी राखीव असलेल्या डब्यात रेल्व े
पोलीसाींकडून रेल्वे पोलीस, होमगाडशस व महाराषर सरुक्षा बल याींचे सींरक्षण 
परुवले जात.े रेल्वे स्थानाींकावरील गनु्हे रोखण्यासाठी व गनु्हेगाराींचा शोध 
घेण्यासाठी समुारे २७१ सीसी्ीव्ही व ४०८१ कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत. 
रेल्वे पोलीसाींव्दारे १५१२ ही रेल्वे पोलीस हेल्पलाईन चाल ू करण्यात आली 
असनू त्याव्दारे िवाशाींच्या तिारी, गनु्हे, गनु्हेगार/सींशतयता सींदभाशत मादहती 
िाप्त करुन त्याींना वेळेवर मदत परुवणे अथवा त्यावर तात्काळ दखल घेऊन 
त्याच्यावर योग्य ती कायशवाही करण्यात येत.े रेल्वे कायशक्षेत्रात आढळून येणारे 
सींशतयत, सराईत व वारींवार गनु्हे करणारे इसम याींच्यावर िततबींधक कारवाई 
करण्यात येवनू आरोपीींना जास्तीत जास्त लशक्षा व्हावी, त्याींना जरब बसावी 
या करीता कायदयातील तरतदूीींचा जास्तीत जास्त वापर करत िततबींधक 
कारवाई करण्यात येत.े नशा करणाऱ्या इसमाींवर कारवाई करण्याकररता 
वेळोवेळी प्रवशिे मोदहम राबप्रवण्यात येतात. रेल्वे िवासादरम्यान िवाशाींनी 
त्याींच्या मौल्यवान वस्त ु व सामानािती जागरुक रहावे, याकररता 
तनयलमतपणे उदघोिणा करुन िवाशाींना सतकश  करण्यात येत.े    
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोिापूर) शहरातीि चोरीच्या घटनाांबाबत 
  

(३३) *  १४००८५   श्री.भारत भाििे (पांढरपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (श्ज.सोलापरू) शहरातील सरगम चौकातील हॉ्ेल प्रवरींगळुा त्रबअर 
बार परलम् रूमचा दरवाजा तोडून चोरट्याींनी समुारे १ लाख ७० हजार ९१० 
रूपयाींचा मदु्देमाल चोरून नेल्याची घ्ना ददनाींक २३ एप्रिल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त घ्नेिमाणे पींढरपरू शहरात व पररसरात चोरीींच्या 
घ्नाींमध्ये िचींड िमाणात वाढ झाल्याचेही तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील दोन राषरीयकृत बँकाींमधून भरददवसा चोरी 
झाल्याच्या घ्नाही घडल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर घ्नाींच्या तपासामध्ये स्थातनक पोलीस िशासनाला 
अदयापही यश आले नसल्यामळेु शहरातील नागररकाींमध्ये लभतीचे व सींतापाच े
वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शहरातील चोरी-दरोड ेतपासात ददरींगाई करणाऱ् या अधधकारी व 
कमशचाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच शहरातील चोरी-दरोड ेरोखण्याकररता 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे.  
     यािकरणी िाप्त कफयाशदीवरून पींढरपरू शहर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. 
७४२/१९ भा.दीं.प्रव.स. कलम ४५७, ३८० िमाणे अज्ञात आरोपीप्रवरूध्द गनु्हा 
दाखल असनू गनु्हा तपासावर आहेत. 
(२)  पींढरपरू शहर पररसरात चोरीच्या सदराखाली दाखल गनु््याींची माहीती 
पढुीलिमाणे आहे. 

िािािधी दाखि उघड 
माहे जानेवारी त ेमे २०१६ अखेर १९ ०२ 
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माहे जानेवारी त ेमे २०१७ अखेर १८ ०६ 
माहे जानेवारी त ेमे २०१८ अखेर २१ ०७ 
माहे जानेवारी त ेमे २०१९ अखेर ६४ १२ 

(३) व (४) बँक ऑफ बडोदा शाखा, पींढरपरू येथे कफयाशदी याींची नजर चकुवनू 
रू.४०,०००/- ची रक्कम चोरून नेल्यािकरणी ग.ुर.नीं. ६७८/१९ भा.दीं.प्रव.स. 
कलम ३७९, ३४ िमाणे ७ आरोपीींप्रवरूध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू 
एका आरोपीस अ्क करून त्याच्याकडून रू.१३,०००/- हस्तगत करण्यात आले 
असनू गनु््याचा पढुील तपास चाल ू आहे. तसेच स््े् बँक ऑफ इींडीया, 
शाखा, पींढरपरू येथून रू.९,२५,५४३/- ची रक्कम चोरून नेल्यािकरणी िाप्त 
कफयाशदीवरून ग.ुर.नीं. ६६३/१९ भा.दीं.प्रव.स. कलम ३८०, ३४ िमाणे ११ 
आरोपीींप्रवरूध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू एका आरोपीस अ्क 
करण्यात आले आहे. गनु््याचा पढुील तपास चाल ू आहे. दोन्ही गनु््यात 
सहभागी असणाऱ्या एका आरोपीस अ्क करून त्याचेकडून काही रक्कम 
हस्तगत करण्यात आलेली असनू गनु््याींचा तपास चाल ू आहे. शहरातील 
नागररकाींमध्ये लभतीचे व सींतापाचे वातावरण पसरलेले नाही. 
(५) पींढरपरू शहरात ददवसपाळी व रात्रपाळी कररता १ अधधकारी व २० 
कमशचारी याींची नेमणकू करून नाकाबींदी, चेककीं ग, रात्रगस्त पेरोलल ींग करण्यात 
येत आहे. लमळून आलेल्या सींशतयताींवर वेळीच महाराषर पोलीस कायदा 
कलम १२२ तसेच फौजदारी िकिया सींदहता कलम १०९ िमाणे कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रवलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
पुणे महानगरपालििेने स्िच्छ सव्हेक्षणासाठी नेमिेल्या मे. ई अ ॅण्ड 

