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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि १४ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु २३, १९३८ ( शिे )
(१)
(२)
(३)

मख्
ु यमां्ी

गह
ृ ननमाचण मां्ी

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप पन
ु िचसन,
माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

याांचे प्रभारी
विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २८
-------------------------------------

भाईंदर-पूिच (जज.ठाणे) येथे चार िर्षीय बाललिेची
िरण्यात आलेली हत्या

(१)

*

८०५७७

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भाईंदर-पूर्व (जि.ठाणे) येथील आझाद नगर येथे चार र्र्षीय बाललकेर्र

अमानर्ष
ु अत्याचार करुन ततची हत्या करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक १४
िानेर्ारी, २०१७ रोिी र्ा त्या सुमारास तनदर्वनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची र्ासनामार्वत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे
तनषकर्षव काय आहे त र् तद्नस
ु ार दोर्षीींर्र कोणती कडक कारर्ाई करण्यात आली
र्ा येत आहे ,

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

(२) आझादनगर, भाईंदर (पूर्)व हा पररसर ठाणे ग्रामीण जिल्हयातील नर्घर
पोलीस ठाणे अींतगवत येतो.
सदर प्रकरणाची फर्यावदीने

दद.९.१.२०१७ रोिी २०.०० र्ा.सम
ु ारास घडलेल्या

दद.१०.१.२०१७ रोिी फर्यावद ददल्याने नर्घर पोलीस

ठाणे I ०७/२०१७ भादीं वर् कलम ३६३, ३६४, ३७६-ड (२)(आय), ३०२, २०१, ३४ सह
लैंगगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अगधतनयम, २०१२ चे कलम ४, ६ प्रमाणे

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . गुन्हयातील ३ आरोपीींना अ्क केली आहे .
उर्वररत एक आरोपीचा र्ोध सुरु आहे . गन्
ु हयाचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

उमरे ड (जज.नागपूर) तालक्
ु यामधील टॉपिथच ऊजाच ॲण्ड मेटल्स लललमटे ड

िांपनीमधील िमचचा-याांना पि
च च
ू स
ू ना न दे ता िामािरून िाढून टािल्याबाबत
(२)

*

७८६५२

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमरे ड (जि.नागपूर) तालक्
ु यामधील ्ॉपर्थव ऊिाव ॲण्ड मे्ल्स लललम्े ड या

कींपनीत तनयलमत ४५० तर कींत्रा्ी पध्दतीर्र ६०० कमवचारी काम करीत असन
ू
३५०

स्थायी

कमवचा-याींना

कोणतीही

पर्
व ुचना
ु स

न

दे ता

कामार्रून

काढून ्ाकल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदर्वनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

केली

आहे

काय,

त्यानस
व च
ु ार कमवचा-याींना पर्
ु स
ु ना न दे ता कामार्रून काढून ्ाकणा-या कींपनीच्या
व्यर्स्थापक र् सहव्यर्स्थापकार्र कोणती कारर्ाई

करण्यात आली आहे तसेच

सदर कमवचा-याींना पुन्हा कामार्र घेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही करण्यात आली
र्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची करण्याची कारणे काय आहे त

?
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ्ॉपर्थव ऊिाव अन्ड मे्ल्स लललम्े ड,

उकरर्ाही, ता.उमरे ड, जि. नागपूर अींतगवत कायवरत असलेल्या ्ॉपर्थव ऊिाव अन्ड

मे्ल्स कींत्रा्ी मिदरू सींघ या नोंदणीकृत सींघ्नेने, सदरहू आस्थापनेने त्याींचा
स्पाि आयरन वर्भाग बींद करुन कामगाराींना दद.३/८/२०१६ पासन
ू कामार्र घेणे
बींद केले असल्याचे दद.७/९/२०१६ रोिी ददलेल्या तनर्ेदनान्र्ये तनदर्वनास आणन
ु
ददले आहे , हे खरे आहे .

(२) ्ॉपर्थव ऊिाव अन्ड मे्ल्स कींत्रा्ी मिदरू सींघाच्या दद.७/९/२०१६ रोिीच्या
तनर्ेदनानर्ष
ु ींगाने चौकर्ी केली असता सदरहू आस्थापनेत सध्या २५० कमवचारी र्
कामगार कायवरत असन
ू अपर कामगार आयुक्त, नागपूर याींचे कायावलयाकडून
उभयपक्षाींना दद.५/१०/२०१६ ते दद.१७/२/२०१७ या कालार्धीत वर्वर्ध तारखाींना
चचेकररता आमींत्रत्रत करुन मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे त.

