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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १८ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २८, १९४१ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

िल्याण मा्ं ी 
(४) िामगार मा्ं ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८ 
------------------------------------- 

  
परभणी शहराला सुरळीत पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(१) *  १३६५०२   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) परभण  शहराला पाण  परुवठा करण् ासाठी असलेल् ा राह्ी बींधाऱ्  ात 
मबुलक पाण साठा असनूनीही महाननीगरपाललकेच् ा हलगर्जीपणामळेु 
शहरवालस ाींननीा १७ त े१८ दिवसाींतनूनी एक वेळा पाण  लमळत आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, शहरात ल अनेनीक हातपींप बींि असनूनी त े िरुुस्त केले र्जात 
ननीसनुनी, गावठाण भागातही महाननीगरपाललकेनेनी ्ँकरव्िारे पाण  परुवठा सरुु 
केलेला ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  करुननी महाननीगरपाललकेच् ा सींबींधधत 
अधधकाऱ्  ाींवर कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे तसेच परभण  
शहरात ल ननीागररकाींननीा सरुळ त पाण  परुवठा करण् ाच् ा अननीषुींगानेनी कोणत  
उपा  ोर्जननीा केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • परभण  शहराच  सध् ाच  लोकसींख् ा ही ३.५ 
लक्ष असनूनी शासननीाच् ा माननीकाप्रमाणे प्रततमाणस  प्रततदिननी १३५ लल्र प्रमाणे 
सिर लोकसींख् ेस सध् ा अींिार्जे प्रततदिननी ४७.२५ एमएलड  इतक् ा पाण् ाच  
गरर्ज आहे. 
• परभण  शहरास  ेलिरी धरणातनूनी सोडण् ात  ेणारे पाण  रहा्ी बींधारा 
 ेथे अडवनूनी तथेूननी पाण परुवठा करण् ात  ेतो. 
• सध् ा  ा बींधाऱ् ात पाण साठा उपलब्ध असला तरी सध् ा अ्स्त्वात 
असलेली पाण परुवठा  ोर्जननीा ही १८ एमएलड  र्जलशधु्िीकरण क्षमतनेनीसुार 
आरेखखत केली असल् ानेनी परभण  शहरास सध् ा १७ त े१८ दिवसातनूनी एकिा 
पाण परुवठा होत आहे, ही वस्तु् स्थत  आहे. 
(२) • परभण  शहरात एकूण ६२८ वव ींधननी ववदहरी अ्स्त्वात असनूनी 
उन्हाळ् ाच् ा दिवसात पाण् ाच  पातळ  खोल र्जाऊननी पाण  आ्ल् ामळेु 
वव ींधननी ववदहरी बींि आहेत. 
• काही ककरकोळ कारणास्तव बींि असलेल् ा वव ींधननी ववदहरी िरुुस्त करुननी सरुु 
करण् ात आलेल् ा आहेत. 
• शहरात ज् ा भागात पाण परुवठा करण् ात  ेत ननीाही, अशा भागात 
महाननीगरपाललका ्ँकरद्वारे पाण परुवठा करत आहे. 
(३) • परभण  शहरास पाण परुवठा सरुळ त होण् ासाठी कें द्रशासननी परुस्कृत 
 आु ड एसएसएम्ी   ोर्जनेनीअींतगगत  ेलिरी धरणापासनूनी परभण  शहराप तं 
पाण  आणणारी मखु्  र्जलवादहननी , २ र्जलकुीं भ, १ एमब आर व २६६ 
ककलोम ्र ववतरण व् वस्थेचे काम पणूग झाले असनूनी सिर  ोर्जनेनीचे 
हा ड्रॉललक ्ेस््ीींग प्रगत पथावर आहे. सिर  ोर्जननीा सगस््, २०१९ अखेर 
का ाग्न्वत करण् ाचे परभण  महाननीगरपाललकेच ेतननी ोर्जननी आहे. 
• ् ालशवा , अमतृ अलभ ाननीाींतगगत ६७ एमएलड  क्षमतचेे र्जलशधु्िीकरण 
कें द्र, ६ र्जलकुीं भ व १६६ ककम  ववतरण व् वस्थचेे काम प्रगत पथावर असनूनी 
सिर  ोर्जनेनीचे काम अींततम ्प्पप्प ात आहे. सिर  ोर्जननीा सप्प े्ंबर, २०१९ अखेर 
पणूग करण् ाचे परभण  महाननीगरपाललकेचे तननी ोर्जननी आहे. 
• सिर िोन्ही  ोर्जननीा पणूग झाल् ाननीींतर शासननीाच् ा माननीकाप्रमाणे 
पाण परुवठ् ामध् े प्रततमाणस  प्रततदिननी १३५ लल्र अश  वाढ होणार आहे. 
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• तसेच शहरात ल ववतरण व् वस्थचे  १०० ्क्के व् ाप्पत  पणूग होणार आहे. 
• सिर िोन्ही  ोर्जननीा पणूग झाल् ाननीींतर शहरासाठी पाण् ाच  उपलब्धता 
वाढणार असनूनी र्जलशधु्िीकरण कें द्राच  व र्जलकुीं भाच  परेुश  क्षमता उपलब्ध 
झाल् ामळेु शहराचा पाण परुवठा तननी लमत व सरुळ त होणार आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या ई-टेंडररांग 
प्रकियेत होत असलेला गरैव्यिहार 

  

(२) *  १३९८०९   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कल् ाण-डोंबबवली (्र्ज.ठाणे) महाननीगरपाललकेच् ा े- े्ंडररींग प्रकि ेत 
अड च हर्जार को्ी रुप ाींचा तो्ा महाननीगरपाललकेला झाला असनूनी अधधकारी 
व कीं त्रा्िार सींगननीमतानेनी गरैव् वहार करत असल् ानेनी  ा प्रकरण  चौकश  
करण् ासींिभागत स्थातननीक ननीगरसेवकाींननी  मा.मखु् मींत्र  आखण प्रधाननी सधचव, 
ननीगरववकास  ाींच् ाकड े माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी 
तननीवेिननीाद्वारे मागण  केली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त े- े्ंडररींग प्रकि ेत महाननीगरपाललकेत ल कामाच् ा 
तननीवविा वृ् तपत्रामध् े प्रलसद्ध झाल् ाननीींतर अधधकारी सींबींधधत कीं त्रा्िाराला 
काम िेऊननी ् ासींबींध  एका कीं त्रा्िाराला िोननी कीं त्रा्िार सपोद्ंगमधूननी े्ंडर 
भरण् ास त ार करुननी तननीवविा १० त े१५ ्क्के र्जास्त िरानेनी िेण् ात  ेतात, 
हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक् त प्रकरणाच  चौकश  करण् ात आली आहे का , तद्ननीसुार 
चौकश त का  तननीषपन्ननी झाले, 
(४) असल् ास, चुकीच् ा पद्धत नेनी े्ंडर भरणाऱ् ा कीं त्रा्िाराचे े्ंडर रद्द करुननी 
काळ् ा  ािीत ्ाकण् ाबाबत तसेच सींबींधधत िोष  अधधकारी व कमगचाऱ् ाींवर 
कारवाे करण् ाबाबत कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अशा आश ाचे तननीवेिननी स्थातननीक 
ननीगरसेवकाींननी  दिले आहे, हे खरे आहे. 
(३) • मादहत  तींत्रज्ञाननी ववभागाच् ा दि.२९.०१.२०१३ च् ा शासननी तननीणग ाननीसुार 
रू.१० लाख ककीं वा ् ापेक्षा अधधक मलु् ाींच् ा तननीवविाींसाठी दि.०१.०२.२०१३ 
पासनूनी े-तननीवविा प्रणाली राबववण् ात  ेत.े 
• ् ाअननीषुींगानेनी NIC च् ा www.mahatenders.gov.in  ा सींकेतस्थळावर 
महाननीगरपाललकेच् ा तननीवविा सननीलाेननी पध्ित नेनी प्रलसध्ि केल् ा र्जातात. 
• सननीलाेननी तननीवविा प्रकरण  ववदहत केलेल् ा का गपद्धत ननीसुार का गवाही 
करण् ात  ेत असल् ानेनी तिारीत ननीमिू बाब  वस्तु् स्थत वर आधाररत 
ननीसल् ाचे कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेनेनी कळववल ेआहे. 
(४) व (५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

उदगीर (जज.लातूर) शहराच्या रस्ते वििास प्रिल्पामध्ये झालेल्या 
वित्तीय अननयलमततेबाबत 

  

(३) *  १३८७२६   डॉ.सधुािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) महाराषर सवुणगर्ज ींत  ननीगरो्थाननी महाअलभ ाननीाींतगगत उिग र (्र्ज.लातरू) 
शहराच् ा रस्त े ववकास प्रकल्पामध् े झालेल् ा वव्त   अतननी लमततबेाबत 
आलेल्  ा तिारीवरुननी आ कु्त तथा सींचालक, ननीगरपररषि प्रशासननी 
सींचालननीाल   ाींननी  उिग र ननीगरपररषिेचे त्कालीननी ननीगराध् क्ष श्र .रार्जेश्वर 
तननी्ुरे  ाींच  चौकश  केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, चौकश त श्र .तननी्ुरे हे सकृतिशगननी  िोष  आढळूननी आले आहेत, 
हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, ् ाींच् ाववरुद्ध कारवाे करण् ाचा प्रस्ताव शासननीाच् ा 
ववचाराध ननी आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर प्रकरण  शासननीानेनी ् ाींच् ाववरुद्ध कोणत  कारवाे केली 
वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) उिग र ननीगरपररषिेअींतगगत रस्त े ववकास 
प्रकल्पामध् े झालले् ा वव्त   अतननी लमतताींच  प्राथलमक चौकश  सींचालक, 
ननीगरपररषि प्रशासननी सींचालननीाल   ाींचेकडूननी करण् ात आली होत . प्राथलमक 
चौकश त वव्त   अतननी लमतता झाल् ाचे दिसनूनी आले. 
      ा अतननी लमतता सननी २०११ त े २०१४  ा कालावध त ल असनूनी  ास 
त्कालीननी ननीगराध् क्ष श्र .तननी्ुरे हे सकृतिशगननी  िोष  असल् ाचे दिसनूनी आले 
आहे. 
(३) व (४) श्र .तननी्ुरे हे आता ननीामतननीिेलशत सिस्  म्हणूननी उिग र 
ननीगरपररषिेत का गरत आहेत. सबब १९६५ च् ा अधधतननी मात ल कलम ४२ 
ननीसुार ् ाींननीा  ा अतननी लमतताींसाठी सिस्  पिावर राहण् ास अननीहग का 
ठरववण् ात  ेव ू ननी े,  ाबाबतच  कारणे िाखवा ननीो्ीस िेण् ात आली 
आहे.        
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.  

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

मुांबईतील भायखळा येथील ‘मोहम्मद बक्स बबल्डीांग’  
या इमारतीच्या पुनविािासाबाबत 

  

(४) *  १३५५३४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीननी   
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबेत ल भा खळा  ेथ ल ‘मोहम्मि बक्स बबल्ड ींग’  ा इमारत चा 
पनुनीववगकास गत १० वष ेववकासकामळेु प्रलींबबत असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ 
मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मा.मुींबे उच्च न् ा ाल ानेनी ववकासकाला ५० को्ी रुप े 
म्हाडाच् ा मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळाकड ेर्जमा करण् ाच ेआिेश 
दिले असल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, रक्कम भरण् ास कीं पननी  अ शस्व  ठरल् ास म्हाडानेनी प्रकल्प 
राबवनूनी भाडकेरूीं ननीा तननी माप्रमाणे मालसक भाडहेी िेण् ाचे आिेश न् ा ाल ानेनी 
दिले असल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, सिर इमारत च् ा पनुनीववगकासाच  सद् ्स्थत  का  आहे व 
कध प तं प्रकल्प पणूग करण् ात  ेणार आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) हो , हे ही खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     ववकासकानेनी / ननीा-हरकत प्रमाणपत्र धारकाननीे रुप े ५० को्ी मुींबे 
इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळाकड ेननी भरल् ास मुींबे इमारत िरुुस्त  व 
पनुनीरगचननीा मींडळानेनी ननीा-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करूननी का द् ात ल तरतिुीननीसुार 
भसूींपािननीाच  का गवाही सरुु कराव , असे आिेश मा. उच्च न् ा ाल ानेनी 
दि.१४.०३.२०१९ रोर्ज  दिल े आहेत. तथावप, ववकासक /ननीा-हरकत प्रमाणपत्र 
धारकानेनी मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळाकड े रुप े ५० को्ी 
भरण् ास असमथगता िशगववल् ामळेु तथे ल भाडकेरू / रदहवाश् ाींननीा म्हाडा 
माफग त मालसक घरभाड ेिेण् ाचा प्रश्ननीच उद्् ावत ननीाही. 
(४) मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळानेनी ववकासकास / ननीा-हरकत 
प्रमाणपत्र धारकास प्रिाननी केलेली दि.०४.०२.२००९ व दि.२२.०५.२००९ रोर्ज च  
ननीा-हरकत प्रमाणपत्र े दि.१४.०३.२०१९ रोर्ज च् ा मा. उच्च न् ा ाल ाच् ा 
आिेशाननीसुार रद्द केली आहेत. तसेच  ा मालम्तचे े भसुींपािननी करण् ाच  
का गवाही मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळामाफग त सरुू आहे.  
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

बेंबळा-यितमाळ (जज.यितमाळ) अमतृ पाणीपुरिठा  
योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५) *  १३७४४६   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) बेंबळा- वतमाळ (्र्ज. वतमाळ) अमतृ पाण परुवठा  ोर्जनेनीमध् े ३०२ 
को्ी रुप ाींचा आधथगक गरैव् वहार झाला असल् ाचा आरोप मा.मुींबे उच्च 
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न् ा ाल ाच् ा ननीागपरू खींडप ठात िाखल केलेल् ा र्जननीदहत  ाधचकेत करण् ात 
आल् ाचे माहे, माचग २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा  ोर्जनेनीत तननीकृष् िर्जागचे पाेप वापरण् ात आले असनूनी हे 
पाेप पाण  व हवा  ाींचा िाब सहननी करू शकत ननीसल् ानेनी पाेप फु्ूननी 
 ेणाऱ् ा पाण् ामळेु शतेवपकाचे ननीकुसाननी होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश च ेतननीषकषग 
का  व ् ाननीसुार सींबींध त िोष  कीं त्रा्िार व अधधका- ाींववरुद्ध कोणत  
कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र शासननी परुस्कृत अमतृ अलभ ाननीाींतगगत मींर्जूर 
 वतमाळ पाण परुवठा  ोर्जनेनीबाबत मा. मुींबे उच्च न् ा ाल ाच् ा ननीागपरू 
खींडप ठात र्जननीदहत  ाधचका माचग, २०१९ मध् े िाखल झालेली आहे. 
(२) • बेंबळा धरणातनूनी ्ाकळ  लशवारात ल र्जलशधु्िीकरण कें द्राप तं 
प्रस्ताववत १७.२ ककम  अशधु्ि पाण् ाच् ा उध्वगवाहीननी चे काम माहे मे, २०१८ 
मध् े पणूग करण् ात आले होत.े 
• तथावप, सिर उध्वगवाहीननी  का ाग्न्वत करीत असताननीा त ननी वेगवेगळ् ा 
दठकाण  पाेपलाेननी फु्ल् ा आहेत.  ामळेु काही शतेवपकाींचे ननीकुसाननी झालेले 
आहे. 
• परींत ु सींबधधताींननीा वेळ च समाधाननीकारक ननीकुसाननीभरपाे पाेप 
परुवठािाराकडूननी िेण् ात आलेली आहे 
(३) व (४) •  ा  ोर्जनेनीत ल पाेपलाेननी का ाग्न्वत करता असताींननीा पाेप 
फु्ल् ामळेु महाराषर र्ज वननी प्राधधकरण, मुींबे  ाींच् ा गणुव्ता पररक्षण व 
िक्षता पथकामाफग त  ोर्जनेनीच् ा कामाच  गणुव्ता तपासण  करण् ात आलेली 
आहे. 
•  ा तपासण मध् े परुवठा करण् ात आलेले पाेप हे उ्पािननी प्रकि ेत ल 
सिोषतमेळेु भारत   माननीकाप्रमाणे ननीाही असा तननीषकषग ननीोंिववण् ात आला. 
• ् ाननीसुार सिर प्र ोर्जननीाथग वापरण् ात आलेल् ा सींपणूग पाेप्पस सींबींधधत 
पाेप परुवठािारानेनी स्वखचागनेनी बिलवनूनी िेणे, ननीव् ानेनी उ्पािीत पाेप्पसच  
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तपासण  त्र स्थ  ींत्रणेनेनी ववननीामलू्  करूननी िेणे, तसेच अींथरलले् ा पाेप्पसच  
र्जलिाब चाचण  सींबींधधत ठेकेिारानेनी स्वखचागतनूनी करूननी िेण् ाचा तननीणग  घेतला 
आहे. 
• ् ाननीसुार एकुण १७.२० ककम  पकैी ११.९७४ ककम  ननीववननी चाींगल् ा 
गणुव्तचे् ा पाेपचा परुवठा करण् ात आलेला असनूनी, ् ापकैी १०.९१३ ककम  
पाेप अींथरण् ात आलेल् ा आहेत. 
• तसेच, सिर  ोर्जनेनीत ल सवग कामे माहे सप्प े्ंबर, २०१९ प तं 
गणुव्तापणूगरर् ा पणूग करण् ाच् ा सचूननीा का ागन्व ननी  ींत्रणेस िेण् ात 
आल् ा आहेत. 

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

मुांबईतील छ्पती महाराज लशिाजी टलमानस येथील “दहमालय” 
पादचारी पूल िोसळून झालेला अपघात 

  

(६) *  १३४८७०   श्री.अब ूआजमी (मानखदूा लशिाजीनगर), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), 
श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.सनुनल लशांदे 
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(िरळी), श्री.अलमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे 
(बोईसर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.तिुाराम 
िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नालशि पजश्चम), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबेत ल छत्रपत  लशवार्ज  महारार्ज ्लमगननीस व ्ाेम्स सफ इींडड ा 
इमारत ला र्जोडणाऱ् ा दहमाल  पलुाचा काही भाग कोसळूननी १८ व् क्त ींचा 
मृ्   ू झाला असनूनी ३४ व् क्त  गींभ र र्जखम  झाल् ाचे दिननीाींक १४ माचग, 
२०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर पलुाचे सींरचननीा्मक परीक्षण (स्रक्चरल सड ्) 
करण् ात आलेले असताननीाही सिर िघुग् ननीा घडल् ाचे तननीिशगननीास आले आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, दहमाल  पलू िघुग् नेनीत िोष  ठरलेल् ा ड .ड .िेसाेर्ज 
असोलसए्ेड  ा कीं पननी ला पनु्हा कुलाबा, गॅ्रण्डरोड, चींिननीवाड , भा खळा 
ववभागात ल पलुाींच् ा िरुुस्त चे काम िेण् ाचा तननीणग  महाननीगरपाललकेनेनी घेतला 
असल् ाच े दिननीाींक २६ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास तननीिशगननीास आले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास,  ासींिभागत चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले तसेच  ा अपघातात मृ्  मूखु  पडलेल् ा व् क्त ींच् ा 
कु्ूींबब ाींननीा तसेच र्जखम  व् क्त ींननीा कोण् ा प्रकारच  मित करण् ात आली 
वा  ेत आहे, 
(५) असल् ास, पलुाींच् ा िघूग् ननीा ्ाळण् ासाठी ववशषे पथकाींमाफग त राज् ात ल 
सवग पलुाींच् ा सरुक्षक्षततचेा आढावा घेणे तसेच पलुाींच् ा दठकाण  २४ तास पलू 
तननीरीक्षक नेनीमण् ात  ेणार असल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(६) असल् ास, मुींबेत ल ११ पलू धोकािा क असनूनी ६१ पलू िरुुस्त च् ा 
प्रततक्षेत असनूनी धोकािा क असलेल् ा ककत  पलुाींच् ा िरुुस्त च  कामे हात  
घेण् ात आली व सिर कामे केव्हाप तं पणूग करण् ात  ेणार आहेत, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दिननीाींक १४ माचग, २०१९ रोर्ज  मुींबेत ल छत्रपत  
लशवार्ज  महारार्ज ्लमगननीस व ्ाेम्स सफ इींडड ा इमारत ला र्जोडणाऱ् ा 
दहमाल  पलुाचा काही भाग कोसळूननी ७ व् क्त ींचा मृ्   ू झाला असनूनी, ३३ 
व् क्त  र्जखम  झाल् ा असल् ाचे पोलीसाींकडूननी प्राप्पत अहवालामध् े ननीमिू 
करण् ात आले आहे.     
(२) सिर पलुाच् ा सींरचननीा्मक अहवालामध् े सिर पलू सु् स्थत त असल् ाचे 
ननीमिू करण् ात आल् ामळेु ् ाच् ा सींरचननीा्मक िरुुस्त चे काम हात  घेण् ात 
आले ननीसल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(३) दहमाल  पलू िघुग् नेनीत िोष  ठरलेल् ा कीं पननी ला सिर पलुाच् ा 
िघुग् नेनीननीींतर कोण् ाही िरुुस्त चे काम िेण् ात आले ननीसल् ाच े
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(४) सिर प्रकरण  बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त चौकश  करण् ात आली 
असनूनी, खालीलप्रमाणे कारवाे करण् ात आली आहे:- 
• पलु ववभागाच् ा १ सेवातननीवृ् त प्रमखु अलभ ींता, १ का गकारी अलभ ींता व १ 
सहाय् क अलभ ींता  ाींननीा अ्क करण् ात आली असनूनी, का गकारी अलभ ींता व 
सहाय् क अलभ ींता  ाींननीा तननीलींबबत करण् ात आले आहे. 
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• उपरोक्त ३ अधधकारी तसेच १ उपप्रमखु अलभ ींता व अन्  १ का गकारी 
अलभ ींता अशा एकूण ५ कमगचाऱ् ाींववरुध्ि खा् ाींतगगत सवकंष चौकश च  
का गवाही सरुु आहे. 
    सिर िघुग् नेनीत ल मतृ व् क्त ींच् ा वारसाींननीा प्र् ेकी ५ लाख व र्जखम  
व् क्त ींननीा प्र् ेकी रु. ५० हर्जार  ाप्रमाणे एकूण रु. ४५ लाख इतकी ननीकुसाननी 
भरपाेच  रक्कम ्र्जल्हाधधकारी, मुींबे  ाींच् ा खा् ात मखु् मींत्र  तननीध  
कक्षामाफंत वगग करण् ात आली असनूनी, ् ापकैी रु. ३९ लाख इतकी रक्कम 
सींबींधधताींननीा अिा करण् ात आली आहे. 
     उवगररत रकमेच े अधधिाननी ्र्जल्हाधधकारी, मुींबे शहर  ाींचेमाफग त 
करण् ात  ेत आहे. 
(५) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका क्षेत्रात ल पवूग उपननीगरे व प्श्चम 
उपननीगरात ल पलुाींच ेव फ्ला ओव्हरचे पनुनी:श्च सवेक्षण करण् ात आले आहे.  
     शहर ववभागात ल पलुाींच् ा सींरचननीा्मक सवेक्षणाचे काम प्रगत पथावर 
आहे. 
     तसेच, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा पलू ववभागामध् े “प्रमखु पलु 
तननीरीक्षक”  ा पिाच् ा तननी कु्त बाबत महाननीगरपाललकेमाफग त तननीणग  घेण् ात 
आला असनूनी, ् ाींचेमाफग त बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा अख् ारीत ल सवग 
पलुाींचे तननीरीक्षण व िरुुस्त च  कामे करुननी घेण् ात  ेणार आहेत. 
(६) व (७) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा अख् ारीत ल पवूग उपननीगरे व 
प्श्चम उपननीगराींत ल सवेक्षणाअींत  २९ पलु धोकािा क ठरववण् ात आले 
असनूनी, त ेपलु ता्काळ बींि ठेवण् ाबाबत बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा पलू 
ववभागाकडूननी सींबींधधत सहाय् क आ कु्त  ाींननीा कळववण् ात आले आहे. 
     सिर धोकािा क २९ पलुाींपकैी ८ पलुाींचे तननीषकासननी करण् ात आले 
असनूनी, १३ पलु हे वाहतकु आखण पािचाऱ् ाींच् ा वापराकररता बींि करण् ात 
आले आहेत. उवगररत ८ पलु बींि करण् ाच  का गवाही सरुु आहे. 

 
----------------- 
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मुांबई ि परीसरात अांमली पदाथाांच्या व्यिसायाच ेिाढते प्रमाण 

 
  

(७) *  १३७५०४   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदा लशिाजीनगर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा), श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती नगर), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), 
श्री.सनुनल लशांदे (िरळी), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजात), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   
सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) माननीखुिग–लशवार्ज ननीगर (मुींबे) ववभागात अींमली पिाथांचा व् वसा  मोठ् ा 
प्रमाणात सरुु असल् ामळेु ववभागात ल तरुण वगग व् सननीाध ननी होत 
असनूनी वडाळा  ेथ ल कोकरी आगार पररसरात लाखो रुप ाींच् ा गाींर्जाच  वविी 
करणाऱ् ा ततघाींननीा दिननीाींक ११ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास वडाळा 
पोलीसाींननी  अ्क केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ठाणे  ेथ ल ननीौपाडा पोलीस स््ेशननीच् ा हद्द त लाखो रुप ाींच े
एफेड्र ननी ड्रग्र्ज दिननीाींक १३ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ा समुारस र्जप्पत केला 
असनूनी  ेऊर, उपवननी, मुींब्रा पररसरातही अींमली पिाथांच  मोठ् ा प्रमाणात 
वविी व सेवननी केले र्जात असल् ाचे  तननीिशगननीास आलेले आहे, तसेच ठाणे 
्र्जल्् ात ल ननीवघर पोलीस ठाण् ाच् ा हद्द त रुप े ३ को्ी  ककीं मत चा  २५ 
ककलो एफेडड्रननी दिननीाींक १६ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास पोलीसाींननी  
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र्जप्पत केला ् ाचप्रमाणे वाींदे्र  ेथ ल नॅनीशननील कॉलेर्ज पररसरात त ननी तरुणाींननीा 
दिननीाींक १७ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास खार पोलीसाींननी  अ्क करुननी 
६१ लाख रुप े ककीं मत चा दिड ककलो एमड  ड्रग्र्जचा साठा र्जप्पत केला आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, अींधेरी आखण ननीव  मुींबे  ेथ े आींबोली पोलीसाींच् ा ववशषे 
पथकानेनी दिननीाींक ९ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास  ३९ को्ी रुप ाींच् ा 
कोकेननीच् ा साठ् ासोबत इतरही मदु्देमाल र्जप्पत केला असनूनी कोकेननी 
तस्करीप्रकरण  आींतरराषरी  ्ोळ त सहभाग  असलेल् ा चार वविेश  
ननीागररकाींननीाही पोलीसाींननी  अ्क केली आहे, तसेच मुींबे उपननीगरात ल 
काींदिवली पररसरात ल अींमली पिाथग ववरोध  कक्षाच् ा काींदिवलीच् ा  तुननी्नेनी 
दिननीाींक २० एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास अींधेरी पररसरात ल वसोवा 
वाहतकू चौकी र्जवळ ल न्  ूइींदिराननीगर झोपडपट्ट र्जवळ ल पररसरात रुप े २ 
लाख ६७ हर्जार ककीं मत चा ६७० गॅ्रम चरस र्जप्पत केला, हे ही खरे आहे का , 
(४) तसेच, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागागवरील तननीमगल पाकग   ेथे ननीा र्जेरर ननी 
ड्रग्र्ज तस्कराींचा पाठलाग करताननीा भा खळा पोलीस ठाण् ाच् ा पोलीस 
पथकावर तस्कराींननी  दिननीाींक १५ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास गोळ बार 
केला, ् ा गोळ बारास प्र् ु् तर िेताननीा पोलीसाींननी  केलेल् ा गोळ बारामध् े ३ 
ननीा र्जेरर ननी व् क्त  व ४ पोलीस र्जखम  झाल,े हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, िक्षक्षण मुींबेत ल डॉक ाडग रोड, वाड बींिर, भा खळा, 
धच ींचपोकळ , कॉ्ननीग्र ननी व काळाचौकी  ा पररसरात ननीा र्जेरर ननी तस्कराींच  
ड्रग्र्जच  तस्करी वाढलेली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ा सवग प्रकरणाींच  चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात 
का  आढळूननी आले व तद्ननीसूार सींबींध त सवग िोष ींननीा व ननीा र्जेरर ननी ड्रग्र्ज 
तस्कराींननीा अ्क करुननी ् ाींच् ावर कारवाे करण् ाबाबत तसेच अींमली 
पिाथांच् ा व् वसा ास प्रततबींध करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  उपा  ोर्जननीा 
केली वा करण् ात  ेत आहे,  
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    माननीखिुग, लशवार्ज ननीगर पररसरात ०१ र्जानेनीवारी, २०१९ त े अद् ापपावेतो 
अींमली पिाथग ववरोध  कक्ष, घा्कोपर  तुननी्नेनी माननीखुिग व लशवार्ज ननीगर 
पररसरात ६ ताबा केसेस मध् े १३ आरोप  अ्क केले असनूनी ् ाींच् ाकडूननी 
  १) १६८ गॅ्रम हेरॉेननी अींिा्र्जत ककीं मत रुप े १६,८०,०००/- 
  २) ४ ककलो ४०० गॅ्रम गाींर्जा, अींिा्र्जत ककीं मत रुप े ८८,०००/- 
  ३) कोडनेनी लमधश्रत १०३४ बा्ल् ा अींिा्र्जत ककीं मत रुप े २,०७,०००/- 
  ४) १ ककलो एम.ड . अींिार्जे ककीं मत रुप े ४०,००,०००/- असा मदु्देमाल र्जप्पत 
करण् ात आला आहे. 
    तसेच दिननीाींक ०९.०३.२०१९ रोर्ज  वडाळा ्ी.्ी. पोलीस ठाणे 
वव.स्था.ग.ुननीों.ि.१४/१९, कलम ८(क) सह २०, २९ एननी.ड .प .एस. ॲक््, १९८५ 
अन्व े गनु्हा िाखल आहे. सिर गनु्् ात ल अ्क ३ आरोवपताींकडूननी ०६ 
ककलो गाींर्जा, अींिा्र्जत ककीं मत रुप े २,४०,०००/- हा अींमली पिाथग र्जप्पत 
करण् ात आला. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     अींमली पिाथग ववरोध  पथक, गनु्हे शाखा, ठाणे शहर  ा घ्काननी े
दि.११.१२.२०१८ रोर्ज  ननीौपाडा पोलीस स््ेशननीच् ा हद्द त र्जाींभळ ननीाक् ाकडुननी 
े्ंभ ननीाक् ाकड ेर्जाणाऱ् ा रोडवर स .आर. वाड  ा िवाखान् ाच् ा समोर, ठाणे 

प.  ा दठकाण  एका इसमास अ्क करुननी ् ाचे कब्र्जातनूनी रु. ६,२०,०००/-
ककीं मत चा १५५ गॅ्रम वर्जननीाचा इफेड्र ननी हा अींमली पिाथग हस्तगत करण् ात 
आलेला आहे. 
     तसेच  ेऊर उपवननी  ा दठकाण  वतगकननीगर पोलीस ठाणे मध् े अींमली 
पिाथग र्जवळ बाळगणे व सेवननी करणे  ाबाबत एकुण ५ गनु्हे िाखल असनुनी 
् ामध् े २० आरोप ींननीा अ्क केली आहे. ् ामध् े ३ गनु्् ाींमध् े मा. 
न् ा ाल ात िोषारोपपत्र िाखल केले असनुनी २ गनु्हे पोलीस तपासावर आहेत. 
     मुींब्रा पोलीस स््ेशननीच् ा हद्द त अींमली पिाथग र्जवळ बाळगणे व सेवननी 
करणे  ाबाबत एकुण ६ गनु्हे िाखल असनुनी ् ामध् े एकुण १४ आरोप ींननीा 
अ्क करण् ात आली आहे. सिर प्रकरण   एकुण रु. ११,२९,०००/- ककीं मत चा 
चरस, गाींर्जा र्जप्पत करण् ात आला आहे. ् ामध् े ४ गनु्् ाींमध् े मा. 
न् ा ाल ात िोषारोपपत्र िाखल केले असनुनी २ गनु्हे पोलीस तपासावर आहेत. 
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      ठाणे ग्राम ण पोलीसाींननीा लमळालेल् ा गपु्पत बातम च् ा आधारे दिननीाींक 
१६.०३.२०१९ रोर्ज  पहा्े ्ाकलेल् ा छाप्प ामध् े २ इसम ननीामे  ोगेश 
रमणलाल शहा व सािेव वरै्जननीाथ र्जमािार हे ् ाींच् ाकड ल स्ो ररक्षातनूनी ३ 
को्ी रुप े ककीं मत च ेएफेडड्रननी हा अींमली पिाथग स्वत: र्जवळ बाळगनूनी वविी 
करण् ाच् ा दृष्ीनेनी भाईंिर पवूग  ेथ ल बी्ं ास हॉ्ेल समोर आले असताननीा 
लमळूननी आले असनूनी, ् ाींचे ववरुध्ि ननीवघर पोलीस ठाण् ात ग.ुर.ि.७२/१९ 
एननी.ड .प .एस. ॲक्् कलम ९-अ, २९ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण् ात आलेला 
आहे. सिर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
     दिननीाींक १८.०४.२०१९ रोर्ज  खार पोलीस ठाणे, मुींबे  ेथे वव.स्था.ग.ुर. 
ि.७२/१९ कलम ८(क) सह २२, २९ एननी.ड .प .एस. ॲक्् १९८५ अन्व े गनु्हा 
िाखल असनूनी ननीमिु गनु्् ात ल अ्क आरोवपताींकडूननी १ ककलो ५२६ गॅ्रम 
मेफेड्रॉननी (एम.ड .) अींिा्र्जत ककीं मत रुप े ६१,०४,०००/- हा अींमली पिाथग र्जप्पत 
करण् ात आला असनूनी गनु्हा तपासावर आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     दिननीाींक १०.०२.२०१९ रोर्ज  अींबोली पोलीस ठाणे वव.स्था.ग.ुननीों. 
ि.३८/२०१९, कलम ८(क) सह २२, २९ एननी.ड . प .एस. ॲक््, १९८५ अन्व े 
गनु्हा िाखल असनूनी ननीमिु गनु्् ात ल अ्क ५ ननीा र्जरेर ननी आरोवपताींकडूननी ६ 
ककलो ४९२ गॅ्रम कोकेननी अींिार्ज े ककीं मत रुप े ३८,९५,२०,०००/- हा अींमली 
पिाथग र्जप्पत करण् ात आला असनूनी गनु्हा तपासावर आहे. 
     दिननीाींक २० एवप्रल २०१९ रोर्ज  अींमली पिाथग ववरोध  कक्षाच् ा काींदिवली 
 तुननी्नेनी, इींदिराननीगर, अींधेरी (प्श्चम), मुींबे  ेथ े धाड ्ाकुननी आरोप  ननीाम े
अर्ज र्ज ननीास र अब्िलु वाडकर उफग  मा कल,  ाच् ा ताब् ातनुनी ६७० गॅ्रम हा २ 
लाख ६८ हर्जार ककीं मत चा चरस व अींमली पिाथग र्जप्पत केला असनूनी ग.ुर.ि. 
२८/१९ कलम ८ (क) सह २० (ब) एननी.ड .प .एस. ॲक्् १९८५, अन्व े गनु्हा 
िाखल आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
     दिननीाींक १५.१२.२०१८ रोर्ज  भा खळा पोलीस ठाणे, ग.ुर.ननीों.ि.३४९/१८ 
कलम ३०७, ३३२, ३५३, १४१, १४३, १४७, १४८, १४९ भािींवव सह कलम ३, 
२५, २७ भाहका सह कलम ८(क), २१, २२ एननी.ड .प .एस. ॲक््, अन्व े 
गनु्हा िाखल असनूनी ननीमिु गनु्् ात ल १४ ननीा र्जेरर ननी आरोवपताींकडूननी एकूण- 
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  १) ५५० गॅ्रम मेफेड्रॉननी (एम.ड .), समुारे ११० गॅ्रम हेरॉेननी व ब्राऊननी शगुर, 
११ गॅ्रम कोकेननी असा अींमली पिाथग (अींिा्र्जत ककीं मत रुप े २१,००,०००/-) 
  २) एक ३८ बोअर च ेपरिेश  बननीाव्ीचे ररव्हॉल्व्हर, ३ ्र्जवींत काडतसेु, एक 
ररकाम  पुींगळ  
  ३) एकूण १२ मोबाेल फोन्स 
  ४) २ स््ीलचे ब्ननी चाकू रोख रक्कम रुप े ४२,०००/- हे सामाननी र्जप्पत 
करण् ात आले.  
     ननीमिु गनु्् ात ल अ्क आरोवपताींननी  गोळ बार केला असता प्र् ु् तर 
म्हणूननी पोलीस अधधकाऱ् ाींननी  केलेल् ा गोळ बारात एकूण ३ ननीा र्जरेर ननी 
आरोप  व १ अधधकारी व ४ अींमलिार र्जखम  झाले.  गनु्हा पढुील तपासावर 
आहे. 
(५) व (६) हे खरे ननीाही. 
     अींमली पिाथग ववरोध  कक्ष व पोलीस ठाण् ाच् ा पथकामाफग त िक्षक्षण 
मुींबेत ल डॉक ाडग रोड, वाड बींिर, भा खळा, धच ींचपोकळ , कॉ्ननीग्र ननी व 
काळाचौकी  ेथ ल पररसरात पोलीस अींमलिार साध् ा वेषात तसेच गपु्पत 
बातम िारामाफग त पाळत ठेवनुनी वेळोवेळ  कारवाे करण् ात आलेली आहे. 
     सननी २०१८ मध् े परिेश  ननीागररकाींववरुध्ि १० गनु्हे ननीोंि करण् ात आले 
असनुनी ् ामध् े २१ आरोवपताींननीा व सननी २०१९ मध् े परिेश  ननीागररकाींववरुध्ि 
७ गनु्हे ननीोंि करण् ात आले असनूनी ् ामध् े १३ आरोवपताींननीा आताप तं 
अ्क करण् ात आलेली आहे. ननीमिु कारवाेमळेु ड्रग्र्ज तस्करीला आळा 
बसलेला आहे. 
(७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.  