िाय िां पनीची ननयु्ती ननयमबा्य िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३४) *  १३५५३३   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासिा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु महानगरपाललकेने स्वच्छ सव्हेक्षणासाठी नेमलेल्या मे. ई अ ॅण्ड वाय 
कीं पनीची तनयकु्ती तनयमबा्य करण्यात आल्याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये 
वा त्या दरम्यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या स्वच्छ सव्हेक्षण स्पधेत पणेु शहर 
देशपातळीवर अव्वल ठरण्यासाठी महानगरपाललका िशासनाकडून मे. ई अ ॅण्ड 
वाय कीं पनीची नेमणूक  शवे्च्या तीन मदहन्यात तनयबा्यरीत्या करण्यात 
आल्याची बाब तनदशशनास आली असनू या कीं पनीकडून सल्ला घेण्यासाठी 
महानगरपाललकेने ३५ लाख रुपये अदा केल्याचेही तनदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्वच्छ सव्हेक्षणाच्या आवश्यक असलेल्या कागदपत्राींची पतूशता 
करणे, स्वच्छतपे्रवियक प्रवप्रवध उपाययोजना िस्ताप्रवत करणे, सादरीकरण 
करणे या कामाींमध्ये मे. ई अ ॅण्ड वाय व केपीएमजी कीं पनीने शासनाची 
मोठ्या िमाणात आधथशक फसवणूक केल्याचेही तनदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
• पणेु महानगरपाललकेच्या घनकचरा प्रवभागास सहाय्य करण्यासाठी पणेु 
महानगरपाललकेने प्रवदहत कायशपध्दतीचा अवलींब करून मे. ई ॲण्ड वाय या 
कीं पनीची ददनाींक २६.१२.२०१७ च्या आदेशान्वये िथमत: एक विाशसाठी 
तनयकु्ती करण्यात आली होती. त्यानींतर,  त्या कीं पनीस जून २०१९ अखेर 
पयांत मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
• स्वच्छ सवेक्षण-२०१९ च्या कामाींसाठी मे. के.पी.एम.जी. ॲडव्हायजरी 
सप्रवेसेस िा.लल. याींची तीन मदहन्याच्या कालावधीकररता रू ३५,३०,४०० या 
रकमेवर तनयकु्ती करण्यात आली होती. 
(३) हे खरे नाही. 



  47 

• पणेु महानगरपाललकेने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी व स्वच्छ 
सवेक्षण- २०१९ करीता नेमलेल्या सींस्थाींनी त्याींना नेमनू ददलेली कामे पार 
पाडली आहेत. त्यामळेु आधथशक फसवणूकीचा िश्न उद् ावत नाही, असे पणेु 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही 
(५) िश्न उद् ावत नाही 

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

पािघर (पूिा) येथीि औद्योधगि िसाहतीतीि नॅशनि 
फननाचर िां पनीस िागिेिी आग 

  

(३५) *  १४०२६६   श्री.वििास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर (पवूश) येथील गणेशनगर औदयोधगक वसाहतीमधील नॅशनल 
फतनशचर या कीं पनीला ददनाींक २४ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास आग 
लागनू मोठ्या िमाणात कीं पनीचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीत असलेल्या केलमकल रँकरमळेु सदरहू आग 
मोठ्या िमाणात पसरली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
अहवालातील तनषकिाशनसुार दोिी असणाऱ्या सींबींधीताींप्रवरुद्ध कारवाई करुन 
सदर कीं पनीला नकुसान भरपाई लमळण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) होय, हे खरे आहे.  
     मे. नॅशनल फतनशचर वक्सश, प्लॉ् नीं. १०, सव्हे नीं. ४७/२, वेवरू गाींव, 
पालघर(पवूश), ता. पालघर, श्ज. पालघर येथील या कारखान्याला ददनाींक 
२४.०३.२०१९ रोजी दपुारी १२.३० वाजता आग लागनू कारखान्याचे नकुसान 
झाले आहे. 
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(२) सदर कारखान्याच्या कीं पाऊीं ड बाहेर असलेल्या गवताला आग लागली 
होती. ती आग कीं पाऊीं डमधील सॉलव्हीं् ड्रमला लागनू कारखान्यात पसरली. 
तथेे उभा असणा-या फरनेस ऑईलचा ्ँकर नीं. GT-०३AT २६४१ हा सदर 
आगीत जळाला. कारखान्यातील सॉलव्हीं् ड्रम व फरनेस ऑईलमळेु ही आग 
मोठ्या िमाणात परसली. 
(३) सदर िकरणी ददनाींक २४.०३.२०१९ रोजी चौकशी करण्यात आली असनू 
त्या चौकशीमध्ये भोगव्ादाराने कारखान्यातील काही भाग हा भाडयापो्ी 
ज्वालाग्रही रसायनाचे रेडीींग करणा-या जकारीया एी्ं रिाइजेसला भाडयाने 
ददलेला होता. कारखान्याचा काही भाग भाडयाने ददल्यामळेु कारखान्याची 
इमारत ही मींजूर नकाशािमाणे नसल्यामळेु भोगव्ादाराप्रवरुध्द तनयम ४(२) 
महाराषर कारखाने तनयम १९६३ च्या भींगा करीता न्यायालयात ख्ला दाखल 
केला आहे. सदर कारखान्याच्या नकुसान भरपाई करीताची कायशवाही 
शासनाच्या कायशकक्षेत येत नसनू त्याकरीता कारखाने व्यवस्थापनाने 
मालमत्तचेा प्रवमा घेणे आवश्यक  असत.े सदर कारखाना व्यवस्थापनाने 
मालमत्तचेा प्रवमा घेतलेला नव्हता. 
(४) िश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
गडधचरोिी नगरपररषदेमध्ये विविध योजनाांमध्ये झािेिा गैरव्यिहार 

