महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि ०७ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु १६, १९३८ ( शिे )
(१)
(२)
(३)

मख्
ु यमां्ी

गह
ृ ननमाचण मां्ी

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप पन
ु िचसन,

याांचे प्रभारी

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४१
-------------------------------------

मुांबई पोलीसाांच्या एल.सी.बी. शाखेने अांमली पदार्च तस्िर
गल
ु ाम हुसेन आझाद याला अटि िेल्याबाबत

(१)

*

७७७६८

श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई पोलीसाींच्या एल.सी.बी. शाखेने अींमली पदार्थ तस्कर गुलाम हुसेन
आझाद व तयाींची मदतनीस महहला शशपाई याींना माहे जानेवारी, २०१७ च्या
पहहल्या आडवायात वा तया सुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे शहरातील कोंढवा व शशवाजीनगर पररसरात तस्कर गुलाम

हुसेन आझाद याींचे ाॉक््र तसेच महाववद्यालयीन ववद्यार्ी असे सुमारे २००
ग्राहक असन
ू मींब
ु ई पोलीसाींनी दीा को्ी रुपयाींच्या अींमली पदार्ाांसह अ्क
केलेल्या हॉलींाचा नागरीक ककशोर नींदन याच्याशीही तयाचे सींबींध असल्याचे
ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले व तयानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) अींमली पदार्थ ववरोधी कक्ष, गुन्हे
शाखा, मुींबई याींनी अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

तर्ावप, नारको्ीक्स कींट्रोल ब्युरो, गह
ृ मींत्रालय, भारत सरकार याींचेकाून

हद.११.०१.२०१४ रोजी अशा स्वरुपाची कारवाई केली आहे .
-----------------

पश्श्चम महाराष्ट्र दे िस्र्ान सशमतीने िेलेल्या गैरयवयिहाराबाबत
(२)

*

७६१७५

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड),

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील

(१) पश्चम महाराषट्रातील कोल्हापरू चे री ी महालष्मीमी मींहदर, री ी जोतीबा दे वस्र्ान
याींसह ३०६७ मींहदराींचे व्यवस्र्ापन पाहणार्या दे वस्र्ान सशमतीने केलेल्या
गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभागाच्या ववशेष तपास पर्कामार्थत

चौकशी करण्याचे आवासन मा. मुयमयमींत्री याींनी हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी
वा तया सुमारास दे वूनही अद्याप चौकशी पूणथ झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पश्चम महाराषट्रातील दे वस्र्ान दानपे्ीच्या रक्कमेचा गैरव्यवहार

सीआयाीने सादर केलेल्या अहवालापेक्षा ककतयेक प् अधधक असल्याचा दावा
तक्रारकते ककशोर गींगणे याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त दे वस्र्ानाच्या चौकशीस सुरुवात होऊन पाच वषाांहून
जास्त कालावधी उल्ूनही अद्याप अहवाल न येण्याची कारणे काय आहे त,

(४) तसेच हहींद ु जनजागत
ृ ी सशमतीसह अनेक सींघ्नाींनी दे वस्र्ान गैरव्यवहाराची
चौकशी लवकर पण
ू थ करण्याची मागणी शासनाकाे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुषींगाने
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस :

(१) सदर प्रकरणाची चौकशी शासनाचे पत्र क्र. सीआयाी

०४१५/प्र.क्र.१७८/पोल-१२, हद.२२/०४/२०१५ आदे शान्वये गुन्हे अन्वेषण ववभागाकाून
करण्यात येत आहे . सदर प्रकरणाची
चालू आहे .

व्याप्ती मोडी असल्याने चौकशी अद्याप

(२) हे खरे नाही.

पश्चम महाराषट्र दे वस्र्ान व्यवस्र्ापन सशमती गैर कारभाराच्या चौकशीचे

तक्रारदार री ी ककशोर गींगणे हे नसून राषट्रीय हहींद ु आींदोलन या सींघ्नेचे कायथकते
ाॉ. उदय धुरी हे आहे त.

(३) सदर प्रकरणाची चौकशी शासनाचे पत्र क्र. सीआयाी ०४१५/प्र.क्र.१७८/पोल-

१२, हद.२२/०४/२०१५ आदे शान्वये गन्
ु हे अन्वेषण ववभागाकाून करण्यात येत आहे .
सदर प्रकरणाची व्याप्ती मोडी असल्याने चौकशी अद्याप चालू आहे .
(४) हे खरे आहे .

(५) सदर प्रकरणाची व्याप्ती मोडी असल्याने चौकशी अद्याप चालू आहे .
-----------------

मुांबर्च शहर ि उपनगरातील जुन्या र्मारतीांच्या पन
ु विचिासानांतर वििासिाांनी
अनतररक्त चटई क्षे्फळ सदननिा स्िरुपात म्हाडाला हदले नसल्याबाबत

(३)

*

७३८१३

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.ननतेश राणे (िणििली),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.शरददादा

सोनािणे (जन्
च ील पाटील (पेण), श्री.अबू
ु नर), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.धैयश
आजमी (मानखद
ू च शशिाजीनगर) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१)

जुन्या

खल
ु ासा करतील काय :मुींबर्थ

शहर

व

उपनगरात

मोाकळीस

आलेल्या

र्मारतीींच्या

पन
ु ववथकासाद्वारे ्ॉवसथ उभारणा-या ववकासकाींनी हजारो को्ीींचे अनतररक्त च्र्थ
क्षेत्रर्ळ (एर्एसआय) सदननकाच्या स्वरूपात म्हाााला अद्याप सप
ु ुदथ केले

नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ च्या पहहल्या आडवायात वा तया दरम्यान
ननदशथनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील तब्बल ३७९ प्रकल्पात १ लाख ३७ हजार ३३२ चौमी
र्तके अनतररक्त च्र्थ क्षेत्रर्ळ म्हाााला गत ८ ते १० वषाथत शमळाले नसल्यामळ
ु े
म्हााा सुमारे ६ हजार को्ीहून अधधक रक्कमेपासन
ू वींधचत राहहली असल्याचे
ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार
सींबींधधत अधधकारी व ववकासक याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) मुींबई शहर बे्ावरील उपकर प्राप्त र्मारतीींच्या
पन
ु ववथकासाकरीता ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगथत दे ण्यात आलेल्या

ना-हरकत प्रमाणपत्रापैकी ३३ प्रकरणाींमध्ये र्मारतीींच्या पुनववथकासानींतर मींाळास
दे य असलेले १४३९७.२७ चौ.मी. र्तके अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ मींाळास हदले
नसल्याची बाब सन २०११ मध्ये ननदशथनास आली आहे .

(२) मुींबई शहर बे्ावरील उपकर प्राप्त र्मारतीींच्या पन
ु ववथकासाकरीता ववकास

ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगथत दे ण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रापैकी
उपरोक्त ३३ प्रकरणे वगळता ४३२ प्रकरणाींमध्ये म्हााास १५६५२०.४१ चौ.मी.
र्तके अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ अनुज्ञय
े असन
ू तयापैकी आतापयांत ३१३१९.७९
चौ.मी. र्तके बाींधकाम क्षेत्रर्ळ म्हााास प्राप्त झाले असून या प्रकरणाींमध्ये

अद्याप काम सरु
ु झालेले नाही ककीं वा काम प्रगतीपर्ावर आहे . म्हााास बाींधकाम
पण
े
ु थ झाल्यानींतर अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ अनज्ञ
ु य

होते. सबब, ज्या

प्रकरणाींमध्ये अद्याप बाींधकाम सरु
ु च झालेले नाही अशा प्रकरणाींमध्ये म्हााास
प्राप्त होणारे अनतरीक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ शमळाले नाही व तयामळ
ु े म्हााा सुमारे

६ हजार को्ीहून अधधक रक्कमेपासन
वींधचत राहहली आहे , असे म्हणणे
ू
सींयुश्क्तक होणार नाही.

(३) पन
ु ववथकासानींतर मींाळास दे य असलेले अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ मींाळास

हदलेले नसल्याचे ननदशथनास आलेल्या ३३ प्रकरणाींपक
ै ी ववक्रीयक्
ु त बाींधकाम
अद्याप सरु
ु करण्यात आलेले नाही अशी २ प्रकरणे गन्
ु हा नोंदववण्यापव
ू ी मींाळास

अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ सुपुदथ केले असे एक प्रकरण व न्यायप्रववषड असलेले

एक प्रकरण वगळता र्तर २९ प्रकरणाींमध्ये म्हााामार्थत नोंदववण्यात आलेल्या
गुन्हयाींच्या आधारे मुींबई आधर्थक गुन्हे अन्वेषण ववभागामार्थत तपास करण्यात

येत असन
२६ गुन्हयाींमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आले आहे त. २
ू

गन्
ु हयाींमध्ये कायथवाही करण्यास मा.सवोच्च न्यायालयाने स्र्धगती हदलेली आहे .
तर एका गुन्हयाचा तपास अींनतम ्प्प्यात आहे . म्हााातर्े सदर ववकासकाींच्या
मालमतता जप्ती करण्याच्या नो्ीसा बजावण्यात आल्या असन
ू १४ ववकासकाींनी
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एकूण ६४०९.२२ चौ.मी. अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळ मींाळास सप
ु द
ु थ केले आहे .

(६३६७.०७ चौ.मी.+३३.१५ चौ.मी. अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रर्ळापो्ी रोख रक्कम
रुपये ९०,६६,८४७/- मींाळास प्राप्त).
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ई शहरात सश्ु स्र्तीत असलेल्या रस्त्याांच्या दरु
ु स्ती
(४)

*

प्रस्तािाला महानगरपाशलिेने मान्यता हदल्याबाबत

७४१३८

श्रीमती

हदवपिा

चयवहाण

(बागलाण),

श्री.जयांत

पाटील

(र्स्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.शामराि
ऊफच
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.मिरां द

जाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.हनुमत
ां डोळस
(माळशशरस), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.िैभि वपचड (अिोले), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू च शशिाजीनगर) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहरात सश्ु स्र्तीत असलेल्या रस्तयाींची आवयकता नसतानाही दरु
ु स्ती

दाखवन
ींु ई महानगरपाशलकेने एकूण ९० को्ीच्या रस्ते दरु
ू मब
ु स्ती प्रस्तावाला
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान मान्यता हदली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीनी शासनाकाे तसेच आयक्
ु त,
महानगरपाशलका मब
ींु ई याींचेकाे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गतवषी महानगरपाशलकेच्या रस्ते गैरव्यवहाराची चौकशी प्रलींबबत

असताना पुन्हा ताताीने रस्ते दरु
ु स्ती प्रस्ताव मींजूर करण्याची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तयानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई शहरातील रस्तयाींच्या सद्य:श्स्र्तीची प्रतयक्ष

पाहणी करुन रस्तयाींचे पषृ डभाग दरु ावस्र्ेत असलेले व दोषदानयतव कालावधी /
पुनबाांधणी प्रकल्पामध्ये समाववष् नसलेल्या रस्तयाींची यादी सींकशलत करुन सदर
रस्तयाींच्या दरु
ु स्तीच्या रु. ८२.१८ को्ी खचाथच्या प्रस्तावास जानेवारी, २०१७ मध्ये
महानगरपाशलकेच्या स्र्ायी सशमतीची मींजुरी घेण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी ववहहत ई-ननववदा प्रकक्रया अवलींबबण्यात येऊन सदर प्रस्तावास
स्र्ायी सशमतीची मींजुरी घेण्यात आली आहे .

तर्ावप सन २०१६ मध्ये ननदशथनास आलेल्या रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणी

बह
ुीं ई महानगरपाशलका आयुक्ताींमार्थत चौकशीची कायथवाही सरु
ु आहे .
ृ न्मब
(४) सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमार्थत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रन उद््ावत नाही.

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

विक्रमगड (श्ज.पालघर) येर्े गत १७ िषाांपासन
ू मांजूर असलेले
(५)

*

न्यायालय अद्याप सरु
ु न झाल्याबाबत

७४६४१

श्री.शामराि

ऊफच

बाळासाहे ब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.हदलीप िळसेपाटील (आांबेगाि), श्री.अशमत घोडा (पालघर), श्री.किसन िर्ोरे

(मुरबाड),

श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.अश्जत
पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड

(अिोले), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र
ठािूर

(िसई),

श्री.जयांत

श्री.धैयश
च ील पाटील (पेण) :
करतील काय :-

पाटील

(र्स्लामपूर),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ववक्रमगा (श्ज. पालघर) तालक्
ु यात गत १७ वषाथपुवी मींजूर करण्यात आलेले
न्यायालय अद्याप बाींधण्यात न आल्यामुळे नागररकाींना न्याय ननवाड्याकररता
आपली प्रकरणे (केसेस) घेऊन जव्हार, वााा ककीं वा शभवींाी येर्ील न्यायालयात
जावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यात आहदवासीींची व गरीब शेतकर्याींची सींयमया अधधक
असल्याने मयम
ु यतवे करुन जशमनीसींदभाथत प्रकरणे (केसेस) जास्त असल्यामुळे

जव्हार-वााा, शभवींाी येर्े जाण्या-येण्याकररता तयाींच्या वेळेचा व पैशाींचा अपव्यय
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर न्यायालय बाींधण्याबाबत स्र्ाननक नागररकाींनी सन २००२

पासन
ू मा.मयम
ु यमींत्र्याकाे मागणी करुनही अद्याप कोणतीही कायथवाही करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्वतींत्र न्यायालयाचा प्रस्ताव मींजूर असूनही सदर न्यायालय
अद्याप न बाींधण्याची सवथसाधारण कारणे काय आहे त तसेच न्यायालय लवकर
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ते (४) हे खरे नाही.

ववक्रमगा तालुक्याच्या कायथक्षेत्रातील र्ौजदारी ख्ले व हदवाणी दावे

हदवाणी न्यायालय, कननषड स्तर जव्हार येर्े दाखल करण्यात येतात.