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

राज्यातील ‘’पजश्चम महाराष्ट्र देिस्थान व्यिस्थापन सलमती’’ च्या 
गैरव्यिहारासांबांधीच्या चौिशी अहिालाबाबत 

  

(८) *  १४००५७   श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात ल ‘’प्श्चम महाराषर िेवस्थाननी व् वस्थापननी सलमत ’’ च् ा 
गरैव् वहाराच  राज्  गनु्हे अन्वेषण शाखेच् ा ववशषे पथकाच् ा वत नेनी सरुू 
असलेल् ा चौकश चा अहवाल त ननी मदहन् ात सािर करू असे आश्वासननी 
मा.गहृ राज् मींत्र  (शहरे)  ाींननी  माहे र्जुल,ै २०१७ मध् े वा ् ा िरम् ाननी दिले 
होत ेतथावप अद् ापही अहवाल सािर झालेला ननीाही, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, अहवाल सािर करण् ास ववलींब होण् ाच  कारणे का  आहेत 
तसेच कें व्हाप तं अहवाल सािर करण् ात  ेेल, 
(३) अहवाल सािर झाला असल् ास, चौकश च े तननीषकषग का  आहेत व 
तद्ननीसुार शासननीानेनी सींबींध त िोष ींवर कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे माचग, २०१७ च् ा अथगसींक्ल्प  अधधवेशननीात 
 ा प्रकरणाच  सखोल चौकश  करण् ाबाबत आश्वासननी िेण् ात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्श्चम महाराषर िेवस्थाननी व् वस्थापननी सलमत , कोल्हापरु 
च् ा गरैव् वहाराींच  सखोल चौकश  राज्  गनु्हे अन्वेषण ववभागाकडूननी 
करण् ाबाबत शासननी पत्र दिननीाींक २२/४/२०१५ अन्व े सचुननीा िेण् ात आल् ा 
आहेत. तद्ननीसुार प्श्चम महाराषर िेवस्थाननी सलमत त ल एकूण ३०६७ 
िेवस्थाननीाींच  सननी १९६९ त े२०१५  ा कालावध त ल चौकश  करण् ात आली. 
सिर प्रकरणाच  व् ाप्पत  मोठी असल् ामळेु चौकश स प्रदिघग कालावध  लागला 
आहे. सद् :्स्थत त सिर प्रकरणाच् ा चौकश चे कामकार्ज पणूग झाले असनूनी 
अहवाल त ार करण् ाच   का गवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
लभिांडी तालुक्यातील (जज.ठाणे) भािाळे िािीपाडा येथील सिे नां. ४६/३ 

मध्ये एिा वििासिाने शतेि-याची जमीन हडप िेल्याबाबत 
  

(९) *  १३६६४३   श्री.महेश चौघलेु (लभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) लभवींड  तालकु् ात ल (्र्ज.ठाणे) भावाळे वाकीपाडा  ेथ ल सवे ननीीं. ४६/३ 
मध् े एका ववकासकानेनी शतेक- ाच  र्जम ननी हडप करूननी ् ादठकाण  
अननीधधकृत गोडावनूनी उभारल् ानेनी ् ाच् ाववरोधात पडघा पोलीस ठाण् ात तिार 
िाखल करण् ात आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर प्रकरण  गनु्हा िाखल करूननी अद् ाप कोण् ाही 
प्रकारच  कारवाे करण् ात आली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करण् ात आली आहे का , चौकश त का  
आढळुननी आले व तद्ननीसुार का गवाही करण् ास ववलींब करणाऱ् ा अधधकारी व 
सींबींध त ववकासकावर कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
     ठाणे ग्राम ण घ्कात अथवा पडघा पोलीस ठाणे मध् े तिार अर्जग 
प्राप्पत ननीाही.    
(२), (३) व (४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

ठाणे महानगरपाललिा हद्दीतील नागरीिाांचा पाणीप्रश्न सोडविण्याबाबत 
  

(१०) *  १३५८१२   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजात), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ठाणे महाननीगरपाललका हद्द त ल ननीागरीकाींच  पाण् ाच  समस् ा 
सोडववण् ासाठी महाननीगरपाललकेला मींर्जुर असलेल् ा ‘शाे’ धरणाचे काम पणूग 
करावे  ासाठी लोकप्रतततननीध ींननी  दिननीाींक २१ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ा 
समुारास तसेच वारींवार मा.मखु् मींत्र , आ कु्त, ठाणे महाननीगरपाललका 
 ाींचेकड ेमागण  केलेली होत , हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, उक्त प्रकरण  केलेल् ा मागण् ाींचे थोडक् ात स्वरुप का  आहे 
व ् ाबाबत तननीणग  घेतला आहे का , 
(३) असल् ास, सिर धरणाचे काम लवकरात लवकर सरुु करण् ासींिभागत 
अद् ापप तं शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४)  ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) माग ल १५ वषांपासनूनी शाे धरण 
बाींधण् ाच  मागण  आहे.  ठाणे महाननीगरपाललकेच् ा पाण् ाच् ा गरर्जेसाठी 
स्वतींत्र स्त्रोत म्हणूननी शाे धरणाच े बाींधकामास सननी २००५ मध् े ठाणे 
महाननीगरपाललकेमाफग त प्रशासकी  मान् ता िेण् ात आली होत .   मुींबे 
महाननीगर प्रिेश क्षते्रात ल भववष ात ल वाढीव पाण  परुवठ् ाच  गरर्ज 
भागववण् ासाठी  र्जलस्त्रोत ववकास का गिम राबववण् ाचे सननी २००९ मध् े 
ठरववण् ात आले होत.े  ाकरीता आधथगक गुींतवणकू मुींबे महाननीगर प्रिेश 
ववकास प्राधधकरणानेनी कराव  व महाननीगर क्षेत्रात ल स्थातननीक स्वराज्  सींस्थाींननीा 
घाऊक पाण  परुवठा करावा, तसेच शाे प्रकल्प प्राधधकरणाकड े हस्ताींतरीत 
करुननी पढुील का गवाही करण् ाबाबत सननी २००९ मध् े ठरववण् ात आल ेहोत.े 
तद्ननीींतर ठाणे महाननीगरपाललकेनेनी शाे धरणाच  प्रशासकी  मान् ता २००९ 
मध् े रद्द केली.   
      ा पररसरात ल पाण  परुवठ् ासाठी धरण प्रकल्पाचे बाींधकाम कोकण 
पा्बींधारे महामींडळाकडूननी करत असताननीा शाे  ा पदहल् ा ्प्पप्प ात ल 
धरणाऐवर्ज  काळू  ा िसुऱ् ा ्प्पप्प ात ल धरणाचे बाींधकाम हात  घेऊननी काळू 
प्रकल्प पणूग झाल् ाननीींतर शाे प्रकल्पाचा ववचार करण् ाबाबत कोकण 
पा्बींधारे ववकास महामींडळानेनी तननीणग  घेतला.  
     शाे धरण प्रकल्पाच् ा मागण च् ा अननीषुींगानेनी र्जुल,ै २०१६ मध् े मा. 
पालकमींत्र , ठाणे  ाींच् ा अध् क्षतखेाली  आढावा बठैक घेऊननी ठाणे 
महाननीगरपाललकेसाठी शाे धरणाच  आवश् कता तननी्श्चत करण् ात आली व 
धरण बाींधकामाबाबत  ठाणे महाननीगरपाललकेनेनी पढुाकार घ् ावा असे आिेश 
दिले आहेत.  ा पाश्वगभमू वर शाे धरण प्रकल्पासाठीच् ा भसूींपािननीात ल 
अडचण , प्रकल्पाचा अद्  ावत खचग व ् ामध ल आधथगक सहभाग  ाचा 
अ् ास करुननी सिर प्रकल्पाचे काम प्राधान् ानेनी हात  घेण् ाच  बाब पनु्हा 
तपासण् ात  ेेल. 

----------------- 
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विरार (जज.पालघर) येथे माांडिी पोलीस चौिीच्या  
हद्दीत सापडलेला स्फोटिाांचा साठा 

  

(११) *  १४००४४   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.रुपेश म् हा् े(लभिांडी पिूा) :  सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ववरार (्र्ज.पालघर)  ेथे माींडव  पोलीस चौकीच् ा हद्द त ल चाींिीपर्जवळ 
ताननीसा ननीिीककननीारी बकेा िा रेत  उ्खननीननी करणाऱ् ाींवर ्ाकलले् ा धाड मध् े 
२१ ्र्जले्ीननीच् ा काींड ाींसह स्फो्काींचा साठा पोलीसाींननी  माहे माचग, २०१९ 
च् ा पदहल् ा आठवड ात वा ् ािरम् ाननी र्जप्पत केल् ाचे तननीिशगननीास आल े
आहे, हे खरे आहे का ,  
(२) असल् ास,  ा स्फो्काच् ा साठ् ात डड्ोनेनी्सग व ्र्जलेद्ननी ही आढळूननी 
आले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींिभागत चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार सींबींधधत िोष ींववरुध्ि शासननीानेनी कोणत  कारवाे 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     २४ इलके्रॉतननीक डड्ोनेनी्सग व ८ ककलो ४०० गॅ्रम वर्जननीाच  सफेि रींगाच  
िाणेिार पावडर स्फो् घडववण् ाच् ा उप ोगाच  आढळूननी आली आहे. 
(३) सिर प्रकरण  चार आरोप  ववरुध्ि ववरार पोलीस ठाणे  ेथे गनु्हा िमाींक 
१९२/२०१९ भा.िीं.व .स. कलम ३७९, ३४ सह स्फो्क पिाथग अधधतननी म 
का िा कलम ४(१), ५ प्रमाणे दिननीाींक ०४/०३/२०१९ रोर्ज  गनु्हा िाखल केला 
आहे. चारही आरोप ींननीा दि.०९/०४/२०१९ रोर्ज  अ्क केली असनूनी त े
न् ा ाल  ननी कोठड त आहेत. गनु्् ाचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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तानसा पाईपलाईन प्रिल्पबाधधताांच ेमुांबईत  
इतर् पुनािसन िरण्याबाबत 

  

(१२) *  १३४९०७   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ताननीसा पाेपलाेननी प्रकल्पबाधधताींननीा माहुल  ेथे प्रकल्पाव् ततररक्त 
मुींबेत इतरत्र घर/PAP सितननीका उपलब्ध करुननी िेण् ाच् ा अननीषुींगानेनी 
शासननीानेनी गठीत केलेल् ा सलमत च  आ कु्त बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका 
 ाींच् ा अध् क्षतखेाली दिननीाींक ६ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास बठैक 
झाली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा बठैकीत “घर बचाओ घर बननीाओ आींिोलननी” सलमत च् ा 
प्रतततननीध ींननी  सवग प्राधधकरणाकडूननी सींकललत केलेली सचू  सािर केली आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा सलमत च् ा प्रतततननीध ींननी  सािर केलेल् ा सचू ननीसुार 
सितननीकाींच् ा सद् :्स्थत बाबत पणूग पडताळण  करूननी १५ दिवसात अहवाल 
सािर करावा व “घर बचाओ घर बननीाओ आींिोलननी” सलमत नेनी केलले् ा 
ववननीींत ननीसुार ववववध प्राधधकरणाकडूननी प्राप्पत झालेले अहवाल ता्काळ उपलब्ध 
करूननी िेण् ाचे आिेश आ कु्ताींननी  मालम्ता ववभागास दिले आहेत, हे ही खरे 
आहे का , 
(४) असल् ास, सिरहू अहवाल प्राप्पत झाले आहे का , 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आ कु्त बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका  ाींच् ा 
अध् क्षतखेाली दिननीाींक ०६ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  बठैक झाली हे खरे आहे. 
(२) व (३) हो , हे खरे आहे. 
(४) म्हाडा, झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्रकल्प, लशवशाही पनुनीवगसननी प्रकल्प आखण 
मुींबे महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण  ाींचकेडूननी प्राधधकरणाींकड े उपलब्ध 
असलेल् ा सितननीकाींच् ा सद् ्स्थत चा अहवाल बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेस 
प्राप्पत झाले आहेत.  
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

-----------------  
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दारुच्या दिुानाचा परिाना लमळिून देण्याच े 
आलमष दाखिून िेलेली फसिणुि 

  

(१३) *  १३४८७६   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) िारुच् ा िकुाननीाचा परवाननीा लमळवनूनी िेण् ाचे प्रलोभननी िाखवत रुप े १ 
को्ी ९२ लाखाींच  फसवणूक केल् ाप्रकरण  राज् ाच् ा सामा्र्जक न् ा  
ववभागाच् ा राज् मींत्र ाींवर न् ा ाल ाच् ा आिेशानेनी माहे माचग, २०१९ मध् े वा 
् ािरम् ाननी गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा सींिभागत ् ाींच् ाववरुध्ि कोण् ा कलमान्व े गनु्हा िाखल 
करण् ात आला आहे व सिर प्रकरणाच  चौकश  करण् ात आली आहे का , 
(३) असल् ास, चौकश त का  आढळूननी आले व तद्ननीसूार पढेू कोणत  
का गवाही करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे.     
(२) व (३) २२ वे प्रथमवगग न् ा िींडाधधकारी, औरींगाबाि  ाींननी  स .आर.प .स . 
कलम १५६(३) अन्व े सींबींध ताींवर गनु्हे िाखल करण् ाचे आिेलशत केल् ाननीींतर 
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सवगप्रथम पोलीस ठाणे िाींत  चौक, औरींगाबाि शहर  ेथे ग.ुर.ि.८१/२०१९ 
कलम ४०६, ४२०, १२० (ब), ३४ भािींवव अन्व े गनु्हा िाखल करण् ात आला. 
सिर गनु्हा पढुील तपासकाम  पोलीस ठाणे लसडको, औरींगाबाि शहर  ेथे वगग 
करण् ात आला. ् ाननीसुार पोलीस ठाणे लसडको, औरींगाबाि शहर  ेथे ग.ुर.ि. 
१४१/१९ कलम ४०६, ४२०, १२० (ब), ३४ भािींवव अन्व े चार आरोप ींववरुध्ि 
गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे.  सिर गनु्् ाचा पढुील तपास सरुु 
आहे.    
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.        

----------------- 
  
नागपूर येथील इांडडयन इज्स्टट्युट ऑफ मॅनेजमेंट एण्ड इांजजननयरीांग 

या सांस्थेत बनािट पदिी प्रमाणप् देण्यात येत असल्याबाबत 
(१४) *  १३९२७४   डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीागपरू शहरात ल कळब चौक  ेथे सरुु असलेल् ा इींडड ननी इ्न्स््ट् ु्  
सफ मॅनेनीर्जमें् एण्ड इीं्र्जतननी रीग  ा सींस्थेत पसेै घेऊननी बननीाव् पिव  
प्रमाणपत्र वा्प केल् ाच  बाब माहे माचग-२०१९ मध् े वा ् ा िरम् ाननी 
तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरणामध् े ठाणे पोलीसाींननी  सींस्थेवर धाड ्ाकुननी त ननी 
आरोप ींननीा अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, बननीाव् पिव  प्रमाणपत्राच े वा्प करणारे रॅके् ननीागपरू 
शहरामध् े सकि  आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा सींिभागत चौकश  केली आहे का , चौकश त का  आढळुननी 
आले व तद्ननीसुार िोष ींववरुध्ि कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही, 
     सिर प्रकरण  पोलीस आ कु्त, ननीागपरू  शहर आखण पोलीस अध क्षक, 
ननीागपरू ग्राम ण  ाींच् ा का गक्षेत्रामध् े कोणत ही तिार वा ् ा अननीषुींगानेनी 
गनु्हे िाखल ननीाहीत. 
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(२) हे खरे आहे, 
     सिर प्रकरण  पोलीस आ कु्त ठाणे शहर  ाींच् ा का गक्षेत्रात ल 
पररमींडळ-३ मध ल माननीपाडा पोलीस ठाणे, डोंबबवली,  ेथे इींडड ननी इ्न्स््ट् ु्  
सफ मॅनेनीर्जमें् एण्ड इीं्र्जतननी रीग  ेथे कोण् ाही शकै्षखणक अ् ासिमाच  
पररक्षा ननी घेता सिर सींस्थते प्रवेश घेणाऱ् ा व् क्त ींननीा ् ाींच् ा मागण प्रमाणे 
कोण् ाही वषागचे माकग श ट्स व प्रमाणपत्र / बोगस डडग्र  पसेै घेवनूनी वा्प 
केल् ाबाबत ६ व् क्त ींववरुध्ि गनु्हा र्र्ज. ननीीं.१४३/२०१९ भािवव कलम ४२०, 
४६५, ४६७, ४७१, ३४ प्रमाणे गनु्हा िाखल आहे. 
     सिर प्रकरण  ननीागपरू  ेथ ल ६ आरोप ींननीा दिननीाींक ६/०३/२०१९ रोर्ज  
अ्क करण् ात  ेवनूनी ् ाींच् ाववरुध्ि मा.न् ा ाल ात िोषारोपपत्र िाखल 
करण् ात आले असनूनी सिर प्रकरण न् ा प्रववषठ आहे. 
(३) हे खरे ननीाही. 
     सिर प्रकरण  पोलीस आ कु्त, ननीागपरू शहर आखण पोलीस अध क्षक, 
ननीागपरू ग्राम ण  ाींच् ा का गक्षेत्रामध् े कोणत ही तिार वा ् ा अननीषुींगानेनी 
गनु्हे िाखल ननीाहीत. 
(४) माननीपाडा पोलीस ठाणे, डोंबबवली,  ेथे गनु्हा र्र्ज. ननीीं.१४३/२०१९ भािवव 
कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४७१, ३४ प्रमाणे गनु्हा िाखल असनूनी मा.न् ा ाल ात 
दिननीाींक ४/०५/२०१९ रोर्ज  िोषारोप पत्र िाखल करण् ात आले आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

मौजे िाांजूर (मुांबई) येथील महानगरपाललिेच्या ७०४ चौ.मी. 
िे्फळाच्या सुविधा भूखांडाबाबत 

  

(१५) *  १३६२५६   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :  सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौर्जे काींर्जूर (मुींबे)  ेथ ल ७०४ चौ.म .क्षते्रफळाच् ा महाननीगरपाललकेच् ा 
सवुवधा भखूींडाचे ववकास तननी ींत्रण तननी मावली सननी १९९१ मध ल तरतिूी 
अन्व े औद् ोधगक र्जागेच ेतननीवास  व वाखणज्  क अस ेबिल करण् ात आल े
आहेत, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, महाननीगरपाललकेच् ा उद् ाननीालाही ता्परूता रस्ता िेण् ात 
आला असनूनी तथे ल मखु्  ननीाला वळवनूनी तननी माींचे उल्लींघननी करण् ात आल े
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, मे.कल्पतरु  ा ववकासकानेनी भखूींडावर बाींधकाम करताींननीा 
बाींधकामात ल कम  उ्पन्ननी ग्ासाठी राख व ठेवण् ात आललेी २० ्क्के घरे 
बार्जार भावानेनी ववकली आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, ववकासकानेनी लाल बहािरू शास्त्र  रस्् ापासनूनी र्जाणारा मोठा 
ननीाला चौकोननी  आकारात वळवनूनी ् ाच् ा खाली वाहननीतळ केले आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(५) असल् ास,  ा प्रकरण  स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींननी  मा.मखु् मींत्र   ाींच् ाकड े
दिननीाींक २२ र्जूननी, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास लेख  तननीवेिननी िेऊननी मे.कल्पतरु 
 ा ववकासकावर व ् ाींननीा तननी माबा्  परवाननीग  िेणा- ा 
महाननीगरपाललकेच् ा अधधका- ाींवर कारवाे करण् ात  ाव  अश  मागण  केली 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ाबाबत चौकश  केली आहे का , चौकश त का  आढळूननी 
आले व तद्ननीसुार पढेु कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर दठकाण  १८.३० म . चा ववकास तननी ोर्जननी रस्ता ववकालसत होेप तं 
लाल बहाद्दुर शास्त्र  मागागपासनूनी सवुवधा भखूींडाप तं र्जाण् ाकररता 
ववकासकाच् ा र्जागेमध ल ६ म . रुीं िीचा ता्परुता हक्काचा पोहोच रस्ता 
(Temporary right of way) िेण् ात आला आहे. 
     ननीाल् ाच् ा भौगोललक व पाणलो् क्षेत्राचा अ् ास करुननी 
महाननीगरपाललकेच् ा पज् गन्  र्जलवादहन् ा ववभागानेनी दिलेल् ा अलभप्रा ाननीसुार, 
सिर दठकाण  अ्स्त्वात असलेला ननीाला २.० म . रुीं ि करुननी भखूींडाच् ा 
स मेलगत वळववण् ात आलेला आहे ही वस्तु् स्थत  आहे. 
     पावसाळ  पाण् ाचा तननीचरा र्जलिगत नेनी होण् ासाठी वळणाच् ा दठकाण  
सिर ननीाल् ाच  रुीं िी ३.० म . ठेवण् ात आली आहे. 
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     महाननीगरपाललकेच् ा पर्जगन्  र्जलवादहननी  ववभागानेनी दिलेल् ा 
अलभप्रा ामध् े कोणत ही अतननी लमतता ननीसल् ाचे बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेनेनी 
कळववले आहे. 
(३) प्रस्ताववत भखूींडाच् ा एकूण तननीवास  वापराकररता असणाऱ् ा क्षेत्रफळापकैी 
२०% क्षेत्रफळामध् े ५० चौ.म . प तं क्षेत्रफळ असणाऱ् ा सितननीका बाींधल् ा 
र्जात ल  ा अ्ीवर तननीवास  इमारत च् ा आराखड ास मींर्जुरी िेण् ात आली 
आहे.    
     तसेच, मींर्जूर इमारत ींस बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त दिननीाींक 
२४.०१.२०१८ रोर्ज  भोगव्ा प्रमाणपत्र िेण् ात आले असल् ाच े
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(४) सिर प्रकल्पात ल तननीवास  सितननीकाींननीा ववकास तननी ींत्रण तननी मावली १९९१ 
ननीसुार वाहननीतळाच  सवुवधा िेण् ात आली आहे. 
     सिर वाहननीतळ हे ननीाल् ाखाली ननीसनूनी, भखूींडावरील इमारत च् ा 
तळघरात ्स्थत असल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे.  
(५), (६) व (७) अशा स्वरुपाचे स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींचे तननीवेिनेनी बहृन्मुींबे 
महाननीगरपाललकेस प्राप्पत झाली आहे. 
     ् ाननीषुींगानेनी महाननीगरपाललकेमाफग त लोकप्रतततननीध ींननीा अवगत करण् ात 
आले आहे. 

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

िोिरी आगार (िडाळा, मुांबई) येथील सांिमण लशबबरात  
अनधधिृत जल जोडण्या िेल्याबाबत 

  

(१६) *  १३६६६०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबेत ल वडाळा  ेथ ल कोकरी आगार  ेथ ल सींिमण लशबबरात 
पाण माफी ाींननी  अनेनीक दठकाण  मखु्  र्जलवादहन् ाींवर प्रशासननीाच् ा 
सींगननीमतानेनी अननीधधकृत र्जोडण् ा केल् ा असल् ाचे दिननीाींक २४ माचग, २०१९ 
रोर्ज  वा ् ासमुारास तननीिशगननीास आले, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, उक्त र्जोडण् ाींमधूननी लाखो लल्र पाण् ाच  चोरी होत असनूनी 
सिर प्रकार सरागसपणे सरुु आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  करुननी  ेथ ल पाण माफी ाींवर 
व सींबींधधत अधधका- ाींवर कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबे महाननीगर प्रिेश ववकास 
प्राधधकरणामाफग त (एमएमआरड ए) बाींधण् ात आलले् ा कोकरी आगार 
सींिमण लशब रामध् े अननीधधकृतरर् ा वास्तव् ास असलेल् ा घसुखोराींच  
र्जलर्जोडण  एमएमआरड एच् ा ववननीींत ननीसुार खींड त करण् ात आली आहे. 
     सननी २०११ त ेसननी २०१८  ा कालावध त स्थातननीक पोलीस बींिोबस्तात 
सिर पररसरात ल एकूण १०२० र्जलर्जोडण् ा खींड त करण् ात आल् ा आहेत. 
माहे एवप्रल, २०१९ मध् े सिर पररसरात ल १६ अननीधधकृत र्जलर्जोडण् ा 
महाननीगरपाललकेमाफग त खींड त करण् ात आल् ा आहेत.   
     दिननीाींक ०१.०१.२००० ननीींतरच् ा झोपड ाींननीा पाण  परुवठा करण् ाच् ा 
बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा धोरणाननीसुार, दिननीाींक ०१.०१.२००० ननीींतरच् ा 
गाळा / झोपडपट्ट धारक  ाींचेकडूननी र्जलर्जोडण कररता प्रस्ताव प्राप्पत झाल् ास 
् ाींननीा र्जलर्जोडण  िेण् ात  ेत.े     
     सिर दठकाण  ननीव ननी र्जलर्जोडण कररता प्राप्पत एकूण १८८ रदहवास  
ग्ाींच् ा अर्जांपकैी १३५ अर्जांवर का गवाही करुननी ् ाींननीा र्जलर्जोडण  परवाननीग  
िेण् ात आली आहे.   
     ् ाननीींतर ववदहत अ्ीींच  पतूगता केल् ाननीींतर आर्जप तं ११७ रदहवास  
ग्ाींननीा र्जलर्जोडण् ा िेण् ात आल् ा आहेत.  

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

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) शहरास िारणा नदीतून  
पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(१७) *  १३८६८५   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :    सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) इचलकरींर्ज  (्र्ज.कोल्हापरू) शहरास वारणा ननीिीतनूनी पाण परुवठा 
करण् ासाठी अमतृ  ोर्जनेनीतनूनी मींर्जूर करण् ात आलेल् ा रुप े ७०.३० को्ी 
खचागच   ोर्जननीा उपसा कें द्र असलेल् ा गावात ल ग्रामस्थाींच् ा ववरोधामळेु 
प्रलींबबत असनूनी शहरात सध् ा पाण  ी्ंचाे तननीमागण होवनूनी ७ दिवसातनूनी एकिा 
पाण परुवठा केला र्जात आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, दिननीाींक ३१ मे, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास झालेल् ा 
बठैकीच् ा अननीषुींगानेनी  ोर्जनेनीचे उपसा कें द्र इतरत्र करण् ास व  ोर्जनेनीचे काम 
सरुू करण् ास ग्रामस्थाींननी  पनु्हा ववरोध केल् ामळेु  ोर्जनेनीचे काम प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सिर  ोर्जनेनीचे काम सरुु करण् ासाठी इचलकरींर्ज  
ननीगरपररषिेनेनी वारवाींर ्र्जल्हा प्रशासननीाकड े पोलीस बींिोबस्ताच  मागण  
करूननीही बींिोबस्त िेण् ात आलेला ननीसल् ामळेु काम सरुु होव ूशकलेले ननीाही, 
हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर  ोर्जनेनीचे काम सरुु करणेबाबत शासननीानेनी कोणत  
का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • कें द्र शासननी परुस्कृत अमतृ  ोर्जनेनीतनूनी 
इचलकरींर्ज  शहरासाठी रु.७०.३० को्ी ककमत च  वारणा ननीिी उद्् ावावरुननी 
पाण  परुवठा  ोर्जननीा मींर्जूर आहे. 
•  ा  ोर्जनेनीत ल िाननीोळ  ननीिीवरील उद्् ावाच् ा कामास ग्रामस्थाींननी  ववरोध 
केल् ामळेु काम सरुु करता आले ननीाही. 
• सद् ्स्थत त कृषणा  ोर्जनेनीवरुननी इचलकरींर्ज  शहरास २-३ दिवसातनूनी पाण  
परुवठा केला र्जात असल् ाचा अहवाल मखु् ाधधकारी, इचलकरींर्ज  ननीगरपररषि 
 ाींननी  सािर केला आहे. 
(२) • मा.पालकमींत्र , कोल्हापरू  ाींच् ा अध् क्षतखेाली दि.३१.०५.२०१८ रोर्ज  
मींत्राल ात झालेल् ा बठैकीमध् े िाननीोळ   ेथ ल उद्् ावाऐवर्ज  कोथळ  
उद्् ावावरुननी  ोर्जननीा आखण् ाच् ा सचुननीा िेण् ात आल् ा. 
• तथावप, कोथळ   ेथ ल स्थातननीक ननीागररकाींच् ा ववरोधामळेु तथे ल कामही 
अद् ाप सरुु करता आले ननीाही, हे खरे आहे. 
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(३), (४) व (५) • कोथळ   ेथे उद्् ावावरुननी  ोर्जनेनीच ेकाम सरुु करण् ासाठी 
्र्जल्हा प्रशासननीाकड े पोलीस बींिोबस्ताच  मागण  करण् ात आलेली 
ननीसल् ाबाबतचा अहवाल इचलकरींर्ज  ननीगरपररषिेनेनी सािर केला आहे. 
• वारणा ननीिीवरील िाननीोळ  व कोथळ   ा िोन्ही उद्् ावासाठी स्थातननीक 
ननीागररकाींचा ववरोध का म असल् ानेनी  ा  ोर्जनेनीचे काम अद् ाप सरुु होऊ 
शकलेले ननीाही. 
• िरम् ाननीच् ा कालावध त इचलकरींर्ज  शहरासाठी कृषणा उद्् ावावरील पाण  
परुवठा  ोर्जनेनीच् ा बळक्ीकरणाचा रु.१६.९८ को्ीींचा प्रकल्प महाराषर सवुणग 
र्ज ींत  ननीगरो्थाननी महाअलभ ाननीाअींतगगत दि.३१.१२.२०१८ रोर्ज  मींर्जूर करण् ात 
आला असनूनी,  ा कामाचे का ागिेश िेण् ात  ेत आहेत. 

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

िमाभूमी मािेटीांग प्रा.लल. िां पनीने नालशि शहरातील  
नागररिाांची िेलेली फसिणुि 

  

(१८) *  १३९२४४   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीालशक  ेथ े कमगभमु  माके्ीींग प्रा.लल., कीं पननी नेनी अधधक रक्कमचेा 
परतावा िेण् ाचे अलमष िाखवनुनी ननीालशक शहरात ल ननीागरीकाींच  लाखो 
रुप ाींच  फसवणुक केली असल् ाच  बाब माहे र्जानेनीवारी, २०१९ मध् े वा 
् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिरहु कीं पननी च् ा सींचालकाींववरुध्ि स्थातननीक पोलीस स््ेशननीला 
तिार िाखल करण् ात आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाप्रकरण  चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले, सिरहु कीं पननी च् ा सींचालकाींननी  एकुण ककत  रुप ाींचा अपहार 
केलेला आहे व चौकश ननीसुार सींबींध त िोष ींवर कोणत  कारवाे करण् ात आली 
वा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२)  व (३) सिर प्रकरण  कमगभमु  माके्ीींग 
प्रा.लल. कपींननी नेनी कफ ागिी व इतर गुींतवणुकिाराींच  रू. ५५,०५,८१७/- च  
फसवणूक केल् ाप्रकरण  प्राप्पत कफ ागिीवरूननी गींगापरू पोललस स््ेशननी, ननीालशक 
 ेथे एकुण १० आरोप ींववरूध्ि ग.ुर.ननीीं. १०/२०१९  भा.ि.वव. कलम ४०६, ४२०, 
३४, आखण महाराषर ठेवविाराींचे दहतसींरक्षण (एमप आ ड ) अधधतननी म १९९९ 
चे कलम ३ व ४ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे. सिर कीं पननी च े
सींचालक  ाींननीा दि.२४.०३.२०१९ रोर्ज  अ्क करण् ात आली होत . तथावप 
मा.न् ा ाल ानेनी आरोप स र्जाम ननी मींर्जूर केला आहे. तसेच इतर आरोप ींननी  
मा.न् ा ाल ात र्जाम ननी लमळण् ासाठी अर्जग िाखल केले असनूनी सिरील अर्जग 
मा.न् ा ाल ात सनुनीावण स प्रलींबबत आहेत. सिर गनु्हा तपासावर आहे. 
(४) ववलींब झालेला ननीाही. 