  

(३६) *  १३९३१८   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोिी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली नगरपररिदेमध्ये ददनाींक १ एप्रिल, २०१० त ेमाहे माचश, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान २१ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचा अहवाल 
महालेखाकार, नागपरू याींनी शासनाला सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालामध्ये सदर गरैव्यवहार सवुणशजयींती नगरोत् थान 
योजना, वलैशष्पणूश योजना, वकृ्ष लागवड, अनसुचूीत जाती, नवबौद्ध घरकुल 
योजना, पाणीपरुवठा योजना इत्यादी योजनाींमध्ये झाल्याची बाब नमदू 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या िकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल,े त्यानसूार २१ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार करणाऱ् या सींबींधधत अधधकारी 
व कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महालेखापाल, नागपरू कायाशलयाने नगरपररिद, 
गडधचरोली कायाशलयाचे ददनाींक २४/८/२०१५ त े ददनाींक ५/९/२०१५ या 
कालावधीत सन २०१० त ेसन २०१५ या ५ विाशच्या कालावधीचे लखेापररक्षण 
केले. त्यामध्ये एकूण १५ आक्षेप नोंदप्रवले असनू त े ददनाींक १/१०/२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये महालखेापाल कायाशलयाने नगरपररिदेस कळप्रवले होत.े 
(२) व (३) • सदरच्या आक्षेपामध्ये सवुणशजयींती नगरोत्थान योजना, 
वलैशषट्यपणूश योजना, वकृ्ष लागवड, अनसुधूचत जाती नवबौद्ध घरकुल योजना, 
पाणी परुवठा योजना इत्यादीबाबत आक्षेप नोंदप्रवले आहेत, हे खरे आहे. 
• या सवश आक्षेपा सींदभाशत नगरपररिदेने योग्य त्या स्पष्ीकरणासह 
महालेखापाल, नागपरू याींना अनपुालन अहवाल सादर केला असनू सवश आक्षेप 
वगळण्याची प्रवनींती केली आहे. 
• यासींदभाशतील महालेखापाल कायाशलयाचे अलभिाय अदयाप िाप्त झालेले 
नाहीत. दरम्यान महालेखापालाींनी कळप्रवलेल्या आक्षपेातील काही िकरणी 
सकृतदशशनी गींभीर स्वरुपाच्या अतनयलमतता घडल्याच े ददसनू येत असल्याने 
यािकरणी स्वतींत्रपणे िाथलमक चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर 
करण्यास श्जल्हाधधकारी, गडधचरोली याींना कळप्रवण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
साांगुिी पररसरात (पनिेि) हारमोनी फाऊां डशेनच्या ितीने चािविण्यात 

येत असिेल्या व्यसनमु्ती िें द्रात एिा तरणाचा झािेिा मतृ्यु 
  

(३७) *  १३५२९२   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेि), अॅड.पराग अळिणी (वििेपािे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.अलमन पटेि (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्िम शखे 
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(मािाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददििी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), 
श्री.िािीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (िातरू ग्रामीण), 
श्री.विश्िजजत िदम (पिसू िडगेाि), श्री.सनुनि िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमािा गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बिुढाणा), श्री.िुणाि 
पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अलमत वििासराि 
देशमखु (िातरू शहर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींब्रा (श्ज.ठाणे) पररसरातील कौसा येथील व्यसनमकु्ती कें द्रात 
मारहाणीमध्ये एका तरुणाचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना नकुतीच घडली 
असतानाच या घ्नेची पनुरावतृ्ती पनवेल येथील साींगलुी पररसरात हारमोनी 
फाऊीं डशेनच्या वतीने चालप्रवण्यात येत असलेल्या व्यसनमकु्ती कें द्रात घडली 
असनू येथे एका तरुणाचा मारहाणीत मतृ्य ु झाला असल्याचे ददनाींक ११ 
एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु या कें द्रात उपचार घेत असलेले १८३ रुग्ण घाबरुन 
कें द्र सोडून तनघनू गेले आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कें द्राचे तीनही सींचालक फरार झाले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन या कें द्राच्या सींचालकाींवर 
कारवाई करण्यासह या घ्नाींची अन्य कें द्रात पनुरावतृ्ती होव ू नये यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस आयकु्तालय, नवी मुींबई कायशक्षेत्रातील 
हारमोनी फाऊीं डशेन व्यसनमकु्ती कें द्र, म.ुसाींगलुी, पो.लशरढोण, ता.पनवेल या 
व्यसनमकु्ती कें द्रमध्ये उपचार घेणारे िशाींत मधुकर पवार याींचा नायर 
रुग्णालय येथ े उपचार घेत असताना दद.२३/०३/२०१९ रोजी अनसैधगशक मतृ्य ू
झालेला आहे. 
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(२) हारमोनी फाऊीं डशेन व्यसनमकु्ती कें द्र, म.ुसाींगलुी, पो.लशरढोण, ता.पनवेल 
या दठकाणी उपचार घेणारे सवश रुग्ण हे त्या दठकाणावरुन परस्पर तनघनू गेले 
आहेत. 
(३) सदर िकरणी पनवेल शहर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.ि.१३६/२०१९ भादींप्रव 
कलम ३०२, २०१, ३४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु््याचे तपासात सवश ६ आरोपीींना ददनाींक १६/४/२०१९ रोजी अ्क करण्यात 
आली आहे. नमदू आरोपी हे सध्या मा.न्यायालयाचे आदेशािमाणे 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गनु््याचे तपासात तनषपन्न आरोपीताींपकैी 
कोणीही फरार नाहीत. 
(४) पनवेल शहर पोलीस ठाणे येथ ेदाखल ग.ुर.ि.१३६/२०१९ च्या गनु््याच्या 
तपासात सहायक धमाशदाय आयकु्त, रायगड प्रवभाग याींना व सहायक सींस्था 
तनबींधक, रायगड प्रवभाग याींना हारमोनी फाऊीं डशेनचे नोंदणी रद्द होणेबाबत 
कळप्रवण्यात आले आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