राज्यातील ववववध हडकाणी न्यायालय स्र्ापन करण्याबाबतची शशर्ारस

मा. उच्च न्यायालयाकाून शासनास करण्यात येते. तयानुसार नवीन न्यायालय
स्र्ापनेबाबतची कायथवाही शासनाकाून करण्यात येते.
ववक्रमगा

येर्े

न्यायालय

स्र्ापनेबाबतचा

न्यायालयाकाून अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(५) प्रन उद््ावत नाही.

प्रस्ताव

मा.

उच्च

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

छे डा नगर, घाटिोपर (मुांबई) येर्े मुांबई पोलीसाांच्या
(६)

*

अांमली पदार्च विरोधी िक्षाने टािलेला छापा

७४३१०

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर),

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.विजय औटी
(पारनेर), अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

(१) घा्कोपर (मब
ींु ई) येर्ील छे ाा नगर बस स्र्ानकाजवळ ड्रग तस्कर प्रववण

वाघेला याच्या मालकीच्या होंाा सीवीक वाहनावर मुींबई पोलीसाींच्या अींमली पदार्थ
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ववरोधी कक्ष, घा्कोपर ववभागाने हदनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया

सुमारास छापा ्ाकून सुमारे रुपये २ को्ी ४ लाख ककीं मतीचे १० ककलो २०० ग्रॅम
मेर्ेड्रॉन (एमाी) जप्त करुन सदर आरोपीस अ्क केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तपास पण
ू थ करण्यात आला आहे काय, तपासाचे

ननषकषथ काय आहे त व तयानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदरहू प्रकरणी तीन आरोपीींवर कलम-८(क), सह २२(क), २९ एन.ाी.पी.एस.
कायदा, १९८५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू , आरोपी न्यायालयीन
कोडाीत आहे त. पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

अांबरनार्-धचांचपाडा-नाशलांबी (श्ज.ठाणे) या रस्त्याची झालेली दरु ािस्र्ा
(७)

*

७६९८९

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींबरनार् (श्ज.डाणे) शहराच्या मध्यवती भागाींमधून शहराबाहे र जाण्यायेण्यासाडी रुपये ५० को्ीचा ननधी मींजूर करून एमएमआराीए मार्थत अींबरनार्धचींचपााा-नाशलींबी या रस्तयाचे बाींधकाम करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्तयाचे काम ननकृष् दजाथचे झाल्याने रस्तयावर मोडे

खड्ाे पाून अतयींत दरु वस्र्ा झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशथनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अींबरनार्-धचींचपााा-नाशलींबी या रस्तयाींची दरु
ु स्ती,
दे खभाल व ााींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रन उद््ावत नाही.
-----------------
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शमरा-भाईंदर (श्ज.ठाणे) महापाशलिेतील महसल
ू ी गािाांमधील शेत जमीनीसह
नैसधगचि नाले भराि टािून बळिाविण्यात आल्याबाबत

(८)

*

७३९११

श्री.सनु नल

प्रभू

श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(हदांडोशी),

श्री.किसन

िर्ोरे

(मरु बाड),

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) शमरा-भाईंदर (श्ज.डाणे) महापाशलकेतील महसल
ू ी गावाींचा एमएमआराीए
क्षेत्रात

समावेश

झाल्यामळ
ु े

भूमाकर्याींनी

सदर

गावाींमधील

ग्रामस्र्ाींच्या

शेतजमीनीसह नैसधगथक नाल्यात मातीचा भराव ्ाकून मोडया प्रमाणात जमीनी

बळकाववल्याचे हदनाींक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननदशथनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र्ाननक भूमाकर्याींना यापव
ू ी मातीचा भराव ्ाकून जमीन
बळकावण्यास ग्रामस्र्ाींनी सींघह्तपणे ववरोध केल्याने उततन–सागरी पोलीसाींनी
१५० ग्रामस्र्ाींववरूध्द गन्
ु हा दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय

आढळून आले व तयानुसार दोषी भम
ू ाकर्या तसेच एमएमआराीएचे व महसूल
ववभागाचे सींबींधधत अधधकार्याींववरूध्द शासनातर्े कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

प्रस्तत
ु प्रकरणी उततन सागरी पोलीस डाण्यात कोणतयाही प्रकारचा गन्
ु हा

दाखल नाही.

(३) प्रन उद््ावत नाही.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

दाभोली-मोबारिाडी (ता. िें गल
ु े, श्ज. शसांधुदग
ु )च येर्े
(९)

*

(िडाळा) :

नविन खारलॅ ण्ड बांधारा बाांधण्याबाबत

७५९४६

श्री.ननतेश

राणे

(िणििली),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दाभोली-मोबारवााी (ता.वेंगल
ु े, श्ज.शसींधद
ु ग
ु )थ येर्े बाींधण्यात आलेल्या बींधार्याचे
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बाींधकाम ननकृष् दजाथचे झाल्याने सन २०१६ च्या पावसाळयात सदरहू बींधारा
सींपूणत
थ : वाहून गेल्याने सम
ु ारे २५० एकर जशमन नावपक झाली असून माा
बागायती, पोर्ळी, भातशेतीचे नुकसान होवन
ववहहरीच्या पाण्यावर वपवळया
ू
प्रकारचा तवींग जमा झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हडकाणी भरतीच्या वेळी पाणी सींपण
ू थ गावात शशरुन तेर्ील
घराींनाही

धोका

ननमाथण

झाल्यामळ
ु े

सदरहू वाहून गेलेल्या बींधार्याबाबत
शासनस्तरावरून ववनाववलींब चौकशी होवून सींबींधधत दोषीीं ववरोधात कारवार्थ करुन
नवीन खारलॅ ण्ा बींधारा बाींधण्यात यावा अशा मागणीचे एक ननवेदन दाभोली
येर्ील नानींदा ववकास सींस्र्ेचे अध्यक्ष री ी. सींहदप पा्ील याींनी शशष्मींाळासह

बींदरे ववकास राज्यमींत्री याींची प्रतयक्ष भे् घेवन
ू माहे जानेवारी, २०१७ च्या
पहहल्या आडवायात वा तयासम
ु ारास हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनानुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार दाभोली-मोबारवााी येर्े ववना ववलींब
खारबींधार्याचे बाींधकाम हाती घेवन
ू तो लवकरात लवकर पूणथ होण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही.
(२) प्रन उद््ावत नाही.
(३) प्रन उद््ावत नाही.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

गारपोली (ता.िजचत, श्ज.रायगड) येर्ील समध्
ृ दी िसाहतीमधील १३०० िुटुांबबयाांना
वििासिाने मल
ु भत
ू सोयी सवु िधा उपलब्ध िरुन न हदल्याबाबत

*

(१०)

७७९५६

श्री.सुरेश

लाड

(िजचत),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.मनोहर
भोईर (उरण), श्री.ननतेश राणे (िणििली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

गारपोली (ता.कजथत,

श्ज.रायगा) येर्ील

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील

समध्
ृ दी

वसाहतीमधील

१३००

कु्ुींबबयाींना पोद्दार बाींधकाम ववकासकाने करारानस
ु ार आजशमतीस वपण्याचे पाणी

व अन्य मुलभत
ू सोयी सवु वधा तसेच सोसाय्ी ऑकर्स बाींधकाम पूणतथ तवाचा
दाखला,

भोगव्ा

प्रमाणपत्र हदले

नसल्याने

सदर

र्सवणक
ु

केल्याप्रकरणी
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रहहवायाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी ववकासकाववरुध्द शासनाकाे तसेच पोलीस

स््े शन, कजथत याींच्याकाे लेखी तक्रारी माहे डासेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान
केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार
पोद्दार बाींधकाम ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

तसेच

समध्ृ दी

वसाहतीमधील कु्ुींबबयाींना

मल
ु भत
ू

सोयी

पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

सवु वधा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी ववकासकाववरुद्ध कजथत पोलीस डाणे येर्े गु.र.क्र.११९/२०१६

भा.दीं .वव.सीं.क. ४२०, ५०६, मोर्ा कायदा कलम ३, ४, ५, ७, ११, १२(अ) अन्वये

हदनाींक १०.०७.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असन
ू सद्यःश्स्र्तीत प्रकरण
न्यायप्रववषड आहे .
(३)

समद्ध
ृ ी

वसाहतीतील

कु्ुींबबयाींना

हदवाबतती

व

कचरा

उचलण्याच्या

सोयीसवु वधा परु ववण्यात आल्या आहे त. तर्ावप, सदर वसाहतीमधील कु्ुींबबयाींना
मुलभूत सोयीसवु वधा पुरववण्याची जबाबदारी सींबधीं धत ववकासकाची आहे . सदरच्या

सोयीसवु वधा ववकासकाने पुरववल्या नसल्याने तसेच र्सवणक
ु केली असल्यामुळे
ववकासकावर कजथत पोलीस डाणे येर्े गु.र.क्र.११९/२०१६ भा.दीं .वव.सीं.क. ४२०,

५०६, मोर्ा कायदा कलम ३, ४, ५, ७, ११, १२(अ) अन्वये गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

मुांबई अश्ननशमन दलातील जिानाांना हदलेली
(११)

*

(रामटे ि),

सुरक्षा साधने िालबाह्य झाल्याबाबत

७७९९८

अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी), श्री.डड मल्लीिाजन
ूच रे ड्डी

श्री.ननतेश

राणे

(िणििली),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा),
श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबई अश्ननशमन दलातील जवानाींकाे आगीशी लढण्यासाडी असलेली
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उपकरणे कालबाहय डरली असून यामळ
ु े अश्ननशमन दलाच्या जवानाींना अनेक

अाचणीींना सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्या नतस-या
आडवड्यात वा तया सुमारास ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेल््, बॅ्री, वॉकी्ॉकी, शज
ु , हे ल्मे्, हॅमर, अश्ननप्रनतबींधक
कपाे र्. साधनाींची मद
ु त सन २०१३ मध्ये सींपलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, अश्ननशमन दलामधील एकुण ३०१० पदाींपक
ै ी २२२७ पदे भरण्यात
आली असन
ू उवथरीत ८८३ पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीअींती

अश्ननशमन दलातील जवानाींना अद्ययावत उपकरणे दे णेबाबत तसेच ररक्त पदे
भरणेबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच अश्ननशमन दलासींदभाथत सन २०१५ मध्ये हदलेल्या अहवालातील
शशर्ारशीींची अींमलबजावणी केव्हापयांत करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.

आींतरराषट्रीय मानकानस
ु ार या उपकरणाींसाडी कालमयाथदा ननश्चत करण्यात

आलेली नाही. सदर साधने सुश्स्र्तीत असल्याने आजही वापरात आहे त. तयामुळे
उपकरणे कालबाहय झाल्यामळ
ु े जवानाींना अाचणीींना सामोरे जावे लागते हे खरे
नाही.

तर्ावप,

सततच्या

वापरामळ
ु े

काही

उपकरणे

आढळल्यास ती तातकाळ बदली करण्यात येतात.

वापरायोनय

नसल्याचे

(३) मुींबई अश्ननशमन दलाच्या आस्र्ापनेवर एकूण ४१९७ पदे आहे त, तयापैकी
२६८७ पदे भरण्यात आली असन
ू १५१० पदे ररक्त आहे त.

(४) मुींबई अश्ननशमन दलातील जवानाींकरीता सन २०१६-१७ करीता अद्ययावत
स्व:सींरक्षण उपकरण सींच (पी.पी.ई.) खरे दीची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यावर आहे . या
उपकरणाींचे नमुने आींतरराषट्रीय

प्रयोगशाळे मध्ये

तपासणीकरीता पाडववण्यात

आलेले असून चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुरवडादारास पुरवडा आदे श
बह
ींु ई महानगरपाशलकेमार्थत दे ण्यात येतील.
ृ न्मब

सध्या ७७४ अश्ननशामकाींची भरती प्रकक्रया पूणथ झाली असन
ू तयापैकी २८०

उमेदवाराींचे प्रशशक्षण सुरु आहे . उवथररत उमेदवाराींचे प्रशशक्षण ्प्प्या्प्प्याने
घेण्यात येणार आहे .
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तसेच, उवथररत ७३६ पदे ्प्प्या्प्प्याने भरण्याचे महानगरपाशलकेचे

ननयोजन आहे .
(५)

सन

२०१५

मध्ये

सतयशोधक

सशमतीने

हदलेल्या

अींमलबजावणी महानगरपाशलकेमार्थत करण्यात येत आहे .
अाकलेल्या पष्मीयाींची व

प्राण्याींची

३०

शशर्ारशीींची

सु्का करणे, पालेल्या

झाााींमळ
ु े

वाहतक
ु ीला होणारा अार्ळा दरू करणे व रस्तयावर पालेल्या ऑईलमळ
ु े होणारे

अपघात याप्रकरणी अश्ननशमन दलास न बोलाववता सींबींधधत ववभागामार्थत

कायथवाही करण्याची शशर्ारस उपरोक्त सशमतीने केलेली होती. परीं तु याबाबत
पयाथयी

व्यवस्र्ा

अद्याप

पूणथ

न

झाल्यामळ
ु े

सद्य:श्स्र्तीत

महानगरपाशलकेच्या अश्ननशमन दलामार्थत करण्यात येत आहे .

सदर

काम

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

उल्हासनगर महापाशलिा (श्ज.ठाणे) हद्दीतील रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीची
(१२)

*

(बाळापूर) :

िामे न िरता दे यिे अदा िरण्यात आल्याबाबत

७६८१८

श्री.किसन

िर्ोरे

(मुरबाड),

श्री.बळीराम

शसरसिर

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महापाशलका (श्ज.डाणे) हद्दीतील पावसाळ्यापूवी रस्तयावरील

खड्ाे भरण्यासाडी व दरु
ु स्तीसाडी ४ को्ी रुपये खचथ करण्यात आले असून खड्ाे
न भरताच दे यके अदा करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती

काय ननदशथनास आले, तद्नस
ु ार खड्ाे न भरता तसेच दरु
ु स्ती न करताच दे यके
काढणार्या महापाशलकेच्या सींबींधधत अधधकारी व खड्ाे भरण्याच्या ननववदा
भरणार्या कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक ०१.०१.२०१७ रोजी दै ननक लोकमत या

वतृ तपत्रात प्रभाग सशमती क्रमाींक ३ मध्ये, अतयावयक दरु
ु स्तीच्या नावाखाली
कोणतयाही मींजुरीववना ४ को्ी रुपयाींचे काम केले व उवथररत प्रभागामध्ये खड्ाे
भरुनही खड्ाे तसेच हदसत असल्याची बातमी प्रशसध्द झाली होती हे खरे आहे .