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

िोल्हापूर शहराला िाळम्मािाडी धरणातून थेट पाईपलाईनमधनू  
पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(१९) *  १३८४९९   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोल्हापरू शहराला काळम्मावाड  धरणातनूनी थे्  पाेपलाेननीमधूननी पाण  
परुवठा करण् ाच् ा  ोर्जनेनीच ेकाम सरुु आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा  ोर्जनेनीला दिननीाींक २२ सगस््, २०१४ रोर्ज  मींर्जूरी दिली 
तवे्हा सिर  ोर्जनेनीच  ककीं मत रुप े ४८३ को्ी होत , हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा  ोर्जनेनीला िोननी वेळा मिुतवाढ दिल् ाननीींतरही हे काम 
अ् ींत सींथ गत नेनी सरुु आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, हे काम ककत  कालावध त पणूग होण् ाच  अपेक्षा आहे व 
 ाबाबतच  सद् :्स्थत  का  आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • कें द्र शासननीाच् ा  .ुआ .ड .एस.एस.एम.्ी. 
का गिमाींतगगत कोल्हापरू शहरासाठी काळम्मावाड  धरण र्जलाश ातनूनी पाण  
परुवठा  ोर्जनेनीला माहे डडसेंबर,२०१३ मध् े कें द्र शासननीानेनी मान् ता दिली 
आहे.   
• सिर प्रकल्पाचे काम प्रगत पथावर आहे. 
(२) सिर  ोर्जनेनीच  प्रशासकी  मींर्जूर ककीं मत ही रु.४२५.४१ को्ी इतकी आहे. 
(३) व (४) सिर प्रकल्पासाठी आवश् क र्जागाींच् ा उपलब्धता तसेच 
सावगर्जतननीक बाींधकाम ववभाग, वन् र्ज व ववभाग, वननी ववभाग, र्जलसींपिा 
ववभाग  ाींच् ा परवाननीग् ा लमळववण् ासाठी कालावध  लागला. ् ामळेु 
कोल्हापरू महाननीगरपाललकेनेनी सिर प्रकल्पाच् ा कामास आताप तं एकुण २ 
वेळा मिुतवाढ दिली आहे. 
• कोल्हापरू महाननीगरपाललकेनेनी िसुरी मिुतवाढ रु.५०,०००/- प्रततदिननी िींड 
आकारण सह दि.३१.१२.२०१९ प तं दिली आहे. आताप तं  ोर्जनेनीचे ७२% 
काम पणुग झालेले आहे. 
• तथावप,  ाबाबत शासननीस्तरावरुननी प्रकल्पाचा सववस्तर आढावा घेण् ात 
आला असनूनी प्रकल्पात ल उवगरीत कामे कालबध्ि पणूग करण् ाबाबत स ुोग्  
तननी ोर्जननी करुननी प्रकल्पाच  कामे सप्प े्ंबर, २०१९ अखेर पणूग करण् ाच् ा सचूननीा 
िेण् ात आल् ा आहेत. 

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

मुांबईतील २४ िॉडा मध्ये आरोग्य विभागाने िेलेल्या तपासणीत 
सरबताच ेि बफााच ेनमुने दवुषत आढळून आल्याबाबत 

  

(२०) *  १३४९७२   अडॅ.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन 
आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली 
पिूा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा आरोग्  ववभागानेनी माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा 
् ा िरम् ाननी मुींबेत ल २४ वॉडागत ल सरबताचे ननीमनेुनी तपासले असता 
् ापकैी ८१ ्क्के ननीमनेुनी िवुषत असल् ाचे आढळूननी आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, लल ींब ू सरबताच् ा २८० ननीमनु् ाींपकैी २१८ ननीमनेुनी, उसाच् ा 
रसाच् ा ३०३ ननीमनु् ाींपकैी २६८ आखण बफागच् ा ३८५ ननीमनु् ाींपकैी ३०० ननीमनेुनी 
िवुषत आढळूननी आले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, अशाप्रकारे ऐननी उन्हाळ् ात िवुषत खाद्  पिाथग व पे  पिाथग 
ववकणा- ा फेरीवाल् ाींवर कोणत  कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  करणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबेत सरबतासाठी वापरण् ात  ेणारे पाण  व 
बफग   ाींचे ननीमनेुनी तपासण् ात आले असता ८१% ननीमनेुनी िवुषत असल् ाच े
बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त कळववण् ात आले आहे.  
(२) लल ींब ूसरबतासाठी वापरण् ात  ेणारे पाण  व बफागच् ा ननीमनु् ाींपकैी २१८, 
ऊसाच् ा रसासाठी वापरण् ात  ेणाऱ् ा बफागच् ा ३०३ ननीमनु् ाींपकैी २६८ आखण 
बफागच् ा ३८५ ननीमनु् ाींपकैी ३०० ननीमनेुनी िवुषत आढळूननी आले असल् ाच े
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका क्षेत्रात उघड ावर खाद् पिाथग वविी 
करणाऱ् ा फेरीवाल् ाींववरुध्ि बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त मुींबे 
महाननीगरपाललका अधधतननी म १८८८ च् ा कलम ४१५ व ४१६ मध ल 
तरतिुीननीसुार तननी लमतपणे कारवाे करण् ात  ेत.े 
     ् ाननीसुार िवुषत खाद्  पे  / पिाथग ववकणाऱ् ा फेरीवाल् ाींवर बहृन्मुींबे 
महाननीगरपाललकेमाफग त खालीलप्रमाणे कारवाे करण् ात आली /  ेत आहे:- 
• दिननीाींक १ एवप्रल, २०१९ त े १५ एवप्रल, २०१९  ा कालावध त ८०१२ 
फेरीवाल् ाींवर कारवाे करुननी २१,४६३ ककलो उघड ावरील खाद् पिाथग, ३६,०५४ 
लल्र सरबत व १,१६,८२३ ककलो बफग  र्जप्पत करुननी ननीष् करण् ात आले. 
• फेरीवाल् ाींकड ल िवुषत खाद् पिाथग व पे  पिाथग तननी लमतपणे र्जप्पत करुननी 
ननीष् करण् ाच  कारवाे सरुु आहे. 
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• सिर मोदहम अधधक प्रभाव पणे राबववण् ाकररता आ कु्त, अन्ननी व औषध 
प्रशासननी  ाींननीा लल ींब ू सरबत, ऊसाचा रस, फळाींचा रस व बफागचे गोळे  ा 
व् ावसात काींवर सीं कु्त कारवाे करण् ाबाबत कळववण् ात आले आहे. 

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

िल्याण डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या रुग्णालयात 
सपादांशािरील औषधा अभािी एिा मुलाचा झालेला मतृ्य ू

  

(२१) *  १३६७९३   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश 
लाड (िजात), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कल् ाण डोंबबवली (्र्ज.ठाणे) महाननीगरपाललकेच् ा रुग्णाल ात 
सपगिींशावरील औषध ननीसल् ामळेु एका ६ वषागच् ा मलुाचा मृ्   ू झाल् ाच  
घ्ननीा दिननीाींक १२ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमूारास तननीिशगननीास आली आहे, 
हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, राज् ात ल बऱ् ाच शासकी  रुग्णाल ात सपगिींशावर लागणारे 
औषध ननीसल् ामळेु औषधाववननीा रुग्णाींचा मृ्   ू होत आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
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(३) असल् ास, राज् ात ल सवग शासकी  रुग्णाल ात सपगिींशावरील औषधाींचा 
परूवठा ्वरीत करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  उपा  ोर्जननीा केली वा करण् ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • कु. स्वरा प्रमोि वाघमारे  ा ६ वषी  लहाननी 
मलुीस एकापेक्षा र्जास्त दठकाण  सपगिींश झाल् ामळेु दि. १२ एवप्रल, २०१९ 
रोर्ज  सकाळ  ११.४० वार्जता कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेच् ा 
शास्त्र ननीगर सामान्  रूग्णाल ात िाखल केले होत.े 
• सिर रूग्णास सपगिींशावरील लस व इतर आवश् क इींर्जेक्शननी व सलाेननी 
िेऊननी प्रथोमपचार सरुू करण् ात आले, तथावप रूग्णाच  प्रकृत  अ् ींत 
धचींतार्जननीक असल् ामळेु ् ास िपुारी १२.१५ वार्जता छत्रपत  लशवार्ज  
रूग्णाल , कळवा  ेथे सींिभीत करण् ात आले. 
• सिर रूग्णाचे ननीातवेाेक  ाींननी  रूग्णास कळवा  ेथे ननी नेनीता खार्जग  
रूग्णाल ात िाखल केले व तथेे उपचार सरुू असताींननीा सा ींकाळ  ७.३० 
वार्जता रूग्णाचा मृ्   ुझाला, ही वस्तु् स्थत  आहे. 
(२) व (३) • कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेच् ा रू्क्मण बाे, शास्त्र ननीगर 
व इतर लहाननी िवाखान् ाींमध् े सपगिींशावरील औषधाींचा परेुसा साठा उपलब्ध 
असल् ाचे कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेनेनी कळववल ेआहे. 
• राज् ात ल सावगर्जतननीक आरोग्  ववभागाअींतगगत असलेल् ा आरोग्  
सींस्थाींमध् े सननी २०१८-१९ मध् े एकूण ४२,९९८ सपगिींशावर औषधोपचार 
करण् ात आले आहेत. 
• मे, २०१९ अखेर सपगिींशावरील लस चा एकूण ३,५७,६४८ इतका साठा 
लशल्लक असल् ाच ेसावगर्जतननीक आरोग्  ववभागानेनी कळववले आहे.  
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

 
----------------- 
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लोअर परळ येथील मे.दशान ग्रुप या वििासिाने राजू बाबाजी 
चाळीच्या पुनविािासात िेलेल्या िरारनाम्यातील  

िामाांची पुताता न िेल्याबाबत 
  

(२२) *  १३४८७४   श्री.सनुनल लशांदे (िरळी) :   सन्माननीननी   गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा र्ज /िक्षक्षण ववभागात ल प्रभाग ि. १९५ 
मध ल स .एस.ि. ४४२, लोअर परळ डड्व्हर्जननी, शींकरराव ननीराम पथ  ेथ ल 
रार्जू बाबार्ज  चाळ च  पनुनीववगकास  ोर्जननीा तननी मावली ३३(७) अींतगगत 
करण् ासाठी मे. िशगननी ग्रपु  ा ववकासकासोबत चाळ त ल रदहवाश , मालक 
 ाींननी  दिननीाींक २९ डडसेंबर, २००६ रोर्ज  वा ् ा समुारास करार केला होता, हे 
खरे आहे का , 
(२)  असल् ास, मे.िशगननी ग्रपु  ा ववकासकानेनी पनुनीरगधचत इमारत चे तननीकृष् 
काम केले असनूनी दिननीाींक २४ एवप्रल, २०१२ रोर्ज  वा ् ासमुारास रदहवाश् ाींननीा 
 ा ननीव ननी इमारत त ल सितननीकाींचा ताबा दिल् ापासनूनी आर्जलमत प तं 
करारननीाम् ात ल कामाींच  पतुगता करण् ास हेतपूरुस्सर ववलींब करण् ात आला 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत स्थातननीक रदहवाश् ाींननी  बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका 
आखण म्हाडाकड े लेख  तिार केली असताननीाही महाननीगरपाललकेच् ा इमारत 
प्रस्ताव ववभाग (शहर)  ाींननी  ववकासकाच् ा वविी घ्क इमारत स भोगव्ा 
प्रमाणपत्र दिले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीाकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे 
का , चौकश त का  आढळूननी आले आहे आखण गत ७ वषांपासनूनी  ा 
इमारत च् ा पनुनीववगकासाबाबत केलेल् ा करारननीाम् ात ल कामाींच  पतुगता 
करण् ास ववलींब करणाऱ् ा ववकासकावर तसेच  ा ववकासकास पाठीश  
घालणाऱ् ा बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका आखण म्हाडात ल अधधकाऱ् ाींवर कोणत  
कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ?  
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श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) ववष ाींककत पनुनीरगधचत इमारत मध ल काही गाळ् ाींमध् े पाण् ाच् ा 
गळत बाबत मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळाकड े तिारी प्राप्पत 
झालेल् ा आहेत. पनुनीवगसननी इमारत त ल सवग सितननीकाींचा ताबा गींधवग िशगननी 
सहकारी गहृतननीमागण सींस्थकेड े दिला असल् ाचे व करारपत्रात ल सवग अ्ी व 
शतींच  पतुगता केली असल् ाचे ववकासकानेनी ् ाींच् ा दि.१७.११.२०१७ व 
दि.३१.०१.२०१८ रोर्ज च् ा पत्रान्व े मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा मींडळास 
कळववले आहे. तथावप, सिर इमारत त ल ०७ भाडकेरु / रदहवाश् ाींननी  
सींस्थेकडूननी अद् ापप तं पनुनीवगसननी गाळ ाींचा ताबा घेतलेला ननीाही.  ाप्रकरण  
मा. उच्च न् ा ाल ानेनी दि.१६.१.२०१३ व ०५.१०.२०१५ रोर्ज  आिेश िेवनूनी 
सधु्िा तथे ल भाडकेरू / रदहवाश   ाींननी  पनुनीरगधचत इमारत त ल गाळ् ाींचा ताबा 
घेतलेला ननीाही.  ाप्रकरण  मखु्  अधधकारी, मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा 
मींडळ  ाींचे स्तरावर सनुनीावण  आ ो्र्जत करूननी मा. उच्च न् ा ाल ाच् ा 
आिेशाचे पालननी करण् ाबाबत ववकासक व तिारिार  ाींननीा कळववले आहे. 
(३) हे खरे ननीाही. 
 आ कु्त, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका  ाींननी  असे कळववले आहे की, 
् ाींच् ाकड े  ाबाबत तिारी प्राप्पत झाल् ा आहेत. ् ाननीसुार ववकासक व 
वास्तवुवशारि  ाच् ाकडूननी खुलासा मागववण् ात आला होता. ् ाचप्रमाणे रार्ज ु
बाबार्ज  को. सप. हौ. सो.  ाींननी  ववकासकास करारननीाम् ाननीसुार पनुनीवगसननी 
इमारत चे काम झाल् ानेनी ननीा-हरकत प्रमाणपत्र अिा केललेे  असनूनी ् ाचे सिर 
पनुनीवगसननी प्रकल्पासाठी कोण् ाही प्रकारच  तिार ननीाही. ववकासकानेनी/ 
वास्तवुवशारिानेनी सािर केलेल् ा प गवेक्षक / वास्तवुवशारि/ सींरचननीा्मक 
अलभ ींता  ाचे पणुग् वाचे प्रमाणपत्र तसेच मुींबे इमारत िरुुस्त  व पनुनीरगचननीा 
मींडळ  ाींचे ननीा-हरकत प्रमाणपत्र व इतर आवश् क प्रमाणपत्र े घेतल् ाननीींतरच 
दि.१७.०३.२०१८ रोर्ज  ववकि घ्काच् ा इमारत ला भागशः भोगव्ा प्रमाणपत्र 
बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेकडूननी िेण् ात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यात मुांदडा धचटफां डामध्ये गुांतिणूि िेलेल्या  
नागररिाांची झालेली फसिणुि 

  

(२३) *  १३५४०५   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीाींिेड ्र्जल्् ात सवगसामान्  ननीागररकाींननी  बब्कॉेननी, लभश , धच्फीं डमध् े 
र्जािा परताव् ाच् ा अपेक्षेनेनी गुींतवणकु केली, तथावप सींतकृपा माके्मध ल 
मुींिडा धच्फीं डामध् े गुींतववलेल् ा गुींतवणकु धारकाींच  मुींिडा धच्फीं डनेनी 
कोट् वध  रुप ाींच  फसवणकु केल् ाचे दिननीाींक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ामध् े अनेनीक शासकी  कमगचारी व व् ापारी  ाींननी  गुींतवणकू 
केली असनुनी  ाप्रकरणात श्र .अलमत भारद्वार्ज  ाला पोलीसाींननी  अ्क केली 
आहे व ् ाच् ावर िेशभरात २५ हूननी अधधक गनु्हे िाखल आहेत, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास,  ाप्रकरण  सखोल चौकश   करण् ात आली आहे का , ् ात 
का  तननीषपन्ननी झाल े व तद्ननीसुार सींबींध त िोष ींवर शासननीानेनी कोणत  कारवाे 
केली वा करण् ात  ेत आहे,  
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मुींिडा धच्फीं ड कपींननी नेनी कफ ागिी व 
इतर गुींतवणूकिाराींच  फसवणूक केल् ाप्रकरण  प्राप्पत कफ ागिीींवरूननी सिर 
प्रकरण  व्र्जराबाि पोलीस ठाणे, ननीाींिेड  ेथे एकुण ४ आरोप ींववरूध्ि भा.िीं.वव. 
कलम ४०६, ४२०, ४६८, १२० (ब), ३४ आखण धच् फीं ड अधधतननी म १९८२ च े
कलम ४, ५, ११, ७९ ननीसुार एकुण ७  गनु्हे िाखल करण् ात आले आहेत. 
 ात ल ३ आरोप  फरार आहेत तर एका आरोप स मा.न् ा ा ाल ानेनी अींतररम 
अ्कपवुग र्जाम ननी मींर्जूर केला आहे. सिर गनु्् ाींचा तपास चाल ुआहे. 
     मुींिडा धच् फीं ड सींबींधानेनी िाखल ७ गनु्ह ात अद् ाप प तंच् ा तपासात 
अलमत भारव्िार्ज  ाचा सींबींध दिसनूनी आलेला ननीाही. तथावप अलमत भारव्िार्ज 
सह एकुण ७ आरोप ींववरुध्ि गेननी बब्कॉइननी डॉ् कॉम  ा सींकेतस्थळाच् ा 
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आधारे पाँझ  स्कीमव्िारे गुींतवणुकिाराींच  फसवणकु केल् ासींबधानेनी प्राप्पत 
कफ ागिीवरूननी पोलीस स््ेशननी ववमाननीतळ ननीाींिेड  ेथे ग.ुर.ननीीं २०/२०१८ कलम 
४०६,४२०,२०१,३४ भा.िीं.वव सह कलम ६६ (ड ) मादहत  तींत्रज्ञाननी अधधतननी म 
२००० व एम.प .आ .ड  ॲक्् १९९९ च् ा कलम ३ अन्व े स्वतींत्र गनु्हा 
िाखल आहे.  ाप्रकरण  ५ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली असनूनी, 
आरोप ताींववरुध्ि मा.न् ा ाल ात िोषारोपपत्र िाखल करण् ात आले आहे. 
सिर गनु्हा सद् ा न् ा प्रववषठ असनूनी फरार आरोप ींबाबत अधधक तपास चाल ु
आहे. 
(४) ववलींब झालेला ननीाही. 

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

मुांबईतील मदहलाांिरील अत्याचाराांच्या घटनात िाढ झाल्याबाबत 
  

(२४) *  १३८९९९   श्री.रुपेश म् हा् े (लभिांडी पिूा), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाा 
गायििाड (धारािी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.राहूल िुल 
(दौंड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) िेशाच  आधथगक रार्जधाननी  असलेल् ा मुींबेत ल मदहलाींवरील अ् ाचाराींच् ा 
घ्ननीाींमध् े वाढ झाली असनूनी सननी २०१३ त े२०१८  ा कालावध त बला्कार 
व ववननी भींगाच् ा गनु्् ात अननीिुमे ८३ ्क्के व ९५ ्क्के इतकी वाढ झाली 
असनूनी,  ाच काळात िींगलीच् ा गनु्् ात ३६ ्क्क् ाींननी , तर लहाननी मलुाींवरील 
लैंधगक अ् ाचाराच् ा तिारीत १९ ्क्क् ाींननी  वाढ झाल् ाच  मादहत  प्रर्जा 
फाऊीं डशेननीनेनी ् ाींच् ा वावषगक अहवालातनूनी दिननीाींक ५ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास ननीमिू केली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, मुींबेत ५ वषागपवूी ननीोंिववण् ात आलेल् ा ४३२ बला्काराच् ा 
घ्ननीाींत सननी २०१८-१९ मध् े वाढ होऊननी ७९२ इतकी, ववननी भींगाच् ा 
प्रकरणात १ हर्जार २०९ वरुननी २ हर्जार ३५८, पॉस्को अींतगगत ८९१ वरुननी १ 
हर्जार ६२ इतकी वाढ झाली, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, अ् ाचाराच् ा घ्ननीाींमध् े लहाननी मलुीींचे प्रमाण अधधक असनूनी 
मुींबेत ल मदहला असरुक्ष त समर्जत असल् ाच  बाब िेख ल प्रर्जा 
फाउीं डशेननीच् ा अहवालात ननीमिू केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर गनु्हेगारीमध् े वाढ होण् ास अपरेू मननीषु बळ व पोलीस 
िलात आवश् कतपेके्षा २२ ्क्के मननीषु बळ कम  असल् ाचे आढळूननी आले, हे 
ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास,  ाप्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले व ् ाननीसुार मदहलाींवरील होत असलेल् ा अ् ाचाराच् ा व 
छेडछाड च् ा प्रकरणाींवर तननी ींत्रण आणण् ासाठी शासननीानेनी कोणत  उपा  ोर्जननीा 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबे पोलीस आ कु्ताल ाच् ा 
का गक्षेत्रात सननी २०१३ त े सननी २०१८  ा कालावध त ल सींबींधधत गनु्् ाींच  
साीं्ख् की  मादहत  खालीलप्रमाणे आहे:- 

गुन्ह ाचा 
प्रकार 

सननी २०१३ सननी २०१४ सननी २०१५ सननी २०१६ सननी २०१७ सननी २०१८ 
िाखल उघड िाखल उघड िाखल उघड िाखल उघड िाखल उघड िाखल उघड 

बला्कार 
(भा.ि.वव.क. 

३७६) 

३९४ 
 

३७१ 
 

६१० 
 

५५५ 
 

७१२ 
 

६४३ 
 

७१२ 
 

६३२ 
 

७५१ 
 

६८४ 
 

८८९ 
 

८३३ 
 

ववननी भींग 
(भा.ि.वव.क. 

३५४) 

११६१ 
 

१०७० 
 

१६१६ 
 

१४३४ 
 

२००८ 
 

१६५० 
 

२१८० 
 

१७४८ 
 

२२६८ 
 

१८७९ 
 

२५८६ 
 

२२०२ 
 

िींगल ३५९ ३३४ ४१२ ३८६ ४०० ३३८ ४७६ ४०९ ४४१ ३७४ ५४५ ४६५ 
बाल लैंधगक 
अ् ाचार 
प्रततबींधक 

का िा 
खालील गनु्हे 

........ 
 

........ 
 

८१३ 
 

७६२ 
 

१०२६ 
 

९७१ 
 

९६४ 
 

९०१ 
 

११२८ 
 

१०४१ 
 

१२१० 
 

१०७७ 
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(४) बहृन्मुींबे पोलीस मलुी व मदहला  ाींच् ावरील अ् ाचाराबाबतचा प्र् ेक 
गनु्हा अ् ींत गाींलभ ागनेनी घेऊननी गनु्हा ननीोंिववण् ापासनूनी ् ाचा सखोल तपास व 
िोषारोपपत्र मा. न् ा ाल ात सािर करणेप तंच  सवग प्रकि ा अ् ींत 
गाींलभ ागनेनी हाताळण् ात  ेत.े  ावर अप-ु ा मननीषु बळाचा कोणताही पररणाम 
होत ननीाही. 
(५) राज् ात ल मदहलाींवर होणा- ा अ् ाचाराला आळा घालण् ासाठी   
प्रततबींधा्मक उपा  ोर्जननीा खालीलप्रमाणे आहे-  
• मदहलाींवरील अ् ाचारास प्रततबींध करण् ासाठी मदहला अ् ाचार प्रततबींधक 
ववभागाच  स्थापननीा करण् ात आली आहे. ववशषे पोलीस महातननीरीक्षक हे 
ववभागाचे प्रमखु आहेत. 
• मदहलाींवरील अ् ाचाराच  प्रकरणे तातड नेनी तननीकाली काढण् ाकरीता राज् ात 
२७ ववशषे न् ा ाल े व २५ र्जलिगत  न् ा ाल े स्थापननी करण् ात आललेी 
आहेत. 
• पोलीस आ कु्ताल े / ्र्जल्ह ाींमध् े मदहला सरुक्षा सलम् ा व मदहला 
सहाय्  कक्षाच  स्थापननीा करण् ात आली आहे. 
• बला्कारासारख् ा गींभ र गनु्ह ाींचा तपासाच  का गपध्ित  बाबतच् ा 
मागगिशगक सचुननीा सवग पोलीस घ्काींननीा ववतरीत केलेल् ा आहेत. 
• हुींडाबळ करीता प्रततबींधा्मक उपा  प्र् ेक ्र्जल्ह ात िक्षता सलम् ा 
स्थापननी करण् ात आलेल् ा आहेत. 
• छेडछाड व ववननी भींगाच् ा घ्ननीा रोखण् ासाठी पा   पेरोलल ींग, शाळा 
कॉलेर्जच् ा पररसरात प्रततबींधा्मक उपा  ोर्जननीा,ननीाकाबींिी, मदहला सरुक्षा व 
छेडछाड पथके त ार करण् ात  आली  आहेत. 
• मा.सवोच्च न् ा ाल , दिल्ली ववशाखा तननीणग ाप्रमाणे पोलीस घ्काींमध् े 
तिार सलम् ा (Complaint Committees) स्थापननी करण् ात आल् ा 
आहेत. कामाच् ा दठकाण  लैंधगक अ् ाचार प्रततबींधक का िा-२०१३ िेख ल 
अींमलात आला आहे. 
• मदहलाींवरील अ् ाचाराच  प्रकरणे तपासासाठी आखण ् ाींचा वळेोवेळ  
आढावा घेण् ासाठी ्र्जल्हास्तरावर दि.१२/१०/२०१७ च् ा शासननी तननीणग ाननीसुार 
ववशषे पथके गठीत करण् ाचा तननीणग  घेतला आहे.  
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• राज् ात, मुींबेसह पणेु शहर, ठाणे शहर, ननीागपरू शहर, पणेु ग्रालमण, 
 वतमाळ, अहमिननीगर  ेथे Investigation Units for Crime Against 
Women (IUCAW) स्थापननी केली आहेत. 
• दिननीाींक ३१.०३.२००८ रोर्ज  राज्  गनु्हे अन्वेषण ववभागात अननीतैतक वाहतकू 
प्रततबींध कक्षाच  स्थापननीा करण् ात आलेली आहे. महाराषर राज् ात १२ 
घ्काींमध् े कें न्द्र शासननी व राज्  शासननीाच् ा अधधप् ाखाली स्वतींत्र अननीतैतक 
माननीव  वाहतकु प्रततबींधक कक्ष स्थापननी करण् ात आला आहे. 
• समस् ाग्रस्त मदहलाींचे समपुिेशननी करण् ासाठी पोलीस स््ेशननीमध् े मदहला 
पोलीस कक्ष स्थापननी करण् ात आली आहेत. 
• मा.धमागधधकारी सलमत नेनी सचुववलेल् ा लशफारश ननीसुार रेल्वेस््ेशननी पररसर व 
एस.्ी. स््ँन्ड   ेथे एकुण ३६४ दठकाण  मदहला मित कें न्दे्र सरुु करण् ात 
आली आहेत. 
• मुींबे, ठाणे व ननीव  मुींबे क्षेत्रात ल सींक्ात ल मदहलाींच् ा मित कररता 
्ोल कि हेल्पलाेननी ि. “१०३” व उवगररत क्षते्राकररता “१०९१” सरुु करण् ात 
आली आहे. रेल्वे पोलीस घ्क, मुींबे व पणेु ९८३३३३११११, ननीागपरु ०७१२-
२७४३९८४ व बहन्मबुे पोलीस घ्कात २४ तास का गरत असणारी हेल्पलाेननी 
सेवा का गरत आहे.  ालशवा  www.mumbaipolice.org व comcell. 
mum.crime@mahapolice.gov.in  ा वेबसाे्वर online तिार करता 
 ेत.े 
• मदहलाींवरील बला्कार, ववननी भींग, छेडछाड, ॲलसड हल्ला  ा अ् ाचाराच् ा 
गनु्ह ामध ल आरोप ींननीा र्जास्त त र्जास्त लशक्षा होण् ाच् ा दृष्ीननीे प्रचललत 
का ि ात सधुारणा करुननी शासननीानेनी फौर्जिारी का िा (सधुारणा) अधधतननी म, 
२०१३ (२०१३ चा अधधतननी म ि.१३) पाररत केला आहे. 
• Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ ननीसुार बला्काराींच् ा 
गनु्् ाींच् ा लशक्षेत केलेली वाढ व तपासाबाबतच् ा ननीव ननी सधुारणाींबाबतच् ा 
सचूननीा दि.०९/०७/२०१८ रोर्ज च् ा परीपत्रकाद्वारे िेण् ात आलेल् ा आहेत.  
• मादहत  व तींत्रज्ञाननी क्षेत्रात ल मदहलाींच् ा सरुक्षेच् ा उपा  ोर्जननीा 
सचुववण् ासाठी दि.२७/०७/२०१७ च् ा शासननी तननीणग ाननीसुार सलमत  गठीत 
करण् ात आली आहे. 
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• राज् ात दि.०१ र्जुल,ै २०१५ त े दि.३१ र्जुल,ै २०१७  ा कालावध त 
राबववण् ात आलेल् ा ५ सपरेशननी मसु्काननी/स्माेल मोदहमेतींगगत एकुण २०११२ 
हरवलेल् ा बालकाींचा शोध लावण् ात आललेा आहे. 
• कें द्र शासननीाच् ा मुींबे शहर मदहला सरुक्षक्षतता पढुाकार का गिमाच  मुींबेत 
अींमलबर्जावण  करण् ात  ेत आहे.  
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
तळोजा (जज.रायगड) एम.आय.डी.सी.पररसरातील िेलमिल िां पनीमधील 

स्फोटात िामगाराचा झालेला मतृ्य ु
  

(२५) *  १३८०१४   श्री.सभुाष उफा  पांडडतशठे पाटील (अललबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीननी   िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) रा गड ्र्जल्् ात ल तळोर्जा एम.आ .ड .स .च् ा पररसरात ल घो् 
गावाच् ा शरे्जारी असलेल् ा एम.एस.आर.बा ो्ेक अडँ न् रुीश ननी लल.  ा 
केलमकल कीं पननी त दिननीाींक १६ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ा समुारास पॅककीं गच े
व ्फ्ल्रचे काम सरुु असताननीा अचाननीक लभषण स्फो् होवनूनी आग लागली 
असनूनी ् ामध् े एका कामगाराचा र्जाग च मृ्   ूझाला, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर कीं पननी मध् े कामगाराींच् ा सरुक्षेच् ा दृष्ीकोनातनूनी 
कोण् ाच सवुवधा ननीाहीत तसेच  ा कीं पननी त ल कामगाराींचा ववमा ही 
उतरववण् ात आलेला ननीसनूनी ् ाचा स .एस.आर. ही भरलेले ननीाही, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास, घो् गावाच् ा पररसरात असलेल् ा कीं पननी मध् े स्फो् होऊननी 
आग लागण् ाच  ही िसुरी घ्ननीा असनूनी तळोर्जा एम.आ .ड .स . मध् े 
माग ल सहा मदहन् ामध् े पाच त े सहा वेळा आग लागण् ाचे प्रकार घडले 
आहेत, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास,  ा प्रकरण  चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार एम.एस.आर.बा ो्ेक अडँ न् रुीश ननी लल.  ा 
केलमकल कीं पननी च् ा व् वस्थापननीाववरूध्ि कारवाे करण् ाबाबत तसेच स्फो्ात 
मृ्   ुपावलेल् ा कामगाराच् ा कु्ुींबाला व र्जखम  कामगाराींननीा आधथगक मित 
करण् ाबाबत कोणत  का गवाही करण् ात आली वा  ेत आहे,  
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हो , हे खरे आहे, 
(२) कीं पननी त ल कामगाराींननीा सरुक्षक्षततचे् ा सवुवधा दिलेल् ा ननीव्ह् ा हे खरे 
आहे. तसेच कीं पननी त ल कामगाराींचा ववमा उतरववलेला ननीव्हता हे ही खरे आहे. 
(३)  ापवूी दिननीाींक २९/१०/२०१८ रोर्ज  मुींबे वेस्् मॅनेनीर्जमें् लल., तळोर्जा  ा 
कारखान् ात स्फो् होऊननी एक कामगार र्जखम  झाला होता. माग ल सहा 
मदहन् ात तळोर्जा एमआ ड स त आग लागण् ाच् ा त ननी घ्ननीा घडलेल् ा 
आहेत. 
(४)  ा कारखान् ात दिननीाींक १६/१२/२०१८ रोर्ज  PQD हे पावडर स्वरुपात ल 
म्ेरी ल चाळण तनूनी चाळूननी पॅंकीींग करण् ाच े काम सरुु असताननीा अचाननीक 
स्फो् होऊननी आग लागली व  ा आग त एका कामगाराचा मृ्   ूझाला. 
      ा प्रकरण  चौकश  करण् ात आली असनूनी चौकश त  ा कारखान् ात 
िोननी कामगार कामावर ठेवनूनी PQD हे धोकािा क पावडर चाळूननी पॅकीींग 
करण् ाच  उ्पािननी प्रकि ा  करण् ात  ेत होत . PQD पावडर ही स्फो्क 
स्वरुपाच  असल् ामळेु  ा आस्थापनेनीस कारखाननीे अधधतननी माींच् ा तरतिुी लाग ू
होतात. परींत ू चौकश त कारखाननीा ववननीा परवाननीा चालत असल् ाचे आढळूननी 
आले. ् ाकररता महाराषर कारखाननीे तननी म, १९६३ च् ा तननी म ४(१) व ४(४) 
च् ा भींगाबाबत, तसेच कारखान् ात PQD हे धोकािा क (ज् ामळेु स्फो् 
होऊ शकतो असे) म्ेररअल हाताळताननीा आवश् क त  काळर्ज  ननी घेतल् ानेनी 
महाराषर कारखाननीे तननी म, १९६३ च् ा तननी म ७० च् ा भींगाबाबत 
कारखान् ाच् ा भोगव्ािाराववरुद्ध मा.मखु्  न् ा िींडाधधकारी, अललबाग रा गड 
 ाींचे न् ा ाल ात ख्ला िाखल करण् ात आला आहे. मतृ कामगाराच् ा 
वारसाींननीा व् वस्थापननीानेनी मा.कामगार न् ा ाल ामाफग त रु.८,९८,०२०/- एवढी 
रक्कम ननीकुसाननी भरपाे म्हणूननी दिलेली आहे.   
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(५) प्रश्ननीच उद्् ावत ननीाही.  

----------------- 
  
डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील मानपाडा रस्त्यािरील प्रथमेश ज्िेलसाच्या 

मालिाने लभशीच्या योजनेतून नागरीिाांची िेलेली फसिणूि 
  

(२६) *  १३७५८५   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) डोंबबवलीत ल (्र्ज.ठाणे) माननीपाडा रोडवरील प्रथमेश ज्वेलसगचे मालक 
श्र .अ्र्जत कोठारी  ाींननी  लभश च् ा  ोर्जनेनीतनूनी कोट् वध  रुप े र्जमा करुननी 
अनेनीक ननीागरीकाींच  फसवणकू केल् ाचे माहे डडसेंबर, २०१८ च् ा शवे्च् ा 
आठवड ात वा ् ासमुारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरण  रामननीगर पोलीस ठाण् ात ९ र्जणाींननी  तिारी दिल् ा 
आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाप्रकरण  चौकश  केली आहे का , चौकश त का  आढळूननी 
आले व ् ाननीषुींगानेनी सींबींध त ज्वेलसगच् ा मालकावर कोणत  कारवाे केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे. 
     सिर प्रकरण  डोंबबवली पोलीस ठाणे  ेथे माहे सक््ोबर, २०१८ मध् े 
गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे. 
(२)  हे खरे ननीाही. 
(३) प्रस्ततु प्रकरण  डोंबबवली पोलीस ठाणे  ेथे ग.ुर.ि. ३८४/२०१८ भा.िीं.वव. 
कलम ४०६, ४२० सह महाराषर ठेव िाराींच् ा (वव्त   सींस्थामध ल) 
दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधतननी म, १९९९, कलम ३ अन्व े कफ ागिी व ५४ 
साक्ष िार  ाींच् ा फसवणूक प्रकरण  गनु्हा ननीोंि करण् ात आला आहे. 
 