लमरा-भाईंदर शहरातीि मौजे-उत्तन येथे जेट्टी बाांधण्याबाबत 
  

(३८) *  १३५९७०   श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय 
मत्स्यवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लमरा-भाईंदर शहरातील मौजे - उत्तन येथे शासनातफे जेट्टी बाींधण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जटे्टीचे काम सन २०१६ पासनू सरुु झाले असनूसधु्दा 
अदयाप पणूश झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जटे्टीचे बाींधकाम तातडीने पणूश करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथापी उत्तन पातान व भातोडी बींदर येथ ेमश्च्छमाराींना मलुभतु सोयी 
सपु्रवधा परुप्रवण्याची कामे राषरीय कृप्रि प्रवकास योजनेंतगशत मींजुर आहेत. 
(३) उत्तन पातान व उत्तन भातोडी बींदर येथ ेमश्च्छमाराींना मलुभतु सोयी 
सपु्रवधा परुप्रवण्याची कामे तनप्रवदेच्या अींततम ्प्प्यामध्ये असनु महाराषर 
सागरी तनयमन क्षेत्र िाधधकरण याींचकेडुन ना-हरकत िमाणपत्र िाप्त 
करण्याची कायशवाही सरुु आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मु्ताईनगर ि बोदिड (जज.जळगाांि) या नव्याने अजस्तत्िात आिेल्या 

नगरपांचायतीच्या पाणीपुरिठा योजनेच्या प्रस्तािाबाबत 
(३९) *  १४१३२१   श्री.एिनाथराि खडसे (मु् ताईनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्ताईनगर व बोदवड (श्ज.जळगाींव) या नव्याने अश्स्तत्वात आलले्या 
नगरपींचायतीच्या पाणीपरुवठा योजनेच्या िस्तावास ददनाींक २० माचश, २०१९ 
पयांत मान्यता देण्यात यावी असा तनणशय ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी 
वा त्या समुारास मा.मखु्यमींत्री कायाशलयात झालेल्या बठैकीत घेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी लवकरात लवकर कायशवाही करण्याबाबत 
लोकितततनधीींनी ददनाींक ६ मे, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये पनुश्च प्रवनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर पाणीपरुवठा योजनेस मींजूरी देण्याच्या दृष्ीने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जळगाींव श्जल््यातील मकु्ताईनगर व बोदवड या 
नवलमलमशत नगरपींचायतीच्या पाणीपरुवठा िस्तावाींना माचश, २०१९ अखेर 
मान्यता देणेबाबतचा तनणशय फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये शासनाकड ेपार पडलेल्या 
बठैकीमध्ये घेण्यात आला होता. 
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(२) सदर अनिुींगाने कायशवाही होण्याबाबत स्थातनक लोकितततनधीींनी 
शासनाकड े दद.०८ मे, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये प्रवनींती केली आहे, हे खरे 
आहे. 
(३) व (४) मकु्ताईनगर व बोदवड शहर पाणीपरुवठा योजनाींचे िस्ताव 
सींबींधधत नगरपररिदाींनी महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या सक्षम िाधधकाऱ्याच्या 
ताींत्रत्रक मान्यतनेे नगरपररिद िशासन सींचालनालयामाफश त शासनास सादर 
करणे अपके्षक्षत आहे.  
• तथाप्रप, अदयाप मकु्ताईनगर व बोदवड शहर पाणीपरुवठा योजनाींच ेिस्ताव 
शासनाकड ेमींजूरीसाठी िाप्त झालेले नाहीत. 
• सदर दोन्ही िकल्पाींचे िस्ताव िाप्त करुन घेण्याच्या अनिुींगाने 
शासनस्तरावरुन पाठपरूावा करण्यात येत असनू, िस्ताव शासनाकड े िाप्त 
होताच सदर िकल्पाींच्या मींजूरीबाबतचा तनणशय तात्काळ घेण्यात येणार आहे. 

----------------- 
  
ठाणे महानगरपालििा क्षे्ातीि िौसा येथीि आददिासीांच्या ताब्यात 

असिेल्या जागेचा टीडीआर बेिायदेशीरपणे  
वििून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४०) *  १३६०१७   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललका क्षते्रातील कौसा येथील जुना सव्हे नीं.५२ पकैी 
नवीन सव्हे नीं.५२/४/२ या आददवासीींच्या ताब्यात असलेल्या जागेबद्दल 
लमळालेला एक लाख फु्ाींचा ्ीडीआर महानगरपाललका िशासनाच्या 
सींगनमताने बेकायदेशीरपणे प्रवकून आददवासीींची फसवणुक करुन कोट्यवधी 
रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१९ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार आतापयांत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाललकेच्या सधुारीत 
मींजूर आराखड्यानसुार मौजे कौसा येथील सव्हे ि.५२/४/२ हा आर जी-५ या 
आरक्षणाने बाधधत भखुींडाकरीता ्ीडीआर लमळणेचा िस्ताव ददनाींक 
०९.०७.२०१० रोजी ठाणे महानगरपाललकेकड े दाखल झाला. तसेच ददनाींक 
०२.०२.२०१२ च्या पत्रान्वये सींबींधधत भखुींडधारकाला आवश्यक कागदपत्राींची 
पतुशता करण्याच्या सचुना देण्यात आल्या होत्या, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
     परींत,ू उक्त भखुींडधारकाने कागदपत्राींची पतुशता केली नसल्याने ठाणे 
महानगरपाललकेने सदर भखुींडावरील ्ीडीआर अदयाप अदा केला नाही, अस े
ठाणे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 