(२) व (३) सन २०१५-१६ मध्ये उल्हासनगर शहरातील रुपये ३.८८ को्ी रकमेची
रस्तयाींवरील खड्ाे बज
ु ववण्याची कामे ररतसर ननववदा प्रकक्रयेद्वारा ननवालेल्या
कींत्रा्दाराकाून पूणथ करण्यात आली आहे त.
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सदर कींत्रा्दाराने खड्ाे बज
ु ववण्याची कामे पूणथ केल्यानींतर उल्हासनगर

महानगरपाशलकेकाून रु. ५० लाख र्तक्या रकमेचे दे यक अदा करण्यात आले
आहे .

सदर कामाची त्रयस्र् सींस्र्ेमार्थत ताींबत्रक तपासणी सरु
ु असन
ू , सदर

तपासणी पूणथ झाल्याबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर महानगरपाशलकेमार्थत
अींनतम दे यक अदा करण्यात येणार आहे .

सदर कींत्रा्दाराने हदलेली कामे पूणथ केल्यामळ
ु े याबाबत कोणतीही चौकशी

करण्यात आलेली नाही.

(१३)

*

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

नाशशि येर्े बनािट नोटा जप्त िरण्यात आल्याबाबत
७४१२०

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.प्रताप सरनाईि
(ओिळा माश्जिडा), श्रीमती हदवपिा चयवहाण (बागलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्री.जयांत पाटील (र्स्लामपूर), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशशक येर्ील एका राजकीय पक्षाचे कायथकताथ छबु नागरे याींच्याकाून १
को्ी ३५ लाख रुपयाींच्या बनाव् नो्ा पोलीसाींनी जप्त केल्या असून र्तर ११
जणाींना अ्क केल्याचे हदनाींक १५ डासेंबर, २०१६ रोजी वा तया दरम्यान
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाशशक शहरातील ख्
ु वा नगरमधील नागरे याींच्या ओसम
ब्य्
ु ीपालथरमध्ये बनाव् नो्ा छापण्याचा कारखाना असल्याचेही ननदशथनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी पोलीसाींनी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानुषींगाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे व याबाबतची सद्यःश्स्र्ती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हद. २३/१२/२०१६ रोजी छबू नागरे व र्तर १०

आरोपीींताकाून १ को्ी ३५ लाख रुपयाींच्या बनाव् नो्ा पोलीसाींनी जप्त केल्या
असून तयावेळी ११ आरोपीींना अ्क केली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) सदर प्रकरणी आागाींव पोलीस डाणे येर्े गु.र.नीं. २१५/२०१६ भा.दीं .वव. कलम

४८९ अ,ब,क,ा,ई, १२०(ब) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर
गुन्हयात एकूण १४ आरोपी ननषपन्न झालेले आहे त. सदर गुन्हा तपासावर आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

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

िोंढिा (श्ज.पण
ु े) येर्ील बेक्स ॲड िेक्स बेिरीला
(१४)

*

लागलेल्या आगीत िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू

७५६६२

श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.विजय

औटी (पारनेर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोंढवा बु. (श्ज.पुणे) येर्ील

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

बेक्स ॲा केक्स बेकरीत माहे डासेंबर, २०१६

मध्ये वा तयादरम्यान लागलेल्या आगीत ६ कामगाराींचा मतृ यू झाल्याची माहहती
हदनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तयासुमारास ननदशथनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामगाराींना काम करण्यासाडी परप्राींतातन
ू आणण्यात आले
होते तसेच तयाींनी पलायन करू नये याकररता तयाींना जबरदस्तीने बींहदस्त करून
डे वण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेक-याींमधील बहुतेक कामगाराींची कामगार आयुक्तालयाकाे
नोंदच नसल्याचे तसेच या व्यवसायात तब्बल ३० ते ४० ्क्के कामगार हे
वेडबबगार असल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार
मत
ृ कामगाराींच्या कु्ूींबबयाींना कोणतया स्वरुपाची मदत करण्यात आली आहे

तसेच बेकरी चालक व मालक याींचेवर शासनाकाून कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .

सदरची बाब हद. ३०/१२/२०१६ रोजी पहा्े ५ वाजन
७ शमनी्ाींनी पोशलस
ू
ववभागाच्या ननदशथनास आलेली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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सदरील ६ कामगार हे परप्राींनतय होते. पोलीस ववभागाच्या एर्.आय.आर.

मध्ये नमद
ु केल्यानुसार सदरची बेकरी बींद झाल्यावर तया कामगाराींची आत
झोपण्याची व्यवस्र्ा करण्यात आली होती. बेकरी मालक कामगाराींना बेकरीत
डे वन
ू बाहे रुन श्रला कुलप
ू लावत असत.
(३) हे खरे नाही.

महाराषट्र दक
ु ार
ु ाने व आस्र्ापना अधधननयम, १९४८ च्या कलम ७(१) नस

आस्र्ापनेने आवयक कागदपत्रे सादर केल्यानींतर व नोंदणी शल्
ु काचा भरणा
केल्यानींतर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी प्रमाणपत्र ननगथशमत केले जाते. हया

नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये केवळ कामगाराींची सींयमया नमद
ू असते परीं तु कामगाराींची
यादी नसते.

(४) क्षेबत्रय दक
ु ाने ननरीक्षक याींनी सींबधीं धत आस्र्ापने ववरुध्द महाराषट्र दक
ु ाने व

सींस्र्ा अधधननयम, १९४८ व ककमान वेतन अधधननयम, १९४८ अींतगथत ननरीक्षण
शेरे पाररत करुन सींबधीं धत आस्र्ापनेवर ख्ले दाखल करण्यात आले असून सदर
प्रकरणे न्यायप्रववष् आहे .

तसेच हद. ३१/१२/२०१६ रोजी मा. कामगार न्यायालय तर्ा नक
ु सान

भरपाई आयक्
ु त, पण
ु े याींना ६ मत
ु सान भरपाई
ृ कामगाराींच्या वारसास नक
शमळणेबाबत कळववण्यात आले आहे .

याबाबत क्षेबत्रय सरकारी कामगार अधधकारी व क्षेबत्रय दक
ु ान ननरीक्षक

याींनी घ्नास्र्ळी हद.१०/०१/२०१७, हद.१८/०१/२०१७ व हद.३०/०१/२०१७ रोजी
प्रतयक्ष भे् हदली असता सदरची आस्र्ापना बींद श्स्र्तीत असल्याने व

आस्र्ापनेचे मालक अ्क असल्याने मत
ृ कामगाराींबाबत माहहती उपलब्ध होवू
शकली नाही. सदर मत
ृ कामगाराींच्या नातेवाईक दे खील उपलब्ध न झाल्याने मत
ृ
कामगाराींची कोणतीही माहहती उपलब्ध झालेली नसल्याने सदर मत
ृ कामगार हे
वेडबबगार या सींज्ञत
े येतात ककीं वा कसे, हे ननश्चत साींगता येणार नाही.

सदर घ्ना घाल्यानींतर आस्र्ापनेच्या तीन भागीदाराींना अ्क करण्यात

येऊन कोंढवा पोलीस स््े शनने सींबधीं धत आस्र्ापना मालकाववरुध्द भारतीय दीं ा

ववधान अधधननयमाच्या कलम ३०४, ३४१, ३४२ व कलम ३४ तसेच मब
ींु ई
महानगरपाशलका अधधननयमाच्या कलम ४७८ अन्वये गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .
(५) प्रन उद््ावत नाही.

-----------------
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नागपरू येर्ील शमहान प्रिल्पामध्ये जागा घेतलेल्या ७७ िांपन्याांपि
ै ी
(१५)

िेिळ २७ िांपन्याच िायचरत असल्याबाबत

*

७४०४९

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु ादे िी), श्री.सनु नल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
िेदार (सािनेर), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आिी) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येर्ील शमहान प्रकल्पाची मल््ी मॉाेल र्ीं्रनॅशनल कागो हब ॲण्ा
एअरपो्थ

ॲ् नागपरू अशी सींकल्पना असन
सद्या शमहानमध्ये कायथरत
ू

कींपन्याींचा एश्व्हएशनशी कोणताही सींबींध नसून तेर्े औषधी, वैद्यकीय, पयथ्न,
ााळ शमल आणण शाळा, कॉलेज उभारण्यात येत असल्याची बाब माहे डासेंबर,
२०१६ मध्ये वा तया दरम्यान केलेल्या पाहणीत ननदशथनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शमहान सेझमध्ये हदनाींक ३१ डासेंबर, २०१६ अखेर जागा

घेतलेल्या ७७ कींपन्याींपक
ै ी केवळ २५ कींपन्याच कायथरत असून तयामध्ये १० हजार
लोकाींना रोजगार शमळाला आहे व तयामधील ७० ्क्क्याींपेक्षा जास्त लोक हे

परराज्यातील आहे त तसेच शमहानमध्ये जागा ववकत घेतलेल्या कींपन्या आता
उद्योग सरु
ु करत नसल्याची बाब ननदशथनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तयानुसार शमहानमध्ये उद्योगास अनक
ु ू ल वातावरण
ननमाथण करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही.

नागपरू येर्ील शमहान प्रकल्प केवळ मल््ी मॉाेल र्ीं्रनॅशनल कागो हब

ॲण्ा एअरपो्थ या उहद्दष्ाींसाडी मयाथहदत नसन
ू या प्रकल्पाचे क्षेत्र ववशेष आधर्थक

क्षेत्र (SEZ) म्हणन
ू ववकशसत करण्यात येत आहे . तयामुळे एव्हीएशन व्यनतररक्त
अन्य उद्योग-व्यवसायदे खील उभारण्यात येत आहे त.
(२) होय.
रोजगार

या हडकाणी २५ कींपन्या सरु
ु झाल्या असन
ू तयामध्ये १० हजार लोकाींना
शमळाला

आहे

व

या

कींपन्याींनी

हदलेल्या

माहहतीनुसार

तयाींच्या
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उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त स्र्ाननक

लोकाींना रोजगार दे ण्यात आला आहे .

तसेच १० नवीन कींपन्या येतया वषथभरात तयाींचे उतपादन सुरु करणार आहे त.
(३) वर नमद
ू पररश्स्र्तीच्या अनष
ु ींगाने प्रन उद््ावत नाही.
शमहानमध्ये

एव्हीएशन

करण्यासाडी जशमनीच्या

उद्योगासाडी

ककीं मतीमध्ये ३३ ्क्के

अनक
ु ूल

वातावरण

सू् तसेच व्हॅ् या करामधन
ू

दे खील स्
ू दे ण्याचा ननणथय महाराषट्र ववमानतळ ववकास कींपनीने
घेतला आहे .

(४) प्रन उद््ावत नाही.

ननमाथण

व शासनाने

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

चािण (श्ज.पुणे) नाणेिरिाडी येर्ील िापसाच्या गोदामाला
लागलेल्या आगीत िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू

(१६)

*

८०९८६

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चाकण

(श्ज.पुणे)

नाणेकरवााी

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

येर्ील

कापसाच्या

माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये आग लागली होती, हे खरे आहे काय,

गोदामाला

(२) असल्यास, सदर आगीत चार महहलाींसह पाच कामगाराींचा होरपळून मतृ यू
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी

शासनाने

चौकशी करुन मत
कामगाराींच्या
ृ

नातेवाईकाींना आधर्थक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.

सदर आगीमध्ये चार महहला कामगार व एक परु
ु ष कामगार असे एकुण

पाच कामगाराींचा भाजन
ू मतृ यु झालेला आहे .

(३) हदनाींक २०/१०/२०१६ रोजी सकाळी ०९.४५ वा. चे सुमारास चाकण येर्ील
सना एन््रप्रायजेस येर्ील कॉ्न वेस््चे गठ्ठयाचे साडा केलेल्या गोााऊनला

अचानक आग लागन
ू गोााऊनमधील कॉ्न वेस््चे गठ्ठयाींचे जळून नक
ु सान
झालेले आहे .

सदर बाब चाकण पोलीस स््े शन येर्े अकस्मात जळीत रश्जस््र
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नींबर २१/२०१६ अन्वये दाखल असुन गु.र.नीं. १०७७/२०१६ अन्वये गुन्हा दाखल
करण्यात आलेला आहे . या प्रकरणातील तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आली
होती.

या

सींबींधात

सींबधीं धत

आस्र्ापना

मालकाने

कामगाराच्या

वारसाींना

वेतनापो्ी रु. २६,२८०/- व उपदान अनुज्ञय
े असणा-या दोन मत
ृ कामगाराींच्या
वारसाना रु. ७,८००/- एवढी उपदानाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे .

ककमान वेतनापेक्षा कमीवेतन शमळणा-या चार मत
कामगाराींच्या वारसाींना
ृ

रु. ८७,२५०/- एवढी रक्कम अदा करण्यात येत आहे . तसेच मत
ृ कामगाराींच्या
वारसाींना रु. १२,४३०/- र्तक्या रक्कमेचे धनादे श बोनस पो्ी अदा केले आहे त.

तयाचप्रमाणे सींबींधधत मालकाववरुध्द ककमान वेतन अधधननयम १९४८,

वेतन प्रदान अधधननयम १९३६, प्रसत
ु ी लाभ अधधननयम १९६१ आणण समान वेतन

अधधननयम १९७६ अींतगथत मा. न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आले असून
ते न्यायप्रववष् आहे त.