 



45 

    सिरहू गनु्् ात ल आरोप   ानेनी मा.अततररक्त ्र्जल्हा व सत्र 
न् ा ाल ात अ्कपवूग र्जालमननी अर्जग केला होता. सिरचा अ्कपवूग र्जालमननी 
अर्जग कफ ागिी व साक्ष िार  ाींचे सोन् ाचे िाधगनेनी व रोख रक्कम परत 
करण् ाच् ा अ्ीवर मा. न् ा ाल ानेनी मींर्जूर केला आहे. 
     मा.न् ा ाल ाच् ा आिेशान्व े आरोप   ानेनी कफ ागिी व साक्ष िार  ाींच े
िाधगनेनी व रोख रक्कम ् ाींननीा परत केलेले आहेत. 
    सिर प्रकरण  िोषारोपपत्र िाखल करण् ाबाबतच  का गवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

निी मुांबईतील प्रिल्पग्रस्ताांची घरे ननयलमत िरण्याबाबत 
  

(२७) *  १३४८९६   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीव  मुींबेत ल प्रकल्पग्रस्ताींच  घरे तननी लमत करण् ाकररता शासननीानेनी 
समहू ववकास  ोर्जननीा र्जाहीर केली परींत ु ् ा  ोर्जनेनीमध् े प्रकल्पग्रस्ताींच् ा 
दहताींच् ा अनेनीक बाब ींचा अींतभागव ननीसल् ानेनी सिरच् ा  ोर्जनेनीस ग्रामस्थाींचा 
ववरोध असनूनी ननीव  मुींबे क्षते्रात ल लोकप्रतततननीध , प्रकल्पग्रस्त आखण ् ाींच् ा 
सींघ्ननीाींननी   ाबाबत हरकत  व सचूननीा दिलेल् ा असनूनी सननी २०१५, २०१६, 
२०१७ व २०१८ मध् े अनेनीकवेळा तननीवेिनेनी दिली आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, शासननीानेनी माहे डडसेंबर, २०१५ प तंच  सवगच बाींधकामे 
तननी लमत करण् ाचा तननीणग  घेतल् ानेनी ननीव  मुींबेत ल प्रकल्पग्रस्ताींच  
गरर्जपेो्ी केलेली सवगच बाींधकाम े तननी लमत होण् ाकररता ग्रामस्थाींश  चचाग 
करूननी मळू गावठाणाबरोबरच ववस्ताररत गावठाणात ल प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींननी  
धारण केलेल् ा महसलुी र्जलमननी चे सवेक्षण करूननी ् ाींननीा मालकी हक्क 
िेण् ात  ावा तसेच प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींच् ा दहताचा तननीणग  घेऊननी 
प्रकल्पग्रस्ताींननीा दिलासा द् ावा म्हणूननी दिननीाींक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींननी  मा.मखु् मींत्र , राज् मींत्र , ननीगरववकास, 
प्रधाननी सधचव ननीगरववकास-१  ाींननीा तननीवेिननीे दिली आहेत, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, उक्त तननीवेिननीाच् ा अननीषुींगानेनी शासननीस्तरावरूननी कोणत  
का गवाही करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(४) असल् ास, ननीव  मुींबे प्रकल्पग्रस्ताींच् ा दहताच् ा बाब ींचा अींतभागव 
ननीसलेली  ोर्जननीा ग्रामस्थाींवर लािण् ाचा प्र ्ननी झाल् ास ् ास का म 
ववरोधच राहील अश  भावननीा सवग ग्रामस्थाींमध् े पसरलेली असनूनी  ाबाबत 
शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ननीव  मुींबेत ल मळू गावठाणे व गावठाणालगत 
प्रकल्पग्रस्ताींननी  गरर्जेपो्ी केलेल् ा बाींधकामाींच े तननी लमत करण व 
पनुनीववगकासाबाबत समहू ववकास  ोर्जनेनीच  (क्लस््र  ोर्जनेनीच ) तरतिू ननीव  
मुींबेमध ल लसडको ननीवननीगर ववकास प्राधधकरणाच् ा अधधसचू त क्षेत्राच् ा 
सवगसाधारण ववकास तननी ींत्रण तननी मावलीमध् े ववतननी म ३५ ननीव् ानेनी अींतभूतं 
करण् ासाठी तसेच ननीव  मुींबे महाननीगरपाललकेचे मींर्जूर ववकास तननी ींत्रण 
तननी मावलीत ववतननी म ४६(६) चा ननीव् ानेनी अींतभांव करण् ासाठी महाराषर 
प्रािेलशक व ननीगर रचननीा अधधतननी म, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे) अन्व े 
फेरबिलाच  सचूननीा दि.४/०३/२०१४ रोर्ज  शासननीानेनी प्रलसध्ि केली होत . सिर 
फेरबिल सचूनेनीच् ा अननीषुींगानेनी र्जननीतनेेनी, लोकप्रतततननीध   ाींननी  हरकत / सचूननीा 
सािर केल् ा हो् ा. तसेच लोकप्रतततननीध ींच  ् ाननीषुींगानेनी वेळोवेळ  तननीवेिनेनी 
प्राप्पत झाली आहेत. सिरहु फेरबिलाच  वधैातननीक का गवाही पणूग करण् ात 
आली आहे. अींततम तननीणग  सींक्ल्पत आहे. 
(२), (३), (४) व (५) शासननीानेनी माहे डडसेंबर, २०१५ प तंच  सवगच बाींधकामे 
तननी लमत करण् ाचा तननीणग  घेतला, अश  वस्तु् स्थत  ननीसनूनी, राज् ात ल 
ननीागरी भागात ल दि. ३१/१२/२०१५ पवूीच् ा बेका िेश र बाींधकामाींननीा प्रशलमत 
सींरचननीा म्हणुननी घोवषत करण् ाकरीता महाराषर प्रािेलशक व ननीगर रचननीा 
अधधतननी म, १९६६ मध् े सधुारणा करुननी कलम ५२(अे) ननीव् ानेनी समाववष् 
करण् ात आला आहे. तसेच उक्त अधधतननी माचे कलम १५८(१) अन्व े 
वधैातननीक का गवाही पणुग करुननी शासननी अधधसचूननीा दि. ७/१०/२०१७ द्वारे 
् ाबाबतचे तननी म प्रलसध्ि केले आहेत.  अननीधधकृत बाींधकामे प्रशमननी आकार 
लावनूनी “प्रशालमत सींरचननीा” म्हणूननी घोवषत करण् ाच  का िेश र तरतिू 
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करण् ात आली आहे. तथावप, सद् :्स्थत त मा.उच्च न् ा ाल ानेनी 
दि.२/११/२०१८ रोर्ज चे आिेशान्व े काही तननी म वापरण् ास मननीाे केलेली 
आहे. मात्र, ् ाववरुध्ि शासननीानेनी मा.सवोच्च न् ा ाल ात लसव्हील अवपल 
िाखल केले आहे. मा. सवोच्च न् ा ाल ाच ेतननीकालाननीसुार शासननीाकडूननी पढुील 
का गवाही सींक्ल्पत आहे. 
      ासींिभागत स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींच  पत्र प्राप्पत झाली आहेत. ननीव  
मुींबेत ल प्रकल्पग्रस्ताींननी  गरर्जेपो्ी केलेल् ा बाींधकामाचे अननीषुींगानेनी धारण 
केलेल् ा क्षते्राचे सव्हेक्षण ्र्जल्हाधधकारी, रा गड  ाींच् ा मित नेनी सरुु 
करणेबाबत ननीगर ववकास ववभागानेनी दि.१६/०३/२०१७ च् ा पत्रान्व े लसडको 
महामींडळास तननीिेश िेण् ात आले आहेत. तद्ननीींतर दि. १६/०२/२०१८ रोर्ज च् ा 
पत्रान्व े सिर सव्हेक्षण हे ्र्जल्हाधधकारी, ठाणे व रा गड  ाींच् ामाफग त  
करण् ात  ेणार असल् ानेनी ् ामध् े ससुतु्रता, सींतननी ींत्रण ठेवण् ाच  र्जबाबिारी 
ही लसडकोच  तननीधागररत करण् ात आली असनूनी ननीव  मुींबेत ल प्रकल्पगस्ताींननी  
गरर्जेपो्ी गावठाण व गावठाणालगत केलेल् ा बाींधकामाचे सव्हेक्षण करण् ाच े
काम ्र्जल्हाधधकारी, रा गड व ठाणे  ाींचेस्तरावर सरुु असनूनी लसडकोचा 
पाठपरुावा सरुु आहे. 

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

नालशि जजल््यातील सुमारे ३५ द्राि उत्पादि शतेिऱयाांची 
ननयाातदाराने िेलेली फसिणूि 

  

(२८) *  १३६१२९   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   
सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीालशक ्र्जल्् ात ल बागलाण तालकु् ात ल बबर्जो्े व चाींिवड 
तालकु् ात ल वडाळ भोे, कुीं डाणे, धोडींब,े मालसानेनी, लश ींिे  ेथ ल समुारे ३५ 
द्राक्ष उ्पािक शतेकऱ् ाींच  तननी ागतिाराींननी  एक को्ी ननीव्वि लाख रुप ाींच  
फसवणूक करुननी पळूननी गेल् ाच  घ्ननीा दिननीाींक २२ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, उक्त प्रकरण  चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसूार शतेकऱ् ाींच  फसवणूक करणाऱ् ा तननी ागतिार 
आरोप ींननीा पकडूननी शासननीानेनी कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  ाप्रकरण  कफ ागिी व इतर द्राक्ष 
बागा तिार शतेकरी  ाींच  एकुण रू.७०,११,५०७/- रूप ाींच  फसवणूक केल् ा 
प्रकरण  वडनेनीर भरैव पोलीस ठाणे  ेथे सननी २०१९ मध् े ग.ुर.ननीीं. ३०/१९ व 
ग.ुर.ननीीं. ४२/१९ भा.िीं.वव.स. कलम ४२०, ३४ प्रमाणे एकूण २ गनु्हे िाखल 
आहेत.  ापकैी एका गनु्ह ात २ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली असनूनी 
आरोप  न् ा ाल  ननी कोठड त आहेत. सिर िोन्ही  गनु्हे तपासावर आहेत. 
     तसेच, कफ ागिी व इतर द्राक्ष बागा तिार शतेकरी  ाींच  एकुण 
रू.२,२२,२५,७४३/- रूप ाींच  फसवणूक केल् ा प्रकरण  ओझर पोलीस ठाणे  ेथ े
सननी २०१९ मध् े ग.ुर.ननीीं. ५४/१९ व ग.ुर.ननीीं. ५९/१९ असे एकूण २ गनु्हे िाखल 
आहेत. सिर िोन्ही  गनु्हे तपासावर आहेत. 
(३) ववलींब झालेला ननीाही. 

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

डहाणू ि तलासरी तालुक्यामधील (जज.पालघर)  
भूिां पाच ेिें द्रबबांद ूननजश्चत िरण्याबाबत 

  

(२९) *  १३५३३६   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.अलमत घोडा 
(पालघर), श्री.सभुाष उफा  पांडडतशठे पाटील (अललबाग), श्री.अजय चौधरी 
(लशिडी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाा 
गायििाड (धारािी), श्री.धयैाशील पाटील (पणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), 
श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, श्री.षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
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श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सरेुश लाड (िजात), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.शामराि 
ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीननी   मदत ि पनुिासन 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) डहाण ूव तलासरी तालकु् ामध् े (्र्ज.पालघर) दिननीाींक ४ ननीोव्हेंबर, २०१८ 
पासनूनी अद् ापप तं भकूीं पाचे धक्के सात् ानेनी बसत आहेत व भकूीं पाचे 
कें द्रबब ींि ूतननी्श्चत करण् ाकररता भकूीं पप्रवण क्षेत्रात ९ दठकाण  भकूीं पमापननी  ींत्र े
बसववण् ात आली आहेत ् ालशवा  एननी.र्ज .आर.आ . ववभागाचे २ शास्त्रज्ञ 
का गरत असनूनीही भकूीं पाच े कें द्रबब ींि ू नेनीमक् ा कोण् ा दठकाण  आहे,  ाचा 
अद् ाप शोध लागलेला ननीाही, हे खरे आहे का , 
(२) तसेच, भातसा धरण पररसरात सननी १९८२ मध् े भकूीं पाचे धक्के 
र्जाणवल् ामळेु भातसा धरण क्षेत्रात ल खडी, लाहे व वाशाळा  ेथे सननी १९८४ 
मध् े भकूीं पमापननी  ींत्र े बसववण् ात आली परींत ु शासननीाच् ा िलुगक्षामळेु 
भकूीं पमापननी  ींत्रणाच  वेळोवेळ  िेखभाल िरुूस्त  करण् ात आली ननीसल् ामळेु 
त ननीही  ींत्र ेकालबा्  झाली आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सात् ानेनी भकूीं प होण् ामाग ल नेनीमके का  कारण आहे, 
भकूीं पाचा कें द्रबब ींि ूनेनीमका कोण् ा पररसरात आहे,  ाचा अ् ास सरुू असला 
तरी गत ५ मदहन् ात प्राथलमक अींिार्ज िेण् ास शासकी   ींत्रणा अप श  
ठरली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, डहाणू व तलासरी तालकु् ात ल गावाींमध् े भकूीं पाच् ा 
लभत मळेु ननीागररक घराबाहेर तननीवा- ाींमध् े राहात आहेत, ् ाींननीा 
रोर्जींिारीकररताही र्जाता  ेत ननीसल् ानेनी व ् ातच शासननीानेनी धान्  परुवठा 
केला ननीसल् ामळेु ् ाींच  उपासमार होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(५) असल् ास, डहाणू व तलासरी तालकु् ात ्र्जववत व वव्तहाननी  होऊ ननी े 
व ननीागरीकाींच् ा रोर्जींिारीचा प्रश्ननी मागी लागनूनी अन्ननी धान् ाचा सरुळ त 
परुवठा करण् ाबाबत तसेच भातसा धरण पररसरात गरु्जरातच् ा धतीवर 
अ् ाधुतननीक भकुीं पमापक  ींत्र े बसववण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का गवाही 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) ननीाही. 
(२) ननीाही. 
(३), (४) व (५) दि. ११.११.२०१८ पासनूनी  डहाणू तालकु् ात ल धुींिलवाड  
पररसरात भकुीं पाचे धक्के लागत असनूनी, सिरच् ा धक्क् ाींचा अ् ास 
करण् ाकरीता डहाणू तालकु् ात ४ दठकाण  भकूीं पमापक  ींत्र बसववण् ात आले 
असनूनी एननी.र्ज .आर.आ . च ेशास्त्रज्ञ अ् ास करण् ाकरीता डहाणू तालकु् ात  
का गरत आहेत. 
     सननी १९८३ मध् े मौ.खडी, ता. शहापरू, ्र्ज.ठाणे, भातसा-खडी पररसरात 
भकूीं पाचे धक्के र्जाणव ू लागले तवे्हा  ा पररसरात ल भकूीं प धक्क् ाींच् ा 
हालचालीींचा अ् ास करण् ासाठी १० भकूीं पमापननी कें दे्र का ाग् न्वत करण् ात 
आली. ् ाननीींतर मात्र  भकूीं प धक्क् ाींचे प्रमाण कम  होऊ लागले तसे 
भकूीं पमापननी कें द्राींच  सींख् ा शासननीाच  मान् ता घेवनूनी मेरी सींस्थेनेनी कम  केली. 
अींततमत: भातसा, वाशाळा व लाहे ही त ननी भकूीं पमापननी कें दे्र चाल ू ठेवण् ात 
आली होत . 
     भकूीं पाच् ा धक्क् ामळेु प्रभाववत क्षते्रात ल ननीागरीक घराबाहेर तननीवारे 
करुननी राहत आहेत. शासननीानेनी प्रभाववत क्षेत्रामध् े धान्  परुवठा वेळोवेळ  केला 
आहे ् ामळेु उपासमार होत असल् ाच  बाब खरी ननीाही. 
     भातसा धरणावर ५ डडर्ज ्ल एक्सोलोग्राफ बसववणेबाबत तननीणग  
झालेला आहे. ् ाननीसुार डडर्ज ्ल एक्सोलोग्राफ बसववण् ाचे काम नॅनीशननील 
्र्जओकफ्र्जकल ररसचग इन्स््ी् ु् , हैद्राबाि  ाींचेमाफग त करण् ात  ेत आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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बुलढाणा शहर पाणी पुरिठा योजना भाग-२ अांतगात सांपूणा शहरास 

शुध्द ि सुरळीत पाणी पुरिठा होण्याबाबत 
  

(३०) *  १३५०४४   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) बलुढाणा शहर पाण परुवठा  ोर्जनेनीच् ा भाग-२ मध ल सवुणगननीगर, मटेु्ठ-ले-
आऊ्, किडा सींकुल पररसर, वाननीखेड े ले आऊ् भागात अशदु्ध पाण परुवठा 
होत असल् ाच  बाब दिननीाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास 
तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उपरोक्त प्रकरण  स्थातननीक ननीागररकाींननी  दिननीाींक २ मे, २०१९ 
रोर्ज  वा ् ासमुारास मखु् ाधधकारी, बलुढाणा ननीगरपररषि  ाींननीा दिलेले 
तननीवेिननी शासननीास प्राप्पत झाले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उपरोक्त तननीवेिननीाच् ा अननीषुींगानेनी शासननीानेनी चौकश  केली आहे 
का , चौकश त का  तननीषपन्ननी झाले ् ाननीसूार बलुढाणा शहर पाण  परुवठा 
 ोर्जननीा भाग-२ अींतगगत सींपणूग शहरास शदु्ध, सरुळ त व तननी लमत पाण परुवठा 
करणेबाबत शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
     बलुडाणा शहरात ल सवुणग ननीगर पररसरात दिननीाींक ३० एवप्रल, २०१९ 
रोर्ज  अशदु्ध पाण  परुवठा होत असल् ाच  बाब तननीिशगननीास आली होत . 
(२) सिर तननीवेिननी ननीगरपररषि बलुडाणा  ाींननीा प्राप्पत झालेले आहे.  
(३) • ननीगरपररषिेकड े सिर तननीवेिननी प्राप्पत झाल् ावर ननीगरपररषिेनेनी ् ा 
पररसरात ल पाण  परुवठा करणाऱ् ा र्जलवादहन् ाींच  ता्काळ तपासण  केली. 
् ा तपासण त एका दठकाण  गळत  होत असल् ाचे व ् ामळेु अशदु्ध 
पाण् ाचा परुवठा झाल् ाच ेदिसनूनी आले.  
• सिर गळत  तातड नेनी िरुुस्त करण् ात आली असनूनी शदु्ध पाण् ाचा परुवठा 
पवूगवत करण् ात आला आहे. 
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• बलुढाणा शहरासाठी महाराषर सवुणगर्ज ींत  ननीगरो्थाननी महाअलभ ाननी अींतगगत 
शासननीानेनी रुप े ८२.७७ को्ी इतक् ा ककीं मत च  पाण  परुवठा  ोर्जननीा मींर्जूर 
केली आहे. सिर  ोर्जनेनीच  कामे प्रगत पथावर असनूनी सिर कामे माचग, २०२० 
पवूी पणूग करण् ाचे तननी ोर्जननी आहे.   
• िरम् ाननी शहरात ल अ्स्त्वात ल र्जलशदु्ध करण कें द्रावरील  ाींबत्रकी, 
स्थाप्  कामे तसेच ् ासाठी ननीव ननी उपाींगे खरेिी करणे इ् ािी काम े
्र्जल्हास्तर ननीगरो्थाननी महाअलभ ाननी अींतगगत ननीगरपररषिेनेनी प्रस्ताववत केली 
असनूनी ्र्जल्हा स्तरावर ् ावर का गवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाच्या भूखांडाांच्या 
भाडपेट्टीधारिाांनी अनतररक्त अधधमूल्याचा भरणा िेला नसल्याबाबत 

  

(३१) *  १३८५७३   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा), श्री.सनुनल राऊत 
(वििोळी) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१)  मुींबे महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणाच् ा 'र्ज ' ब्लॉक मध ल (i) 
ननीमननी डवे्हलपसग-भखूींड ि. र्ज /स  ५७-५८, (ii) ररला न्स इींडस्रीर्ज लल. भखूींड 
ि. र्ज /स  ६४, (iii) ररला न्स इींडस्रीर्ज लल. भखूींड ि.र्ज /स  ६६  ा 
भखूींडाींच् ा भाडपेट्ट धारकाींननी  बाींधकाम तननीधागररत कालावध त पणूग ननी केल् ामळेु 
रुप े २०११ को्ी इतके अततररक्त अधधमलू्  आकारूननी मिुतवाढ िेण् ात 
आली होत , हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त अधधमलू् ाचा भरणा थकबाकी असल् ामळेु मुींबे 
महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणानेनी दिननीाींक १२ सप्प े्ंबर, २०१७ रोर्ज  वा 
् ासमुारास भखूींड परत घेण् ाच  ननीो्ीस  ा वा्पधारकाींननीा िेऊननीही 
अद् ापप तं अततररक्त अधधमलू् ाचा भरणा झालेला ननीाही, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास, उक्त वा्पधारक कीं पन् ा  ा िेशात ल अग्रण  उद् ोर्जक 
कीं पन् ा असनूनी श्र .मकेुश अींबाननी   ाींच् ा अधधप् ाखालील कीं पन् ा आहेत, हे 
ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, ओरर ी्ं ल बँक सफ कॉमसग, शासकी  अधधप् ाखालील 
आ कर खात ेव ववववध बॅंकाींननी  अधधमलू् ाचा आर्जप तं भरणा केलेला आहे 
असे असताननीा खार्जग  उद् ोगपत ींकडूननी अधधमलू् ाच  रक्कम भरली र्जात 
ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, रुप े २०११ को्ीींच् ा अधधमलू् ाच  वसलुी करण् ाकररता 
शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , प्राधधकरणाच् ा मालकीच् ा वाींदे्र-कुलाग 
सींकुलात ल ‘र्ज ’ ब्लॉक मध ल भखूींड ि.स -५७-५८ (ननीमननी हॉ्ेल्स प्रा.लल), 
भखूींड ि.स -६४ व ६६ (ररला न्स इींडस्रीर्ज लल.)  ाींननी  भखूींडावरील बाींधकाम 
पणूग् वाच् ा तननीधागररत कालावध त बाींधकाम पणूग ननी केल् ामळेु ् ाींननीा भाडपेट्टा 
ववलेखात ल तरतिूीींननीसुार मिुतवाढ िेण् ात  ेऊननी अततररक्त अधधमलु् ाच  
आकारण  केली आहे व सिरील अततररक्त अधधमलु् ाचा वा्पग्रहीींकडूननी 
भरणा करणे बाकी आहे. ् ाचा तपलशल पढुीलप्रमाणे : 

भूखींड ि. 
 

वा्पग्रही सींस्था 
 

दिननीाींक ३१.०३.२०१९ प गत अधधमुल् ाच  
थकबाकी रक्कम रू. (को्ी) 

स -५७-५८ ननीमननी हॉ्ेल्स प्रा.लल ३४.८२ 
स -६४ ररला न्स इींड्स्रर्ज लललम्ेड १३८८.१५ 
स - ६६ ररला न्स इींड्स्रर्ज लललम्ेड ४८९.४३ 

एकूण रक्कम रू. १९१२.४० 
(२) हो , उक्त वा्पग्रहीींननी  अधधमलु् ाच  थकीत रक्कम भरणा केली 
ननीसल् ामळेु प्राधधकरणानेनी दिननीाींक १२ सप्प े्ंबर, २०१७ रोर्ज  भखूींड परत 
घेण् ाच  ननीो्ीस वा्पग्रहीींननीा (ररझींप्पशननी ननीो्ीस) दिली आहे. सिर ननीो्ीश च् ा 
ववरोधात वरील वा्पग्रहीींननी  मा.उच्च न् ा ाल ात  ाधचका ि.३२०९/२०१७ 
(ननीमननी हॉ्ेल्स प्रा.लल),  ाधचका ि.२४२/२०१८ (स -६४) व  ाधचका 
ि.५८६/२०१८ (स -६६) (ररला न्स इींडस्रीर्ज लललम्ेड) िाखल केली आहे. 
(३) मुींबे महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणानेनी उच्चतम तननीवविाकार मे. 
ररला न्स इींडस्रीर्ज लललम्ेड  ाींननीा वाींदे्र-कुलाग सींकुलात ल भखूींड ि.स -६४ व 
स -६६ हे भाडपेट्ट ावर वा्प केले आहेत. सिर र्जम ननी चा भाडपेट्टा ववलेख 
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ररला न्स इींडस्रीर्ज लललम्ेड  ाींच् ा वत नेनी श्र .शालीननी ी्ंडननी  ाींननी  साक्षाींककत 
केला आहे. तसेच मे. ननीमननी डवे्हलपसग लललम्ेड  ाींच् ा वत नेनी श्र . र्ज ेश शाह 
 ाींननी  भाडपेट्टा ववलेख साक्षाींककत केला आहे. 
(४), (५) व (६) मुींबे महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरण (र्जम ननी ववल्हेवा्) 
अधधतननी म, १९७७ तसेच प्राधधकरणाच् ा मान् तनेेनी वेळोवेळ  केलले् ा 
सधुारणाच् ा अननीषुींगानेनी भखूींड वा्पासींबींध  असलेल् ा तरतिूीींननीसुार थकीत 
अधधमलू् ाच् ा वसलूीबाबत का गवाही करण् ात  ेत.े मे. ररला न्स इींड्स्रर्ज 
लल  ा वा्पग्रहीींननी  भखूींड ि.स -६४ च् ा बाींधकाम कालावध त वाढीसाठी 
थकीत असलेल् ा अततररक्त अधधमलु्  व व् ार्जापो्ी रक्कम रू.६४६.७७ को्ी 
(द्ड एस वगळूननी)  इतकी रक्कम दिननीाींक १८ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  
प्राधधकरणाकड े भरणा केली आहे. तसेच उवगरीत रकमेसाठी (रु. १३१२.५४ 
को्ी) मा. मुींबे उच्च न् ा ाल ाच् ा तननीकालाच् ा अधधननी राहूननी ( ाधचका ि. 
२४२/२०१८) बँक हम  (बँक गॅरें्ी) प्राधधकरणाकड ेदिननीाींक १८ फेब्रवुारी, २०१९ 
रोर्ज   सािर केली आहे. तसेच स -६६  ा भखूींडासाठी रु. ४८९.४३ को्ी एवढे 
अततररक्त अधधमलू्  बाींधकाम कालावध त वाढीसाठी मे. ररला न्स इींडस्रीर्ज  
 ाींचेकडूननी  ेणे बाकी आहे. सिर प्रकरण न् ा प्रववषठ असल् ामळेु 
अधधमलु् ाच  वसलुी करण् ास ववलींब होत आहे. 

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

साांतािुझ (पूिा) िािोला येथे प्रिल्पबाधधताांसाठी असलेली घरे 
झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणािड ेसुपूदा न िरता  

परस्पर वििून िेलेला गैरव्यिहार 
  

(३२) *  १३५२२४   श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सरेुश 
लाड (िजात), श्री.अब ूआजमी (मानखूदा लशिाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल 
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मोटे (पराांडा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजात), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप 
(अहमदनगर शहर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि-ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीननी   
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबे्स्थत प्रकल्पबाधधताींसाठी असलेली घरे झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी 
प्राधधकरणाकड े सपुिूग ननी करता त  परस्पर ववकूननी गरैव् वहार केल् ाननीींतरही 
ववकासकावर कारवाे करण् ाऐवर्ज  ् ाला वविी कराव ाच् ा इमारत साठी 
प्राधधकरणात ल अधधकाऱ् ाींननी  परवाननीग  दिली असल् ाच  बाब दिननीाींक १३ 
माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, साींतािूझ पवेू वाकोला  ेथे इम्पेररअर को ग्  ा ननीावे झोपडपट्ट  
पनुनीवगसननी  ोर्जननीा सननी २०१० मध् े मींर्जूर करण् ात आली होत , हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास, ४२ झोपड धारक असलेली ही  ोर्जननीा मे.एम.आर. बबल्डसगतफे 
राबववली र्जात होत  सिर  ोर्जनेनीत प्रकल्पबाध ताींसाठी २५ घरे िेण् ाच े
ववकासकानेनी मान्  केले होत े परींत ु सननी २०१३ प तं ववकासकानेनी २५ घरे 
परस्पर ववकली, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर घरे प्राधधकरणाला सािर ननी करणे आखण त  परस्पर 
इतराींननीा ववकणे हा गनु्हा असताींननीाही प्राधधकरणात ल सींबींधधत अधधकाऱ् ाींननी  
् ाकड ेिलुगक्ष केल् ाच  बाब तननीिशगननीास आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, सिर प्रकरण  चौकश  करण् ाचा तननीणग  मखु्  का गकारी 
अधधकारी, झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरण  ाींननी  घेतला असनूनी सींबींधधताींवर 
कोणत  कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) व (२) मौर्ज े कोलेकल् ाण, वाकोला, 
साींतािुझ (पवूग)  ेथ ल ननी.भ.ूि.२७६२अ, २७६२अ/१ त े २०, २७६०, २७६१, 
२७६८, २७६८/१ त े १७  ा भखूींडावर इम्पेररअर को ग् सहकारी गहृतननीमागण 
सींस्था (म ाग)  ा सींस्थचे् ा झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी  ोर्जनेनीचे आश पत्र 
दि.१९.०६.२००९ रोर्ज  व सधुाररत आश पत्र दि.३०.०८.२०१२ रोर्ज  झोपडपट्ट  
पनुनीवगसननी प्राधधकरणानेनी मींर्जूर केले आहे. तसेच सिर झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी 
 ोर्जनेनीचे सधुाररत मींर्जूर आराखड े दि. ०२.०४.२०१४ रोर्ज  तननीगगलमत करण् ात 
आले. सिर झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी  ोर्जनेनीमध् े ३४ पनुनीवगसननी सितननीका व २१ 
प्रकल्पबाधधताींकरीता (PAP) सितननीका अींत:भूगत हो् ा. 
(३), (४) व (५) झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरणानेनी केलेल् ा स्थळपाहण मध् े 
पनुनीवगसननी इमारत मध् े राख व ठेवण् ात आलेले प्रकल्पबाध ताींकरीताच् ा २१ 
सितननीकाींमध् े अननीधधकृत वास्तव्  असल् ाचे आढळूननी आले. ् ा अननीषुींगानेनी 
झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरणानेनी दि.०२.०५.२०१८ रोर्ज च् ा आिेशान्व े 
पनुनीवगसननी घ्काच् ा इमारत त ल प्रकल्प बाधधत सितननीका (PAP) प्रथम 
बाींधूननी दिल् ाननीींतरच वविी घ्काकरीता पढुील परवाननीग  िेण् ात  ेेल अश  
अ् ववकासकावर घालण् ात आली आहे. 
     सिर अ्ी व शती तसेच सक्षम प्राधधकरणाकड ल पररलशष्-२ अन्व े 
ववकासकानेनी सधुाररत प्रस्ताव सािर केला. 
     सधुाररत पररलशष्-२ ननीसुार ३ झोपड धारक पात्र झाल् ानेनी प्रस्तावात ल 
एकूण पनुनीवगसननी सितननीका ३७ व प्रकल्पबाधधत सितननीका सींख् ा १८ आहेत. 
सद् :्स्थत त वव ींग-अे मध ल प्रस्ताववत PAP गाळे वविी घ्कात 
सहसींबधान्व े समाववष् करुननी प्रस्तावात ल १८ PAP, वव ींग-ब  मध् े बाींधूननी 
िेण् ाच् ा अ्ीवर झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरणाद्वारे प्रस्ताव मींर्जूर करण् ात 
आलेला आहे.   
     सिर १८ प्रकल्पबाधधत गाळे बाींधूननी झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरणास 
हस्ताींतररत झाल् ालशवा  ् ा मोबिल् ात ववकासकास लमळणारे पढुील वविी 
घ्काचे क्षेत्रफळ मींर्जूर केले र्जाणार ननीाही  ाच  काळर्ज  घेण् ात आलेली 
असल् ाचा झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेच्या ई ि िे (िेस्ट) िॉडाातील  
अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(३३) *  १३८१६२   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(तळुजापरू) : सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबे महाननीगरपाललका अधधतननी मात ल तननी म ५६ ननीसुार अननीधधकृत 
बाींधकाम झाल् ाचे अथवा होत असल् ाचे पितननीिेलशत अधधकाऱ् ाच् ा 
तननीिशगननीास आणूननी दिल् ास व ् ावर कारवाे करण् ास पितननीिेलशत 
अधधकाऱ् ानेनी कसरू केल् ास ् ास त ननी मदहनेनी कारावास व व स हर्जार रुप े 
िींडाच  तरतिू केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा े व के (वेस््) वाडागत ल अननीधधकृत 
बाींधकामाबाबत श्र  शकील प्ण , लाेफ अडँ लाे् एननीर्ज ओ  ाींननी  सननी 
२०१६ पासनूनी आताप तं मा.मखु् मींत्र , आ कु्त, मुींबे महाननीगरपाललका, 
उपा कु्त, तननीषकासननी, प्रधाननी सधचव, ननीगरववकास व सींबींधधत वाडग सकफसर 
 ाींच् ाकड े परुाव् ासह तिार केली असनूनी लोकप्रतततननीध ींननी  माहे र्जानेनीवारी, 
फेब्रवुारी, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी आ कु्त, मुींबे महाननीगरपाललका 
 ाींच् ाकड ेतिारी केल् ा आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, अननीधधकृत बाींधकामे पितननीिेलशत अधधकारी व सींबींध त 
अधधकाऱ् ाींच् ा तननीिशगननीास आणूननी दिल् ाननीींतरही सींबींधधताींननी  केवळ कागिोपत्र  
कारवाे केल् ाचे िाखवनूनी ववकासकाच् ा सींगननीमतानेनी का गवाहीत त्रु् ी ठेऊननी 
का िा ववभागानेनी कालम ागिेत कारवाे ननी केल् ानेनी व इमारत प्रस्ताव 
ववभागानेनी तननी माननीसुार तपासण  ननी केल् ानेनी व पितननीिेलशत अधधकाऱ् ावर 
र्जबाबिारी तननी्श्चत करूननी महाननीगरपाललका व शासननीानेनी कारवाे ननी केल् ानेनी 
दिवसेंदिवस अननीधधकृत बाींधकामात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले व ् ाननीसुार अननीधधकृत बाींधकामास र्जबाबिार असणाऱ् ाींवर 
शासननीानेनी कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.  
(२) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा े व के/प्श्चम वॉडागत ल अननीधधकृत 
बाींधकामाबाबत लाेफ ॲण्ड लाे् एननी.र्ज .ओ.  ाींच् ा तिारी प्राप्पत झाल् ा 
आहेत हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त महाननीगरपाललका क्षते्रात ल 
अननीधधकृत बाींधकामाींवर मुींबे महाननीगरपाललका अधधतननी म १८८८ च् ा 
कलमान्व े व महाराषर प्रािेलशक ननीगररचननीा अधधतननी म, १९६६ मध ल 
तरतिुीींननीसुार कारवाे करण् ात  ेत.े 
     अननीधधकृत बाींधकाम तसेच ् ाववरुध्ि कारवाे ननी करणाऱ् ा 
महाननीगरपाललकेच् ा अधधकाऱ् ाींवर कारवाे करण् ाचे सींपणूग अधधकार 
अधधतननी मात ल तरतिुीननीसुार बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेचे आहेत. 
     बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा के/प्श्चम ववभागास प्राप्पत २७७ 
तिारीींपकैी महाननीगरपाललकेच् ा अख् ारीत ल १४७ तिारीींच् ा अननीषुींगानेनी 
खालीलप्रमाणे कारवाे करण् ात आली असल् ाचे महाननीगरपाललकेकडूननी प्राप्पत 
अहवालात ननीमिू करण् ात आले आहे:- 
• २५ तिारीींमध् े ननीमिू केलेल् ा अननीधधकृत बाींधकामाींवर तननीषकासननीाच  
कारवाे करण् ात आली आहे.  
• १४ प्रकरणे मा. उच्च न् ा ाल  व मा. दिवाण  न् ा ाल ात न् ा प्रववषठ 
आहेत. 
• ३० तिारीींमध् े ननीमिू केलेल् ा ता्परु् ा शडे बाींधकामधारकाींननी  स्वत:हूननी 
काढूननी घेतल् ा आहेत. 
• ६ तिारीींमध् े ननीमिू केलेल् ा अननीधधकृत बाींधकामाींवर महाराषर प्रािेलशक 
ननीगररचननीा का िा कलम ५३(१) मध ल तरतिुीींननीसुार कारवाे सरुु आहे.  
• ६४ तिारीींमध् े ननीमिू केलेल् ा बाींधकामाींच  स्थळपाहण  केली असता, 
बाींधकाम सरुु असल् ाचे आढळूननी आले ननीाही.  
• ६ तिारीमध् े तथ्  आढळूननी आले ननीाही.  
• २ तिारीींमध् े तिारस्थळाचा अचूक उल्लेख ननीसल् ानेनी तिारीच  शहातननीशा 
होऊ शकली ननीाही. 
     तसेच, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा “े” ववभागास प्राप्पत २० 
अननीधधकृत बाींधकामाींवर खालीलप्रमाणे कारवाे करण् ात आली आहे:- 
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• ३ अननीधधकृत बाींधकामाींपकैी २ बाींधकामाींवर मुींबे महाननीगरपाललका 
अधधतननी म १८८८ मध ल कलम ३५४ए व १ बाींधकामावर एमआर्ीप  ५३(१) 
अन्व े तननीषकासननी कारवाे करण् ात आली आहे. 
• ३ अननीधधकृत बाींधकामाींननीा एमआर्ीप  ५३(१) अन्व े ननीो्ीसा बर्जावण् ात 
आल् ा आहेत. 
• ७ इमारत ींत ल बाींधकामे तननी माननीसुार सरुु असल् ाच ेआढळूननी आले. 
• २ अननीधधकृत बाींधकामाींननीा मुींबे महाननीगरपाललका अधधतननी म १८८८ मध ल 
कलम ३५४(ए) अन्व े ननीो्ीसा बर्जावण् ात आल् ा असनूनी, सिर प्रकरणे 
न् ा प्रववषठ आहेत. 
• ३ बाींधकामे मुींबे बींिर ववश्वस्त  ाींच् ा अख् ारीत ल आहेत. 
• २ तिारीींमध् े तिारस्थळाचा अचूक उल्लेख ननीसल् ानेनी तिारीच  शहातननीशा 
होऊ शकली ननीाही. 