----------------- 
  
िोअर परळ (मुांबई) येथीि िमिा लमि िां पाऊां ड मधीि िन अबव्ह 

आणण मोजोस बब्रस्रो रेस्टो पबिा िागिेल्या आगीबाबत 
  

(४१) *  १४१४५३   श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पिूा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोअर परळ (मुींबई) येथील कमला लमल कीं पाऊीं ड मधील वन अबव्ह 
आणण मोजोस त्रब्रस्रो या दोन रेस््ो पबला ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
लागलेल्या आगीच्या दघुश् नेची महानगरपाललका आयकु्ताींनी केलेल्या िाथलमक 
चौकशीमध्ये दोन सहाय्यक आयकु्ताींच्या कामकाजातील तनदशशनास आलेल्या 
पयशवेक्षीय त्रु् ी तसेच परवाना पत्र जारी करण्यामध्ये झालेल्या अतनयलमतता 
पडताळण्याचा दृष्ीने त्याींच्याप्रवरुद्ध खात्याअींतगशत सवांकि चौकशी करण्याच े
आदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खात्याअींतगशत करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये ददनाींक २ 
ऑगस््, २०१७ रोजी श्री.ददनेश महाले दयु्यम अलभयींता (इमारती व कारखाने) 
याींनी सदर दोन्ही रेस््ो पबचे अनधधकृत बाींधकाम तोडण्याची कारवाई सरुू 
केली असता सहाय्यक आयकु्त जी/दक्षक्षण याींनी त्याींना भ्रमणध्वनीदवारे सदर 
कारवाई बींद करण्याचे आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सहाय्यक आयकु्त जी/दक्षक्षण याींनी ददनाींक २ ऑगस््, २०१७ 
रोजी सदर दोन्ही रेस््ो पबचे अनधधकृत बाींधकाम तोडण्याची कारवाई 
थाींबवली नसती व सदर अनधधकृत बाींधकाम त्याींच्या तनदशशनास आल्यानींतर 
त्याींनी सींरक्षण न देता तनषकासन केले असत ेतर ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ 
रोजी लागलले्या आगीत १४ लोकाींचा मतृ्य ूव ५४ जण जखमी झाल ेनसत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सहाय्यक आयकु्त जी/दक्षक्षण याींनी ददनाींक २ ऑगस््, २०१७ 
रोजी अनधधकृत बाींधकाम तोडण्याची कारवाई थाींबप्रवली व अनधधकृत 
बाींधकाम त्याींच्या तनदशशनास आल्यानींतरही त्याच े तनषकासन न करता 
मोजोस त्रब्रस्रो रेस््ो पबला परवाना देण्याकररता खातरजमा न करता ददललेी 
मींजुरी यामध्ये दोिी असल्याचे चौकशी अहवालानसुार लसद्ध झाले आहे,हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर दोिी सहाय्यक आयकु्ताींप्रवरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लोअर परळ येथील कमला लमल कीं पाऊीं डमधील 
वन अबव्ह आणण मोजोस त्रब्रस्रो या दोन रेस््ो पबला ददनाींक २९.१२.२०१७ 
रोजी आग लागली होती.  
      सदर िकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त करण्यात आलेल्या 
िाथलमक चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या अतनयलमतताींबाबत सकृतदशशनी 
जबाबदार असणाऱ्या २ सहाय्यक आयकु्ताींसह एकूण १२ अधधकारी / कमशचारी 
याींच्यावर दोिारोपपत्र बजावण्यात येऊन खात्याींतगशत चौकशी करण्यात आली 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर दोन्ही रेस््ो पबचे अनधधकृत बाींधकाम तोडण्याची 
कारवाई सरुू केली असता, सहाय्यक आयकु्त जी/दक्षक्षण याींनी सींबींधधत 
दयु्यम अलभयींता याींना भ्रमणध्वनीदवारे सदर कारवाई बींद करण्याचे आदेश 
ददले होत े ही बाब चौकशीमध्ये स्पष् झाली नसल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकमाफश त कळप्रवण्यात आले आहे. 
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(५) सहाय्यक आयकु्ताींनी पयशवेक्षीय तनयींत्रण ठेवले नाही म्हणून त्याींची पढुील 
देय वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखून धरण्याचे आदेश पाररत करण्यात आले 
असनू, त्याअनिुींगाने त्याींच्यावर लशक्षादेश बजावण्यात येत असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे. 
(६) िश्न उद् ावत नाही. 

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

ननबुांत (लमरा) (ता.पुरांदर, जज.पुणे) येथीि ज्युबबिांट िाईफ  
सायनसेस िां पनीत झािेिी विषारी िायु गळती 