(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

यितमाळ (श्ज.यितमाळ) शहरात एअर शलांि िांपनीमाफचत बसविण्यात
(१७)

*

आलेले सीसीटीयवही िॅमेरे ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत

७९१५२

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

यवतमाळ (श्ज.यवतमाळ)

शहरातील

प्रतयेक

चौकात

श्जल्हा

ननयोजन

सशमतीकाून ५३ लाख रुपये ननधी खचथ करुन सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे बसववण्यात
आल्याचे हदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया सम
ु ारास ननदशथनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कॅमेरे बसववण्याचे कींत्रा् एअर शलींक या खाजगी कींपनीला
दे ण्यात

आले

असन
ू कींपनीने ननकृष्

दजाथचे

कॅमेरे

बसववले

असन
ू

तयात

र्तरही अनेक त्र्
ु ी आढळून आल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्थत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने दोषी कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) यवतमाळ शहरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याकररता
सन २०११-२०१२ व

सन २०१२-२०१३ या वषाथमध्ये श्जल्हा ननयोजन सशमती,

यवतमाळ याींचेकाुन एकूण रु.७१.६० लाख एवढा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात

आला आहे . सदर ननधीमधन
ू यवतमाळ शहरात एकूण ६८ सीसी्ीव्ही कॅमेरे
बसववण्यात आले आहे त.

(२), (३) व (४) सदर सीसी्ीव्ही कॅमेरे एअर शलींक या कींपनीमार्थत बसववण्यात

आले आहे त. सदर कींपनीने कराराप्रमाणे कॅमे-याींची दे खभाल व दरु
ु स्ती न
केल्यामळ
ु े तयाींची रु.१३,१२,०८०/- एवढी रक्कम व रु.२,१४,०००/- एवढी अनामत
रक्कम रोखन
डे वण्यात आली आहे . तसेच सदर कींपनीने कराराचा भींग
ू
केल्यामळ
ु े कींपनीववरुध्द पोलीस ननरीक्षक, बबनतारी सींदेश ववभाग, यवतमाळ

याींनी यवतमाळ शहर पोलीस डाण्यात तक्रार दाखल केली असन
ु तयाबाबतची
चौकशी सरु
ु आहे .

(५) प्रन उद््ावत नाही.

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

साांगली, शमरज ि िुपिाड महानगरपाशलिा क्षे्ातील नैसधगचि
(१८)

*

नाला बज
ु िन
ू अनतक्रमण िरण्यात आल्याबाबत

७९१७९

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली, शमरज व कुपवाा महानगरपाशलका क्षेत्रातील जुना बुधगाींव रस्तयावर
सव्हे नीं. १२३ हा हररत पट्टा असन
ू या हडकाणी र्दगाह मैदानाजवळील नैसधगथक
नाला बज
ु वून बेकायदे शीरपणे अनतक्रमण करुन प्लॉ् पााून बाींधकाम करण्यात
आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ च्या अखेरीस ननदशथनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सव्हे नींबर मध्ये प्लॉ् पााून बाींधकाम करण्याची परवानगी
दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करुन सींबध
ीं ीत प्लॉ् धारक, खरे दी ववक्री
करणारे तर्ा प्रशासकीय अधधकारी याींचेवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) याबाबतची तक्रार अनतक्रमण ववरोधी कृती सशमती
साींगली याींच्याकाून हदनाींक ०९/११/२०१६ रोजी महानगरपाशलकेस प्राप्त झाली. हे
खरे आहे .

सदर

तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने

महानगरपाशलकेकाून

जागेची

पाहणी

करण्यात येऊन सदर हडकाणी जशमनीमध्ये मुरुमाचा भराव ्ाकण्याचे काम सुरु
असल्याचे ननदशथनास आल्यावरुन भर ्ाकण्याचे काम र्ाींबववण्यात आले आहे .

(२), (३) व (४) सव्हे क्र.१२३ ही जागा ववकास योजना आराखाा व कायथकारी

अशभयींता, पा्बींधारे ववभाग, साींगली याींच्या नकाशा नुसार पुणत
थ : पूरपट्टय
् ात येत
असल्याने सदर हडकाणी महानगरपाशलकेकाून कोणतयाही प्रकारची ववकास
ववषयक परवानगी दे ण्यात आलेली नाही.

तर्ावप, सदरहू सव्हे क्र.१२३ मध्ये बेकायदे शीर भख
ीं पााून तयाची ववक्री
ू ा
केली ककेंवा कसे याबाबत महानगरपाशलकेकाून चौकशी करण्यात येत आहे .
----------------नाशशि महापाशलिाांतगचत रस्ते डाांबरीिरणाच्या िामात झालेला गैरयवयिहार
(१९)

*

७४६६२

श्रीमती

ननमचला

गावित

(मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नाशशक

महानगरपाशलकेमार्थत

(र्गतपूरी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

शहरामध्ये १९२

को्ी

रुपयाींचे

अींतगथत

रस्तयाींचे ााींबरीकरण करण्याची कामे सरु
ु असन
ू शहरात अनेक हडकाणी चाींगले
रस्ते र्ोाून नवे रस्ते तयार करण्याच्या कामात गैरव्यवहार होत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.


नाशशक

महानगरपाशलका

हद्दीतील

ववववध

रस्तयाींच्या

खाीकरण,

ााींबरीकरण व अस्तरीकरणाच्या रु.१९१.४० को्ी रकमेच्या कामाींना
नाशशक महानगरपाशलका महासभेने हद.७.१२.२०१५
मींजुरी हदली आहे .

रोजी प्रशासकीय
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सदर कामाींसाडी ववहहत ननववदा प्रकक्रया ही जानेवारी ते माचथ २०१६ या



काळात राबववण्यात येऊन या कामाींचे मे २०१६ ते ऑक््ोबर २०१६ या
कालावधीत कायाथदेश दे ण्यात आले.

या कामाींमधील ववववध कॉलनी रस्तयाींची खाीकरणाची कामे पण
ु थ झाली



असून, रस्तयाींच्या ााींबरीकरणाची कामे ७० ्क्के पयांत पुणथ झाली
आहे त.

एम.आय.ाी.सी. मधील रस्तयाींचे ााींबरीकरण व अस्तरीकरणाची कामे ८०



्क्के पयांत पुणथ झाली आहे त. तसेच मयम
ु य ाी.पी. रस्तयाींचे रुीं दीकरण,
ााींबरीकरण व अस्तरीकरणाची कामे प्रगतीपर्ावर आहे त.

सदर कामे ही प्रचशलत ननकषातील पररमाणकानुसार व नागरीकाींच्या



तसेच लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनस
ु ार घेण्यात आली आहे त.

सदर कामाींची शासकीय तींत्रननकेतन, नाशशक याींचेकाून ताींबत्रक तपासणी

करण्यात येऊन कामाींची गुणवतता व दजाथ मानकानुसार राखला जात असल्याने,
यात गैरव्यवहार होण्याचा प्रन उद््ावत नाही.
(२) प्रन उद््ावत नाही.
(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

िारजे (ता.हिेली, श्ज.पुणे) येर्ील आांतरराष्ट्रीय कक्रिेटच्या मैदानातील विद्यत
ु
यवयिस्र्ेचे िाम पूणच नसताांना िां्ाटदारास दे यिे अदा िरण्यात आल्याबाबत

(२०)

*

७४१४९

श्री.शभमराि

तापिीर

(खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वारजे (ता.हवेली,श्ज.पुणे) येर्ील आींतरराषट्रीय कक्रके्च्या मैदानातील ववद्यत
ु
व्यवस्र्ेच्या कामाींसाडी महानगरपाशलकेने स्र्ायी सशमतीची मान्यता न घेता

अननयशमतपणे खचथ केला असून सदर कामे पूणथ केली नसताींनाही सींबींधधत
कींत्रा्दारास ९० लक्ष रुपयाींची ववद्यत
ु कामाींची दे यके सन २०१६ मध्ये अदा केली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२)
वारजे



येर्ील

छत्रपती

शशवाजी

ववद्युतीकरणासाडी खचथ करण्यास

महाराज

कक्रके्

स््े डायम

मधील

मुयमय सभेने हद.२२.१.२०१६ रोजी

मान्यता हदलेली आहे .

ववहहत ननववदा प्रक्रीयेनत
ीं र स्र्ायी सशमतीने सवाथत कमी दराच्या पात्र



ननववदाधारकाच्या रु. २.६२ को्ी रकमेच्या

ननववदे स मान्यता हदली .

तद्नींतर हदनाींक २८.३.२०१६ रोजी कायाथदेश दे ण्यात आले.
याकामाकरीता



आजशमतीस

करण्यात आली आहे .
सदर



प्रकरणी

उपमयम
ु य

रू.१,९६,८४,८३४/-

लेखा

व

ववतत

र्तकी

अधधकारी

रक्कम
व

अशभयींता(ववद्यत
ु ) याींचेकाून चौकशी करण्यात आली होती.

अदा

कायथकारी
तर्ावप,

ववद्युत ववभाग, पुणे महानगरपाशलका याींच्याकाून अननयशमतता झाली
आहे ककीं वा कसे हे तपासण्यासाडी उप आयुक्त, पुणे महानगरपाशलका
याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीमार्थत चौकशी करण्यात येत आहे .

चौकशी प्रलींबबत असतानाही रूपये १,०६,०६,५८८/- चे दे यक अदा केले



असल्याने सींबींधीताींववरूध्द चौकशी करण्याबाबत पण
ु े महानगरपाशलकेस
कळववण्यात आले आहे .

चौकशी ववनाववलींब पूणथ करण्याबाबत तसेच चौकशी पूणथ होईपयांत



कोणतेही दे यक अदा करू नये अशा सूचनाही पुणे महानगरपाशलकेस
दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

चनीरोड, मुांबई येर्ील सैफी रुनणालयाच्या आिारातील
(२१)

*

अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

७५२२६

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.उदे शसांग पाडिी (शहादा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चनीरोा,

मुींबई

येर्ील

सैर्ी

रुनणालयाच्या

आवारात

पाशलकेच्या

परवानगीशशवाय ३ हजार चौरस मी्रचे बाींधकाम करण्यात आल्याची बाब
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशथनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, ववकास ननयींत्रक ननयमावली अींतगथत बाींधकाम केलेली जागा
स्मशानभूमीकररता

दशथववली

असल्याने

परवानगी नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

याबाबत

सदर

चौकशी करण्यात

भागात

बाींधकाम

करण्याची

आली आहे

काय,

चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने उक्त बाींधकाम ननषकाशसत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक १०.०१.२०१७ रोजी चनी रोा येर्ील सैर्ी
रुनणालयाच्या आवारात सम
ु ारे

११४० चौ. र्ु्ाचे बाींधकाम सरु
असल्याचे
ु

महानगरपाशलकेच्या अधधकार्याींच्या ननदशथनास आले.

(२) ववकास ननयींत्रण ननयमावली अींतगथत बाींधकाम केलेली जागा स्मशानभम
ू ी
दाखववली

असल्याने

(३)

प्रकरणी

या

भागात

महानगरपाशलकेमार्थत दे ण्यात आलेली नाही.
सदर

हदनाींक

११.०१.२०१७

बाींधकाम
रोजी

करण्याची

सैर्ी

परवानगी

रुनणालयास

मब
ींु ई

महानगरपाशलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५४अ अन्वये नो्ीस बजावण्यात
आली.

तद्नींतर

सैर्ी

रुनणालयाचे

वास्तवु वशारद

याींनी

सदरचे

बाींधकाम

हदनाींक २२.०१.२०१७ पयांत ननषकाशसत करण्यात येईल असे कळववले होते.

सदरचे बाींधकाम सैर्ी रुनणालयाने हदनाींक ०१.०२.२०१७ रोजी स्वत:हून
ननषकाशसत केले आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर एमआयडीसीतील सनफामाच िांपनीच्या िारखान्यात
स्फोट होऊन िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू

(२२)

*

७६८९४

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमदनगर एमआयाीसीतील सनर्ामाथ कींपनीच्या कारखान्यात स्र्ो् होऊन

लागलेल्या आगीत दोन कामगार मत
ृ तसेच दोन जण भाजल्याचे हदनाींक २८
डासेंबर, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय

आढळून आले तसेच आगीत मत
ृ झालेल्या २ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना व
जखमीींना आधर्थक सहाय य करण्यात आले आहे काय तसेच उक्त प्रकरणी
दोषीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .

दोन कामगाराींचा घ्नेच्या हदवशी मतृ यू झाला व दोन जखमी कामगाराींचा

उपचारादरम्यान मतृ यू झाला आहे . सदर घ्नेत एकूण ४ कामगाराींचा मतृ यु झाला
आहे .
(२)

उप सींचालक औद्योधगक सुरक्षा व आरोनय, अहमदनगर व पोशलस ववभाग,

अहमदनगर याींनी सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे .

सदर कारखान्यातील ररकाम्या जागेत एक खड्ाा खोदण्याचे काम

घ्नेच्या १० हदवस आधीपासून सरु
ु होते. सदर खोदकामाच्या बाजूला असलेल्या
वप्मध्ये

प्रकक्रयेतील

साींापाण्यात

ज्वालाग्रही

रसायनाींचा

समावेश

असतो.

अपघाताच्या हदवशी वप्मधील साींापाणी खोदकामाच्या हडकाणी णझरपन
ू आले व
खोदकामा दरम्यान वापरात असलेला ब्रेकर व दगा याींचे घषथण होवन
ू हडणगी
शमळाली व सदर ज्वालाग्रही रसायनाींनी पे् घेतला.