----------------- 
  
राज्यातील मदहला ि अल्पियीन मुलीांच्या अपहरणात िाढ झाल्याबाबत 
  

(३४) *  १३९७७९   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अलमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सनुनल लशांदे (िरळी), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), श्री.अब ू
आजमी (मानखदूा लशिाजीनगर) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कें द्र शासननीाच् ा रॅक ि लमलसींग चाेल्ड  ा र्जालतननीश  (वेबसाे्) ननीसुार 
महाराषरातनूनी १९ हर्जार ९२० मलेु आर्जही बेप्ता असनूनी दिननीाींक २३ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोर्ज  वा ् ािरम् ाननीच् ा आकडवेारीननीसुार २४ तासात  ा र्जालतननीश  वर 
गत मदहननीाभरात ७३ मलेु बेप्ता झाल् ाच  ननीोंि असनूनी, गतवषगभरात १६६४ 
मलेु बेप्ता झाल् ाच  ननीोंि करण् ात आली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, मुींबेमध् े अल्पव  ननी मलुीींच् ा अपहरणाींच् ा घ्ननीाींमध् े वाढ 
झाली असनूनी माहे र्जानेनीवारी त े माचग २०१९  ा कालावध त ३४७ अल्पव  ननी 
मलुीींचे अपहरण करण् ात आले, ् ापकैी फक्त २०५ र्जण ींचा शोध घेण् ात 
पोलीसाींननीा  श आल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास 
आले आहे, तसेच ठाणे ्र्जल्् ात ल लभवींड  शहरामध् े ४ मदहन् ात 
अपहरणाच् ा ५१ घ्ननीा घडलेल् ा असनूनी सिर प्रकारामळेु ननीागररकाींमध् े 
भ त चे वातावरण तननीमागण झाल् ाच  बाब दिननीाींक १४ मे २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास तननीिशगननीास आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, र्ननीाधगरी ्र्जल्् ात सननी २०१६ मध् े २३ मलेु, सननी २०१७ 
मध् े २५ मलेु, सननी २०१८ मध् े ६९ मलेु बेप्ता झाली असल् ाच  बाब माहे 
एवप्रल २०१९ च् ा िसुऱ् ा आठवड ात वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आली आहे, 
हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, महाराषरात सननी २०१५ मध् े माननीव  तस्करी प्रकरण  ६९२ तर 
सननी २०१७ मध् े ५१७ गनु्हे ननीोंिववण् ात आल,े  ा िोननी वषागत ल बेप्ता मलेु 
आखण मदहलाींच  आकडवेारी महाराषराच् ा सरुक्षेबाबत प्रश्ननीधचन्ह तननीमागण 
करणारी असल् ाच े सिर अहवालात ननीमिू करण् ात आले आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(५) असल् ास, महाराषरात सननी २०१५ मध् े ४ हर्जार ४५० मलेु बेप्ता झाली 
होत , ् ापकैी २ हर्जार ५४३ मलुी आहेत ् ाचप्रमाणे सननी २०१६ मध् े ४ 
हर्जार ३८८ मलुाींपकैी २ हर्जार ५३२ मलुी आहेत,  ा िोननी वषागत महाराषरातनूनी 
अननीिुमे २३ हर्जार ४४३ आखण २५ हर्जार ७८४ मदहलाही बेप्ता झाल् ाच े
सिर अहवालात ल आकडवेारी मध् े ननीमिू करण् ात आले आहे, हे ही खरे 
आहे का , 
(६) असल् ास,  ाप्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले व ् ाननीसुार  ाबाबत का  का गवाही केली आहे तसेच 
 ाप्रकरण  र्जबाबिार असणाऱ् ा सींबींधधताींवर कोणत  कारवाे केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र सरकारच् ा रॅक ि लमलसींग चाेल्ड  ा सींकेत 
स्थळाच् ा तपलशला ननीसुार दिननीाींक १४ र्जुननी, २०१९ प तं महाराषरात एकूण 
बेप्ता मलेु व लमळूननी आलेल् ा मलुाींचा तपलशल खालील प्रमाणे 

 एकूण गत मदहन् ाभरात गेल् ा २४ तासामध ल 
हरववलेले २०२३३ ८९ ४ 

लमळूननी आलेले २३३९१ ८० १ 
(२) १८ वषागखालील हरववलेल् ा लहाननी मलुाींच् ा बाबत त मा.सवोच्च 
न् ा ाल ानेनी रर्  ाधचका ि.७५/२०१२, बचपननी बचाव आींिोलननी  ा सींबींधाननी े
दिननीाींक १०.५.२०१३ रोर्ज च् ा आिेशाननीसुार १८ वषागखालील हरववलेल् ा 
मलुाींबाबत अपहरणाचा गनु्हा (FIR) िाखल करण् ात  ेतो. मुींबे मध् े 
र्जानेनीवारी त ेएवप्रल २०१९  ा कालावध त ५१६ मलुीींच ेअपहरण  ा सिराखाली 
गनु्हे िाखल असनूनी  ् ापकैी ३५८ मलुीींचा शोध घेण् ात आला. लभवींड  
शहरात अपहरण  ा सिराखाली िाखल गनु्् ात ल ५१ बालकाींपकैी ४५ 
बालके लमळूननी आले आहेत. 
(३) र्ननीाधगरी ्र्जल्् ात सननी २०१६ मध् े एकूण ५२ मलेु/मलुी बेप्ता 
झाल् ाच  ननीोंि असनूनी त  सवग लमळूननी आली आहेत. सननी २०१७ मध् े 
हरववलेली सवग ६४ मलेु/मलुी लमळूननी आली. सननी २०१८ मध् े ६८ बेप्ता 
मलुाींपकैी ६७ लमळूननी आली आहेत. 
(४) महाराषरात भा.ि.वव. कलम ३७० व भा.ि.वव. ३७०(अ) प्रमाणे सननी २०१५ 
मध् े अननीतैतक माननीव  तस्करी प्रकरण  ६९२ तर सननी २०१७ मध् े १३८ गनु्हे 
ननीोंिववण् ात आल ेआहेत. तथावप, मदहला व बालके हरववले प्रकरण  अननीतैतक 
माननीव  वाहतकुीच् ा गनु्् ाचे प्रमाण अ् ल्प आहे. 
(५) महाराषरात सननी २०१५ व २०१६ मध् े बेप्ता मलेु, मलुी व मदहला  ाींच  
मादहत  खालील प्रमाणे. 

वषग बेप्ता 
मलेु 

सापडलेली 
मलेु 

बेप्ता 
मलुी 

सापडलेली 
मलुी 

बेप्ता 
मदहला 

सापडलेल् ा 
मदहला 

२०१५ २८२३ २६४२ ५३१० ५१०८ २४५९६ २१७६२ 
२०१६ ३०१२ २८७९ ६२०९ ५९४७ २६३२५ २२३८३ 

(६) अननीतैतक माननीव  वाहतकु/तस्करी रोखणेकरीता महाराषर राज् ामध् े १२ 
अननीतैतक माननीव  वाहतकु प्रततबींध कक्ष स्थापननी करण् ात आलेले आहे. तसेच 
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लहाननी मलेु हरववलेबाबत तपास अननीषुींगानेनी अननीसुरा ाच  माननीक का गप्रणाली 
(SOP) सवग घ्काींननीा ववतरीत करण् ात आलेली आहे. 
     हरववलेल् ा बालकाींचा शोध घेण् ासाठी सपरेशननी मसु्काननी दह शोध 
मोदहम सननी २०१५ त ेसननी २०१८  ा कालावध त एकूण ०६ वेळा राबववण् ात 
आली व सिर मोदहमेत एकूण २३७९५ बालकाींचा शोध घेण् ात आला. 
(७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

राज्यातील होमगाडाच्या मानधनात िाढ िरण्याच्या ननणायाबाबत 
  

(३५) *  १३६५१०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जु्नर), श्री.राजु 
तोडसाम (अणी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूा), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अलमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिाती), श्री.गोिधान 
शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात ल ५० हर्जाराींहूननी अधधक होमगाडगच् ा माननीधननीवाढीच् ा तननीणग ाच  
अद् ापही अींमलबर्जावण  झाली ननीसल् ाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा 
् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, होमगाडग महासमािेशक का ागल ानेनी गत वषी दिननीाींक २५ 
एवप्रल, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास होमगाडगच् ा माननीधननीासह ववववध 
मागण् ाींबाबत गहृ ववभागाला प्रस्ताव पाठववला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत मा.मखु् मींत्र   ाींच् ा अध् क्षतखेालील उपसलमत च् ा 
दिननीाींक १ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास झालेल् ा बठैकीत होमगाडगचे 
माननीधननीवाढी बरोबरच इतरही मागण् ा मान्  करण् ात आल् ा आहेत, हे ही 
खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, सिर उप सलमत च् ा तननीणग ाच  अींमलबर्जावण  दिननीाींक १ 
एवप्रल, २०१९ रोर्ज पासनूनी करणे आवश् क असताननीा समािेशक अधधकारी व 
कमगचारी उपलब्ध ननीसल् ानेनी होऊ शकत ननीसल् ाचे महासमािेशकानेनी शासननीास 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी अधधक चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व सिर उपसलमत च् ा तननीणग ाच  
अींमलबर्जावण  करण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात 
 ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) शासननी स्तरावरील काही मदु्द ाींबाबत काही तननीणग  घेण् ात आले असनूनी, 
उवगररत मदु्द ाींबाबत तननीणग  घेण् ाच  का गवाही चाल ु आहे. समािेशकाींश  
सींबधधत मदु्द ाींवर ् ाींननी  केलेल् ा का गवाहीचा अहवाल मागववण् ात आला 
आहे. 
(५) महासमािेशकाींकडुननी  ासींिभागत अहवाल मागववण् ात आलेला आहे. सिर 
अहवाल प्राप्पत झाल् ाननीींतर ् ाबाबतच  का गवाही करण् ात  ेेल. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) पररसरातील िेलमिल िां प्याांच ेसाांडपाणी असणारी 
विदहर स्िच्छ िरताना झालेल्या दघुाटनेत ५ व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यु 

(३६) *  १३८२३०   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 

(१) कल् ाण-चक्कीननीाका पररसरात ल सोलार केलमकल कीं पननी , सननीराेस 
आखण वेलकम  ा केलमकल कीं पन् ाींचे साींडपाण  सोडण् ात  ेत असलेल् ा 
ववहीरीच  साफ-सफाे करण् ासाठी उतरलेल् ा त ननी कामगार आखण ् ाींननीा 
वाचववण् ाचा प्र ्ननी करणारे िोननी अ्ग्ननीशमननी र्जवाननी  ाींचा माहे डडसेंबर, 
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२०१८ मध् े वा ् ा िरम् ाननी मृ्   ूझाल् ाच् ा घ्नेनीच  चौकश  करण् ासाठी 
कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेनेनी नेनीमलेल् ा चौकश  सलमत चा अहवाल 
शासननीास प्राप्पत झाला आहे का , 
(२) असल् ास, चौकश  अहवालात ल तननीषकषग का  आहेत व  ा घ्ननीेस 
र्जबाबिार असणाऱ् ाींववरुध्ि कोणत  कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका क्षेत्रात 
दि. ०१.११.२०१८ रोर्ज  चक्कीननीाका  ेथ ल महािेव मींदिराशरे्जारी असलेल् ा 
खार्जग  ववदहरीच् ा पाण् ात ववद् तु प्रवाह उतरल् ानेनी ३ इसम गिुमरत 
असल् ाचा िरुध्वननी  सींिेश महाननीगरपाललकेच् ा अ्ग्ननीशमननी ववभागास प्राप्पत 
झाला. 
• अ्ग्ननीशमननी ववभागाचे कमगचारी घ्ननीास्थळ  पोहोचल् ाननीींतर ववद् तु प्रवाह 
बींि करूननी ववहीरीत ल ३ इसमाींननीा वाचववण् ासाठी २ फा रमननी ववहीरीत 
उतरले. 
• ववहीरीत ल ३ इसमाींननीा बाहेर काढताींननीा अ्ग्ननीशमननी ववभागाचे २ 
फा रमननीही पाण् ात कोसळले. ववदहरीत ल ववषारी वा मूळेु अ्ग्ननीशमननी िलाचे 
२ र्जवाननी व अपघातग्रस्त ३ इसम अशा एकूण ५ व् क्त ींचा िघुग् नेनीत मृ्   ु
झालेला आहे. 
• सिर प्रकरणाच  उप ववभाग   िींडाधधकारी िर्जागच् ा अधधकाऱ् ामाफग त 
त्र स्तपणे चौकश  करण् ाच  आ कु्त, कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका 
 ाींननी  दि. २.११.२०१८ च् ा पत्रान्व े ्र्जल्हाधधकारी, ठाणे  ाींननीा ववननीींत  केली. 
• प्रस्ततु प्रकरण  ्र्जल्हाधधकारी ठाणे  ाींननी  ् ाींच् ा दि. १५.११.२०१८ च् ा 
पत्रान्व े उप ववभाग   िींडाधधकारी, कल् ाण  ाींननीा झालेल् ा घ्ननीचे  चौकश  
करूननी अहवाल सािर करण् ाचे कळववले आहे. 
• ् ाअननीषुींगानेनी उप ववभाग   िींडाधधकारी  ाींननी  दि.२०.११.२०१८ च् ा 
पत्रान्व े १) कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका, २) महाराषर प्रिषूण तननी ींत्रण 
महामींडळ, कल् ाण, ३) उप आ कु्त, पोलीस पररमींडळ, कल् ाण,   
४) महाराषर राज्  ववद् तु मींडळ व ५) तहलसलिार, कल् ाण  ाींचेकडूननी 
अहवाल मागववलेला आहे.   
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• महाननीगरपाललकेच् ा सवग सींबींधधत ववभागाींकडूननी अहवाल सींकलीत करूननी उप 
ववभाग   अधधकारी, कल् ाण  ाींननीा सािर करण् ाच  का गवाही सरुू असल् ाच,े 
कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

राज्यातील िणाबधधर तरुण-तरुणीांच्या मोचाािर  
पोलीसाांनी िेलेला लाठीमार 

(३७) *  १३६३७७   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दषिण), श्री.बसिराज पाटील (औसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात ल कणगबधधर तरुण-तरुण ींननी  आपल् ा प्रलींबबत मागण् ाींकड े
शासननीाचे लक्ष वेधण् ासाठी मोचाग काढला असता सिर मोचागवर पणेु  ेथ ल 
समार्जकल् ाण का ागल ासमोर दिननीाींक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास पोलीसाींननी  केलेल् ा लाठीमारात अनेनीक कणगबधधर गींभ र र्जखम  
झाले आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिरील कणगबधधर तरुण-तरुण ींच् ा मागण् ाींच े स्वरुप का  
आहे, 
(३) असल् ास,  ा मागण् ाींवर शासननीानेनी तननीणग  घेतला आहे का  व तद्ननीसुार 
शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे,     
(४) असल् ास, लाठीमारात र्जखम  झालले् ा कणगबधधराींननीा शासननीानेनी कोणत  
आधथगक मित केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) सिर मोचागमध् े राज् ात ल कणगबध र तरुण तरुण   ाींच् ा आींिोननीाच् ा 
वेळ  कोणत ही ्र्जव त ककीं वा मालम्तचे  हाननी  झालेली ननीाही. आींिोलननीकत े
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 ाींचे ्र्जव ताचे रक्षण व्हावे, चेंगराचेंगरी होवनूनी िघुग् ननीा घडू ननी े  ाकररता 
पोलीसाींननी  सींवेिननीश लतनेेनी ् ाींचे रक्षण केलेले आहे. कणगबधधर तरुण-
तरुण च् ा मागण् ाींचे स्वरुप पढुीलप्रमाणे आहे :- 
  १) प्र् ेक महसलू ववभागाच् ा दठकाण  दिव् ाींगासाठी  शासकी  कतननीषठ 
महाववद् ाल  सरुु करणे 
  २) उच्च लशक्षण घेण् ाच् ा दृष्ीननीे कणगबध र ववद् ाथ् ांकररता साींकेततक 
भाषा तज्ञाींच  तननी कु्त  करणे 
  ३) कणगबध र ववद् ाथ् ांसाठी आ ्ीआ च् ा धतीवर महाववद् ाल  सरुु 
करणे. 
  ४) साींकेततक भाषचेा डडग्र  कोसग सरुु करणे. 
  ५) कणगबध र दिव् ाींग्वाचे बोगस प्रमाणपत्र िेण् ास प्रततबींि करणे. 
  ६) मकुबध र लशक्षकाच  तननी कु्त  मोबाेल लशक्षक म्हणूननी तननी कु्त  करणे. 
  ७) कणगबध र व् क्त ींननीा बेरोर्जगार भ्ता िेणे. 
  ८) शासकी  ननीोकरीमध् े उच्च लशक्षण व लेख  पररक्षेच  अ् लाव ूननी े. 
  ९) वाहननी चालववण् ाचा परवाननीा िेण् ात  ावा. 
  १०) शासकी  ननीोकरी िेण् ात  ाव . 
  ११) सरकारी र्जागेवर व् वसा  करण् ाच  र्जागा उपलब्ध करुननी द् ाव . 
  १२) कणगबध र ववशषे शाळेत ल लशक्षकाींच ेसेवाभरत  तननी म त ार करणे 
(३) सिर मागण् ाींच् ा अननीषुींगानेनी तननीणग  घेण् ाकररता सामा्र्जक न् ा  
ववभागाच् ा दिननीाींक १०.०३.२०१९ रोर्ज च् ा शासननी तननीणग ान्व े मींबत्रमींडळ 
उपसलमत  गठीत करण् ास मान् ता िेण् ात आलेली आहे. 
(४) सिर प्रकरण  आधथगक मित िेण् ात आलेली ननीाही. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

निी मुांबईतील, लसडिोच ेसहाय्यि जनसांपिा  अधधिारी पद 
लमळविण्यासाठी अनुसूधचत-जाती जमातीच ेबनािट  

प्रमाणप् सादर िेल्याबाबत 
(३८) *  १३५६७२   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) ननीव  मुींबेत ल, लसडकोचे सहाय् क र्जननीसींपकग  अधधकारी पि 
लमळववण् ासाठी, डॉ.तननीननीावे  ाींननी  अननीसुधूचत र्जमात चे बननीाव् प्रमाणपत्र 
सािर केले आहे तसेच ्  ाींचे प्रमाणेच लसडकोच् ा प्रशासननी, लेखा, कालमगक, 
अलभ ींता, तननी ोर्जननी, अततिमण आिी ववभागात र्जात चे बननीाव् प्रमाणपत्र 
सािर करुननी ननीोकरी लमळववल् ाचे दिननीाींक १० र्जानेनीवारी, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिरहू प्रकरणाच  शासननीानेनी सखोल चौकश  केली आहे का  व 
् ाचे तननीषकषग का  आहेत, ् ाननीसूार बननीाव् प्रमाणपत्र सािर करुननी 
शासकी  ननीोकरी व सवलत ींचा लाभ घेणाऱ् ा सींबींधधत िोष  अधधकारी व 
कमगचारी  ाींननीा शासननीाच  फसवणूक केल् ाप्रकरण  ्वरीत सेवेतनूनी तननीलींबबत 
करुननी शासननीाच् ा ननीकुसाननी च  रक्कम वसलू करण् ाबाबत कोणत  का गवाही 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) दि.१५.१.१९९६ रोर्ज  श्र .तननीननीावे  ाींच  
“हलबा”  ा अननीसुचू त र्जमात  प्रवगागतनूनी सहाय् क र्जननीसींपकग  अधधकारी 
म्हणूननी तननी कु्त  करण् ात आली होत . तथावप, र्जात पडताळण  सलमत , 
ननीागपरू  ाींननी  श्र .तननीननीावे  ाींचा ‘हलबा’  ा अननीसुधूचत र्जमात चा िावा 
दि.१५.२.२०१८ रोर्ज च् ा आिेशाननीसुार अवधै ठरवला होता. सलमत च् ा सिर 
आिेशाच् ा ववरुध्ि वररषठ र्जननीसींपकग  अधधकारी  ाींननी  मा.उच्च व सवोच्च 
न् ा ाल ासमेार अवपल िाखल केले होत.े परींत ु मा. सवोच्च न् ा ाल ानेनी 
सिर अवपल फे्ाळल् ानेनी श्र .तननीननीावे,वररषठ र्जननीसींपकग  अधधकारी, लसडको 
 ाींच् ा सेवा दि.७.९.२०१८ रोर्ज च् ा आिेशान्व े लसडको महामींडळानेनी सींपषु्ात 
आणल् ा आहेत. 
     तसेच श्र .तननीननीावे  ाींननीा लसडको महामींडळामाफग त िेण् ात आलेले 
दिलेल् ा आधथगक लाभाच  रक्कम वसलू करण् ाच  बाब महामींडळाच् ा 
स्तरावर ववचाराध ननी आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

 
----------------- 
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िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाललिेच्या ठेिेदाराांनी िेलेला अपहार 
  

(३९) *  १३५७९६   श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.ददलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
  

(१) वसे-ववरार महाननीगरपाललकेच् ा २५ ठेकेिाराींवर ठेका कमगचाऱ् ाींच  आधथगक 
वपळवणूक तसेच कर चोरी करुननी समुारे १२२ को्ी रुप ाींचा अपहार 
केल् ाप्रकरण  दिननीाींक ४ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास ववरार पोलीस 
ठाण् ात गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, वसे-ववरार (्र्ज.पालघर) महाननीगरपाललकेस माहे र्जुल,ै २००९ 
पासनूनी त े फेब्रवुारी, २०१८ प तं ठेका पध्ित नेनी कमगचारी परुववण् ाचे काम 
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ठेकेिारानेनी केले असनूनी ३१६५ पके्षा अधधक कमगचारी ठेका पध्ित नेनी 
ठेकेिाराींकडूननी परुववले असनूनी ् ामध् े वकील, अलभ ींत,े डॉक््र, आरोग्  व 
अ्ग्ननीशमक कमगचारी, सींगणक चालक, ललवपक, मर्जूर, सरुक्षा रक्षक, 
वाहननीचालक इ् ािी कमगचाऱ् ाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, ठेकेिारानेनी शासननीाचा सेवाकर व व् वसा  कराचे समुारे रुप े 
२९.५१ को्ी व कमगचारी वतेननी रुप े ९२.२७ को्ी असे एकूण १२२.४८ को्ी 
रुप ाींचा अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, िे कासोबत आवश् क असललेी कागिपत्र े तसेच वधैातननीक 
तरतिूीच  पतूगता ननीसताननीा, िरमहा लाखो रुप ाींच  िे के मींर्जूर करुननी 
ठेकेिाराला रक्कम अिा करण् ात महाननीगरपाललका अधधकारी व कमगचारी 
 ाींचा सहभाग असल् ाचे तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, ठेका कमगचाऱ् ाींननीा ककमाननी वेतननी, कमगचारी भववष  तननीवागह 
तननीध  तसेच एसआ स च् ा लाभापासनूनी वींधचत ठेऊननी वेठबबगार पध्ित नेनी 
ठेकेिारानेनी राबवनूनी घेतल् ाच  बाब मादहत च् ा अधधकारात तननीिशगननीास आली 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी उच्चस्तरी  चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व ् ाननीसुार  ा प्रकरण  र्जबाबिार असणाऱ् ा 
सींबींधधत ठेकेिार व महाननीगरपाललकेच े अधधकारी/कमगचारी  ाींच् ावर कोणत  
कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) • वसे-ववरार शहर 
महाननीगरपाललकेनेनी कीं त्रा्ी कमगचारी परुववण् ाचा ठेका सननी २०१२ त े२०१७-१८ 
 ा कालावध त दिला असल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
• श्र .मननीोर्ज पा्ील  ाींननी  केलेल् ा व ैक्त क तिारीवरुननी वसे-ववरार शहर 
महाननीगरपाललकेच् ा सींबींधधत ठेकेिाराींववरुध्ि ववरार पोलीस ठाणे  ेथे 
पो.स््े.ग.ुर्र्ज. १८८/२०१९ भािींववस कलम ४२०, ४०६, ४०८, ४०९, ३४ दिननीाींक 
०२.०३.२०१९ अन्व े गनु्हा ननीोंि करण् ात आला आहे. सिर प्रकरण आधथगक 
गनु्हे शाखा, पालघर  ाींचेकड ेपढुील तपास करणेकरीता वगग करण् ात आले 
आहे.  
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• ववभाग   आ कु्त, कोंकण ववभाग  ाींननीा  ाप्रकरण  चौकश  करूननी त ननी 
मदहन् ात चौकश  अहवाल सािर करण् ाच् ा सचूननीा िेण् ात आल् ा आहेत. 
• सिर प्रकरण  ववभाग   आ कु्ताींचा अहवाल प्राप्पत झाल् ाननीींतर  ाबाबत 
सींबींधधताींववरुध्ि प्रशासकी  कारवाे करणे प्रस्ताववत आहे. 
(७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही.  

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

ठाणे येथे म्हाडा इमारतीांच्या पुनविािासात १०० िोटीांचा  
झालेला टीडीआर गैरव्यिहार 

  

(४०) *  १३८३६९   श्री.सनुनल राऊत (वििोळी), श्री.शलशिाांत लश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि लशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीननी   गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) म्हाडा अलभन् ासात ल पनुनीववगकासासाठी म्हाडाच् ा र्जलमननी वरील प्रस्तावाला 
कोणताही ्ीड आर िेण् ात  ेत ननीाही व ् ाननीसूार म्हाडाच् ा इमारत ींननीा 
वाढीव ्ीड आर िेता  ेत ननीसल् ाचे शासननीानेनी ठाणे महाननीगरपाललकेला लेख  
कळववले असताननीा िेख ल ठाण् ात म्हाडा इमारत ींच् ा पनुनीववगकासात १०० 
को्ीींचा ्ीड आर गरैव् वहार झाला असल् ाच  बाब दिननीाींक २३ फेब्रवुारी, 
२१०९ रोर्ज  वा ् ा समुारास तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
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(२) असल् ास, सिर प्रकरणाच  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त 
का  आढळूननी आले, ् ाननीूसार सींबींधधताींवर शासननीानेनी कोणत  कारवाे केली वा 
करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१), (२) व (३) मौर्ज े पाचपाखाड , मा्र्जवड,े 
सेक््र ि.४, वतगकननीगर, ठाणे  ेथ ल म्हाडाच् ा अलभन् ासात ल इमारत ींननीा 
२.५० च.क्षे.तननी.अननीजु्ञे  करुननी दि.३०.१०.२००९ रोर्ज  सधुाररत अलभन् ासास 
मींर्जूरी दिली आहे.  
     ठाणे मींर्जूर ववकास तननी ींत्रण तननी मावलीननीसुार शहरात ल र्जुन् ा 
इमारत ींननीा पनुनीववगकासाकरीता १५% उ्तरे्जननीाथग बाींधकाम क्षते्र अननीजु्ञे  
करण् ाच  तरतिू आहे. सिरहू तरतिूीननीसुार उपरोक्त ननीमिू म्हाडाच् ा 
इमारत ींननीा २.५० च.क्षे.तननी. तसेच ् ावर अ्स्त्वात ल बाींधकाम क्षेत्राच् ा 
१५% उ्तरे्जननीाथग बाींधकाम क्षेत्रफळ ववतररत केले आहे. 
     परींत,ु अशाप्रकारे एकाच प्रकरणात िोननी स्वतींत्र तननी माींचा अततररक्त 
फा िा िेणे अलभप्रेत ननीसल् ानेनी उक्त १५% उ्तरे्जननीाथग बाींधकाम क्षेत्र ववतररत 
करता  ेत ननीाही, असे ननीगर ववकास ववभागानेनी ् ाींच् ा दि.१२.१२.२०१८ 
रोर्ज च् ा पत्रान्व े तननीिेलशत केले आहे. ् ामळेु सिर १५% उ्तरे्जननीाथग 
बाींधकाम क्षेत्र ववतररत करण् ाचे थाींबववण् ात आले आहे. ् ाननीसुार अननीजु्ञे  
ननीसलेले ६४८३.३७ चौ.म . क्षेत्र भतुननीिेशाींकामधूननी वर्जा करुननी सधुाररत 
अलभन् ास ठाणे महाननीगरपाललकेकड े सािर करण् ाच  का गवाही म्हाडामाफग त 
करण् ात  ेत आहे. तसेच  ापवूी ववतररत केलेले क्षेत्र रद्द करण् ाबाबत 
सींबींधधताींननीा कळववण् ाच  का गवाही प्रगत पथावर असल् ाचेही म्हाडानेनी 
कळववले आहे.  