(४२) *  १४१४६३   श्री.बाबरुाि पाचणे (लशरर), श्री.लभमराि तापिीर 
(खडििासिा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तनबुींत (लमरा) (ता.परुींदर, श्ज.पणेु) येथील ज्यतु्रबली्ं  लाईफ सायन्सेस 
कीं पनीत प्रविारी वायचुी गळती होवनु ४८ कामगार बाधधत होवनू त्यापकैी 
श्री.सींजय जगन्नाथ ढवळे या अधधकाऱ् याचा उपचारादरम्यान मतृ्य ूझाल्याची 
घ्ना ददनाींक १७ एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास घडल्याचे तनदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्यतु्रबली्ं  लाईफ सायन्सेस कीं पनीत अ ॅसीद्क अनहायड्राईड 
या ्ाकीतनू प्रविारी वाय ूगळतीमळेु ही घ्ना घडली असनू मानवी जीवास 
घातक असलेली रसायने भर लोकवस्तीत तनमाशण केली जात असनूही 
सींबींधधत िशासनाकडून कोणतीच िभावी कारवाई झाली नसल्याचे तनदशशनास 
येत असनू उत्पादन थाींबप्रवण्याचे आदेश असताींना कीं पनीने उत्पादन सरुु ठेवले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीमध्ये काम करताना धोकादायक उत्पादन प्रवभागात 
तनमयोजने अींतगशत काम करणाऱ्या िलशक्षाणाथींना अथवा कीं त्रा्ी कामगाींराना 
कामावर ठेव ु नये असे स्पष् आदेश कें द्र शासनाकडून देण्यात आलेले 
असतानाही सदर कीं पनीमध्ये ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ व ददनाींक ८ 
जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ददलेल्या औदयोधगक सरुक्षा 
प्रवभागाच्या भे्ीत अशा िकारे कीं त्रा्ी कामगार उत्पादन प्रवभागात काम 
करत असल्याचे आढळुन आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राींजणगाव (ता.लशरुर, श्ज.पणेु) गणपती पींचताराककीं त 
एमआयडीसीमध्येही स््ेररऑन िा.लल., ओहसींग िा.लल., यकेुबी इलेक्रातनक 
िा.लल. या कीं पन्यामध्ये काँरक्् लेबर अबॅ्यलेुशन अॅक्् नसुार िॉडक्शनच्या 
दठकाणी काँरक्् लेबर ठेवता येत नसतानाही हजारो कीं त्रा्ी कामगार येथे 
काम कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तनबुींत (लमरा) (ता.परुींदर, श्ज.पणेु) येथील ज्यतु्रबली्ं  लाईफ 
सायन्सेस कीं पनी मध्ये घडलेल्या घ्नेतील दोिीींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच राींजणगाव गणपती पींचताराककीं त एमआयडीसी येथील कीं पन्यामध्ये 
काँरक्् लेबर अ ॅब्यलेुशन अ ॅक््चे पालन होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) होय हे खरे आहे. 
     ददनाींक १७/०४/२०१९ रोजी कारखान्यातील ॲसेद्क अनहायड्राईड प्लाीं्-
२ ची स््ा श् अप िकिया सरुू असताना सायींकाळी ०४:२६ वाजताच्या समुारास 
प्लाीं्-२ मधील ओव्हरहेड ॲसेद्क अनहायड्राईड कुलरमधून पाण्याची गळती 
होवनू त े पाणी िूड ॲसेद्क अनहायड्राईड साठप्रवण्यासाठी असलेल्या 
्ाकीमध्ये गेल्यामळेु रासायतनक िकिया होवनू ्ाकीच्या आतील दाब 
अचानकपणे वाढला, त्यामळेु ्ाकीचेवरील झाकण व शले याींचा साींधा उखडून 
द्रवरूप िूड ॲसेद्क अनहायड्राईड व वाय ू बाहेर पडून कारखान्याच्या 
पररसरात उपश्स्थत असलेल्या ३३ कामगाराींसह एकूण ५५ इसमाींना डोळ्याींना 
चुरचुरणे व श्वसनाचा त्रास झाला.  सवश बाधीत व्यक्तीींना उपचारासाठी 
जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपरोक्त घ्नेत बाधीत कमशचारी 
श्री. सींजय जगन्नाथ ढवळे, वय ५६ वि े याींना उपचारासाठी लसप्रद्धप्रवनायक 
हॉश्स्प्ल लोणींद येथे ददनाींक १७/०४/२०१९ रोजी दाखल करण्यात आले. परींत ु
त्याींनी उपचारा दरम्यान ददनाींक ०१/०५/२०१९ रोजी वदैयकीय सल्ल्याच्या 
प्रवरोधात जाऊन हॉश्स्प्ल मधून सटु्टी घेतली. त्यानींतर त्याींना पनु्हा अस्वस्थ 
वा्ू लागल्याने  के.ई.एम. रुग्णालय, पणेु येथ े उपचारासाठी ददनाींक 
०२/०५/२०१९ रोजी दाखल करण्यात आले. उपचारा दरम्यान ददनाींक 
०७/०५/२०१९ रोजी रात्री ११:३० वाजताच्या समुारास त्याींचा मतृ्य ूझाला.  
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(२) दघुश् नेनींतर महाराषर िदिुण तनयींञण मींडळाने ददनाींक २२/०४/२०१९ रोजी 
कारखान्यातील उत्पादन िकिया थाींबप्रवण्याचे आदेश पारीत केले. तदनींतर 
ददनाींक ०२/०५/२०१९ व ददनाींक १६/०५/२०१९ रोजी मींडळाकडून उत्पादन 
िकिया चाल ूकरण्याची सशतश परवानगी देण्यात आली. ददनाींक २०/०५/२०१९ 
रोजी  दघुश् ना ग्रस्त ॲसेद्क अनहायड्राईड प्लाीं्- २ मधील उत्पादन िकिया 
सरुू करण्यात आली. सदर दघुश् नेमध्ये औदयोधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयाने उत्पादन िकिया थाींबप्रवण्याच ेआदेश पारीत केल ेनव्हत.े सबब 
उत्पादन थाींबप्रवण्याचे आदेश असतानाही कीं पनीने उत्पादन सरुु ठेवले, हे खरे 
नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     ददनाींक ०५.०१.२०१९ आणण ददनाींक ०८.०१.२०१९ रोजी उपसींचालक, 
औदयोधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, कायशक्षते्र-३ श्जल्हा-पणेु याींनी 
कारखान्याला भे् ददली असता कें द्र शासनाच्या NEEM योजनेअींतगशत 
घेण्यात आलेले िलशक्षणाथी धोकादायक उत्पादन िकियेत काम करीत 
असल्याचे आढळून आले. 
(४) राींजणगाव गणपती (ता.लशरुर, श्ज.पणेु) या पींचताराींककत औदयोधगक 
वसाहतीमधील स््ेररऑन िा.लल. येथे २३, ओहसींग िा.लल. येथे ४२०, यकेुबी 
इलेक्रॉतनक िा.लल. येथे २०२ कीं त्रा्ी कामगार काम करीत असल्याचे कीं त्रा्ी 
कामगार अधधतनयम १९७० अन्वये ऑनलाईन िणालीदवारे घेतलेल्या नोंदणी 
िमाणपत्रावरुन तनदशशनास येत आहे. उक्त आस्थापनेत कीं त्रा्ी कामगार 
मखु्य उत्पादनाशी तनगडीत काम करीत असल्याच े तनवेदन ककीं वा तिार 
कामगार सींघ्ना अथवा कामगार याींच्याकडून िाप्त झालेली नाही. 
(५) ज्यतु्रबली्ं  लाईफ सायन्सेस लललम्ेड, नीरा, तालकुा-बारामती, श्जल्हा-पणेु 
या कारखान्यात ददनाींक १७/०४/२०१९ रोजी घडलेल्या वायगूळती घ्नेच्या 
चौकशी दरम्यान महाराषर कारखाने तनयम १९६३ चा तनयम ६५ (४) (अे) 
आणण तनयम ६५ (४) (सी) च े भींग आढळले असनु त्या भींगाबाबत 
कारखान्याच्या भोगव्ादार याींचेप्रवरुद्ध कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात 
आलेली आहे. तसेच पढुील कायदेशीर कारवाई सरुू आहे.   
(६) िश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल््यातीि िुळगाि बदिापूर नगरपालििा हद्दीतीि 
बी.एस.यु.पी. योजनेंतगातच्या घरिुिाांचा ताबा अद्याप  