सदर प्रकरणातील प्रतयेक मत
ु सान भरपाई व
ृ कामगाराच्या वारसाींना नक

सानुग्रह अनद
ु ानाची एकत्रीत रक्कम रु. २५ लाख (एकूण रु. एक को्ी) दे ण्याचे

कारखाना व्यवस्र्ापनाने मान्य केले असन
ू तयापैकी रु.२९,३८,६४०/- नुकसान
भरपाई

आयक्
ु त,

अहमदनगर

याींचे

न्यायालयात

जमा

करण्यात

आलेले

आहे त. प्रतयेकी पाच लाख रुपये (एकूण रु.२० लाख ) मत
ृ कामगाराींच्या वारसास
धनादे शाद्वारे दे ण्यात आले आहे त. उवथरीत रु.५०,६१,३६०/- तीन महहन्यात
दे ण्यात येणार आहे त.

अशाप्रकारे सवथ बाधधताींना आधर्थक सहाय य करण्यात आले

सदर घ्नेमध्ये

कारखाने अधधननयम १९४८ च्या तरतद
ु ीींचा भींग आढळून

आहे .

आल्यामळ
ु े

मुयमय

न्यायदीं ााधधकारी,

अहमदनगर

याींच्या

न्यायालयात

कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरुध्द २ ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त. तसेच,
एमआयाीसी, अहमदनगर, पोशलस स््े शन
म्हणन
ू नोंद घेऊन तयाींचा तपास चालू आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

याींनी अकस्मात मतृ यच
ु ी घ्ना
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लोटे औदयोधगि िसाहतीतील (श्ज.रत्नाधगरी) योजना
(२३)

*

र्ांटरशमडडयट्स िांपनीत झालेल्या िायुगळतीबाबत

७४१८०

श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रतनाधगरी

श्जल्हयातील

लो्े

औदयोधगक

वसाहतीमधील

योजना

र्ीं्रशमडायट्स या केशमकल कींपनीमध्ये हदनाींक १२ जानेवारी, २०१७ रोजी
वायूगळती होवन
ू झालेल्या स्र्ो्ात दोन कामगाराींसह तीन जण गींभीरररतया
जखमी झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लो्े औदयोधगक वसाहतीमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ पासन
ू
साततयाने वायुगळती, स्र्ो् अशा दघ
थ ना वारीं वार घात असून तयामध्ये तीन
ु ्
कामगाराींचा

मतृ यू

व

अनेक

कामगार

गींभीरररतया

जखमी

झालेले

असून कामगाराींच्या सुरक्षक्षततेचा गींभीर प्रन ननमाथण झालेला असताना शासकीय
यींत्रणेमार्थत कारखानदाराींववरूध्द कोणतीही कारवाई न करता तयाींना सींरक्षण हदले
जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .
हद. १२/०१/२०१७

रोजी

सदर कारखान्यात

रीं गकाम करताना एका

कामगाराने ओशलयम ्ाकीच्या पाईपवर पाय हदल्यामुळे कामगाराच्या वजनामळ
ु े

तो पाईप ओशलयम ्ाकीच्या व्हॉल्वमधन
ू त्
ु ला. ्ाकीतील ओशलयमच्या वार्ा
परसल्यामळ
ु े रीं गकाम करणा-या दोन कामगाराींना भाजण्याच्या जखमा झाल्या.
तर,

कारखान्याबाहे रील

२

महहलाींना

ओशलयमची

ककरकोळ

बाधा झाली.

उपचारानींतर सवथ बाधीताींना रुनणालयामधन
ु घरी सोाण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

घालेल्या दघ
थ नेबाबत औद्योधगक सरु क्षा व आरोनय सींचालनालय
ु ्

याींच्याकाून कायदे शीर कायथवाही करण्यात आली आहे .
लो्े

औद्योधगक

वसाहतीमधील

नींदाहदप

केशमकल्स

प्रा.

शल.

या

कारखान्यामध्ये हद. १५/१०/२०१६ रोजी झालेल्या स्फो्ामुळे एका कामगाराचा
मतृ यु झाला.
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सुवप्रया लाईर्सायन्स शल. या कारखान्यात हद. २५/१०/२०१६ रोजी प्लॅ श

फायर मळ
ु े जखमी झालेल्या २ कामगाराींचा उपचारादरम्यान मतृ यु झाला आणण ३
कामगार उपचारानींतर कामावर रुजु झाले आहे त.

योजना र्ीं्रमेाीयट्स प्रा. शल. या कारखान्यामध्ये हद. १२/०१/२०१७ रोजी

ओशलयम या रसायनाची गळती झाली.
आरोनय,

कोल्हापरु

मार्थत

नतन्ही प्रकरणी औद्योधगक सुरक्षा व

कारखान्याींचे

भोगव्ादाराववरुध्द

व

व्यवस्र्ापका ववरुध्द ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

कारखाना

नींदाहदप केशमकल्स प्रा. शल. या कारखान्यातील मत
कामगाराच्या
ृ

वारसास नुकसान भरपाईची रक्कम रु. ८,३९,८००/-

व्यवस्र्ापनाने मा. आयुक्त,

नुकसान भरपाई, रतनाधगरी याींचेकाे जमा केलेली आहे .
सवु प्रया

लाईर्सायन्स

शल

मधील

एका

मत
ृ

कामगारासींभाथत

रु. ८,७९,८००/- व दस
ु -या मत
ृ कामगारासींदभाथत रु.७,२५,४८०/- र्तकी नुकसान

भरपाईची रक्कम मा. आयुक्त, कामगार नक
ु सान भरपाई, रतनाधगरी याींचे
न्यायालयात जमा केलेली आहे . याव्यनतररक्त व्यवस्र्ापनाने सदर दोन्ही मत
ृ
कामगाराींच्या वारसास सानग्र
ु ह अनद
ु ान म्हणन
ू अनक्र
ु मे रु. ११,२०,२००/- व
रु.१७,०४,५२०/- अदा केलेल्या आहे त.
रु.५०००/-

र्तकी

रक्कम

सानुग्रह

र्तर तीन जखमी कामगाराींना प्रतयेकी

अनद
ु ान

म्हणन
ू

कामगाराींच्या उपचाराचा खचथ व्यवस्र्ापनाने केलेला आहे .
योजना

र्ीं्रमेाीयट्स

प्रा.

शल.

या

अदा

केलेली

कारखान्यामधील

आहे .

कामगाराींचा

वैद्यकीय उपचाराींवरील खचथ रु.३,००,०००/- व्यवस्र्ापनाने केलेला आहे .
(३) व (४) प्रन उद््ावत नाही.

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

धळ
ु े शहरातील साांडपाणी िोणतीही प्रकक्रया न िरता
पाांझरा नदीत सोडल्यामळ
ु े झालेले प्रदष
ु ण

(२४)

*

७४३७२

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धळ
ु े शहरातील साींापाणी कोणतीही प्रकक्रया न करता पाींझरा नदीत सोाले
जात असल्यामळ
ु े नदीप्रदष
ू याबाबत प्रदष
ू ण वाढले असन
ू ण ननयामक मींाळाने

महापाशलकेला नो्ीस हदली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, महापाशलकेने प्रदष
ु
ू ण मींाळाला साींापाणी प्रकक्रया प्रकल्प सरु
करण्याचे लेखी कळववले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाींझरा नदीच्या दोन्ही बाजूला ग्ारे बाींधून शहरातील साींापाणी

शध्
ु दीकरण प्रकल्पात प्रकक्रया करुन नदीपात्रात सोाायचे असा प्रस्ताव नदीसध
ु ार
योजनेत असून सदर प्रकल्प ननधी अभावी प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नदी प्रदष
ु े नागरीकाींना दवू षत पाणी प्यावे लागत असल्याने
ू णामळ

शासनाने याबाबत ननणथय घेऊन नदीचे प्रदष
ू ण रोखण्यासाडी ननधीची तरतूद
करुन सदर प्रकल्प उभारण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.

(३) धुळे महानगरपाशलकेमार्थत रु.२५२.५८ को्ीींचा पाींझरा नदी सध
ु ार प्रस्ताव
पयाथवरण ववभागामार्थत केंद्र शासनास पाडववण्यात आला होता.
प्रस्ताव पररपुणथ नसल्याने, तो परत करण्यात आला आहे .

तर्ावप, सदर

(४) धुळे महानगरपाशलकेमार्थत पाींझरा नदीपात्राची ्प्प्या्प्प्याने स्वच्छता

करण्याबाबत, तसेच दवू षत पाणी वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतात शमसळणार नाही
याची दक्षता घेण्यात येते.

तसेच, धळ
ु े शहरातील मलनन:स्सारण प्रकल्पाचा अमत
ृ अशभयानाच्या

२०१७-१८ च्या आराखड्यात समावेश करण्यात येत आहे .
(५) प्रन उद््ावत नाही.

----------------रायगड श्जल्हयातील जेएनपीटी बांदराच्या िाढत्या भरािाच्या
िामाांमळ
ु े समद्र
ु ातील पाण्याची पातळी िाढल्याबाबत

(२५)

*

७३९५९

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्रीमती ननमचला गावित (र्गतपूरी),
श्री.अमर

िाळे

(मांब
ु ादे िी) :

(आिी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जेएनपी्ी बींदर (श्ज.रायगा) येर्े वाढतया भरावाच्या कामाींमळ
ु े समद्र
ु ातील
पाण्याची पातळी मोडया प्रमाणात वाढली असन
ू जागनतक ककतीच्या घारापुरी
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बे्ावरील

सागरी

ककनारपट्टीचे

बाींध-बींहदस्ती,

सींरक्षक

त् सागरी

ला्ाींमळ
ु े

उध्वस्त झाले असल्याचे माहे डासेंबर, २०१६ च्या दरम्यान ननदशथनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने समद्र
ु ककना-यावर सींरक्षक शभींत उभारण्याबाबत कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. जे.एन.पी.्ी. बींदरामार्थत ्शमथनल ४ चा

ववकास करण्यात येत असुन तयासाडी सेंट्रल वॉ्र ररसचथ सें्र (CWPRS) या

सींस्र्ेमार्थत अ्यास करण्यात आला आहे . सदर अ्यासानस
ु ार घारापरु ी बे्ाच्या
क्षेत्रात कोणताही ववपरीत पररणाम झाल्याचे हदसून येत नाही. असे जवाहरलाल
नेहरु पो्थ ट्रस्् याींनी कळववले आहे .

(२) व (३) सींरक्षक शभींत उभारण्याबाबत एशलर्ीं्ा गावकर्याींकाून प्राप्त झालेला
प्रस्ताव तपासण्यात येत असल्याचे जवाहरलाल नेहरु पो्थ ट्रस्् याींनी कळववले
आहे .

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

ऑटोमॅक्स टे क्नॉलॉजी शलशमटे ड िांपनीने (ता. श्ज. पालघर) विद्युत महावितरण
(२६)

*

िीज दे यिाची भरणा िेंद्रे उभारुन नागररिाांची िेलेली फसिणि
ू
७८३५७

श्री.अशमत

घोडा

(पालघर),

श्री.हहतेंद्र

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर) :
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ठािूर

(िसई),

सन्माननीय

(१) ऑ्ोमॅक्स ्े क्नॉलॉजी शलशम्े ा कींपनीने (ता.श्ज.पालघर) हदनाींक ५ मे, २०१६
रोजी ववद्यत
महाववतरण वीज दे यकाची भरणा केंद्रे
ु

उभारुन को्यावधी

रुपयाींचा गोळा केलेला ननधी प्रतयक्षात ववद्यत
ु महाववतरणाकाे जमा न करता

र्सवणक
ू केली असन
ू उक्त गैरव्यवहारात स्र्ाननक तरुण ववतरकाींना ६० लाख
रुपयाींचा भद
ु थ ा सोसावा लागला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील प्रमुख आरोपीस पकाण्यास पोशलसाींना अद्याप
यश आले नसन
उक्त प्रकरण आधर्थक गन्
ू
ु हे ववभागाकाे वगथ करण्याबाबत
स्र्ाननक लोकाींकाून मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार
मुयमय आरोपीला अ्क करुन जास्तीत जास्त शशक्षा करुन नागररकाींना तयाींचे
पैसा परत दे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा करण्यात येत आहे ,

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ऑ्ोमॅक्स ्े कनॉलॉजी शलशम्े ा कींपनीने ववद्यत
ु

महाववतरण वीज बबलाची भरणा केंद्र उभारुन गोळा केलेला ननधी प्रतयक्षात

महाववतरणाकाे जमा न करता कींपनीने र्सवणक
ू केल्याबाबत पालघर श्जल्हयात

वाणगाव, मोखााा, बोईसर, कासा, तारापूर या पोलीस स््े शनमध्ये प्रतयेकी एक
गुन्हा दाखल असन
तयामध्ये एकूण ४७,८१,९७६/- रुपयाींचा अपहार झाला
ू
असल्याचे आतापयांतच्या तपासात ननषपन्न झाले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी

१. वाणगाव पोलीस स््े शन येर्े गु.र.क्र. ०५/१७, भा.दीं .वव. कलम ४०७, ४१९,

४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे ४ आरोपीववरुध्द गन्
ु हा दाखल असन
ू तयातील

एका आरोपीस मा. श्जल्हासत्र न्यायालय, पालघर याींनी जामीन मींजूर केलेला
आहे व र्तर ३ आरोपी र्रार असन
ू तयाींचा शोध सरु
ु आहे .

२. मोखााा पो. स््े . येर्े गु.र.क्र. ४५/१६ भा.दीं .वव. कलम ४१९, ४२०, १२०

(ब), ३४ प्रमाणे ४ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल असन
ू १ आरोपीस अ्क करुन
र्तर ३ आरोपीींचा शोध सरु
ु आहे .
३.

बोईसर पो.स््े . येर्े गु.र.क्र. २४४/१६ भा.दीं .वव. कलम ४०७, ४१९, ४२० ,

४६५, ४६८, ४७०, ३४ प्रमाणे १० आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल असन
ू
अ्क करण्यात आली असन
ू र्तर ६ जणाींचा शोध सुरु आहे .

४ आरोपीींना

४. कासा पो.स््े . येर्े गु.र.क्र. ११/१७ भा.दीं .वव. कलम ४०७, ४१९, ४२० ,

४६५, ४६८, ४७०, ३४ प्रमाणे ५ आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल असन
ू
अ्क करण्यात आली असन
ू र्तर ३ जणाींचा शोध सुरु आहे .