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

नालशि महानगरपाललिेत झालेला टीडीआर गैरव्यिहाराच्या  
चौिशीच ेददलेले आदेश 

(४१) *  १३४९९३   श्रीमती देियानी फराांदे (नालशि मध्य) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) ननीालशक महाननीगरपाललका अींतगगत िेवळाली लशवारात ल भसूींपािननी करताननीा 
शासकी  बार्जार मलू्  तक्् ात फेरफार करूननी महाननीगरपाललकेच  फसवणूक 
करूननी कोट् वध  रुप ाींचा ्ीड आर ननीगररचननीा ववभागानेनी वाढववल् ाच  बाब 
माहे र्जानेनीवारी, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आलेली आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, ननीालशक महाननीगरपाललकेच् ा महासभेनेनी ननीालशक 
महाननीगरपाललकेत झालेल् ा ्ीड आर गरैव् वहाराच  चौकश  करण् ाचे आिेश 
दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, ननीालशक महाननीगरपाललकेच  आधथगक फसवणकू झालेली 
असताननीा व महासभेनेनी चौकश च े आिेश दिललेे असताननीा सींबींधधत 
अधधकाऱ् ाींवर कारवाे करण् ास ववलींब होण् ाच  कारणे का  आहेत, 
(४) असल् ास, लवकरात लवकर सिर चौकश  करूननी सींबींधधत अधधकाऱ् ाींवर 
कारवाे करण् ाबाबत कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • ननीालशक महाननीगरपाललका 
हद्द अींतगगतच् ा मौर्ज े िेवळाली लशवारात ल सव्हे ननीींबर २९५ मध ल र्जागेच् ा 
हस्ताींतरण   ववकास हक्क मींर्जूर करताींननीा खुल् ा र्जम ननी चा प्रतत चौ.म . िर 
रु.६८३० ऐवर्ज  रु.२५१०० इतका वाढवनूनी दिल् ाच  तिार ननीालशक 
महाननीगरपाललकेस दि.२७/६/२०१७ रोर्ज  प्राप्पत झाली होत . 
• सिर र्जम ननी चा मलू् िर प्रतत चौ.म . हा रु.२१५००/- इतका असल् ाच े
स्पष् करुननी तिारीत तथ्  ननीसल् ाचे सहा क सींचालक ननीगररचननीा, 
मलु् ाींकननी, ननीालशक  ाींननी  कळववले आहे. 
• तसेच,  ासींिभागत ननीालशक महाननीगरपाललका महासभेनेनी चौकश चे कोणतहेी 
आिेश दिलेले ननीाहीत. 
(४)  ासींिभागत प्राप्पत झालेली तिार व वतगमाननीपत्रात प्रलसध्ि झालेले वृ् त 
ववचारात घेऊननी, सह सींचालक ननीगररचननीा, ननीालशक  ाींननीा दि.२४/०५/२०१९ 
अन्व े चौकश  करुननी अहवाल सािर करण् ाबाबत सधूचत केले असल् ाच े
आ कु्त, ननीालशक महाननीगरपाललका  ाींननी  कळववले आहे. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेच्या जोगेश्िरी (प) येथील ओलशिरा  
उद्यानाच्या जागेिर झालेले अनतिमण 

(४२) *  १३८२५६   श्री.मधिुरराि चव्हाण (तळुजापरू), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा र्जोगेश्वरी (प)  ेथ ल ओलशवरा उद् ाननीाच् ा 
सशुोभ करणासाठी को् वध  रुप े खचग केलेले असताींननीा सिर उद् ाननीाच् ा 
र्जागेवर श्र .अब्िलु बलकक ा, आश फ व इरफाननी  ाींननी  सींबींधधत अधधकाऱ्  ाींच् ा 
सींगननीमतानेनी अततिमण केल् ाबाबतच  तिार मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा तिार 
िरुुध्वननी  िमाींकावर सननी २०१६ पासनूनी वारींवार करुननीही ् ाच  िखल ननी 
घेतल् ानेनी  ासींिभागत ल तिार श्र .शकील प्ण   ाींननी  मा.मखु् मींत्र   ाींच् ाकड े
दिननीाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास केली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त 
का  आढळूननी आले व ् ाननीसुार िोष ींवर कोणत  कारवाे केली तसेच 
अततिमण तननीषकालसत करण् ाबाबत कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत 
आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ननी.भ.ूि. ४८६ हा भखूींड मुींबे महाननीगर 
प्रिेश ववकास प्राधधकरण (एमएमआरड ए)  ाींच् ा पररक्षते्रात असनूनी, के/प्श्चम 
ववभागात ल सिर भखूींडावर मौलाननीा अब्िलु कलाम आझाि उद् ाननी 
महाननीगरपाललकेमाफग त ववकलसत करण् ात आले आहे. सिर भखूींडावर 
कोणतहेी अततिमण ननीसल् ाचे बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
     तथावप, सिर उद् ाननीाच् ा पवेूकड े लागनूनी असणारी मौर्जे ओलशवरा 
ननी.भ.ूि. ५०६ २/१, ५०६ २/२ व इतर र्जम ननी एमएमआरड एनेनी सींपादित केली 
असनूनी, सिर र्जम ननी एमएमआरड एनेनी श्र . अब्िलु रहीम ्व्ह. बबलकी ा  ाींननीा 
भाडते्वावर दिली आहे. 
     सिर र्जलमननी च  ननीगर भमूापननी का ागल , अींधेरी  ाींचेकडूननी सीं कु्त 
मोर्जण  करण् ात आली असनूनी, ् ाननीसुार स माींकननी करण् ात आले असल् ाच े
एमएमआरड एनेनी बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेस कळववले आहे. सिर 
स माींकननीाननीींतर उद् ाननीाचे क्षते्रफळ बिललेले ननीाही. 
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     सिर भखूींड व उद् ाननी  ाींचे िरम् ाननी सींरक्षक लभींत बाींधण् ाचे काम 
महाननीगरपाललकेमाफग त करण् ात  ेत होत.े तथावप स्थातननीक ननीागररकाींननी  ् ास 
ववरोध िशगववल् ामळेु सद् :्स्थत त लभींत बाींधण् ाचे काम बींि असल् ाचे 
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 

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

पुणे शहरातील बी.डी.पी. आरिण असलेल्या टेिडयाांिर अनधधिृत 
बाांधिाम िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४३) *  १३७८००   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पणेु शहरात ल ब .ड .प . आरक्षण असलेल् ा १.म्हातोबा ्ेकड , २. डुक्कर 
खखींड महा्मा, ३. चाींिण  चौक  ा भागात ल ्ेकड ाींवर अननीधधकृत बाींधकाम 
करण् ात आल े असल् ाच े माहे एवप्रल, २०१९ च् ा शवे्च् ा आठवड ात 
तननीिशगननीास आल,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, वारर्जे, बाणेर, पाषाण व कात्रर्ज पररसरात असणाऱ् ा छोट् ा 
मोठ् ा ्ेकड ा फोडूननी भभूागाला समाींतर केल् ाचे व माग ल अनेनीक वषाग पवूी 
पासनूनीचे असणारे र्जलस्त्रोत बरु्जववण् ात आल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत आ कु्त, पणेु  ाींननीा सिर बाींधकामाींवर कारवाे 
करण् ासींिभागत पत्रव् वहार केला असनूनी  ाबाबत कोणत च कारवाे करण् ात 
 ेत ननीाही, हे ही खरे आहे का ,  
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , ् ाननीसुार 
बाींधकाम काढूननी ्ाकणेबाबत कोणत  का गवाही केली तसेच सींबींधधताींवर 
कोणत  कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
   
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब .ड .प . आरक्षणामध ल चाींिण  चौक पररसर, 
म्हातोबा ्ेकड सह वारर्ज,े कात्रर्ज  ा दठकाण  काही प्रमाणात अननीधधकृत 
बाींधकामे होत आहेत, तसेच महा्मा सोसा ्ी लगतच् ा डुक्करखखींड  
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्ेकड वर काही भागात अननीधधकृत प्पलॉद्ींग सरुू करण् ात आले आहे, ही 
वस्तु् स्थत  आहे.  
(२) वारर्ज,े बाणेर, पाषाण, कात्रर्ज पररसरात ्ेकड ा फोडूननी भ-ूभागाला 
समाींतर केल् ाचे व र्जलस्त्रोत बरु्जववण् ात आल् ाचे तननीिशगननीास आलेले ननीाही.  
तथावप, सिर दठकाण  अननीधधकृत बाींधकामाींसाठी खडड े पाडण् ात आल् ाच े
तननीिशगननीास आले आहे, असे पणेु महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे.    
(३) पौंड रोड त े चाींिण  चौकाकडूननी कोथरूड डपेोकड े र्जाणाऱ् ा रस्् ावर 
डाव कड े रार्जरोर्जसपणे ्ेकड  फोडूननी बाींधकाम चाल ू असल् ाबाबत तसेच 
डुक्करखखींड   ेथ ल ्ेकड वर अननीधधकृत बाींधकामाींवर कारवाे करण् ाबाबत 
स्थातननीक ववधाननीसभा सिस् ाींननी  आ कु्त, पणेु महाननीगरपाललका  ाींननीा पत्र 
दिलेले आहे, हे खरे आहे. 
(४) ब .ड .प . आरक्षणामध् े सरुु असलेल् ा अननीधधकृत बाींधकामावर 
एमआर्ीप  अधधतननी म १९६६ मध ल तरतिूीननीसुार ववदहत ननीो्ीस िेऊननी सिर 
बाींधकाम पाडण् ाच  का गवाही करण् ात  ेत आहे. 
• चाींिण  चौकालगतच् ा ब .ड .प . आरक्षक्षत र्जागेवरील अननीधधकृत बाींधकाम 
कारवाे करूननी पाडण् ात आले आहे.  
• वारर्जे व कोथरूड भागात ब ड प  क्षते्रात अननीधधकृत प्पलॉ्ीींग करीत 
असलेल् ा व् क्त  ववरोधात एमआर्ीप  अधधतननी म १९६६ मध ल 
तरतिूीननीसुार पोलीसाींकड ेगनु्हे िाखल करण् ात आलेले आहेत.  
• महा्मा सोसा ्ी लगतच् ा डुक्करखखींड  ्ेकड वर काही भागात सरुू 
असलले् ा अननीधधकृत प्पलॉद्ींगबाबत सींबींध ताींववरूध्ि पोलीसाींकड ेगनु्हा िाखल 
करण् ासाठी प्रस्ताव सािर केला आहे. 
• ब .ड .प . आरक्षणावरील बाींधकाम होत असल् ाच े तननीिशगननीास आल् ास 
सींबींध त बाींधकामाींवर वेळोवेळ  ननीो्ीस िेऊननी पाडण् ाच  िक्षता घेण् ात  ेत े
असे पणेु महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे.   
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

 
----------------- 
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पनिेल शहरातील िासुांदे येथील भुयारी गटारात उतरुन मलिाहीनीची 
सफाई िरताना ३ व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यु 

  

(४४) *  १३८१७८   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पननीवेल शहरात ल कासुींिे  ेथ ल भ ुारी ग्ारात उतरुननी मलवाहीननी च  
सफाे करताननीा २ कामगार आखण ठेकेिाराचा गिुमरुननी मृ्   ुझाल् ाचे दिननीाींक 
०९ र्जानेनीवारी, २०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास,  ा प्रकरण  चौकश  केली आहे का , चौकश त का  आढळूननी 
आले व ् ाननीषुींगानेनी मतृ व् ्क्त ींच् ा कु्ुींबब ाींननीा कोण् ा प्रकारच  आधथगक 
मित िेण् ात आली वा  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
(२) सिर घ्ननीेच  चौकश  करण् ासाठी गठीत करण् ात आलले् ा उच्च 
स्तरी  सलमत नेनी सािर केलेल् ा चौकश  अहवालाननीसुार ठेकेिाराींननी  लसडकोच् ा 
सींबींध त अधधकाऱ् ाींननीा ननी कळववता परस्पर मल:तननीस्सारण वादहननी च े
साफसफाेचे काम सरुु केले होत.े  
     प्रस्ततु घ्नेनीमध् े मतृ झालेल् ा २ कामगाराींच् ा कु्ुींबब ाींननीा प्र् ेकी 
रु.१० लक्ष आधथगक मित मींर्जूर करण् ात आली आहे. सिरच  रक्कम मतृ 
व् क्त ींच् ा का िेश र वारसाींननीा अिा करण् ासाठी रु.८,३१,९२०/- व 
रु.७,३३,६८०/- चे धननीािेश कामगार न् ा ाल , ठाणे  ाींच् ाकड े
दि.०७.०२.२०१९ रोर्ज  र्जमा करण् ात आले असनूनी उवगररत रक्कम मा.कामगार 
न् ा ाल , ठाणे  ाींच् ाकड ेलसडको महामींडळामाफग त र्जमा करण् ाच  का गवाही 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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दषिण मुांबईला पजश्चम उपनगराांशी जोडणाऱया ननयोजजत िोस्टल रोड 
प्रिल्पामुळे बाधधत होणाऱया िोळी बाांधिाांच्या पुनिासनाबाबत 

  

(४५) *  १३७९६४   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाा 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.सनुनल 
लशांदे (िरळी), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) :   
सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) िक्षक्षण मुींबेला प्श्चम उपननीगराींश  र्जोडणाऱ् ा तननी ो्र्जत कोस््ल रोड 
प्रकल्पामळेु बाधधत होणाऱ् ा कोळ  बाींधवाींच् ा पनुनीवगसननीासाठी आवश् क ् ा 
उपा  ोर्जननीा केल् ा ननीसनूनी प्रकल्पबाधधताींबाबत शासननीाच् ा उिालसननीतवेवष   
मा.मुींबे उच्च न् ा ाल ानेनी दिननीाींक १३ माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास 
ननीारार्ज  व् क्त केली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, कोस््ल रोडमळेु बाधधत होणाऱ् ा लोकाींच् ा पनुनीवगसननीासाठी 
शासननीानेनी कोणत  प्रभाव  उपा  ोर्जननीा केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कोस््ल रोड प्रकल्पािरम् ाननी कोळ  समार्जाच् ा 
वस्् ा व मासे सकुववण् ाच् ा र्जागा बाधधत होत ननीाहीत. तथावप, स्थातननीक 
म्च्छमाराींननी  ् ाींच् ा उिर तननीवागहावर पररणाम होत असल् ाचा आरोप करीत 
मा.मुींबे उच्च न् ा ाल ात  ाधचका िाखल केल् ा आहेत. ् ापकैी  ाधचका 
(लॉ) ि. ५६०/२०१९ मध् े मा. उच्च न् ा ाल ानेनी दि.१३/०३/२०१९ रोर्ज  
आिेश पाररत केले. तथावप, सिर आिेशामध् े ननीारार्ज  व् क्त केली अश  बाब 
ननीाही. तथावप, कोस््ल रोड सींबींधात मा.उच्च न् ा ाल ात िाखल  ाधचका 
(लॉ) ि. ४४/२०१९ सह  ाधचका (लॉ) ि. ३६/२०१९ प्रकरण  मा.उच्च 
न् ा ाल ानेनी दि.१६/०४/२०१९ रोर्ज  भराव करणेच् ा कामाचे अननीषुींगानेनी र्जैसे थे 
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(Status quo) चे आिेश दिले होत.े सिर आिेशा ववरोधात बहृन्मुींबे 
महाननीगरपाललकेनेनी मा.सवोच्च न् ा ाल ात अवपल (SLP) (C)ि १०९१६/२०१९ 
िाखल केले होत.े मा.सवोच्च न् ा ाल ानेनी दि.६/०५/२०१९ रोर्ज च् ा 
आिेशाद्वारे  मा.उच्च न् ा ाल ाचे आिेशाद्वारे लाग ूझालेली स्थधगत  मागे 
घेतली आहे. 
(२) व (३) कोस््ल रोड प्रकल्पात कोळ  बाींधवाींच् ा वस्् ा तथा मासे 
सकुवण् ाच् ा र्जागा बाींध त होत ननीसनूनी पनुनीवगसननीाचे प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 
तथावप, सींभाव्  बाधधत होणाऱ् ा कोळ बाींधवाींच् ा ननीकुसाननी भरपाेसींबींध  
मा.उच्च न् ा ाल ात महाननीगरपाललकेनेनी िाखल केलेल् ा कृत  
आराखड ाननीसुार  ककननीारी रस्ता प्रकल्पामळेु मासेमारी आखण मच्छीमाराींच् ा 
उिरतननीवागहाींच् ा साधननीाींवर होणाऱ् ा पररणामाचा अ् ास भारत   कृष  
सींशोधननी पररषि (ICAR)-कें दद्र  सागरी म्स् व् वसा  सींशोधननी सींस्था  
(CMFRI) ् ाींच् ामाफग त  सरुु करण् ात आला असनूनी सिर सींस्थेच् ा 
अहवालामध् े, र्जर कोळ  बाींधवाींच् ा उप्र्जववकेच् ा साधननीावर पररणाम होत 
आहे असे आढळूननी आल् ास, सिर  कोळ बाींधवाींननीा  ोग्  त  ननीकुसाननी भरपाे 
िेण् ाच् ा अननीषुींगानेनी पढुील का गवाही मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त करण् ात 
 ेेल. 

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

माहूल (मुांबई) येथील रदहिाश्याांच ेअ्य् स्थलाांतर िरण्याबाबत 
  

(४६) *  १३५०८२   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती 
तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन 
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मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजात), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), प्रा.िषाा 
गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.विश्िजजत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषािधान सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.अलमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबेत ल ताननीसा पाेपलाेननी पररसरात ल समुारे ५००० कु्ूींबाचे पनुनीवगसननी 
माहूल (मुींबे)  ेथ े करण् ात आले होत े तथावप माहूल गावात ल पररसर 
राहण् ासाठी अ् ींत अ ोग्  असल् ानेनी  ाबाबत शासननीानेनी चौकश  
करण् ाकररता आ आ ्ी, पवे, मुींबे  ाींचेकड ेहे प्रकरण सोपववण् ात आले 
होत,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबतचा अींततम अहवाल आ आ ्ीननीे दिननीाींक ४ माचग, 
२०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास सािर केला, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सिर अहवालात तथे ल रदहवाश् ाींननीा शारररीक आर्जाराींननी  
ग्रासले असनूनी ् ामध् े २०४ लोकाींननीा ्वचा रोग, १२९ र्जणाींननीा थींड  ताप, 
खोकला, २०० र्जणाींच् ा वर्जननीामध् े घ् तसेच १४६ र्जणाींच् ा ननीोकऱ् ा 
गेल् ाच  बाब तननीिशगननीास आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा पररसरात कारखाननीे तसेच ररफा ननीरी असल् ानेनी मोठ् ा 
प्रमाणात हवेचे प्रिषूण होत असनूनी प ागवरणाच  हाननी  होत असल् ानेनी  ा 
पररसरात ल ननीागररकाींचे स्थलाींतर करण् ाचा सल्लाही िेण् ात आला आहे, हे 
ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, माहूल वालस ाींननी  ् ाींचे पनुनीवगसननी अन्  दठकाण  करावे 
 ासाठी मुींबेत ल आझाि मिैाननीावर दिननीाींक १५ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज पासनूनी 
दठय् ा आींिोलननी सरुु केले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी सखोल चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व ् ाननीसुार तथे ल ननीागररकाींच े अन् त्र 
स्थलाींतर करण् ाच् ा दृष्ीनेनी शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात 
 ेत आहे, 
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(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर प्रकरण  मा.उच्च न् ा ाल ात िाखल 
 ाधचकाींमध् े, मा. न् ा ाल ाच् ा आिेशाननीसुार माहुल पररसरात ल शाळा, 
आरोग् , पा ाभतु सवुवधा आखण िळणवळणाींच् ा सो  -सवुवधाींबाबत सवेक्षण 
करण् ाकररता आ .आ .्ी., मुींबे  ाींच  तननी कु्त  करण् ात आली होत . 
(२), (३) व (४) सिर प्रकरण  आ .आ .्ी., मुींबे  ाींचा प्रारुप अींततम 
अहवाल सािर केला असनूनी सिर अहवाल अींततम करण् ाच  का गवाही सरुु 
आहे. 
     सिर प्रकरण  मा. सवोच्च न् ा ाल ात ववशषे अननीमुत   ाधचका िाखल 
करण् ात आली असनूनी मा. उच्च न् ा ाल ाच् ा दिननीाींक २ व ३ एवप्रल, २०१९ 
रोर्ज च् ा आिेशास मा. सवोच्च न् ा ाल ानेनी स्थाधगत  दिली आहे.  
(५) माहूल वालस ाींननी  ् ाींच ेपनुनीवगसननी अन्  दठकाण  करावे  ासाठी मुींबेत ल 
आझाि मिैाननीावर दिननीाींक १५ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज पासनूनी दठय् ा आींिोलननी सरुु 
केले होत ेही वस्तु् स्थत  आहे. 
(६) व (७) ताननीसा पाेपलाेननी प्रकल्पबाधधताींननीा माहुल  ेथ ल 
प्रकल्पाव् ततररक्त मुींबेत इतरत्र घर/प एप  उपलब्ध करुननी िेण् ाच् ा 
शक् तचे् ा अननीषुींगानेनी आ कु्त, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका  ाींच् ा 
अध् क्षतखेाली दिननीाींक २१.१२.२०१८ रोर्ज  सलमत  स्थापननी करण् ात आली 
आहे.  

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

पुणे महानगरपाललिा हद्दीत नव्याने समाविष्ट्ट झालेल्या धायरी, 
लशिणे, उत्तमनगर गािाांमध्ये ननमााण झालेली पाणी टांचाई 

  

(४७) *  १३५४३५   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पणेु महाननीगरपाललका हद्द त ननीव् ानेनी समाववष् झालेल् ा धा री, लशवणे, 
उ्तमननीगर गावाींमध् े वपण् ाच् ा पाण् ाच  भ षण ी्ंचाे उद्् ावली असल् ाच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे 
का , 
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(२) असल् ास, उक्त सवग गावाींमध् े एकूण ८० ्क् क्  ाींपके्षा अधधक 
ननीागररकरण झालेले आहे तसेच २० त े २५ ्क् क्  ाींप तं शते  क्षेत्र असनूनी 
 ालशवा  ७५ ्क् क्  ाींपेक्षा अधधक बाींधकाम े झालेली असल् ानेनी  ा गावाींत ल 
रदहवाशाींननीा पाण् ासाठी त्रास सहननी करावा लागत आहे व ्ँकरद्वारे पाण  
ववकत घेण् ाच  वेळ आली असल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(३) असल् ास, सिरच् ा गावाींमध् े पाण  ी्ंचाेच  समस् ा असताींननीा सींबींधधत 
प्रशासननीाच् ा वत नेनी कुठलीही का गवाही होत ननीसल् ानेनी ननीागररक, लोकप्रतततननीध  
 ाींननी  मा.आ कु्त, पणेु महाननीगरपाललका  ाींननीा लेख  तननीवेिननी दिले असनूनी 
अद् ाप ् ावर कोणत ही का गवाही झाली ननीसल् ाचेही तननीिशगननीास आले आहे, 
हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात 
 ेत आहे व ् ाचा तपश ल का  आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पणेु महाननीगरपाललकेत ननीव् ानेनी समाववष् झालेल् ा 
गावाींननीा पाण  ी्ंचाे असल् ाबाबत िै.सकाळ  ा वृ् तपत्रामध् े मे, २०१९ 
मध् े  ा सींिभागत बातम  आली होत , हे खरे आहे. तसेच धा री, लशवणे व 
उ्तमननीगर  ा त ननीही गावाींत ल पाण ी्ंचाेवरील उपा  ोर्जननीाींबाबत स्थातननीक 
ववधाननीसभा सिस् ाींननी  दि.१८.०६.२०१८ रोर्ज  आ कु्त, पणेु महाननीगरपाललका 
 ाींननीा तननीवेिननी दिले आहे, ही वस्तु् स्थत  आहे. 
(२), (३) व (४) • धा री पररसरात कम  िाबानेनी पाण परुवठा होत असनूनी १ 
दिवस आड पाण परुवठा केला र्जातो, ही वस्तु् स्थत  आहे. 
• धा री फा्ा  ेथे पणेु महाननीगरपाललकेमाफग त ननीव् ानेनी ्ँकर पॉईं् ववकलसत 
करण् ात  ेत असनूनी धा री भागात पणेु महाननीगरपाललकेमाफग त प्रततदिननी १४ 
त े१५ ्ँकर परुवले र्जातात हे खरे आहे. 
• सिर भागात ल लोकसींख् ेच् ा प्रमाणात अ्स्त्वात ल पाेपलाेननी अपऱु् ा 
पडत असल् ानेनी  ा दठकाण  मोठ ा व् ासाच् ा र्जलवादहननी  ्ाकण् ाचे काम 
्प्पप्प ा्प्पप्प ानेनी करण् ाचे तननी ोर्जननी आहे.  ाकरीता तननीवविा प्रकि ा सरुु आहे. 
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• ग्रामपींचा त कडूननी हस्ताींतरीत करण् ात आलेल् ा ्ाक् ा (ESR) का ाग्न्वत 
करण् ाचे काम पणेु महाननीगरपाललकेमाफग त चाल ूआहे. 
• लशवणे व उ्तमननीगर  ा गावाींननीा महाराषर र्ज वननी प्राधधकरणामाफग त 
पाण परुवठा केला र्जातो. तथावप,  ा गावाींच  लोकसींख् ा सात् ानेनी वाढत 
असल् ानेनी पाण् ाच् ा कमतरतसे सामोरे र्जावे लागत आहे, ही वस्तु् स्थत  
आहे. 
• तसेच महाराषर र्ज वननी प्राधधकरणाच  पाण परुवठा  ोर्जननीा पणेु 
महाननीगरपाललकेकड े हस्ताींतरीत करण् ाबाबत पणेु महाननीगरपाललकेमाफग त 
प्र ्ननी सरुु आहेत. ् ामळेु सिर गावाींननीा तननी लमत पाण परुवठा करण् ामध् े 
सधुारणा होऊ शकेल. 
• धा री, लशवणे, उ्तमननीगर  ा त ननी गावाींसह पणेु महाननीगरपाललकेमध् े 
समाववष् होणाऱ् ा सवग गावाींसाठी समाननी पाण परुवठा होण् ाच् ा 
दृष्ीकोननीातनूनी तज्ञ सल्लागार नेनीमण् ाच  प्रकि ा पणेु महाननीगरपाललकेनेनी सरुु 
केली आहे.  
• तसेच पणेु महाननीगरपाललकेमध् े ननीव् ानेनी समाववष् झालेल् ा गावाींननीा पणेु 
शहराच् ा अन्  भागाींप्रमाणे सवु् व्स्थत पाण परुवठा व इतर सवुवधा 
तातड नेनी उपलब्ध करूननी िेण् ाबाबत पणेु महाननीगरपाललकेस सचूननीा िेण् ात 
आलेल् ा आहेत.  
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

गोरेगाि (मुांबई) येथील प्ा चाळीच्या पुनविािासात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४८) *  १३४९६१   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूा), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्री.सनुनल लशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभस े
(लातरू ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीननी   गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) गोरेगाव (मुींबे)  ेथ ल पत्रा चाळ च् ा पनुनीववगकासात बाींधण् ात आलेल् ा 
सितननीका म्हाडाच् ा सींमत लशवा  परस्पर बार्जारात ववकूननी हर्जारो को्ीींच् ा 
गरैव् वहार झाल् ाप्रकरण  मा.मखु् मींत्र   ाींच् ा आिेशाननीसुार तननी कु्त केलेल् ा 
श्र .र्जॉननी  र्जोसेफ चौकश  सलमत नेनी आपला अहवाल मा.मखु् मींत्र   ाींचेकड े
माचग, २०१९ मध् े वा ् ा िरम् ाननी सािर केला आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर अहवालात ववकासकावर ठपका ठेवण् ात आला असनूनी, 
मळू सीं कु्त ववकास करारननीाम् ात परस्पर बिल करुननी भाडकेरुीं च् ा इमारत  
तसेच म्हाडाच् ा दहश्श् ाच् ा इमारत ही म्हाडाला ननी िेताच खुल् ा बार्जारात 
् ाच  वविी करण् ात  ेऊननी हर्जारो को्ी रुप ाींचा गरैव् वहार केल् ाच े
तननीिशगननीास आले आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरण  ववकासकासह म्हाडाच् ा तसेच मींत्राल ात ल 
सींबींधधत अधधकाऱ् ाींववरुध्ि मुींबे पोलीसाींच् ा आधथगक गनु्हे शाखेकड े गनु्हा 
िाखल करण् ाच  लशफारस करण् ात आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी अधधक चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व अहवालात ल लशफारश ननीसुार शासननीानेनी 
कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     गोरेगाव, मुींबे  ेथ ल पत्राचाळ च् ा पनुनीववगकास प्रकल्पासींिभागत 
शासननीानेनी नेनीमलेल् ा र्जॉननी  र्जोसेफ चौकश  सलमत नेनी ् ाींचा अहवाल शासननीास 
दि २७.०९.२०१८ रोर्ज च् ा पत्रान्व े शासननीास सािर केललेा आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सिर चौकश  सलमत च् ा अहवालात ल भाग-१/प्रकरण-८/मदु्दा-ग मध् े 
“गरुुआलशष  ाींननी  त्र स्थ ववकासकाींननीा वविी क्षते्रात ल हस्ताींतरीत केलेले 
ववकास अधधकार”  ा लशषगकाखाली चौकश  सलमत नेनी  ाबाबत आपले तननीषकषग 
व लशफारश  ननीोंिववले असनूनी  ा र्जलमननी च् ा वविी/ हस्ताींतराबाबतचे सवग 
व् वहार हे बेका िेश र ठरतात, असे ननीमिू केले आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
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     चौकश  सलमत  अहवालात ल भाग-१/प्रकरण-८ मध ल मिुा ि. ड मध् े 
गरुुआलशष  ाींच् ावर फौर्जिारी सींदहतते ल कलमाींननीसुार कडक कारवाे बाबत 
ज् ेषठ ववध ज्ञ श्र . कामिार  ाींननी  लशफारस केली असनूनी सिर लशफारस ननीसुार 
म्हाडानेनी/शासननीानेनी ् ा दृष्ीनेनी ्वरीत पावले उचलाव  अश  सलमत नेनी लशफारस 
केली आहे. ् ा अननीषुींगानेनी  ापवूीच म्हाडातफे दि. १३.०३.२०१८ रोर्ज  प्रथम 
खबरी अहवाल ि. ८५/२०१८ अन्व े “ववकासक मे.गरुुआलशष कन्स्रक्शननी 
कीं पननी  प्रा. लल. व ् ाींचे सींचालक व इतर”  ाींचेववरुध्ि आधथगक गनु्हे 
ववभागाकड ेगनु्हा िाखल केला आहे. 
(४) सिर र्जॉननी  र्जोसेफ चौकश  सलमत च् ा अहवालास शासननीाच  मान् ता 
िेण् ात आली आसनुनी शासननीाच् ा दि. १०.०४.२०१९ रोर्ज च् ा पत्रान्व े सिरहू 
अहवाल म्हाडाकड े पाठववण् ात आलेला आहे व ् ामध ल लशफारश ींच् ा 
अननीषुींगानेनी म्हाडाचे अलभप्रा  मागववण् ात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) खाडी किनारे ि बांदरे  
असुरषित असल्याबाबत 

  

(४९) *  १३५८७४   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) उरण तालकु् ात ल (्र्ज.रा गड) खाड  ककननीारे व बींिरे सध् ा तले, डडझेल, 
सोनेनी, चींिननी व इतर मौल् वाननी वस्तूींच  तस्करी व चोरट् ा व् ापा- ाींच े
कें द्रबब ींि ूअसल् ानेनी हे खाड  ककननीारे व बींिरे असरुक्षक्षत असल् ाचे माहे माचग, 
२०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा सींिभागत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का ,  
(३) असल् ास, चौकश त का  आढळुननी आले व तद्ननीसुार शासननीानेनी बींिरे व 
खाड  ककननीा- ाींच् ा सरुक्षक्षततसेाठी कोण् ा उपा  ोर्जननीा केल् ा वा करण् ात 
 ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. उरण पोलीस ठाणे व मोरा 
सागरी पोलीस ठाणे  ेथे सननी २०१८ मध् े समदु्रककननीारी डडझेल चोरीबाबत, 
प्र् ेकी  एक गनु्हा िाखल आहे.तथावप सननी २०१९ मध् े खाड  ककननीारे, बींिरे 
 ेथे तले, डडझेल, सोनेनी, चींिननी व इतर मौल् वाननी वस्तुींच  तस्करी बाबत गनु्हे 
िाखल ननीाहीत.  
(२) उरण पोलीस ठाण् ाच् ा हद्द त सननी २०१८ मध् े समदु्रवा्े डडझेल चोरीचा 
एक गनु्हा िाखल असनूनी सिर गनु्् ात ल आरोप ींननीा अ्क करुननी 
आरोप ींववरुध्ि मा. न् ा ाल ात िोषारोपपत्र पाठववले असनूनी ् ाचा को ग् केस 
ननीीं. आरस  १२७/२०१८ दि.२९.८.२०१८ असा आहे. 
     तसेच मोरा सागरी पोलीस ठाणे गनु्हा र्र्ज.ननीीं. ०००५/२०१८ 
अ् ावश् क वस्त ू अधधतननी म १८५५ चे कलम ३(२)(क)(घ), ७ गनु्् ाींचा 
तपास पणुग झाला असनूनी सिरचा गनु्हा तपासण करीता सतननी ींत्रण सलमत कड े
पाठववण् ात आला आहे. 
     मोरा सागरी पोलीस ठाणे एननी.स . ननीीं. १/२०१८ महाराषर पोलीस 
अधधतननी म कलम १२४ आरोप  तपासात सहका ग करत ननीसल् ानेनी आरोप  
अ्क करुननी िोषारोपपत्र सािर करणेवर आहे. 
(३) १) उरण पोलीस ठाणेच् ा हद्द त समदु्रककननीारी सागरी सरुक्षा शाखेत ल 
पोलीस कमगचारी तसेच उरण पोलीस ठाण् ाकड ल बब् माशगल कतगव् ावर 
असणारे पोलीस कमगचारी हे दिवसा व रात्र  पेरोलीींग करतात 
  २) गस्त  िरम् ाननी सागरी सरुक्षा रक्षकाींच  मित घेतली र्जात.े 
  ३) गस्त  िरम् ाननी काही सींश ास्पि घडल् ास ् ावर  ोग्  त  का गवाही 
केली र्जात.े 
  ४) उरण पोलीस ठाणे हद्द त ल सागर रक्षक िल व ग्रामरक्षक िल  ाींच् ा 
लम्ीींग घेवनूनी ् ाींननीा समदु्रामध् े घडणाऱ् ा सींश  त हालचालीींबाबत मादहत  
िेण् ाबाबत सधुचत करण् ात आले आहे. 
  ५) सागरी सरुक्षततचे् ा अननीषुींगानेनी बोकडववरा चकेपोस््  ेथे ननीाकाबींिी 
नेनीमनुनी सींशत त वाहननीाींच  व इसमाींच  तपासण  करण् ात  ेत आहे. 
  ६) स .आ .एस.एफ. च  िेख ल सरुक्षा नेनीमली र्जात ेतसेच ् ाींचे माफग त नेनी 
व स्थातननीक पोलीस ठाणेकडूननी प्रवाशाींच  तपासण  केली र्जात.े 
म्च्छमाराकररता समदु्रात गेल् ावर सींशत त बो्ी, इसम असे आढळूननी 
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आल् ास ् ाबाबत स्थातननीक पोलीस ठाणेस, ननीव  मुींबे कीं रोल रुम कोस््गाडग 
 ाींननीा तसेच १०९३  ा ्ोल िी िमाींकावर मादहत  िेणेबाबत सचुननीा िेण् ात 
आल् ा आहेत. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेतील डोंबबिली विभागातील 

प्रभाग ि.७३ मध्ये पेव्हर ब्लॉि बसविण्याच्या  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(५०) *  १३९८१२   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) कल् ाण-डोंबबवली (्र्ज.ठाणे) महाननीगरपाललकेत ल डोंबबवली ववभागात ल 
प्रभाग ि.७३ मध् े पेव्हर ब्लॉक बसववताननीा मींर्जूर कामाव् ततररक्त िसुऱ् ा 
दठकाण  काम केल् ाचे महाननीगरपाललकेच् ा शहर अलभ ी्ं  ाींच् ा अहवालात 
माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आल,े हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, ननीवागाव, आननीींिननीगर-ठाकूरवाड  पररसरात ल प्रिीप सोसा ्ी 
त े लशवार्ज  पाकग  सोसा ्ीप तं रस्ता त ार करुननी पा वा् बननीववणे आखण 
पेव्हर ब्लॉक बसववण् ाच् ा कामात महाननीगरपाललकेच ेअधधकारी आखण ठेकेिार 
 ाींननी  सींगननीमत करुननी गरैव् वहार केल् ाच  तिार ननीगरसेवकाींननी  ठाणे 
लाचलचुपत प्रततबींधक ववभागाकड ेमाहे फेब्रवुारी, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी 
केली, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक् त प्रकरण  चौकश  करण् ात आली आहे का , तद्ननीसुार 
चौकश त का  तननीषपन्ननी झाल,े ् ाननीसूार पेव्हर ब्लॉक बसववणाऱ् ा 
कीं त्रा्िाराच  तननीवविा रद्द करुननी काळ् ा  ािीत ्ाकण् ाबाबत कोणत  
का गवाही केली तसेच सींबींधधत िोष  अधधकारी व कमगचाऱ् ाींवर कोणत  
कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) अर्जिागर श्र .रमेश पद्माकर म्हात्र,े मार्ज  ववरोध  पक्षननीेता, कल् ाण-
डोंबबवली महाननीगरपाललका  ाींननी  दि. २४.०१.२०१८ रोर्ज   ाबाबत लाचलचुपत 
प्रततबींधक ववभागाकड ेतिार केली, ही वस्तु् स्थत  आहे. 
(३) • अर्जगिार श्र .रमेश म्हात्र,े मार्ज  ववरोध  पक्षनेनीता, कल् ाण-डोंबबवली 
महाननीगरपाललका  ाींचे तिारीचे अननीषुींगानेनी लाचलचुपत प्रततबींधक ववभागानेनी 
सिर तिारीत ल ववष  ् ाींचेकड े  ापवुी प्राप्पत तिार अर्जागत ल 
मर्जकुराप्रमाणेच असल् ानेनी  ोग्  ् ा का गवाहीसाठी आ कु्त, कल् ाण-
डोंबबवली महाननीगरपाललकेकड ेपाठववली आहे. 
• कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका प्रशासननीानेनी सिर प्रकरण  सींबींधधत 
अधधकारी/कमगचारी  ाींच  ववभाग   चौकश  करणेकरीता दि. २२.०१.२०१९ 
अन्व े सवगसाधारण सभेच् ा मान् तसेाठी प्रस्ताव सािर केला असनूनी 
महासभेच् ा मान् तनेनीींतर पढुील आवश् क त  का गवाही करण् ात  ेेल असे 
कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
• सिर प्रस्तावास ९० दिवसापेक्षा र्जास्त कालावध  झाल् ानेनी महाराषर 
महाननीगरपाललका अधधतननी माच् ा कलम ४५३ च् ा अननीसुचू -ड मध ल प्रकरण-
२ च् ा तननी म-१स प्रमाणे सिर प्रकरणात पढुील आवश् क त  का गवाही 
करण् ाबाबत आ कु्त, कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका  ाींननीा सचूननीा 
िेण् ात आलेल् ा आहेत. 
• सिर प्रकरण  मींर्जूर कामाऐवर्ज  िसुरे काम करण् ामध् े सींबींधधत 
कीं त्रा्िाराचा िोष दिसनूनी  ेत ननीसल् ानेनी ् ाींननीा काळ् ा  ािीत ्ाकण् ाबाबत 
का गवाही करण् ाचा प्रश्ननी उद्् ावत ननीसल् ाचे कल् ाण-डोंबबवली 
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
लभिांडी (जज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या स्िच्छता विभागािडून खरेदी 