िाभार्थयांना देण्यात आिा नसल्याबाबत 
  

(४३) *  १३७५३३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा 
भाईंदर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :  
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे श्जल््यातील कुळगाव बदलापरू नगरपाललका हद्दीतील मे.जेकीन 
इीं्रिायजेस व काव्या त्रबल्ड्कोन िा.लल. या एजन्सीने बी.एस.य.ुपी. 
योजनेंतगशत घरकुले बाींधलेली असनू सदर घरकुलाींचा ताबा अदयाप 
लाभाथ्याांना देण्यात आला नसल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये तनदशशनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुळगाव बदलापरू नगरपररिद हद्दीतील म्हाडा सींभाजीनगर 
येथील बी.एस.य.ुपी. योजनेंतगशत बाींधण्यात आलेल्या घराींमध्ये 
बेकायदेशीरररत्या लाभाथ्याांना वीज मी्र व पाण्याची जोडणी देण्यात 
आल्याचेही तनदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार बी.एस.यु.पी. योजनेतील लाभाथ्याांना घरापासनू 
वींधचत ठेवणाऱ्या तसेच बकेायदेशीरररत्या लाभाथ्याांना घराींचा ताबा, वीज 
मी्र व पाण्याची जोडणी देणाऱ्या नगरपररिदेच्या, महाराषर प्रवदयतु प्रवतरण 
कीं पनीच्या व महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) शहरी गरीबाींना मलुभतु सपु्रवधा 
परुप्रवणे  (बी.एस.य.ुपी.) या कें द्र शासनाच्या योजनेंतगशत कुळगाव बदलापरू 
नगरपररिद क्षते्रात १६३४ घरकुलाींचे बाींधकाम िस्ताप्रवत होत.े 
• मात्र ित्यक्षात सदर योजना राबप्रवताींना झालेला लाभाथ्याांचा ततव्र प्रवरोध, 
जागेची अडचण, जागा बदल इत्यादी कारणाींमळेु सदरहू िकल्पास प्रवलींब 
झाला. 
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• सदरहू योजना सन २०१७ मध्ये बींद झाल्यामळेु त्यावेळी बाींधकाम पणुश 
असलेल्या ९०४ घरकुलाींवर सदर िकल्प लसलमत करण्यात आला. 
• माहे म,े २०१९ मध्ये सदर योजनेअींतगशत बाींधण्यात आलेल्या घरकुलाींकरीता 
मलभतू सोयी सपु्रवधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असनू सदर घरकुले 
रदहवास योग्य झाली आहेत. 
• सदयश्स्थतीत मळु पात्र ३७४ लाभाथ्याांची तनवड यादी अींततम करण्यात 
आली असनू सदर लाभाथ्याांना माहे ऑगस््, २०१९ अखेर घरकुले वा्प 
करण्यात येणार आहेत. 
• गहृतनमाशण प्रवभागाच्या दद.२५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या तनणशयान्वये 
बी.एस.य.ुपी  योजनेंतगशत पात्र मळु लाभाथ्याांना वा्प करून उवशररत लशल्लक 
घरकुले िधानमींत्री आवास योजनेंतगशत पात्र होणाऱ्या लाभाथ्याशस व प्रवप्रवध 
िकल्पामळेु िकल्पग्रस्त झालेल्या कु्ुींबास अनजु्ञेय करण्यात आली आहेत. 
• त्यानसुार कायशवाही सरुू असनु बाींधण्यात आलेल्या सींपणुश घरकुलाींचे वा्प 
माहे सप् े्ंबर, २०१९ अखेरपयशत पणुश करण्याचे नगरपररिदेचे तनयोजन आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नळदगुा (ता.तुळजापूर, जज.उस्मानाबाद) येथीि नदीपा्ात  
बोट उिटून तीन बाििाांचा झािेिा मतृ्यू 

  