२ आरोपीींना

५. तारापूर पो.स््े . येर्े गु.र.क्र. १०/१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ३४ प्रमाणे ३

आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल असून आरोपीींचा शोध सुरु आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

-----------------
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पण
ु े येर्ील र्न्फोशसस िांपनीत महहला र्ांश्जननयरची
(२७)

*

सुरक्षा रक्षिाने हत्या िेल्याबाबत

७७५७१

श्री.अमर

िाळे

(खडििासला),
(बुलढाणा),

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),
(आिी),

प्रा.विरें द्र

श्री.अशमन

श्री.सनु नल

जगताप

पटे ल

शशांदे

(धामणगाि

(मुांबादे िी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िरळी),

रे ल्िे),

श्री.शभमराि

श्री.हषचिधचन

सन्माननीय

मुख्यमां्ी

तापिीर

सपिाळ

पढ
ु ील

(१) पण
ु े येर्ील हहींजवाीतील र्ेज २ मधील र्न्र्ोशसस कींपनीमध्ये हदनाींक २९
जानेवारी, २०१७ रोजी र्ींश्जननयर पदावर काम करणार्या रसीका ओपी या
महहलेचा सुरक्षा रक्षकाने केबलच्या वायरने गळा आवळून हतया केली असल्याचे
हदनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया दरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पुण्यातील माहहती तींत्रज्ञान उद्योगातील हहींजवाी आय्ी पाकथ
पररसरात खन
ू आणण अतयाचाराच्या वाढल्या घ्नाींमळ
ु े महहलाींच्या सुरक्षक्षततेचा
प्रन ननमाथण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी कर्याथदीचे तक्रारीवरुन एका आरोपीींववरुद्ध हहींजवाी पोलीस

स््े शन येर्े ग.ु र.नीं.४९/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३०२ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात

आला आहे . सदर गुन्हयामधील आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू गुन्हा
तपासावर आहे .

(४) प्रन उद््ावत नाही.

-----------------
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(२८)

*

रे िस बांदराची (ता.अशलबाग, श्ज.रायगड) झालेली दरु िस्र्ा
७४५०४

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती

मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सभ
च ील
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
पाटील (पेण) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) अशलबाग (श्ज.रायगा) तालुक्यात सन १९१३ मध्ये बाींधण्यात आलेल्या रे वस

बींदराची दरु ावस्र्ा झाली असन
ू तेर्ील लोखींाी खाींब गींजन
ू व जागोजागी केलेले
शसमें्चे बाींधकाम र्ु्ल्यामळ
ु े बींदराकाे जाणारा रस्ता धोकादायक झाला असन
ू
वाहनाींना बींदी घालण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे वस-भाऊचा धक्का (मब
ींु ई) व रे वस-उरण जलवाहतक
ू ीव्दारे हजारो
प्रवासी प्रवास करीत असूनही गत ३ ते ४ वषाथपासून रे वस बींदरातील गाळ काढला
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे वस बींदरात प्रवासी कर २ रूपयाींवरून १० रूपयापयांत घेतला

जात असतानाही पररसरात कचर्यामुळे दग
ां ी पसरली असून बींदराचे मोाकळीस
ु ध
आलेले कायाथलय, ववजेचा, वपण्याच्या पाण्याच्या अद्यावत व्यवस्र्ेचा व अन्य
मुलभूत सुववधाींचा अभाव असल्याचेही ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रे वस बींदराची दे खभाल व
दरू
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) होय.

रे वस बींदरात गाळ साचल्यामळ
ु े ओहो्ीच्या वेळी प्रवासी बो्ी जेट्टीला

लागत नाही हे खरे आहे . चालू हीं गामात रे वस बींदरातील गाळ काढण्याचे
प्रस्ताववत आहे .
(३)

व

(४)

शासन

अधधसच
ू ना

क्र.ममेबो/मुकाअ/

वाहतक
ू -२/२०१५,

हदनाींक १६.९.२०१५ नुसार नतकी् दरावर आकारण्यात येणार्या प्रवासी करावर
सध
ु ारणा करण्यात आली असन
ू तयाप्रमाणे प्रवासी कराची आकारणी करण्यात येत
आहे .
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रे वस येर्ील जेट्टी दरु
ु स्ती करणे या कामाचा समावेश महाराषट्र मेरी्ाईम

बोााथच्या सन २०१६-१७ च्या अर्थसक
ीं ल्पात करण्यात आलेला असन
ू सदर कामाचे

रु.१.९१ को्ी र्तक्या ककीं मतीचे अींदाज पत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्यात आलेली आहे . तयाप्रमाणे सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीपर्ावर
आहे .

तसेच, रे वस बींदरातील पोच मागथ, कायाथलयाचे बाींधकाम, सोलर लाई्

प्रवाशाींसाडीच्या मल
सवु वधा पुरववणे या कामाचे रु.४.२८ को्ी र्तक्या
ु भत
ू

ककीं मतीचे अींदाज पत्रक तयार करण्यात आले असून सन २०१६-१७ च्या महाराषट्र
बोााथच्या अर्थसक
ीं ल्पात समावेश करण्यात आला आहे .
(५) प्रन उद््ावत नाही.

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

निी मुांबईतील ऐरोली, बेलापरू ि नेरुळ येर्ील महापाशलिा रुनणालयात
रुनणालयीन उपिरणे खरे दी ननविदा प्रकक्रयेमध्ये झालेला गैरयवयिहार

(२९)

*

७८८७५

श्रीमती मांदा म्हा्े (बेलापूर) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवी मुींबईतील ऐरोली, बेलापूर व नेरुळ येर्े बाींधलेल्या महापाशलका
रुनणालयात

रुनणालयीन

उपकरणे

खरे दी

ननववदा

प्रकक्रयेमध्ये

गैरव्यवहार

झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयासुमारास ननदशथनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलका प्रशासनाने शासनाच्या खरे दी प्रकक्रयाचे ननदे शाचे
उल्लींघन

करून

सदर

ननववदा

प्रकक्रया

ववशशष्

असल्याचेही ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

डे केदाराींमार्ांत

राबववली

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने

दोषी

असलेले

महापाशलकेचे

सींबींधधत

डे केदाराींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

अधधकारी

व

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.

नवी मब
ींु ई महानगरपाशलकेच्या रुनणालयाींकरीता वैद्यकीय उपकरणाींच्या

खरे दीसाडी राबववण्यात आलेल्या ननववदा प्रकक्रयेद्वारे ३ ग्ाींमध्ये ननववदा प्रशसद्ध
करण्यात

आल्या.

या ननववदाींना स्पधाथतमक

दर

महानगरपाशलकेकाून वेळोवेळी मुदतवाढ दे ण्यात आली.

प्राप्त

होण्याच्या ष्ष्ीने
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पहहल्या ग्ातील ननववदाींना दे ण्यात आलेल्या द्ववतीय मुदतवाढीनींतर

महानगरपाशलकेस प्राप्त झालेल्या ननववदाींस अनुसरुन महानगरपाशलकेकाून पुढील
कायथवाही करण्यात येत आहे .

तर दस
ु र्या व नतसर्या ग्ाकरीता र्ेरननववदा प्रशसद्ध करण्यात आल्या

असल्याचे आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपाशलका याींनी कळववले आहे .
(३) व (४) प्रन उद््ावत नाही.

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

पुणे शहरामधील र्यवहॉल्ि िन्सलटन्सी िांपनीने जादा परतायवयाचे
आशमष दाखिन
ू नागररिाांची िेलेली फसिणि
ू

(३०)

*

पश्श्चम) :

७७७७२

श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरामधील र्व्हॉल्व कन्सल्न्सी कींपनीने जादा परतावा दे ण्याचे

आमीष दाखवन
केल्याप्रकरणी
ू नागररकाींची १०.५० को्ी रुपयाींची र्सवणक
ू

हदनाींक १७ जानेवारी, २०१७ आधर्थक व सायबर शाखेने दोन आरोपीींना अ्क
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्व्हॉल्व कन्सल्न्सी कींपनी काींबळे नावाच्या दाम्पतयाींनी दोन

सहकार्याींच्या मदतीने कोंढावा येर्े सन २००९ मध्ये स्र्ापन करुन वषाथला ६०
्क्के परतावा दे ण्याचे आशमष दाखवन
ू नागररकाींकाून लाखो रुपयाींची गुींतवणक
ू
करुन घेतली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणातील आरोपीींनाही अ्क करुन गत
ींु वणक
ू दाराींचे पैसे
परत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

पुणे शहरातील र्व्हॉल्व कन्सल्न्सी कींपनीने जादा परतावा दे ण्याचे आमीष

दाखवन
ू ७० ते ८० नागररकाींची १०.४५ को्ी रुपयाींची र्सवणक
ू केल्याप्रकरणी
आधर्थक व सायबर शाखेने गन्
ु हा दाखल करुन एकूण चार आरोपीपैकी दोन
आरोपीींना

हदनाींक

१६/०१/२०१७

रोजी

हदनाींक २६/०१/२०१७ रोजी अ्क केली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

व

तदनींतर

एका

आरोपीस
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(३) सदर प्रकरणी चार आरोपीींववरुद्ध कोंढवा पोलीस स््े शन येर्े गु.र.नीं.२८३/२०१६

भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०, ३४ सह एम.पी.आय.ाी. कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ै ी मयम
ु हयातील चार आरोपीींपक
ु य आरोपी हा बाहे रच्या दे शात

गेला असल्याने तयास अ्क करण्यात आलेली नाही. उवथरीत तीन आरोपीींपैकी
दोन

आरोपीींना

हदनाींक

१६/०१/२०१७

रोजी

तर

अन्य

एका

आरोपीस

हदनाींक २६/०१/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आलेली आहे . सदर तीनही आरोपी
न्यायालयीन कोडाीत आहे त. गुन्हा तपासावर आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील िाांद्रे-खार येर्े झोपडपट्टी पन
ां गचत चटई
ु िचसन योजनेअत
क्षे्फळ िाढिन
ू िरण्यात आलेला गैरयवयिहार

(३१)

*

७३८१६

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बरू ), श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळां बिर
(िडाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.रुपेश म्हा्े (शभिांडी पि
ू )च , श्री.सांजय
साििारे (भुसािळ), श्री.उदे शसांग पाडिी (शहादा), अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी),
श्री.अननल िदम (ननफाड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील वाींद्रे-खार येर्े झोपापट्टी पुनवथसन योजनेअींतगथत ५ प्रकल्पामध्ये

प्रकल्पबाधधताींना घरे बाींधन
ू दे ण्याच्या नावाखाली ववकासकाींना लाभ शमळवन
ू
दे ण्याकररता च्ई क्षेत्रर्ळ वाढवन
ू गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच खार येर्ील मोरदानी शसननेचर ्ॉवर, १६ वा रस्ता येर्े झोपाया

नसताींनाही झोपापट्टी पन
ु वथसन योजना राबवन
ू १७ सदननका, बालवााी, कल्याण
केंद्र तसेच सोसाय्ीचे कायाथलय बाींधण्याऐवजी उक्त हडकाणी ड्यूप्लेक्स सदननका
बाींधल्याचेही ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाची र्सवणक
ू करणा-या प्राधधकरणाच्या
अधधका-याींवर व ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) सदर योजना हया ववकास ननयींत्रण ननयमावली,
१९९१ च्या
आहे त.

३३(१४) अींतगथत कायम स्वरुपी सींक्रमण शशबीर बाींधकामाबाबतच्या

नगर

ववकास

ववभागाच्या

तरतद
ु ीनस
ु ार प्राधधकरणाकाून

(पश्चम) व जोगेवरी येर्ील
दे ण्यात आली आहे .

हद.३१/१०/२००८

रोजीच्या

आदे शातील

ववकासक के. मोरदानी याींच्या खार, साींताक्रुझ

एकूण ६ योजनाींचे एकत्रीकरण करण्यास मींजूरी

तयानस
ु ार ववकासकास खार येर्ील १७ कायमस्वरुपी

सींक्रमण शशबीराचे ४१९.३६ चौ.मी. क्षेत्र जोगेवरी (पव
ू )थ येर्े व तेवढे च जोगेवरी

(पूव)थ येर्ील ववक्री घ्काचे क्षेत्रर्ळ खार येर्े स्र्लाींतरीत करण्यास अनुमती
दे ण्यात आली आहे .

सदरहू परवानगीच्या अनष
ु ींगाने उपरोक्त नमद
ु शासन
आदे शातील तरतद
ु ीनुसार ववकासकाकाून रु.३,०४,३५,८७३/- र्तकी रक्कम वसल
ु
करण्यात आली आहे .

तर्ावप, ववकासक के. मोरदानी याींनी झोपापट्टी पन
ु वथसन

प्राधधकरणास द्यावयाच्या कायमस्वरुपी सींक्रमण शशबीरातील १७ सदननकाींचे
बाींधकाम अद्याप केले नसल्याचे आढळून आले आहे .

(३) व (४) ववकासकाने आजपयांत झोपापट्टी पन
ु वथसन प्राधधकरणास द्यावयाच्या
कायमस्वरुपी सींक्रमण शशबीरातील १७ सदननकाींचे बाींधकाम सरु
ु केले नाही.
यास्तव,

मयम
ु य

कायथकारी

अधधकारी,

झोपापट्टी

पन
ु वथसन

प्राधधकरण याींनी

हद.०२.०१.२०१७ रोजी पाररत केलेल्या आदे शास अनुसरुन ववकासकाच्या ववक्री

घ्काच्या गाळ्याींची नोंदणी करण्यात येवू नये, असे हद.२३.०१.२०१७ रोजीच्या
पत्रान्वये

अनतररक्त

प्राधधकरणाने

कळववले

ननयींत्रक
असन
ू

(मद्र
ु ाींक

शुल्क)

ववकासकाच्या

याींना

ववक्री

झोपापट्टी

घ्कातील

पन
ु वथसन

बाींधकामास

झोपापट्टी पन
ु वथसन प्राधधकरणाने हद.२४.०१.२०१७ रोजी स्र्धगती हदली आहे .