िेलेल्या िीटिनाशि औषधाांच्या ननविदा  
प्रकियेची चौिशी िरण्याबाबत 

(५१) *  १३६९५८   श्री.महेश चौघलेु (लभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीननी   
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) लभवींड  (्र्ज.ठाणे) महाननीगरपाललकेच् ा स्वच्छता ववभागाकडूननी 
की्कननीाशक औषधे खरीिी करण् ाच  प्रकि ा शासननी तननीणग ाननीसुार ननीसनूनी 
ठेकेिाराच् ा व अधधकाऱ् ाींच् ा सींगननीमतानेनी एका ववलशष् कीं पननी च् ा ननीावाचा 
उल्लेख करूननी तननीवविा मागववण् ात आली असल् ानेनी  ाच  चौकश  करण् ाच  
मागण  मा. आ कु्त, लभवींड  महाननीगरपाललका  ाींच् ाकड े करण् ात आली 
आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उद् ोग, उर्जाग व कामगार ववभागाच् ा शासननी तननीणग ाननीसुार 
ववलशष् कीं पननी चा उल्लेख ननी करता तननीवविा प्रकि ा करणे बींधननीकारक आहे, 
हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, शासननीाच् ा तननी माींच  पा मल्ली करूननी तननीवविा प्रकि ा 
राबववणाऱ् ा अधधकाऱ् ाींवर तननीलींबननीाच  कारवाे करण् ाबाबत मागण  करण् ात 
आली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर तननीवेिननीाच् ा अननीषुींगानेनी आ कु्त, लभवींड  महाननीगरपाललका 
 ाींननी  कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) उद् ोग, ऊर्जाग व कामगार ववभागाच् ा दिननीाींक ०१.१२.२०१६ च् ा शासननी 
तननीणग ाननीसुार खरेिी प्रकि ा राबववण् ाबाबत शासननीाच् ा अधधप् ाखालील सवग 
ववभाग/का ागल ाींननीा उक्त धोरण बींधननीकारक आहे. तननीवविा प्रकि ा 
राबववण् ाकरीता स्पष् सचूननीा व तननीिेश आहेत. तसेच कुठल् ा एका 
परुवठािारास लाभ होेल अशा तननीबधंधत अ्ी व शती ्ाकण् ास तननीबधं आहे. 
(३) व (४) सिर प्रकरण  आ कु्त, लभवींड  तननीर्जामपरू शहर महाननीगरपाललका 
 ाींननीा िोननी आठवड ात चौकश  करूननी अहवाल सािर करण् ाच् ा तसेच 
चौकश त ल तननीषकषांच् ा अननीषुींगानेनी कारवाे करण् ाच् ा सचूननीा िेण् ात आल् ा 
आहेत. 
(५) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील शासनाची जमीन खासगी जमीन असल्याच े
दाखिून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(५२) *  १३५८१४   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का :- 
  

(१) डोंबबवली (्र्ज.ठाणे)  ेथ ल शासननीाच  र्जम ननी खासग  र्जम ननी असल् ाचे 
िाखवनूनी सींगननीमतानेनी गरैव् वहार केल् ाप्रकरण  महाननीगरपाललका प्रशासननीानेनी 
स्वतींत्र चौकश  करुननी िोष ींववरुध्ि कारवाे करण् ाच  लशफारस तहस लिार, 
कल् ाण  ाींननी  दिननीाींक २० डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास 
महाननीगरपाललकेकड ेकेलेली होत , हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त प्रकरण  चौकश  केलेली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले व ् ाननीसुार कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) असल् ास, सिर पररसरामध् े शासकी  र्जम ननी वर अततिमणे करुननी 
र्जम ननी  हडप करणारे रॅके् का गरत असल् ानेनी सबींधधताींवर कारवाे 
करण् ासींिभागत आताप तं कोणता पाठपरुावा केला वा करण् ात  ेत आहे व 
् ाच  फलतननीषप्त  का  आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  • श्र .प्रकाश भोेर, ग्नेनीता  ाींननी  मौर्ज े
गाविेव , डोंबबवली  ेथ ल र्जलमननी च े ्ी. ड . आर. प्रिाननी करताननीा झालेली 
अतननी लमतता व मालकी हक्काबाबत मा. लोक आ कु्त  ाींचेकड ेतिार केली 
होत . 
  • दि. ०५.०८.२०१६ रोर्ज  झालेल् ा सनुनीावण त मा.उप लोक आ कु्त  ाींननी  
्ी. ड . आर. बाबत ननीगर ववकास ववभागानेनी तर र्जलमननी च् ा मालकीबाबत 
्र्जल्हाधधकारी ठाणे  ाींननी  अहवाल सािर करण् ाचे आिेश दिले. 
 • मा.उप लोक आ कु्त  ाींच् ा आिेशास अननीसुरूननी ्र्जल्हाधधकारी ठाणे 
 ाींचेकड ेचौकश  सरुू आहे.  
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 • ननीगर ववकास ववभागानेनी दि. ८.११.२०१६ च् ा पत्रान्व े आ कु्त, कल् ाण-
डोंबबवली महाननीगरपाललका  ाींननीा सिर प्रकरण  महाननीगरपाललकेच् ा 
आस्थापनेनीवरील अधधकारी/कमगचारी  ाींननीा ववभाग   चौकश  करण् ाच े
अननीषुींगानेनी कारणे िाखवा ननीो्ीस िेण् ाच् ा सचूननीा दिल् ा आहेत. 
  • ् ाअननीषुींगानेनी सवग सींबींधधताींननीा आ कु्त, कल् ाण-डोंबबवली 
महाननीगरपाललका  ाींननी  कारणे िाखवा ननीो्ीस बर्जाववलेल् ा आहेत. 
  • सिर प्रकरण  १ मदहन् ाच् ा आत का गवाही अींततम करूननी अहवाल 
शासननीास सािर करण् ाच् ा सचूननीा आ कु्त, कल् ाण-डोंबबवली 
महाननीगरपाललका  ाींननीा िेण् ात आलले् ा आहेत.  
(३) कल् ाण-डोंबबवली महाननीगरपाललका क्षेत्रात ल शासकी  र्जलमननी वर 
अततिमणे आढळूननी आल् ास ववहीत केलेल् ा का गपध्ित ननीसुार वेळोवेळ  
बाींधकाम तननीषकासननीाच  का गवाही केली र्जात असल् ाचे, कल् ाण-डोंबबवली 
महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 

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

अमरािती (जज.अमरािती) येथील सहायि पोलीस  
उपननररििाने िेलेली आत्महत्या 

  

(५३) *  १३४८८०   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड 
(िजात), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि 
ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि लशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप 
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(अहमदनगर शहर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अमरावत  (्र्ज.अमरावत )  ेथ ल कोतवाली पोलीस ठाण् ात सहाय् क 
पोलीस उवपतननीररक्षक पिावर का गरत असणाऱ् ा अधधकाऱ् ानेनी ् ाींननीा ११ 
मदहन् ाींपासनूनी वेतननी ननी लमळाल् ामळेु दिननीाींक १२ माचग, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास गळफास लावनूनी आ्मह् ा केली, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा सींिभागत चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार सींबींध त िोष ींववरुध्ि कोणत  कारवाे करण् ात 
आली वा  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कोतवाली पोलीस ठाण् ात का गरत 
सहाय् क पोलीस उपतननीररक्षक  ाींननी  दिननीाींक ११/०३/२०१९ रोर्ज  ् ाींच् ा 
राह् ा घरी गळ् ाला फास घेऊननी आ्मह् ा केली.  ाबाबत प्राप्पत 
तिारीवरुननी िेर्जरपरूा पोलीस स््ेशननी  ेथे आकस्मात मृ्  चू  ननीोंि करण् ात 
आली आहे. सिर कमगचारी हा कतगव् ावर असताींननीा नेनीहम  गरैहर्जर व 
अननीधधकृतपणे आर्जारी रर्जेवर राहण् ाच् ा सव  चा होता. गरैहर्जर राहण् ाच् ा 
सव  मळेू स्वत: माननीलसक िबावात  ेवनूनी आ्मह् ा केल् ाचे चौकश त 
दिसनूनी आले आहे.  मतृक सहाय् क पोलीस उप तननीररक्षक, हे लस्ी कोतवाली 
पोलीस स््ेशननी  ेथ े का गरत असताींननीा दिननीाींक २८/११/२०१८ त े दिननीाींक 
१४/२/२०१९ प तं असे एकूण ७९ दिवस कतगव् ावर अननीपु्स्थत होत.े ् ाींच् ा 
खात  कुठल् ाही प्रकारच  रर्जा लशल्लक ननीसल् ानेनी ७९ दिवसाींपकैी १८ दिवस 
असाधारण (ववननीावेतननी) रर्जा मींर्जूर करण् ात आली होत . मतृकाच  प्ननी  
शासकी  सेवेत का गरत असल् ानेनी वेतननी ननी लमळाल् ामळेु आ्मह् ा केली 
असे म्हणणे सीं कु्त क ननीाही.   
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
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ब्रीज िाडी लशिारातील (जज.औरांगाबाद) महानगरपाललिेच्या 
भुलमगत गटारातील मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या 

शतेिऱयाांचा गुदमरुन झालेला मतृ्यू 
(५४) *  १३६७९५   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.शलशिाांत 
लश ांदे (िोरेगाि), श्री.सरेुश लाड (िजात) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) औरींगाबाि ्र्जल्् ात ल ब्र र्ज वाड  लशवारात ल महाननीगरपाललकेच् ा 
भलुमगत ग्ारातनूनी शते ला पाण  घेण् ाकररता ववद् तू मो्ार पींप िरुुस्त 
करण् ासाठी मॅननीहोल मध् े उतरलेल् ा ७ शतेकऱ् ाींपकैी ३ शतेकऱ् ाींचा ववषारी 
वा मूळेु गिुमरुननी मृ्   ू झाल् ाच  घ्ननीा दिननीाींक १७ माचग, २०१९ मध् े वा 
् ािरम् ाननी तननीिशगननीास आली असनूनी अन्  चार शतेकऱ् ाींच  प्रकृत  
धचींतार्जननीक असनूनी ् ाींच् ावर खार्जग  रुग्णाल ात ल अततिक्षता ववभागात 
उपचार सरुु आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ासींिभागत चौकश  करण् ात आली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार पढेु कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) असल् ास, मृ्  मूखू  पडलेल् ा व् क्त ींच् ा कु्ूींबब ाींननीा तसेच गींभ र 
र्जखम  झालले् ा व् क्त ींननीा कोण् ा स्वरुपाच  मित करण् ात आली वा  ेत 
आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगाबाि महाननीगरपाललका हद्द त ल ब्र र्जवाड  
लशवाराच् ा लगत असलेल् ा भागात ल व् क्त  हे शते  व भार्ज पालाच े
उ्पािननी घेण् ाच् ा काम  मलर्जल वादहननी च् ा मॅननीहोल चेंबरचे झाकण उघडूननी 
् ातनूनी ववद् तु मो्ारद्वारे अननीधधकृतपणे र्जलमलाचा उपसा करीत असताननीा 
दिननीाींक १८ माचग,२०१९ रोर्ज  एकूण चार व् क्त ींचा मृ्   ूझालेला असनूनी अन्  
त ननी व् क्त  र्जखम  झाल् ा हो् ा, हे खरे आहे. 
(२) •  ा सिींभागत सिरहु व् क्त  ् ा शते साठी ववद् तु मो्ारीद्वारे 
मलर्जलाचा उपसा करीत असताननीा सिर ववद् तु मो्ार ननीािरुुस्त झाल् ामळेु 
सींबींधधत व् क्त  मॅननीहोलमध् े उतरली असता ् ाींचा गिुमरुननी मृ्   ू झाला 
आहे. 
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• महाननीगरपाललकेनेनी  ापवूी वारींवार  ा भागात ल अननीधधकृतरर् ा प्रततबींध त 
मलर्जलाचा उपसा करणाऱ् ा व् क्त ींववरुध्ि ववद् तु मो्ार र्जप्पत च  का गवाही 
केली असनूनी, सींबींधधताींननीा सबब बाब का द् ाच् ा दृष्ीनेनी अ ोग्  असल् ाच े
वेळोवेळ  प्र् क्ष प्रबोधननी करुननी तसेच स्थातननीक वतगमाननीपत्रात र्जादहर प्रग्ननी 
िेवनूनी तननीिशगननीास आणलेले आहे. 
• तथावप,राज्  शासननीानेनी सननी २०१७ मध् े साींडपाण  पनुनीचगिीकरण व 
पनुनीवागपर धोरण तननी्श्चत केलेले असनुनी ् ाननीसुार महाननीगरपाललकेमाफग त 
प्रिी ा केलेले प्रकि ा कु्त साींडपाण  हे औद् ोधगक ववद् तु कें दे्र, औद् ोधगक 
कें दे्र, रेल्वे/ बल्क बा सग व कृवष व अन्  वपण् ा ोग्  ननीसलेल् ा प्र ोर्जननीाथग 
पनुनीवागपर करण् ाबाबत सचूननीा िेण् ात आलेल् ा आहेत. 
• औरींगाबाि महाननीगरपाललकेमाफग त  आु ड  एसएसएम्ी अींतगगत 
मल:तननीस्सारण प्रकल्प राबववण् ात  ेत असनूनी ् ामधूननी प्रकि ा होणारे 
साींडपाण  हे औद् ोधगक ववद् तु कें दे्र, औद् ोधगक कें दे्र, रेल्वे/ बल्क बा सग व 
कृवष व अन्  वपण् ा ोग्  ननीसलेल् ा प्र ोर्जननीाथग उपलब्ध करुननी िेण् ाच े
औरींगाबाि महाननीगरपाललकेचे तननी ोर्जननी आहे. 
(३) सिर घ्ननीा का द् ानेनी प्रततबींधधत असल् ामळेु सींबींधधत मतृ अथवा 
र्जखम  व् क्त ींननीा कोणत ही मित औरींगाबाि महाननीगरपाललकेकडूननी िेण् ात 
आली ननीसल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

बी.डी.डी. चाळ पररसरातील (िरळी, मुांबई) साधना हाउस  
या इमारतीस लागलेल्या आगीबाबत 

  

(५५) *  १३४९९५   श्री.सनुनल लशांदे (िरळी) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ब .ड .ड . चाळ (वरळ , मुींबे)  ेथ ल साधननीा लमलच् ा पररसरात त ननी 
मर्जल् ाच् ा साधननीा हाउस  ा इमारत स दिननीाींक २९ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा 
् ा समुारास भ षण आग लागली होत , हे खरे आहे का , 
 



94 

 
(२) असल् ास,  ा इमारत त अनेनीक औद् ोधगक सींस्थाींचे गाळे असनूनी  ा 
इमारत त अनेनीक दठकाण  बेका िेश र अींतगगत फेरबिल करण् ात आले होत े
तसेच  ा इमारत च् ा तळमर्जल् ावर साठवनूनी ठेवण् ात आलेल् ा रसा ननी 
आखण औषधाींच् ा साठ् ामळेु आग लागल् ास मोठी भर पडली, हे ही खरे 
आहे का , 
(३) असल् ास,  ा आग च  सखोल चौकश  करण् ासाठी तननीवृ् त 
न् ा ध शाींच् ा अध् क्षतखेाली सलमत  तातड नेनी नेनीमण् ाच  मागण  स्थातननीक 
लोकप्रतततननीध   ाींननी  दिननीाींक २९ डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  वा ् ासमुारास लेख  
तननीवेिननीाद्वारे मा.मखु् मींत्र  महोि ाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिरहू मागण च् ा अननीषुींगानेनी सिर घ्नेनीच  चौकश  शासननीानेनी 
तननीवृ् त न् ा ाध शाींच् ा अध् क्षतखेाली सलमत  माफग त केली आहे का , 
(५) असल् ास, चौकश त का  आढळूननी आले आहे, ् ाननीसूार िोष  
असलेल् ाींवर कोणत  कारवाे करण् ात आली वा  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वरळ   ेथ ल ब .ड .ड . चाळ पररसरात ल साधननीा 
हाऊस इमारत मध ल मे.ररला न्स लाेफ सा न्स प्रा.लल.  ेथे दिननीाींक २९ 
डडसेंबर, २०१८ रोर्ज  १६.४७ च् ा समुारास आग लागली होत . 
     सिर आग अ्ग्ननीशमननी िलाच् ा १६ मो्र पींप व ७ लाेननीच् ा 
सहाय् ानेनी दिननीाींक ३०.१२.२०१८ रोर्ज  पहा्े ०४.१५ च् ा समुारास ववझवली.  
 ा िघुग् नेनीमध् े र्ज ववत हाननी  झाली ननीसल् ाचे बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेनेनी 
कळववले आहे. 
(२) सिर इमारत मध् े अींतगगत फेर बिलाकररता महाननीगरपाललकेमाफग त 
दिननीाींक ०९.०८.२००४ रोर्ज  मींर्जूरी िेण्  ात आली होत .  
     तसेच तळ मर्जला  ेथ ल मे.ररला ींस इींडस् रीस  ाींननीा Biotech 
Manufacturing म् हणूननी व अींतगगत फेर बिल करण्  ाकररता दिननीाींक 
०२.१२.२००३ अन् व े मींर्जूरी दिलेली असनूनी, प्र ोगशाळेला मुींबे 
महाननीगरपाललका अधधतननी म, १८८८ च् ा कलम ३९४ अन् व े रासा तननीक 
औषधे वापरण्  ाकररता परवाननीा िेण्  ात आला होता. 
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     इमारत च्  ा तळमर्जल्  ावर रसा ननी आखण औषधाींच्  ा प्राकि ा 
करण्  ाकररता तसेच वापरण्  ात  ेणा- ा  ींत्रणाींकरीता महाननीगरपाललकेमाफग त 
परवाननीा िेण्  ात आला असनूनी ् ाच  वधैता दिननीाींक ३१.०३.२०१९ प तं होत . 
     सिर आग च  बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त चौकश  करण् ात आली 
असनूनी, आग च े कारण “सिोष ववद् तु प्रणाली” असल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी 
कळववले आहे.  
(३), (४), (५) व (६) लोकप्रतततननीध   ाींच ेदिननीाींक ३१.१२.२०१८ रोर्ज च ेतननीवेिननी 
शासननीास प्राप्पत झाले असनूनी प्रथमत: आ कु्त, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका 
 ाींचेकडूननी अहवाल मागववण् ात आला आहे. 

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

मुांबई महानगरपाललिेतील अधधिाऱयाांिडून हॉटेल व्यािसानयिाांची  
होत असलेली आधथाि लूट 

 (५६) *  १३९०२५   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबे, लोअरपरेल  ेथ ल कमला लमलला लागलेल् ा आग ननीींतर सहाय् क 
आ कु्त, र्ज /िक्षक्षण ववभाग  ाींच  ता्काळ के /पवूग ववभागाच् ा सहाय् क 
आ कु्तपिी बिली करण् ात आली होत , हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, के /पवूग ववभागाच् ा सहाय् क आ कु्तपिी तननी कु्त  
झाल् ापासनूनी के /पवूग ववभागात ल पींचताराींककत हॉ्ेल्स, रेस््ॉरीं्, बार व 
इतर हॉ्ेल्सच  महाननीगरपाललकेच् ा इमारत  व कारखानेनी ववभाग, वदै् की  
अधधकारी, अ्ग्ननीशमननी िल  ाींचे एकबत्रत पथक बननीवनूनी तपासण  करूननी 
् ाींननीा महाननीगरपाललका अधधतननी माद्वारे ननीो्ीस िेण् ात आल् ा आहेत, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास, माग ल िीड वषागत के/पवूग ववभागानेनी एकूण ककत  हॉ्ेल्सच  
तपासण  केली व ककत  हॉ्ेल्सननीा ननीो्ीस दिल् ा आहेत  ाच  मादहत  
स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींननी  वारींवार लेख  मागवनूनीही सहाय् क आ कु्त, के /पवूग 
ववभाग  ाींननी  मादहत  उपलब्ध करूननी दिली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास, हॉ्ेल्सच  तपासण  करूननी महाननीगरपाललका अधधतननी माद्वारे 
ननीो्ीस बर्जावनूनीही के /पवूग ववभागात ल एकही पींचताराींककत हॉ्ेल्स, रेस््ॉरीं्, 
बार  ाींच् ावर कारवाे करण् ात आली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, कमला लमलच् ा ननीावाखाली हॉ्ेल व् ावसात काींननीा कारवाे 
करण् ाच  लभत  िाखवनूनी के /पवूग ववभागाच् ा अधधकाऱ् ाींननी  मोठ् ा प्रमाणावर 
आधथगक लू्  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास, शासननी सिर प्रकरण  सींबींधधत अधधकाऱ् ाींवर कोणत  कारवाे 
करणार वा कररत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका क्षते्रात ल २४ प्रभागाींमध् े अ्ग्ननीसरुक्षेच् ा 
दृष्ीननीे तननी माींचे उल्लींघननी करणाऱ् ा आस्थापननीाींच  तपासण  करण् ाकररता 
महाननीगरपाललकेच े अ्ग्ननीशमननी ववभाग, इमारत व कारखाननीे आखण आरोग्  
ववभाग  ाींचे एकबत्रत पथक त ार केले आहे.  
सिर पथकामाफग त हॉ्ेल्सच  िैननीींदिननी तपासण  करुननी ् ाींननीा मुींबे 
महाननीगरपाललका अधधतननी म १८८८ मध ल कलमाींननीसुार ननीो्ीसा िेण् ात 
आल् ा असल् ाच ेबहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त कळववण् ात आले आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा के/पवूग ववभागामाफग त र्जानेनीवारी, 
२०१८ पासनूनी आताप तं खालीलप्रमाणे कारवाे करण् ात आली आहे:-  
  • वदै् की  आरोग्  ववभागामाफग त ५४२ आस्थापननीाींच  तपासण  करुननी ५२६ 
प्रकरणाींमध् े न् ा ाल  ननी ख्ले िाखल करण् ात आले आहेत. 
  • इमारत व कारखाननीे ववभागामाफग त ५४२ आस्थापननीाींच  तपासण  करुननी 
१३२ दठकाण  तननीषकासननी करण् ात आले आहे. 
  • महाननीगरपाललकेच् ा सीं कु्त पथकामाफग त २९५ आस्थापननीाींच  तपासण  
करण् ात आली असनूनी, १६७ आस्थापननीाींवर र्जप्पत च  कारवाे करण् ात आली 
आहे. 
     सिर मादहत  स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींननीा महाननीगरपाललकेच् ा ववभाग   
बठैकीमध् े अवगत करण् ात आली असल् ाचे बहृन्मुींबे 
महाननीगरपाललकेमाफग त कळववण् ात आले आहे. 
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     तथावप, के/पवूग ववभागामाफग त करण् ात आलेल् ा का गवाहीच  मादहत  
स्थातननीक लोकप्रतततननीध ींननीा लेख  स्वरुपात अवगत करण् ाबाबतच् ा सचूननीा 
आ कु्त, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललका  ाींननीा िेण् ात आल् ा आहेत. 
(५) सिर प्रकरण  बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेमाफग त तननी माननीसुार कारवाे 
करण् ात आली असल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे.  
(६) व (७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

निी मुांबईत विमानतळ पनुिासन प्रिल्पात झालेल्या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

(५७) *  १३५७८६   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीव  मुींबे ववमाननीतळ पनुनीवगसननी क्षेत्रात लसडकोनेनी र्जारी केलेल् ा २५० को्ी 
रुप ाींच् ा कामात गरैव् वहार झाल् ाप्रकरण  २५० को्ी रुप ाींच् ा कामासह 
१० वषागत ल सवग कामाींच  चौकश  करुननी कारवाे करण् ाकररता सलमत  
स्थापननी करण् ाचे आिेश माहे डडसेंबर, २०१८ मध् े वा ् ािरम् ाननी पींतप्रधाननी 
का ागल ानेनी राज् ाच् ा ऊर्जाग मींत्र   ाींननीा दिले आहेत, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिरहू सलमत नेनी शासननीास सािर केलेल् ा चौकश  अहवालाचे 
तननीषकषग का  आहेत व ् ाननीसूार सींबींधधत िोष ींववरुध्ि शासननीानेनी कोणत  
कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहेत, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ननीव  मुींबे आींतरराषरी  ववमाननीतळ 
पनुनीवगसननी क्षेत्रात ववद् तु परुवठा व ् ाबाबतच् ा पा ाभतू सवुवधाींचे काम 
महाववतरण ववभागाच् ा प गवेक्षण व िेखरेख खाली े-तननीवविा मागवनूनी 
करण् ात  ेत आहे. सिर कामासाठी काढण् ात आलले् ा े-तननीवविाींच ेताींबत्रक 
व आधथगक मलु् ाींकननीासाठी मखु्  अलभ ींता, लसडको, ननीव  मुींबे  ाींच् ा 
अध् क्षतखेाली ७ सिस्    सलमत  गठीत करण् ात आलेली असनूनी उक्त 
सलमत च् ा लशफारश ननीींतर सक्षम प्राधधकाऱ् ाींच् ा मान् तनेनीसुार कामे प्रिाननी 
करण् ात आली आहे. 
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     मा.मींत्र  (ऊर्जाग)  ाींच् ा अध् क्षतखेाली दि.१८.९.२०१८ रोर्ज  बठैक 
आ ोर्ज त करण् ात आली होत . सिर बठैकीमध् े लसडकोमाफग त गत १० 
वषागच् ा कालावध त केलेल् ा ववद् तु ववष क कामाच् ा गणुव्तचे  तपासण  
करण् ासाठी सेवातननीवृ् त मखु्  अलभ ींता (महाववतरण)  ाींच् ा अध् क्षतखेाली 
त्र स्थ सलमत  स्थापननी करण् ाचे तननीिेश दिले आहेत.  ाबाबतचा अहवाल 
अद् ाप  प्राप्पत झालेला ननीसनूनी सिरचा अहवाल प्राप्पत झाल् ाननीींतर पढुील 
का गवाही करणे प्र ो्र्जत आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील दादर येथे इांद ूलमल पररसरात उभारण्यात येणाऱया भारतरत्न 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या स्मारिाबाबत 
(५८) *  १३५८३१   श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अलमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूा), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जु्नर), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील 
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(िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि लशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती 
तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) िािर  ेथ ल इींि ू लमलच् ा १२५ एकर र्जागेवर डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
 ाींचे आींतरराषरी  िर्जागचे स्मारक १४ एवप्रल, २०२० प तं पणूग करण् ात 
 ेेल असे आश्वासननी मा.मखु् मींत्र  महोि ाींननी  दिले होत,े हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, माग ल त ननी वषांपासनूनी १४ एवप्रलला डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
र्ज ींत ला शासननीाकडूननी आश्वासननी दिले र्जात आहे परींत ूआताप तं  ा र्जागेवर 
एक वव् ही उभारली गेली ननीाही, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सिरील स्मारकासाठी आवश् क असणारे आराखडा, 
परवाननीग् ा, कामाच  तननीवविा व प्र् क्ष कामाला सरुुवात करण् ात आली 
ननीसल् ामळेु मागासवगी  समार्जात त व्र असींतोष तननीमागण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(४) असल् ास, सिर स्मारकासाठी शासननीाकडूननी िेण् ात आलेल् ा 
आश्वासननीाप्रमाणे काम तननी ो्र्जत वेळेत पणूग करण् ासाठी कोणत  का गवाही 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) इींि ू लमलच् ा र्जागेवर डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर  ाींचे आींतरराषरी  िर्जागचे स्मारक उभारण् ाच ेकाम हात  
घेण् ात आले आहे.  सिर कामाच् ा तननीवविा अींततम होऊननी दि. ०९/०२/२०१८ 
रोर्ज  का ागरींभ आिेश िेण् ात आला आहे. सिर तननीवविेचा कालावध  ३६ 
मदहनेनी असनुनी काम ०८/०२/२०२१ रोर्ज  पणुग करण् ाचे तननी ोर्जननी आहे. 
     महाननीगर प्रिेश ववकास प्राधधकरणानेनी स्मारकाच् ा ववकासाकरीता    
दि. ०८/०३/२०१८ रोर्ज  उ्खननीननीाच  व शोअर/श ् पाेलीींग करीता परवाननीग  
दिली आहे. तसेच दि. ०९/०७/२०१८ रोर्ज  अलभन् ास मींर्जूरी व ककननीारा त्ी  
तननी मावलीच् ा तरतिुी लाग ु ननीसलेल् ा क्षेत्रामध् े ्स्थत असलेल् ा सींशोधननी 
कें द्राच् ा इमारत स र्जो् ाप तं बाींधकाम परवाननीग  (२०,००० चौ.म . पेक्षा 
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कम  बाींधकाम क्षते्र) दिली आहे.  आर्जतागा त १३५४ शोअर पाेल, ७०० मेननी 
पाेल, १,१६,००० घननीम ्र र्जलमननी चे खोिकाम, १६% राफ्् फाींऊडशेननी, प्रवेश 
िालननीाचे ५०% पा ाचे काम, इ् ािी कामे पणूग झाली आहेत. 
     सिर स्मारकाचे प्र् क्ष काम दि.०९/०२/२०१८ पासनुनी सरुु झाले असनूनी, 
दि. ०८/०२/२०२१ प तं पणुग करण् ाचे तननी ोर्जननी आहे. 

----------------- 
  
मुांबईमधील म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील रदहिाशाांिर लादण्यात आलेला 

िाढीि सेिा शुल्ि माफ िरण्याबाबत 
  

(५९) *  १३८३८७   श्री.सनुनल राऊत (वििोळी), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीननी   गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबेत ल म्हाडानेनी माग ल २१ वषांच े थकीत सेवाशलु्क भरण् ासाठी 
आग्रही भलूमका घेतल् ानेनी अनेनीक गहृतननीमागण सींस्थाींननीा लाखो रुप ाींचे बबल 
पाठववण् ात आले असल् ानेनी रदहवाश  त्रस्त झाले असनूनी स्थातननीकाींमध् े रोष 
तननीमागण झाला असल् ाचे दिननीाींक २२ एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास 
तननीिशगननीास आले आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, म्हाडाच् ा ववववध वसाहत त ल थकीत सेवाशलु्कावरील व् ार्ज 
व िींडाच  रक्कम माफ करण् ाबाबतचा तननीणग  शासननीाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सिर प्रकरण  शासननीानेनी तननीणग  घेवनूनी गहृतननीमागण सींस्थाींननीा 
थकीत सेवाशलु्कावरील व् ार्ज व िींडाच  रक्कम माफ करुननी सधुाररत बबलाींच  
आकारण  करण् ाबाबत कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१), (२) व (३) मुींबेत ल म्हाडा वसाहत ींच् ा 
थककत/वाढीव सेवा शलु्कासींिभागत मा.मींत्र , गहृतननीमागण  ाींच् ा अध् क्षतखेाली 
मा.ववधाननीमींडळ सिस् ाींच  सलमत  दि.२७.०३.२०१८ च् ा शासननी तननीणग ान्व े 
गठीत करण् ात आली होत . सिर सलमत नेनी केलले् ा लशफारश  शासननीाच् ा 
ववचाराध ननी आहेत. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपाललिेच्या िे िेस्ट िाडाातील मे.लमलेननयर ररयालीटी या 

वििासिाने अनधधिृतपणे इमारत बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(६०) *  १३८३०१   श्री.मधिुरराि चव्हाण (तळुजापरू), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा के वेस्् वाडागत ल अींधेरी सब वे, एसव्ही रोड 
 ेथ ल मे.लमलतेननी र रर ाली्ी  ा ववकासकानेनी स .्ी.एस.ननीीं. ६५, ६६ ए ६६ 
(PT), १ त े५१  ेथ ल ननीाल् ाला अननीधधकृतपणे बींदिस्त करुननी तननी म डावलनूनी 
ववननीा परवाननीग  ननीसैधगगक ननीाल् ाच  रुीं िी कम  करुननी ननीाल् ावर अननीधधकृतपणे 
इमारत चे बाींधकाम केल् ाबाबतच  तिार सननी २०१४ पासनूनी सात् ानेनी तसेच 
दिननीाींक १६ सगस््, २०१८ रोर्ज  मा.मखु् मींत्र  तसेच आ कु्त, मुींबे 
महाननीगरपाललका  ाींच् ाकड ेश्र . शकील प्ननी   ाींननी  व लोकप्रतततननीध ींननी  केली 
आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास, सिर ननीाल् ाच  रुीं िी कम  करुननी बींदिस्त करण् ाच  परवाननीग  
ववकासकाला मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा अ्ग्ननीशमननी ववभागानेनी, इमारत प्रस्ताव 
(swo) व मलतननी:सारण ववभाग  ाींननी  दिलेली ननीसनूनी सवग ववभाग एकमेकाींवर 
परवाननीग  दिल् ाबाबत आरोप प्र् ारोप करुननी तिारिाराच  व शासननीाच  
दिशाभलू करीत आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, सिर प्रकरण  ववकासकानेनी बननीाव् कागिपत्र े त ार 
केल् ाबाबत ् ाींच् ावर गनु्हा िाखल झालेला आहे, ही खरे आहे का , 
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(४) असल् ास,  ा प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले, ् ाननीसुार िोष ींवर कोणत  कारवाे केली तसेच ननीाल् ावरील 
अननीधधकृत इमारत तननीषकालसत करण् ाबाबत व ननीसैधगगक ननीाला पवुगवत 
करण् ाबाबत कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा स्वरुपाच् ा तिारी प्राप्पत झाल् ा आहेत 
वस्तु् स्थत  आहे.    
(२) सिर दठकाण  ननीाल् ाच  रुीं िी कम  करण् ात आली ननीसनूनी त  ककमाननी ६.५ 
म ्र करण् ात आली असल् ाचे बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेकडूननी प्राप्पत 
अहवालात ननीमिू करण् ात आले आहे. 
     तसेच, बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा पर्जगन्  र्जलवादहन् ा ववभागाच् ा 
अलभप्रा ाननीींतर, सक्षम अधधकाऱ् ाींच् ा पवूगमींर्जुरीनेनी सिर ननीाला बींदिस्त 
करण् ाच  परवाननीग  ववकासकाला िेण् ात आली असनूनी, ववकासकाला अींशत: 
पणूग् व प्रमाणपत्र िेण् ात आल् ाचे महाननीगरपाललकेनेनी कळववले आहे. 
(३) सिर बाब खरी ननीसल् ाचे झोपडपट्ट  पनुनीवगसननी प्राधधकरण  ाींननी  कळववल े
आहे.  
(४) व (५) ववकास तननी ींत्रण तननी मावली १९९१ च् ा अधधननी राहूननी ननीाल् ाच् ा 
लभ ींत पासनूनी सरासरी १.९० म ्र त े४.९० म ्र अींतर सोडूननी इमारत आराखड े
मींर्जूर करुननी बाींधकामास परवाननीग  िेण् ात आले असल् ाचे झोपडपट्ट  
पनुनीवसगननी प्राधधकरणानेनी कळववले आहे.   