(४४) *  १३६१०३   श्री.अतिु भातखळिर (िाांददििी पिूा), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.अस्िम शखे 
(मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सनुनि िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददििी), श्री.िािीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नळदगुश (ता.तळुजापरू, श्ज.उस्मानाबाद) येथील ऐततहालसक ककल्ला 
पाहण्यासाठी आलेल्या पयश् काींची बो् उल्ून झालेल्या दघुश् नेत ३ लहान 
बालकाींचा ददनाींक २० एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ऐततहालसक वास्तचू्या दठकाणी कोणतीही सरुक्षा 
नसल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दघुश् नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार मतृ्यमूखुी पडलेल्या बालकाींच्या नातवेाईकाींना 
आधथशक मदत देण्यासह नळदगुश येथील ऐततहालसक ककल्ल्याच ेमहत्व पाहता 
तथेे पयश् काींसाठी सरुक्षेच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सदर दघुश् नेच्या अनिुींगाने पोललस स््ेशन नळदगुश  ग.ुर.नीं.ि. ११४/१९ 
कलम ३०४(अ), २८० भा.द.प्रव.  दद.२०/०४/२०१९ गनु्हा नोंद करण्यात आला 
आहे.सदर दघुश् नेिकरणी एका व्यक्तीस अ्क करण्यात आली असनू पढुील 
तपास चाल ूआहे.      
(२), (३), व (४) शासनाच्या “महाराषर वभैव-राज्य सींरक्षक्षत स्मारक सींगोपन 
योजना” अींतगशत नळदगुश ककल्ला हे स्मारक यतुन्ी मल््ीकॉन्स िा.लल. 
सोलापरू या कीं पनीस दत्तक देण्यात आलेले आहे. 
     सदर दघुश् नेनींतर नळदगुश ककल्ला पररसरमध्ये पाणी महल येथील 
बो्ीींग (नौकाप्रवहार)  तात्परुत्या बींद करण्यात आल्या आहेत.त्याचिमाणे 
भावी काळामध्ये ककल्ला पररसरात अशा िकारच्या दघुश् ना होऊ नये यासाठी 
आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सचुना सहायक सींचालक, परुातत्व प्रवभाग, 
औरींगाबाद याींनी व्यवस्थापकीय सींचालक यतुन्ी मल््ीकॉम िा.लल., याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
     सदरची घ्ना दह नसैधगशक आपत्तीत येत नाही.अशा घ्नेत मयत 
व्यक्तीच्या नातवेाईकास आधथशक मदत देण्याची तरतदू शासन तनणशयात 
 नसल्यामळेु मयाताच्या नातवेाईकास मदत देण्यात आलेली नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंढिे (ता.िाडा, जज.पािघर) ग्रामपांचायत हद्दीतीि ‘प्रनतभा’ या 
िारखानयातीि िमाचाऱयाांच्या भविष्ट्य ननधीच्या र्िमेचा  

सांचाििाांनी िेिेिा अपहार 
  

(४५) *  १४१८१३   श्री.वििास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोंढले (ता.वाडा, श्ज.पालघर) ग्रामपींचायत हद्दीतील ‘िततभा’ या लोखींडी 
पाईप तयार करणाऱ्या कीं पनीतील समुारे २७९ कामगाराींचा भप्रवषयतनवाशह तनधी 
शासकीय कायाशलयात जमा न करता सींचालकाींनी समुारे ७० लाख २३ हजार 
रुपयाींचा अपहार केल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
तनषकिश काय आहेत व तदनसुार सींबींधीत कीं पनी सींचालकाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सदरहू कीं पनीतील कामगाराींची भप्रवषय तनवाशह तनधीची रक्कम 
लमळवनू देण्यासींदभाशत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सांजय िुटे : (१) िततभा पाईप्स ॲन्ड स्रक्चरल िा.लल., वाडा ही भप्रवषय 
तनवाशह तनधी कायदयाींतगशत ददनाींक ३०.०९.१९९७ पासनू नोंदणीकृत असनू 
कामगाराींच्या भप्रवषय तनवाशह तनधी महा/थाणे/९६८४७ या कोड नींबर अींतगशत 
जमा केला जात आहे.  िवशतन अधधकाराच्या ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०१९ च्या 
अहवालानसुार सींस्थेने फेब्रवुारी २०१७ त े सप् े्ंबर २०१८ या कालावधीत 
भप्रवषय तनवाशह तनधी भरलेला नाही अस े आढळल े आणण कामगाराींच्या 
वेतनातनू भप्रवषय तनधी रक्कम कपात करुन भप्रवषय तनवाशह तनधी सींगठन 
याींच्याकड ेजमा केलेली नाही.  
(२) व (३) क्षेत्रीय भप्रवषय तनधी आयकु्त-II, क्षते्रीय कायाशलय, ठाणे (उत्तर) 
याींनी असा अहवाल ददला आहे की, भप्रवषय तनवाशह तनधी िवतशन अधधकारी 
याींनी ददनाींक १८.०२.२०१९ रोजी कीं पनीचे मखु्य कायाशलय चेंबरु, मुींबई येथे 
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जाऊन पगार पत्रक, सींचालकाींच्या नावे असणाऱ्या कीं पनीच्या बँक खात्याची 
सप्रवस्तर मादहती घेवनू अहवाल सादर केला. त्यानसुार िवशतन अधधकाऱ्याींनी 
ददनाींक २०.०२.२०१९ रोजी सींबींधधत कायाशलयातफे कीं पनीचे सींचालकाींच्या 
प्रवरोधात भारतीय दींड प्रवधान कलम ४०६/४०९ अींतगशत कमशचाऱ्याींच्या 
वेतनातनू भप्रवषय तनधीची रक्कम कपात करुन माहे फेब्रवुारी, २०१७ त े
सप् े्ंबर, २०१८ पयांतची रक्कम रु.७०,२३,१०८/- कमशचारी भप्रवषय तनवाशह तनधी 
सींगठन कड े जमा न करता स्वत: कीं पनीसाठी सदर रक्कम वापरल्याने 
अपहार केल्याचा गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानिुींगाने वाडा पोलीस 
स््ेशन याींनी एफ.आय.आर. ि.०११२, दद.१५.०४.२०१९ रोजी दाखल केला 
आहे. तसेच फेब्रवुारी, २०१७ त े सप् े्ंबर, २०१८ च्या भप्रवषय तनवाशह तनधी 
भरणा न केल्यामळेु भप्रवषय तनवाशह तनधी कायाशलय, ठाणे दवारा कलम ७ए 
अींतगशत चौकशी सरुु करण्यात आलेली आहे.  
(४) िश्नच उद् ावत नाही. 

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