तसेच मुयमय कायथकारी अधधकारी/झोपुप्रा याींनी बाींद्रा येर्ील ववकासकाच्या ववक्री

घ्काच्या शमळकतीची र्ेरमोजणी करण्याचे आदे श श्जल्हा अधीक्षक भूशम
अशभलेख/झोपप्र
ु ा याींना हदले आहे त.

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

अांबरनार् (श्ज.ठाणे) येर्ील मोररिली एमआयडीसीतील सेंटॉर
फामाचस्यट
ू ीिल िांपनीतन
ू ठाणे गन्
ु हे शाखेच्या पर्िाने
अांमली पदार्च (ड्रनज) जप्त िेल्याबाबत

(३२)

*

७४६४२

श्री.शामराि

ऊफच

बाळासाहे ब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
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श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.मिरां द

जाधि-पाटील

(िाई),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.हदलीप िळसेपाटील (आांबेगाि), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी),
श्री.अश्जत

पिार

(बारामती),

श्री.िैभि

वपचड

(अिोले),

श्री.दत्ता्य

भरणे

(र्ांदापूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू
(अचलपरू ), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.मोहन फड (पार्री), श्री.विनायिराि
जाधि-पाटील

(अहमदपूर),

श्री.जयप्रिाश

मद
ांु डा

(जुन्नर),

श्री.ननतेश

राणे

डॉ.अननल

बोंडे

(िणििली),

(बसमत),

श्री.अबू

(मोशी),

श्री.शरददादा

श्री.भरतशेठ

आजमी

गोगािले

(मानखद
ू च

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सोनािणे

(महाड),

शशिाजीनगर) :

(१) अींबरनार् (श्ज.डाणे) येर्ील मोररवली एमआयाीसीतील सें्ॉर र्ामाथस्य्
ू ीकल
कींपनीमधन
ू डाणे गन्
ु हे शाखेच्या पर्काने रुपये १८ को्ी ८५ लाखाींचा ७५४ ककलो
अल्प्राझोलम हा अींमली पदार्थ (ड्रनज) जप्त केल्याचे हदनाींक ९ जानेवारी, २०१७
रोजी वा तयासुमारास ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामार्थत चौकशी करण्यात आली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर कींपनी प्रशासनावर
शासनाने आतापयांत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी चार जणाींना अ्क करण्यात आली असन
ू , तयाींचेकाून,

एकूण ७५९.९८० ककलो वजनाचा रु.१९.०० को्ी ककमतीचा अल्प्राझोलम व र्तर
अींमली पदार्थ जप्त करण्यात आला.

तपासामध्ये यापैकी दोन आरोपी हे सें्ॉर

र्ामाथशस्ीकल प्रा.शल., अींबरनार् या कींपनीत कामगार असल्याचे व तयाींनी
कींपनीतील मालाची चोरी केल्याचे ननषपन्न झाले. या कींपनीमध्ये नाको्ीक्समध्ये
मोाणारे २७ प्रकारचे सायकोट्रॉपीक सबस््न्स (ड्रनज) तयार केले जातात.
प्रकरणी चौकशी चालू असन
ू , गन्
ु याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

सदर
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येिला (श्ज. नाशशि) येर्ील तहशसलदाराने निीन अविभाज्य शतीच्या
(३३)

*

जमीन खरे दी-विक्रीची बेिायदा परिानगी हदल्याबाबत

७४२४१

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती ननमचला गावित (र्गतपूरी),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),
अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार (वपांपरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सांजय साििारे
(भुसािळ) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येवला (श्ज. नाशशक) येर्ील तहशसलदाराने नवीन अववभाज्य शतीच्या जमीन
खरे दी-ववक्रीची

परवानगी

दे ण्याचा

अधधकार

नसतानाही बेकायदा

परवानगी

दे वन
ू शासनाची तब्बल पावणेचार को्ी रुपयाींची र्सवणक
ू केल्या प्रकरणी प्राींत

अधधकारी, तहशसलदार याींचे सह २३ महसूल ववभागाच्या अधधका-याींवर तसेच १२
खासगी व्यक्ती ववरुध्द हदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी नाींदगाव पोलीस डाण्यात
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणीची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे

ननषकषथ काय आहे त व तयानस
ु ार सींबींधीत दोषीींववरूध्द शासनामार्थत कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२)

अींशत: खरे आहे . सदर प्रकरण हे

येर्ील नसन
ु नाींदगाींव श्जल्हा नाशशक येर्ील आहे .

येवला

सदर प्रकरणी एकुण २३ आरोपीनी सींगनमत करुन शासनाचा एकुण

रुपये ३,८५,४०,२८८/- र्तका महसल
ु बा
ु वन
ू शासनाची र्सवणक
ु केली असल्याचे
तपासात

ननषपन्न

अधधकारी/कमथचारी

झाले

आहे .

तयाअनुषींगाने

महसुल

ववभागाच्या

११

व १२ खाजगी व्यक्तीींववरुध्द नाींदगाव पोलीस स््े शन येर्े

गु.र.नीं.०१/२०१७ अन्वये लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा, १९८८ च्या ववववध
कलमानुसार व भा.द.वव. तील कलमानुसार

हद.०५/०१/१७ रोजी गुन्हा दाखल

करण्यात आला असन
ू सदर गन्
ु हयाचा तपास सरू
ु आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

-----------------
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नागपरू येर्ील उपलिाडी औद्योधगि पररसरातील
(३४)

ननतीिा फामाच िांपनीत झालेला स्फोट

*

७४८०५

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु ादे िी), श्री.सनु नल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर) :
सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूर येर्ील उपलवााी औद्योधगक पररसरातील ननतीका र्ामाथ केशमकल

कींपनीत हदनाींक २ डासेंबर, २०१६ रोजी बॉयलरचा स्र्ो् होऊन १५ कमथचारी
जखमी व ५ जणाींचा मतृ यू झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार सींबधीं धत कींपनीवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच मत
ृ व जखमी कमथचार्याींच्या
नातेवाईकाींना अर्थसहाय य करण्यात आले आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

नागपूर येर्ील ननतीका र्ामाथशस्ीकल्स स्पेशाशलह्ज प्रा. शल. या

कारखान्यात फ्लल्या
ु ाईज्ा बेा ड्रायरमध्ये स्र्ो् होवन
ू लागलेल्या आगीत एकूण

११ कामगाराींचा मतृ यू झाला होता. सदर आगीत भाजलेल्या १२ कामगाराींपक
ै ी ११
कामगाराींना उपचाराअींती दवाखान्यातन
स्
ू
ु ी हदली असून एका कामगारावर
अद्यापही दवाखान्यात उपचार सुरु आहे त.
(२) होय.

पोशलस ववभाग आणण औद्योधगक सरु क्षा व आरोनय सींचालनालय, नागपरू

तर्े सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे .

(३) कारखाना सुरू असताींना रात्री अींदाजे १०.०० वा. चे सुमारास अचानक

कारखान्यातील FBD (Fluidised Bed Dryer) चा स्र्ो् झाला व आग
लागली. सदरची आग कारखाना पररसरात र्तरत्र पसरली.
पोशलस ववभागाने

कारखान्याचे भोगव्ादार आणण सींचालक व व्यवस्र्ापक

याींच्या ववरूध्द गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे . तसेच कारखान्याचे भोगव्ादार,
शसनीयर ऑपरे शन मॅनेजर व मेन््ें न्स मॅनेजर याींना अ्क केली होती.
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औद्योधगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालयातर्े कारखाने अधधननयम १९४८

तसेच महाराषट्र कारखाने ननयम १९६३ च्या तरतद
ु ीींच्या भींगाबाबत कारखान्याच्या

भोगव्ादार/ व्यवस्र्ापकावर एकूण ०९ र्ौजदारी ख्ले मा. अनत. मयम
ु य
न्यायदीं ााधधकारी,

नागपरू

याींचे

न्यायालयात

दाखल

केले

आहे त.

तसेच

कारखान्यातील उतपादन प्रकक्रया सुरक्षा उपाययोजना करे पयांत बींद करण्याचे
आदे श भोगव्ादारास पाररत केले आहे त.

महाराषट्र प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींाळाने कारखान्याचे व्यवस्र्ापनावर कारखाना

बींदचे आदे श पाररत केले आहे त.
कारखान्यातील

कामगार राज्य ववमा कामगार योजनेअत
ीं गथत पींश्जबध्द

असल्याने तयाींना नुकसान भरपाई शमळणार

आहे . तसेच व्यवस्र्ापनाने ८ मत
ृ

कामगाराींच्या वारसदाराींना प्रतयेकी २ लाख रुपये सानग्र
ु ह अनद
ु ान हदले असन
ू

उरलेल्या ०३ मत
ृ कामगाराींचे कायदे शीर वारसदार ननश्चत न झाल्याने तयाींना
रक्कम अद्याप ववतरीत केलेली नाही. सदर अपघातातील जखमीींच्या उपचारार्थ

अद्यापपयांत रुपये ३९,२९,३१९/- खचथ झाला असन
ू कारखान्याच्या भोगव्ादाराने
तयापैकी रुपये ३२,२८,८६२/- अदा केले आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर तसेच ठाणे श्जल्हयात अनधधिृतररत्या गोमाांसाची
(३५)

*

िाहतूि िरण्यात येत असल्याबाबत

७६९४५

श्री.विजय

श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड) :
करतील

काय :-

औटी

(पारनेर),

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) जामखेा शहर (श्ज. अहमदनगर) कुरे शी मोहल्ला येर्ील जनावराींच्या

कततलखान्यावर पोशलसाींनी ्ाकलेल्या छाप्यात २ हजार १३० ककलो गोमाींस व ८
जीवींत जनावरे कततल करण्यासाडी वाहनात भरत असताींना सुमारे १० लाख

रुपयाचा मद्
ु येमाल जप्त केल्याची घ्ना हदनाींक २९ डासेंबर, २०१६ रोजी वा तया
सुमारास ननदशथनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच डाणे श्जल्हा पोलीस आयुक्तालयाच्या कायथक्षेत्रात महाराषट्र पशुसव
ीं धथन

कायद्याचे उल्लघन करुन हजारो ककलो गोमाींसाची वाहतक
होत असल्याची
ू
तक्रार गोवींश सींरक्षक सींवधथन पररषदे ने हदनाींक २५ डासेंबर, २०१६ रोजी वा तया
दरम्यान पोलीसाींकाे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चोकशीत
काय आढळून आले व तयानष
ु ींगाने गुन्हे गाराींवर कोणती काक कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) डाणे पोलीस आयक्
ु तालय क्षेत्रात अशाप्रकारचा तक्रार अजथ प्राप्त झालेला
नाही.

(३) जामखेा, श्ज. अहमदनगर येर्ील घ्नेबाबत जामखेा पोलीस स््े शन येर्े

गु.र.नीं. II १२२/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२९, ३४ सह महाराषट्र प्राणी सींरक्षण
अधधननयम कलम ५ (क)(ा) ९ (अ) अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु हयात ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु
आहे .

तसेच डाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कायथक्षेत्रात महाराषट्र पशुसव
ीं धथन

कायद्याचे उल्लींघन केल्याबाबत १६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

(३६)

*

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

मुांबईतील पिई तलािात बोट उलटून तीन जणाांचा झालेला मत्ृ यू
७३९६२

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

पवई

तलावात

बो्

उल्ून

तीन

जणाींचा

मतृ यू

झाल्याचे

माहे डासेंबर, २०१६ रोजी वा तया सम
ु ारास ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर तलावात महाराषट्र राज्य ऍगशलींग असोशसएशनद्वारे अवैध
मासेमारी व पा्ीसाडी बो्ी हदल्या जात असल्याचेही ननदशथनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तयानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे तसेच पवई तलावाच्या सुरक्षतेच्याष्श्ष्ने हाऊस बो्ीींना बींदी घालण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
महाराषट्र

मासेमारी

स््े ्

ऍगशलींग

हक्कासह काही अ्ी

करारनाम्यातील अ्ी
करण्याची परवानगी

असोशशएशन

व शतीनस
ु ार सींस्र्ेस मासेमारी

नाही.

या घ्नेत री ी.न्यु्ॉन

अपघाताप्रकरणी पवई

हद. २६.१२.२०१६ रोजी

पोशलस

तलावात

व्यनतररक्त

बो्ीग

याींच्या अनधधकृत बो्ीचा

डाण्यामध्ये

उक्त

सींस्र्ेववरुध्द

गु.र.क्र. ५९२/२०१६ कलम ३०४ (अ), १०९

अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
अनधधकृत

पवई

व शतीसापेक्ष हद. १.१.१९३७ पासून भााेपट्टयाने

हद. २३.१२.२०१६ रोजी अपघात झालेला आहे .
(३) सदर

सींस्र्ेमार्थत

भा.द.वव.

तलावात रात्रीच्या वेळी होणार्या

मासेमारीबद्दल आवयक ती कायथवाही

पोलीस डाणे याींना सूचना हदल्या आहे त.