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

गडधचरोली जजल््यात निलिाद्याांनी िेलेल्या भूसुरुां गाच्या  
स्फोटात १५ जिान शहीद झाल्याबाबत 

(६१) *  १३५०८३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), 
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अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल लशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूा), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.षितीज ठािूर 
(नालासोपारा), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तलमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.अननल बाबर 
(खानापरू) :  सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) गडधचरोली ्र्जल्् ात ल कुरखेडा तालकु् ात ल र्जाींबळूखेडा-लेंडारी मागागवर 
ननीक्षलवाद् ाींननी  दिननीाींक १ मे, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास भसूरुुीं गाच् ा 
केलेल् ा लभषण स्फो्ात १५ र्जवाननीाींननीा हौता्म्  प्करावे लागले, हे खरे आहे 
का , 
(२) असल् ास, ् ापवुी गडधचरोली ्र्जल्् ात ल िािापरू  ेथे रस्ता 
बाींधकामात ल ३६ वाहनेनी व डाींबर प्पलाी्ं  दिननीाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोर्ज  वा 
् ासमुारास र्जाळूननी ननीक्षलवाद् ाींननी  कोट् वध  रुप ाींचे ननीकुसाननी केले, हे ही 
खरे आहे का ,  
(३) असल् ास, उपववभाग   पोलीस अधधकाऱ् ाींच् ा तननीषकाळर्ज पणामळेूच १५ 
र्जवाननीाींननीा हौता्म्  प्करावे लागल े असल् ाचा आरोप स्थातननीकाींननी  केला 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरण  सखोल चौकश  केली आहे का , चौकश त का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार शासननीानेनी सींबींधधतावर कोणत  कारवाे केली वा 
करण् ात  ेत आहे 
(५) असल् ास, ननीक्षलवाद् ाींच् ा कारवा ाींननीा पा बींि घालण् ाच् ा दृष्ीननीे व 
हुता्म् ाींच् ा ननीातवेाेकाींननीा आखण र्जखम ींननीा आधथगक मित करण् ाच् ा दृष्ीननी े
शासननीानेनी कोणत  का गवाही केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे. 
(२) हो , हे खरे आहे. िािापरू गावात उभ  असलेली २७ वाहनेनी व ९ 
मलशननीरीर्जच े डडझले ्ँक फोडूननी ् ात ल डडझेल वाहननीाींवर ओतनूनी वाहननीाींच  
र्जाळपोळ व मोडतोड केली. ् ामळेु रु.७,१८,०८,४७४/- रुप े ककमींत च ेखार्जग  
मालम्तचेे ननीकुसाननी झाले आहे.  
(३) व (४) सिर घ्ननीेबाबत पोलीस महातननीररक्षक, गडधचरोली पररक्षते्र 
 ाींच् ामाफग त सखोल चौकश  सरुु आहे. उप ववभाग   पोलीस अधधकारी  ाींचा 
तननीषकाळर्ज पणा आहे ककीं वा कसे  ाबाबत उच्च स्तरावर चौकश  चाल ूआहे. 
(५) ननीक्षलवाद् ाींच् ा कारवा ाींननीा पा बींि घालण् ाच् ा दृष्ीननीे शासननीानेनी 
पढुीलप्रमाणे उपा  ोर्जननीा केल् ा आहेत :- 
   (१) शासननीानेनी ननीक्षलवाद् ाींचा मकुाबला करण् ासाठी आवश् क त  शस्त्र ेव 
िारुगोळा  ाबरोबर आधतुननीक सींपकग  व् वस्था, वाहननी व् वस्था, भसुरूुीं ग 
प्रततबींधक वाहनेनी व हेललकॉप्प्र उपलब्ध करुननी दिले आहेत. 
   (२) ्र्जल्् ात ल ननीक्षलवाद् ाींच् ा कारवा ाींवर अींकुश लावण् ासाठी ्र्जल्हा 
पोलीस तसेच कें द्री  राख व पोलीस बल  ाींच् ा माध् मातनूनी ननीक्षलववरोध  
अलभ ाननी राबववण् ात  ेत.े 
   (३) ्र्जल्् ात ननीक्षलववरोध  कृत कररता कें द्री  राख व पोलीस बलाच् ा 
ब्ालल ननी, कोब्रा ब्ालल ननी, राज्  राख व पोलीस बलाच् ा कीं पन् ा व ्र्जल्हा 
पोलीस िल तसेच स -६० च् ा तकुड ा तनैनीात करण् ात आल् ा आहेत. 
र्जवाननीाींननीा  दु्धप्रलशक्षण िेण् ासाठी व् वस्था करण् ात आली आहे. ननीक्षलववरोध  
शोध अलभ ाननी, गस्त, ननीाे् ॲम्बशु, ननीाकाबींिी  ामळेु ननीक्षलवाद् ाींच् ा 
हालचालीींवर प्रततबींध आणण् ात  ेत आहे. 
     शहीि १५ र्जवाींननीाच् ा वारसाींननीा शासननीाकडूननी साननीगु्रह अननीिुाननी म्हणूननी 
प्रत व् क्त  रुप े २५,००,०००/-  ाप्रमाणे एकूण रु.३,७५,००,०००/- व 
सितननीकेच  ककीं मत म्हणूननी द् ाव ाच  रक्कम प्रत  व् क्त  रु.२२,५०,०००/- 
 ाप्रमाणे एकूण रुप े ३,३७,५०,००० असे एकूण ७,१२,५०,०००/- मित गहृ 
ववभाग, शासननी ज्ञापननी ि.पोननीभु-०२१९/प्र.ि.१०७/पोल-७, दि.१०.०५.२०१९ 
अन्व े मींर्जूर करण् ात आली आहे. तसेच, कें द्री  सरुक्षा तननीध मधूननी प्र् ेक 
वारसाला रु.२०,००,०००/- असे एकूण रु. ३,००,००,०००/- साननीगु्रह अननीिुाननी 
मींर्जूर करण् ात आले आहे. मखु् मींत्र  सहा ता तननीध तनूनी प्र् ेकी रुप े 
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२०,५०,०००/- प्रमाणे एकूण ३,०७,५०,०००/- मखु् मींत्र  सधचवाल ाच् ा 
दि.२२.०५.२०१९ च् ा पत्रान्व े मींर्जूर करण् ात आले आहे. महाराषर 
शासननीाकडूननी काढण् ात आलेल् ा ववम् ाच  रक्कम रुप े १०,००,०००/- असे 
एकूण १,५०,००,०००/- मींर्जूर करण् ात आले आहे. शहीि पोलीस कमगचारी 
वववाहीत असल् ास ् ाींच् ा प्ननी स व अवववाहीत असल् ास शहीिाच् ा 
आेस तननीध  अिा करण् ात आला आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

मुांबईतील िाललिा या बनािट पतसांस्थेने २०० हून अधधि  
खातेदाराांची िेलेली फसिणूि 

  

(६२) *  १३६६१३   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबेत ल काललका  ा बननीाव् पतसींस्थेनेनी २०० हूननी अधधक खातिेाराींच  
समुारे १३ को्ीहूननी अधधक रुप ाींच  फसवणूक करुननी पळ काढला असल् ाच े
दिननीाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास तननीिशगननीास आले आहे, हे 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ा पतसींस्थेच  कोण् ाही प्रकारच  ननीोंिण  केलेली ननीसताननीा 
गत ८ वषांपासनूनी ् ाींचे कामकार्ज सरुु होत,े हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ासींिभागत शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , ् ात का  
आढळूननी आले व तद्ननीसुार शासननीानेनी सिर पतसींस्थेच् ा प्रमखुाींवर कोणत  
कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हो , हे खरे आहे.     
(३) सिर प्रकरण  कुरार पोलीस ठाणे  ेथे ग.ुर.ि. ५८८/२०१८, भा.िीं.वव. 
कलम ४०६, ४२०, ३४ सह महाराषर ठेव िाराींच् ा (वव्त   सींस्थाींमध ल) 
दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधतननी म, १९९९, कलम ३ व ४ अींतगगत गनु्हा ननीोंि 
करण् ात आला असनूनी सिर गनु्हा आधथगक गनु्हे शाखेकड े ग.ुर.ि. १/१९ 
अन्व े वगग करण् ात आला आहे.  सिर गनु्् ाचा तपास आधथगक गनु्हे 
शाखेकडूननी सरुु आहे. 
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यात भरतीच ेपाणी अडविण्यासाठी  
असलेली यां्णा सिम िरण्याबाबत 

  

(६३) *  १३५८७९   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) उरण (्र्ज.रा गड) तालकु् ात धारण तलावात गाळ साचल् ानेनी तसेच 
भरत चे पाण  पररसरात  ेऊ ननी े म्हणूननी पाण  अडववण् ासाठी उभारण् ात 
आलेली  ींत्रणा तननीकाम  झाल् ानेनी दिननीाींक २१ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  व दिननीाींक 
२० माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ासमुारास कुीं ड ेगावात पाण  लशरले होत,े हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीानेनी चौकश  केली आहे का , चौकश त 
का  आढळूननी आले व ् ाननीसुार गावात पाण  लशरु ननी े  ाकररता कोणत  
उपा  ोर्जननीा केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     अपर प्रधाननी मखु्  वननीसींरक्षक काींिळवननी कक्ष, मुींबे  ाींच् ा 
दि.५.१०.२०१८ रोर्ज च् ा पत्राननीसुार द्रोणाधगरी ननीोडमध ल धारण तलावामध ल 
असलेल् ा काींिळवननीास बाधा पोहच ू ननी े म्हणूननी सिर तलावाींननीा लावलेल् ा 
झडपा उघड ा ठेवण् ाचे तननीिेश लसडकोस प्राप्पत झाले होत.े ् ामळेु दिननीाींक 
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२१ फेब्रवुारी, २०१९ रोर्ज  व दिननीाींक २० माचग, २०१९ रोर्ज  वा ् ा समुारास 
कुीं ड ेगावात पाण  लशरले होत.े  
(२) ववभाग   आ कु्त, कोकण  ाींच् ा तननीिेशाननीसुार कोकण पाणथळ तिार 
तननीवारण सलमत च् ा दि.२२.५.२०१९ रोर्ज च् ा पत्राननीसुार लसडकोला काींिळवननीाच े
सींरक्षण व रदहवाश् ाींच् ा समस् ा ववचारात घेता तलावाच् ा पाेप 
आऊ्ले्ला बसववलेल् ा झडपा खुल् ा कराव् ात व पावसाळ् ात सिर झडपा 
बींि करण् ाच् ा सचूननीा िेण् ात आल् ा आहेत. तसेच, सिर दठकाण  
पावसाळ् ात परुसदृश्  परर्स्थत  तननीमागण होणार ननीाही  ाच  िक्षता 
लसडकोमाफग त घेण् ात  ेत आहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

पारगाांि, पारगाांि डूांगी ि िोल्ही आदी गािाांतील (जज.रायगड) 
शतेिऱयाांना विद्युत िादह्याांखाली असलेल्या जलमनीचा  

मोबदला लमळण्याबाबत 
(६४) *  १३४९१९   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्ता्य 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि लशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
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 (१) लसडकोद्वारा ननीव  मुींबेत उभारण् ात  ेत असलेल् ा आींतरराषरी  
ववमाननीतळाच् ा कामासाठी उरण आखण पननीवेल तालकु् ात ल १० गावाींत ल 
शतेकऱ् ाींच् ा शतेर्जलमननी  व मळु गावाींत ल घरे सींपादित केली आहेत, हे खरे 
आहे का , 
(२) असल् ास, ववमाननीतळ गाभा क्षते्रातनूनी ्ा्ा पॉवर कीं पननी च  अतत उच्च 
िाबाच  (Overhead Line) वाहीननी  र्जात असल् ानेनी सिर ववद् तु वादहननी  
र्जलमननी खालनूनी ्ाकण् ाचे (भलूमगत) काम लसडकोनेनी सरुु केलेले आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(३) असल् ास,  ा ववद् तू वादहन् ाींखाली असलेल् ा र्जलमननी च् ा 
सींपािननीापो्ीचा मोबिला लमळावा  ासाठी पारगाींव, पारगाींव डूींग  व कोल्ही 
आिी गावाींत ल शतेकऱ् ाींननी  शासननीाकड ेव आ कु्त, महसलू  ाींच् ाकड े लेख  
मागण  केली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल् ास,  ाकररता लसडकोनेनी सननी २०१४ मध् े कोकण ववभाग   
आ कु्ताींच् ा अध् क्षतखेाली एक सलमत  स्थापननी करुननी अहवाल िेण् ाबाबत 
साींगनूनीसधु्िा ववभाग   आ कु्त, कोकण  ाींननी  अद् ाप अहवाल दिला ननीाही, हे 
ही खरे आहे का , 
(५) असल् ास, शतेकऱ् ाींननीा र्जलमननी चा मोबिला ्वरीत िेण् ाबाबत शासननीानेनी 
कोणत  उपा  ोर्जननीा केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
(२) ननीाही.      
     ्ा्ा पॉवर कीं पननी च  अतत उच्च िाबाच  (Overhead Line) वाहीननी  
लसडकोनेनी ववमाननीतळ गाभा क्षेत्रातनूनी र्जलमननी खालनूनी (भलूमगत) ्ाकण् ाच ेकाम 
्ा्ा कीं पननी माफग त करण् ाचे ववचाराध ननी आहे. तथावप, सिर काम अद् ाप 
ववमाननीतळ गाभा क्षेत्रात सरुु करण् ात आलेले ननीाही. 
(३), (४) व (५) हो . 
     शासननी तननीणग  ि.लसआ ड -३३१४/प्र.ि.१४/ननीवव-१०, दि.३०.०४.२०१४ 
ननीसुार ननीव  मुींबे आींतरराषरी  ववमाननीतळाच् ा हद्द त  ेणाऱ् ा कोपर  ेथ ल 
ननीगरपररषिेच् ा मल:तननीस्सारण  ोर्जनेनीसाठी पवुी सींपादित केलेल् ा पारगाींव, 
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पारगाींवडुींग  व वातघवली  ेथ ल ्ा्ा ववद् तु वादहननी खाली पवूी सींपादित 
केलेल् ा र्जलमननी ींच् ा अधधकार अलभलखेात प क पाहण  सिरी ननीाव असलेल् ा 
व् क्त ींननीा ककत  साननीगु्रह अननीिुाननी िेणे शक्  आहे.  ाबाबत त अ् ास करुननी 
उधचत तननीणग  घेऊननी लसडकोला अहवाल सािर करण् ासाठी ववभाग   आ कु्त, 
कोकण ववभाग  ाींच् ा अध् क्षतखेाली सलमत  गदठत करण् ात आलेली आहे. 
सिर सलमत च  शवे्च  बठैक दि.२९.०५.२०१९ रोर्ज  पार पडली असनूनी उक्त 
सलमत चा अहवाल लसडको महामींडळाकड े प्राप्पत झाल् ाननीींतर  ाबाबत तननीणग  
घेण् ात  ेणार आहे. 
(६) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही 

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

ऑथार रोड िारागहृ पररसरातील चाळीांचा पुनविािास  
प्रलांबबत असल्याबाबत 

(६५) *  १३५३०९   श्री.सनुनल लशांदे (िरळी) :   सन्माननीननी   गहृननमााण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सथगर रोड कारागहृ पररसरात ल १४१ ्ेननीामें् चाळ, पारश वाड  चाळ 
कलम्ी, मननीमोहननी व मेघननीगर सहकारी गहृतननीमागण सींस्था  ा चाळ ींचा 
पनुनीववगकास खासग  ववकासकाकडूननी करण् ात  ेत असनूनी  ा चाळ  र्जम ननीिोस्त 
करूननी आर्जलमत स १० वष ेझाली तरीिेख ल ववकासकानेनी आर्जतागा त एकाही 
ननीव ननी इमारत चे बाींधकाम पणूग केलेले ननीाही, हे खरे आहे का , 
(२)  असल् ास,  ा चाळ ींत ल रदहवाश् ाींननीा ननीव ननी इमारत चे बाींधकाम 
होेप तं अन्  दठकाण  भाडसे्वरुपात प ाग   र्जागा उपलब्ध करूननी िेण् ात 
आल् ा असनूनी  ा प ाग   र्जागाींचे िरमहा भाड े रदहवाश् ाींननीा िेण् ास 
ववकासकाकडूननी ववलींब होत असल् ानेनी  ा चाळ ींत ल गोर-गरीब रदहवाश  
सद् ्स्थत त आधथगक अडचण त सापडले आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल् ास, उक्त प्रकरण  शासननीाकडूननी चौकश  करण् ात आली आहे 
का , चौकश त का  आढळूननी आले आहे ् ाननीसूार आथगर रोड कारागहृ 
पररसरात ल चाळ ींचा गत १० वषांपासनूनी प्रलींबबत असलेला पनुनीववगकासाचा प्रश्ननी 
तातड नेनी मागी लावण् ाबाबत शासननीाकडूननी कोणत  का गवाही करण् ात आली 
वा  ेत आहे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
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श्री. राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील : (१) हो , हे खरे आहे. सथगर रोड कारागहृ 
पररसरात ल ग-िक्षक्षण ववभागा अींतगगत  ेणाऱ् ा रामचींद्र हेर्ज ब चाळ 
(मननीमोहननी व मेघननीगर सहकारी गहृतननीमागण सींस्था) पारस वाडा  ा उपकर 
प्राप्पत व ओम साे सिननी  ा पनुनीरगधचत इमारत च् ा लमळकत चा पनुनीववगकास, 
ववकास तननी ींत्रण तननी मावली ३३ (९) अींतगगत करण् ाबाबतचा प्रस्ताव 
ववकासकामाफग त म्हाडास प्राप्पत झाललेा आहे. सिर इमारत ींपकैी हेर्ज ब चाळ 
व पारश वाडा चाळ  थे ल इमारत  तोडण् ात आलले् ा आहेत. 
(२) सिर चाळ त ल रदहवाश  / भाडकेरु  ाींच  राहण् ाच  प ाग   व् वस्था 
ववकासकामाफग त करण् ात आलेली आहे. तथावप, सद् :्स्थत त 
ववकासकाकडूननी तथे ल रदहवाश  / भाडकेरु  ाींननीा प ाग   र्जागेचे भाड े ्प्प ा 
्प्प ानेनी उपलब्ध करूननी िेण् ात  ेत असल् ाच ेम्हाडानेनी कळववले आहे .  
(३)  गहृ ववभागानेनी महाराषर कारागहृ (कारागहृ इमारत  व आरोग्  व् वस्था) 
(सधुारणा) तननी म, १९६४ मध ल तननी म ३ मध् े सधुारणा करूननी कारागहृ 
क्षेत्रामध् े कोण् ाही बाींधकामाच  परवाननीग  िेण् ासाठी सींबींधधत कारागहृ 
ववभागाचे व तननी ोर्जननी प्राधधकरणाचे अधधकारी  ाींचा समावेश असलेली एक 
सलमत  गदठत केलेली आहे. सिर सलमत च् ा सल्ल् ानेनी बाींधकामास परवाननीग  
दिली र्जात.े   
     म्हाडाकड ल अहवालाननीसुार सिर प्रस्तावास र्जेल प्राधधकरणाींतगगत 
तननी कु्त झालेल् ा सलमत च  मींर्जूरी ननीसल् ामळेु पढुील का गवाही झालेली 
ननीाही.  
(४) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपाललिेच्या िे/पूिा विभागातील धमाा िाांबळे चाळीच्या 

दरुुस्तीिररता परिानगी देण्याबाबत 
  

(६६) *  १३९३२३   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१)  मुींबे महाननीगरपाललकेच्  ा के/पवूग ववभागात ल ननी.भ.ू मा. ि.४८९, ४८९ - 
१ त े १५, मौर्ज-ेगुींिवली हा महाननीगरपाललकेच् ा मालकीचा भखूींड असनूनी तो 
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शासननी रार्जपत्राननीसुार गललच् छ वस् त  म् हणूननी घोवषत आहे व सिर भखूींडावरील 
धमाग काींबळे चाळ त ल रदहवाशाींच्  ा घरात गत त ननी वषांपासनूनी पावसाळ ात 
पाण  लशरुननी ्  ाींचे आधथगक ननीकुसाननी होत आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल्  ास, सिर चाळ त ल रदहवाशाींननी  सननी २०१६ पासनूनी के/पवूग ववभाग 
का ागल ाकड ेघर िरुुस् त च  परवाननीग  माधगतली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(३) असल्  ास, घर िरुुस् त च  परवाननीग  िेण्  ास महाननीगरपाललकेच्  ा 
अधधकाऱ्  ाींकडूननी ववलींब होत असल्  ामळेु स् थातननीक लोकप्रतततननीध ींननी  उपा कु् त 
(परी-३)  ाींच्  ासमवेत दिननीाींक २९ मे, २०१८ रोर्ज  बठैक घेऊननी ् वरीत 
िरुुस् त च  परवाननीग  िेण्  ाकररता मागण  केली असता उपा कु् त (परी-३)  ाींननी  
सींबींधधत अधधका- ाींननीा घर िरुुस् त च  परवाननीग  ् वरीत िेण्  ाच्  ा सचूननीा 
दिल्  ा हो्  ा, हे ही खरे आहे का , 
(४) असल्  ास, लोकप्रतततननीध ींननी  सततचा केलेला पाठपरूावा व उपा कु् त (परी-
३)  ाींननी  सचूननीा िेऊननीही के/पवूग ववभागाचे सहाय् क आ कु् त आखण इमारत 
कारखानेनी ववभागाचे अधधकारी र्जाणूननीबरु्जूननी सिर रदहवाशाींननीा िरुुस् त च  
परवाननीग  िेत ननीाहीत, हे ही खरे आहे का , 
(५) असल्  ास, झोपडपट्ट  तननीमूगलननी करुननी ककीं वा घराींच  िरुुस् त  करुननी लोकाींच े
राहण माननी सधुारण्  ाकररता शासननी वेळोवेळ  तननीणग  घेत असत े व ्  ा 
तननीणग ाकड े िलुगक्ष करणाऱ् ा सींबींधधत अधधका- ाींवर कारवाे करुननी सिर 
रदहवाशाींननीा घर िरुुस् त च  परवाननीग  िेण् ाबाबत शासननीानेनी कोणत  का गवाही 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स .्ी.एस. ननीीं. ४८९, ४८९/१ त े१५, काींबळे चाळ, 
तलेीगल्ली, अींधेरी (पवूग) हा भखूींड बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेच् ा मालकीचा 
असनूनी, सिर पररसर गललच्छ वस्त  म्हणूननी घोवषत करण् ात आला आहे.  
     सिर पररसर सखल भभूागावर वसलेला असनूनी, ् ादठकाण  
पावसाळ् ात पाण् ाचा तननीचरा उश रानेनी होत आहे ही वस्तु् स्थत  आहे.   
(२), (३), (४), (५) व (६) सिर चाळ त ल १७ रदहवाशाींपकैी १२ रदहवाशाींननी  
् ाींच् ा घराींच  उींच  १८ फु् प तं वाढवनूनी िरुुस्त  करण् ाकररता परवाननीग  
लमळणेकाम  दिननीाींक ०२.०६.२०१६ रोर्ज  ववननीींत  अर्जग दिला होता हे खरे आहे.  
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     सिर अर्जागच् ा अननीषुींगानेनी कागिपत्राींच  छाननीननी  केल् ाननीींतर सिर र्जागा 
ही बहृन्मुींबे महाननीगरपाललकेनेनी खरेिी केली असल् ाचे तननीिशगननीास आले. 
     गललच्छ वस्त त ल घराींच  उींच  १४ फु्ाप तं वाढववण् ाच् ा बहृन्मुींबे 
महाननीगरपाललकेच् ा दिननीाींक २३.०४.२००३ रोर्ज च् ा पररपत्रकात ल तरतिुीननीसुार 
अ्ीींच  पतुगता झाल् ाननीींतर अर्जगिारास घर िरुुस्त स परवाननीग  िेण् ात  ेणार 
असल् ाचे महाननीगरपाललकेमाफग त कळववण् ात आले आहे.   

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

प्रभादेिी (मुांबई) येथील श्री लसध्दीविनायि मांददराच्या 
व्यिस्थापनाबाबत 

  

(६७) *  १३५०८४   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.रुपेश 
म् हा् े(लभिांडी पिूा), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबेच् ा प्रभािेव  पररसरात ल लसध्िीववननीा क रस््नेनी िेवस्थाननीात १५८ 
कमगचाऱ् ाींच् ा तननी कु्् ाींननीा शासननीानेनी मींर्जूरी दिली असताननीा २१३ कमगचारी 
कामावर असनूनी मींर्जूरीववननीा ५५ कमगचा- ाींच  तननी कु्त  करुननी ् ाींननीा तननी लमत 
वेतननी िेण् ात  ेत असल् ाच  बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी 
तननीिशगननीास आली असनूनी  ाबाबत दहींि ूर्जननीर्जागतृ  सलमत नेनी माहे र्जुल,ै २०१८ 
मध् े वा ् ािरम् ाननी मा.मखु् मींत्र   ाींचेकड े लेख  तिार केली आहे, हे ही 
खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाखेरीर्ज िेवस्थाननीात ४४१ सेवेकरी तननी कु्त केले असनूनी, 
 ापकैी तननीम्म् ाहूननी अधधक सेवेकरी मींदिरात उप्स्थत राहूननी सेवा ननी िेता 
् ाींननीा दिलेल् ा ओळखपत्राच् ा आधारे स्वत: आखण आप्पतषे्ाींननीाच थे् 
मींदिरात नेनीऊननी िशगननी घडवनूनी आणत असल् ाच ेशासननीानेनी केलेल् ा पररक्षणातनूनी 
तननीिशगननीास आले असनूनी मा.मखु् मींत्र   ाींच् ा तननीिशगननीास आणूननी िेण् ात आले 
आहे, हे ही खरे आहे का , 
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(३) असल् ास, रस््चे मखु्  का गकारी अधधकारी  ाींच् ा ववरोधात, रस््च् ा 
अध् क्षाींननी  तसेच मार्ज  अध् क्षाींननी  गरैव् वहाराप्रकरण  लेख  तिार करुननीही 
कारवाे केली ननीसल् ाचे मा.मखु् मींत्र   ाींननीा कळववले आहे, हे ही खरे आहे 
का , 
(४) असल् ास, सिर तिारीींमध् े ननीो्ाबींिीच् ा काळात मींदिरातनूनी ननीो्ा बिलनूनी 
घेणे, मदहला भक्ताींननीा हातानेनी खेचूननी ् ाींननीा अपशब्ि वापरणे, मतूींच  परस्पर 
खरेिी करुननी िेणग िाराींननीा िेणे, िेणग िाराींननी  दिललेी १० लाख रुप ाींच  
रक्कम मींदिरात र्जमा ननी करणे, अशा प्रकारचे गींभ र आरोप करण् ात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे का , 
(५)  तसेच, श्र .लसध्िीववननीा क मींदिर हे महाराषर शासननीानेनी ववशषे का िा 
सींमत करूननी स्वतःच् ा तननी ींत्रणात घेतले असताींननीाही शासननीतननी कु्त मींदिर 
व् वस्थापननी सलमत नेनी दिननीाींक १ र्जानेनीवारी, २०१५ त े३१ सगस््, २०१६  ा 
कालावध त तननी म व का िे डावलनूनी बेका िेश रपणे १२ लाख ९१ हर्जार २९१ 
रुप ाींचा प्रवासखचग केलाप्रकरण  आलेल् ा तिारीननीसुार सधचव िर्जागच् ा 
अधधका- ाींच  चौकश  सलमत  नेनीमली आहे, हे ही खरे आहे का , 
(६) असल् ास,  ा सवग प्रकरण  शासननीानेनी सखोल चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व ् ाननीषुींगानेनी सींबींधधताींवर कोणत  कारवाे 
केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(७) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दहींि ूर्जननीर्जागतृ  सलमत नेनी माहे र्जुल ै२०१८ मध् े मा.मखु् मींत्र   ाींचेकड े
तिार केली होत  हे खरे आहे. 
     श्र लस्ध्िववननीा क गणपत  मींदिर न् ास सलमत , प्रभािेव , मुींबे  ाींच् ा 
आस्थापनेनीवरील १५८ पिाींच् ा आकृत बींधास शासननी तननीणग  दि.१३/११/२००९ 
अन्व े मान् ता िेण् ात आली होत . सद् ्स्थत त  ापकैी ४० पिे ररक्त 
आहेत. माग ल १० वषागत ल कामाच  वाढलेली व् ाप्पत  पहाता काही 
कमगचाऱ्  ाींच  तननी कु्त  ता्परु् ा स्वरुपात िैननीींदिननी रोर्जींिारीवर करण् ात 
आली. तद्ननीींतर कामाचा व् ाप व न् ासानेनी केलेल् ा ववननीींत च् ा अननीषुींगानेनी १३३ 
पिाींच् ा आकृत बींधास दि.२५/६/२०१८ अन्व े मान् ता िेण् ात आली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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   न् ासाद्वारे तननी कु्त करण् ात आलेल् ा सेवेक- ाींच् ा बाबत त 
शासननीाद्वारे पररक्षण करण् ात आले. शासननीानेनी केलेल् ा पररक्षणातनूनी 
िेवस्थाननीात ४४१ सेवेकरी तननी कु्त  केले असनूनी,  ापकैी तननीम् ाहूननी अधधक 
सेवेकरी मींदिरात  उप्स्थत राहूननी सेवा ननी िेता ् ाींननीा दिलेल् ा 
ओळखपत्राच् ा आधारे स्वत: आखण आप्पतषे्ाननीाच थे्  मींदिरात नेनीऊननी िशगननी 
घडवनूनी आणत असल् ाचे तननीिशगननीास आले. परींत ू सिर बाब  मा. मखु् मींत्र  
 ाींच् ा तननीिशगननीास आणूननी िेण् ात आली हे खरे ननीाही. 
     पररक्षणाअींत   तननी माननीसुार उप्स्थत राहूननी सेवा ननी िेणा- ा सेवेक-
 ाींच् ा तननी कु्् ा ता्काळ रद्द करण् ाबाबत तसेच  भववष ात केवळ स्वेच्छेनेनी 
तननी लमत उप्स्थत राहूननी सेवा िेव ू इ्च्छणा- ा भक्ताींननीा सेवेकरी म्हणूननी 
तननी कु्त  िेण् ाबाबत न् ासास कळववण् ात आले. तसेच ठराववक म ागिेतच 
सेवेकरी तननी कु्त करण् ाबाबतचे तननीिेशही न् ासास िेण् ात आले आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     न् ासाच् ा अध् क्षाींननी  मार्ज  का गकारी अधधकारी  ाींच् ा ववरोधात तिार 
केलेली आहे. तिारीच् ा अननीषुींगानेनी शासननी स्तरावर का गवाही सरुु आहे. 
(४) हो , 
      ाबाबत शासननी स्तरावर का गवाही सरुु आहे. 
(५) हो ,  ाबाबतच  तिार प्राप्पत झाली हे खरे आहे. तिारीच  चौकश  करुननी 
अहवाल सािर करण् ाच े ववभागाच् ा सहसधचव िर्जागच् ा अधधका- ास तननीिेश 
िेण् ात आले आहेत.  ा ननीसुार का गवाही सरुु आहे. 
(६) उपरोक्त प्रकरण  शासननी स्तरावर का गवाही सरुु आहे. 
(७) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मूिबधीर मुलीांच्या ननिासी  
शाळेतील मुलीांच ेझालेले लैंधगि शोषण 

(६८) *  १३४९८४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत 



115 

गायििाड (िल्याण पिूा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूा) :   सन्माननीननी   मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पींढरपरू (्र्ज.सोलापरू)  ेथ ल मकूबध र मलुीींच् ा तननीवास  शाळेत ल 
ज्ञाननीोबा म्हस्के, अर्जुगननी सातपतु,े सींतोष कुलाल व लसध्िेश्वर वाघमोड े ा चार 
लशक्षकाींननी  ् ाच शाळेत ल चार मकूबध र मलुीींच ेलैंधगक शोषण केल् ाच  बाब 
माहे एवप्रल, २०१९ मध् े वा ् ािरम् ाननी पींढरपरू उपववभाग   पोलीसाींच् ा 
िालमननी  पथकाच् ा तननीिशगननीास आली आहे, हे खरे आहे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरण  शासननीानेनी सखोल चौकश  केली आहे का , 
चौकश त का  आढळूननी आले व ् ाननीसुार सिर लशक्षकाींवर तसेच इतर 
सींबींधधताींवर कोणत  कारवाे केली वा करण् ात  ेत आहे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  कारणे का  आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे आहे.  ात ल आरोप  लशक्षक ज्ञाननीोबा 
म्हस्के, अर्जूगननी सातपतू,े सींतोष कुलाल व लसध्िेश्वर वाघमोड े  ाींननी  वपड त 
मलुीींननीा मननीास लज्र्जा वा्ेल असे गरैकृ्  व गरैवतगननी करूननी वपड त मलुीींचा 
ववननी भींग करूननी ् ाींच् ावर  लधैग ींक अ् ाचार केला आहे.       
(२)  ासींिभागत पींढरपरू शहर पोलीस ठाणे  ेथे ग.ुर.ननीीं. ६५५/१९ भा.ि.वव. सीं. 
क. ३५४ (अ) (१), ३५४ (ब), ३५४ (क), सह बालकाींच ेलैंधगक अपराधाींपासनूनी 
सींरक्षण अधधतननी म २०१२ चे कलम १०, ११(२)१२, ७, ८, व  ९ (एफ) (के) 
प्रमाणे दि.३०/०३/२०१९ रोर्ज  गनु्हा िाखल करण् ात आला आहे. 
सद् ्स्थत त सिर गनु्् ाचा पोलीस  तपास चाल ूआहे. 
(३) प्रश्ननी उद्् ावत ननीाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 

मुद्रणपवूग सवग प्रकि ा महाराषर ववधाननीमींडळ सधचवाल ाच् ा सींगणक  ींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकी  मध् वती मुद्रणाल , मुींबे. 