व गस्त डे वण्याची पवई

सदर तलावातील बो्ीींग/ मासेमारी र्ाींबववण्याकररता

ऍगशलींग असोशशएशन याींचेवर नोह्स बजावण्यात आलेली असन
ू

महाराषट्र

स््े ्

सदर प्रकरणी

नगर हदवाणी व सत्र न्यायालयात एल.सी. स्
ु नीं. ३३६३/२०१४ व ३४०१/२०१४
अन्वये दावा प्रलींबबत असून मा. न्यायालयाचे अींतररम स्र्धगती आदे श आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

महादल
ु ा नगर पांचायतीमध्ये (श्ज.नागपूर) ई-टें डररांग न िरता
(३७)

*

िां्ाटदाराांना िामे दे ण्यात आल्याबाबत

७७८२१

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महादल
ु ा नगर पींचायतीमध्ये (श्ज.नागपूर) सन २०१३-१४, २०१४-१५ या
ववततीय वषाथचे लेखापररक्षण अहवालात कलम ९ अ, ब, क, ा या प्रमाणे गींभीर
आक्षेप नोंदवन
ू मोडया प्रमाणात अननयशमतता झाल्याचे नमद
ू केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहवालात ई-्ें ाररींग न करता कींत्रा्दाराींना कामे दे ण्यात
येणे,

ननववदा

एका

कींत्रा्दाराच्या

नावे

मींजूर

करुन

करारनामा

दस
ु र्या

कींत्रा्दाराच्या नावे करणे, मींजरू रक्कमेपेक्षा जादा रक्कमेचे दे यके कींत्रा्दारास
दे णे, ननधीचा दरु
ु याधधकारी,
ु पयोग करणे र्तयादी आक्षेप नोंदववल्यामुळे यात मयम
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पदाधधकारी व कींत्रा्दार याींच्या सींगनमताने लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला
असल्याची बाब हदनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी ननदशथनास आली, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तयात काय
आढळून आले व तयानुसार पढ
ु े कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन

२०१३-२०१४

व

२०१४-२०१५

पररक्षणात आक्षेप नोंदववण्यात आले आहे त, हे खरे आहे .

मधील लेखा

(२) व (३) लेखा पररक्षण अहवालातील आक्षेपाींची पत
थ ा नगरपींचायतीमार्थत
ू त
अनप
ु ालन अहवालाद्वारे करण्यात येत आहे .

सदर प्रकरणी स्र्ाननक ननधी लेखा पररक्षण अहवालात नोंदववलेल्या

आक्षेपाींच्या अनष
ु ींगाने सखोल चौकशी करण्याबाबत आणण या प्रकरणी कोणतयाही

प्रकारची अननयशमतता झाली आहे ककीं वा कसे याबाबत चौकशी अहवाल सादर
करण्याबाबत श्जल्हाधधकारी, नागपूर याींना सुचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

पनिेल महानगरपाशलिा हद्दीतील खारघर, सेक्टर १५ येर्ील शसडिोने
(३८)

*

वििशसत िेलेल्या घरिुल प्रिल्पाची पन
ु बाांधणी िरण्याबाबत

७४५०९

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नवी मब
ींु र्थ पनवेल महानगरपाशलका हद्दीतील शसाकोने ववकशसत केलेल्या
खारघर, सेक््र १५ येर्ील घरकुल प्रकल्पाची पुनबाांधणी शसाकोमार्थत ताताीने

करण्याची मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा
तयासुमारास मा.मुयमयमींत्री याींच्याकाे ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्मारतीींची काही वषाांपव
ू ी शसाकोमार्थत तातपुरती ाागाूजी
करण्यात आली होती परीं तु र्मारतीींची अवस्र्ा सध्या रहाण्यास योनय नसन
ू

मोाकळीस आलेल्या र्मारतीींमळ
थ ना होवन
श्जवीतहानी होण्याची
ु े मोडी दघ
ू
ु ्
शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शसाकोमार्थत सदर र्मारतीींची ताताीने पन
ु बाांधणी करण्यासींदभाथत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) शसाकोने खारघर, सेक््र १५ मधील घरकुल गह
ृ ननमाथण प्रकल्प
सन २००२ ते २००४ दरम्यान ववकशसत केला आहे . सदर प्रकल्पामधील
र्मारतीींची

सींरचनातमक

तपासणी

सन

२०१४

च्या

दरम्यान

मे.स्ट्रक््वेल

डाझाईनर अॅण्ा कन्सल््ीं न्स प्रा. शल. याींच्याकाून करण्यात आली आहे . सदर
तपासणी अहवालानुसार या र्मारतीींचा साींगााा श्स्र्र व सुरक्षक्षत आहे . तयामळ
ु े

या र्मारतीींची ाागाूजी केल्यास सदर र्मारतीींचे वयोमान चाींगल्या प्रमाणात
वाढे ल. तयामुळे सींरचनातमक तपासणी अहवालानुसार र्मारतीींची पन
ु बाांधणी सध्या
अपेक्षक्षत नाही.

(४) प्रन उद््ावत नाही.

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

िांबाटा एश्यवहएशन िांपनीने िामगाराांचे िेतन ि र्तर
दे णी र्िीत ठे िन
ू िांपनी बांद िेल्याबाबत

(३९)

*

७४६४४

श्री.शामराि

ऊफच

बाळासाहे ब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.दत्ता्य भरणे (र्ांदापूर), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.अबू आजमी (मानखद
ू च शशिाजीनगर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.विजय
िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी),

श्री.राधािृष्ट्ण

(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.सुननल

िेदार

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मींब
ु ई ववमानतळावर ग्राऊींा हँण्ाशलींग एजीं् म्हणन
ू काम करणारी कींबा्ा
एश्व्हएशन कींपनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये अचानक बींद करण्यात आली असन
ू
सुमारे २१०० कामगाराींचे दहा महहन्याचे वेतन व र्तर दे णी र्कीत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ च्या पहहल्या आडवड्यात ननदशथनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तयानुसार कामगाराींचे र्कीत वेतन व र्तर दे णी दे णेबाबत
शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सांभाजी

व्यवस्र्ापनाने

पाटील-ननलांगेिर
आस्र्ापना

बींद

:

(१)

करीत

कींबा्ा

एश्व्हएशन

असल्याबाबतची

या

कींपनीच्या

कायदे शीर

नो्ीस

अद्यापपयांत हदलेली नसली तरी कींपनीचे कामकाज माहे ऑगस््, २०१६ पासुन
बींद झाले असुन माहे माचथ, २०१६ पासुन कामगाराींचे र्ककत वेतन अदा करण्यात
आलेले नाही, हे खरे आहे .

(२) होय, कामगार आयक्
ु त, केंद्रीय री म आयक्
ु त, भववषय ननवाथह ननधी या

सींबींधधत कायाथलयाींनी उक्त प्रकरणाची चौकशी केली असुन व्यवस्र्ापनाने माचथ,
२०१६

पासन
ु

कामगाराींचे

र्ककत

वेतन

व

भतते

अदा

केले

नसल्यामळ
ु े

कींपनीची

मालमतता

व्यवस्र्ापनाववरुद्ध ववववध अधधननयमाींतगथत ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच

मा.औद्योधगक

न्यायालयाच्या

आदे शाींनुसार

श्जल्हाधधकारी कायाथलयामार्थत जप्त करुन वसल
ू ीची कायथवाही सरु
ु केली आहे .

दरम्यान कामगाराींचे र्ककत वेतन व र्तर कायदे शीर रकमा वसूल

होण्याबाबत योनय ती कायथवाही व्हावी, याकररता शासनाने हदलेल्या ननदे शाींनुसार
केंद्रीय री म आयुक्त याींचे अध्यक्षतेखाली एक सशमती गहडत करण्यात आली
असुन या सशमतीमार्थत

कामगाराींचे र्ककत वेतन व र्तर भतते शमळवन
ू

दे ण्यासींदभाथत प्रयतन सरु
ु आहे त.
(३) प्रन उद््ावत नाही.

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

राज्यातील विशेषत: अहमदनगर, तळोजा, ठाणे मध्यिती िारागह
ृ ,
आर्चररोड ि आधारिाडी िारागह
ृ ाांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधधि

(४०)

*

िैदी ठे िण्यात येत असल्याबाबत

७३९६५

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राहुल जगताप

(श्रीगोंदा), श्री.जयांत पाटील (र्स्लामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )च ,
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श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जयप्रिाश मद
ांु डा
(बसमत), श्री.एिनार्राि खडसे (मुक्ताईनगर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) राज्यातील ववशेषत: अहमदनगर, तळोजा, डाणे मध्यवती कारागह
ृ , आर्थररोा

व आधारवााी कारागह
ु य कारागह
ृ , मयम
ृ तसेच र्तर छोट्या कारागह
ृ ाींची स्र्ापतय

रचना व उपलब्ध सुववधाींचे वास्तव लक्षात घेता २३ हजार ९४२ कैदी शशक्षा भोगू
शकतील र्तकी क्षमता असलेल्या कारागह
ृ ाींमध्ये ३१ हजार २१८ कैदी वास्तव्यास
असून कैद्याींची सींयमया ३० ्क्क्याींनी वाढल्याचे कारागह
ृ प्रशासनाने माहे डासेंबर,
२०१६ मध्ये वा तयादरम्यान हदलेल्या आकाेवारीवरुन ननदशथनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कारागह
ृ ामध्ये साततयाने वाढत असलेल्या कैद्याींच्या

सींयमयेमुळे शौचालय, बार्रुम, ककचन यासारयमया अन्य सवु वधाींवर मोडा पररणाम
होत असून कैद्याींच्या तुलनेत कारागह
ृ ातील सुरक्षा रक्षक व अधधकारी याींच्या

अपर्ू या सींयमयेमुळे कैद्याींमध्ये होणारी हाणामारी, मोबाईल र्ोनचा वापर, कैदी

पळून जाण्याचे प्रकार, ्ोळी यध्
ु द यासारयमया घ्ना वारीं वार घात असन
ू गत
पाच वषाथत राज्याींमध्ये १६२ कैदी मत
ृ झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात नवीन कारागह
ृ बाींधण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने
शासनाला माहे डासेंबर, २०१६ मध्ये आदे श हदलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

नवीन

कारागह
ृ

बाींधण्याबाबत

व

सरु क्षा

रक्षकाींची

वाढववण्याबाबत शासनाने कोणता ननणथय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

सींयमया

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) काही कारागह
ृ ाींमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त कैदी आहे त तर्ावप तयामुळे कैदी
पळून जाणे ्ोळी, युध्द व कैद्याींचा मतृ यू झाला आहे हे म्हणणे खरे नाही.

(३) सध्या अश्स्ततवात असलेल्या कारागह
ृ ात अनतररक्त बॅरॅक बाींधणे तसेच नवीन
कारागह
ृ बाींधणे यासींबींधीचा कालबध्द कायथक्रम राज्य शासनाने ननश्चत करावा
असे आदे श मा. उच्च न्यायालयाने कक्रमीनल पीआयएल क्र.४६/२०१५ मध्ये
हदनाींक-०१/०३/२०१७ रोजी हदले आहे त.

(४) व (५) मूळ कारागह
ृ ात जागा असेल तेर्े अनतररक्त बॅरेक बाींधणे नवीन
कारागह
ु आहे .
ृ बाींधण्यासाडी जागा सींपाहदत करणे याबाबतची कायथवाही सरु
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सुधाररत आकृतीबींधामध्ये सुरक्षकाींची पदे मींजूरीबाबतचा प्रस्ताव शासनास

प्राप्त झाला असन
ू प्रस्तावाची छाननी सरु
ु आहे तसेच रक्षकाींची ररक्त पदे
पोलीस ववभागाकाून भरण्याची कायथवाही दे णखल सरु
ु आहे .
-----------------

लातूर येर्ील किती ऑर्ल शमलची टािी स्िच्छ िरताना
(४१)

*

िामगाराांचा गद
ु मरुन झालेला मत्ृ यू

७७८२५

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) लातूर येर्ील ककती ऑर्ल शमलची ्ाकी स्वच्छ करण्याकररता हदनाींक ३०

जानेवारी, २०१७ रोजी ्ाकीमध्ये उतरलेल्या ९ कामगाराींचा ववषारी रसायनामुळे
गुदमरुन मतृ यू झाल्याचे हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी ननदशथनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नऊ कामगार ्ाकी बाहे र आले नसल्याचे बघून पन्
ु हा ्ाकीमध्ये
उतरववण्यात आलेल्या कामगाराची प्रकृती धचींताजनक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ककती

ऑर्ल

शमलची ्ाकी

स्वच्छ

करण्याकररता

ववषारी

रसायनाचा वापर केला जात असल्याची कल्पना कामगाराींना दे ण्यात आली
नव्हती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय.
(२) हे खरे नाही,

दोन कामगार ्ाकीच्या वरील प्लॅ ्र्ॉमथवर काय घ्ना घाली हे बघण्याकरीता
आले असता तयाींना सुध्दा ववषारी वायच
ु ी बाधा झाली व ते अतयवस्र् झाले.

(३) सदर कारखान्यातील ्ाकीमध्ये स्लज (गाळ) जमा होते. सदर स्लज (गाळ)
चार महहन्यातन
ू एकदा बाहे र काढून ्ाकी स्वच्छ करण्यात येते. स्लज (गाळ)

काढण्याकरीता कुडल्याही ववषारी रसायनाचा वापर केला जात नाही. परीं तु ्ाकीत

स्लज (गाळ) हा ब-याच कालावधीकरीता जमा असल्याने तेर्े ववषारी वायच
ु ी
ननशमथती होते.
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(४) सदर प्रकरणी औद्योधगक सुरक्षा व आरोनय सींचालनालय, मराडवााा

ववभागामार्थत कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरुध्द कारखाने अधधननयम १९४८ व
व्यवस्र्ापनाववरुध्द महाराषट्र कारखाने ननयम, १९६३ च्या भींगाबाबत कारणे
दाखवा नो्ीस बजावली आहे तसेच कायदे शीर कारवाई प्रस्ताववत आहे . कारखाने
अधधननयम १९४८ अन्वये भोगव्ादारावर कारखाना बींदचे आदे श बजावले आहे त.

पोशलस ववभागाने कारखान्याचे भोगव्ादार व र्तर ३ व्यक्तीींवर भारतीय दीं ा
ववधान ३०४(२) अन्वये गन्
ु हा नोंदवन
ू पढ
ु ील कायथवाही चालू आहे .

महाराषट्र प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींाळाच्या अधधका-याने सदर कारखाना बींद

केल्याचे आदे श पारीत केले आहे त.
(५) ववलींब झालेला नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मुद्रणपव
ू थ सवथ प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींाळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