दरम्यान दद.१७/२/२०१७ रोिी अपर कामगार आयुक्त, नागपूर याींचेकडे

झालेल्या बैठकीत माहे माचव,२०१७ मध्ये कारखाना पूर्र्
व त सुरु झाल्यानींतर

उर्वररत कामगार/कींत्रा्ी कामगार याींना प्राधान्याने र् िेषठतेनुसार कामार्र
घेण्याचे व्यर्स्थापनाने पत्राद्र्ारे आश्र्ासन ददले आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

महाड औद्योधगि िसाहतीमधील डीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर िारखान्फ्याच्या
व्यिस्ट्थापनाने पि
च ूचना न दे ता िारखाना बांद िेल्याबाबत
ु स

(३)

*

७६६९१

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाड

औद्योगगक

र्साहतीमधील

डीिी

इन्र्ास्रक्चर

कारखान्याींच्या

व्यर्स्थापनाने कोणत्याही प्रकारची पूर्स
व ूचना न दे ता कारखाना बींद केल्याने ८२

कामगाराींर्र उपासमारीची र्ेळ आल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्या
दरम्यान तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे ,

(३) तदनुसार कामगाराींना न्याय दे ण्याच्या दृष्ीने
कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

र्ासनस्तरार्र कोणती

4

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) मे. डीिी इन्र्ास्रक्चर कारखान्याच्या
व्यर्स्थापनाने ददनाींक-१९/०१/२०१७ रोिीच्या नो्ीसीद्र्ारे आस्थापनेत ्ाळे बींदी
िारी केली असन
ु त्यामळ
ु े ८१ कामगार पररणालमत झाले आहे त, हे खरे आहे .

(२) होय, चौकर्ीअींती सदरहू कारखान्यातील उत्पाददत मालाच्या मागणीस खीळ
बसल्याने तात्पुरत्या स्र्रुपात ७५% कामगार सींख्या कमी करण्यासींदभावत
व्यर्स्थापनाने

कारखान्यात

कायवरत

असलेल्या

दोन

सींघ्नाींना

ददनाींक-३१/१२/२०१६ रोिीच्या पत्राद्र्ारे ददलेल्या प्रस्तार्ास सींघ्नाींनी प्रततसाद न

ददल्याने र् सततच्या कामगार असींतोर्षामळ
ु े वर्पररत घ्ना घडू नये, याकररता
व्यर्स्थापनाने

ददनाींक-१९/०१/२०१७

रोिीच्या

नो्ीसीद्र्ारे

अतनजश्चत

कालार्धीकररता ्ाळे बद
ीं ी िारी केली असल्याचे आढळून आले आहे .
(३)

कामगार

योिनाींतगवत

उपायुक्त,

रायगड

उभयपक्षाींमध्ये

याींचेमार्वत

तडिोड

घडर्न
ू

व्यर्स्थापकीय

आणण्याकामी

सींचालक

सेर्ा

दद.३१/१/२०१७,

दद.१७/२/२०१७ र् दद.२८/२/२०१७ रोिी बैठका घेण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

सोलापूर येथील हैद्राबाद रोडिरील विडी िामगाराांसाठी
(४)

*

बाांधण्यात आलेल्या घरिुल योजनेबाबत

७५२५१

श्री.हनुमत
ां डोळस (माळलशरस) :

सन्माननीय गहृ ननमाचण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर येथील है द्राबाद रोडर्रील वर्डी कामगाराींसाठी सन १९८७-८८ साली
बाींधण्यात आलेल्या घरकुल योिनेत लाभ न लमळालेल्या २२० कामगाराींनी
प्रत्येकी २,५०० रु. म्हाडा सींस्थेकडे भरुनदे खील गत ३० र्र्षावपासन
ू त्याींना अद्याप
भूखड
ीं दे ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत वर्डी कामगार र् त्याींच्या सींघ्नेने मा.गह
ृ तनमावण मींत्री,

मा.सहकार मींत्री, मा.गह
ृ तनमावण राज्यमींत्री र् मा.पालकमींत्री सोलापूर याींच्याकडे
ददनाींक १२ नोव्हें बर, २०१६ रोिी र्ा त्यासुमारास भूखड
ीं लमळण्याबाबत तनर्ेदन
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

वर्डी

कामगाराींना

घर

बाींधणीकरीता

र्ासनस्तरार्र कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

भूखड
ीं

दे ण्याबाबत

5

श्री. प्रिाश महे ता : (१), (२), (३) र् (४) िळ
ु े सोलापूर भाग-२ येथे म्हाडा
अींतगवत वर्डी कामगाराींकरीता घरकुल योिनेतील दस
ु री िादहरात ददनाींक ७
िानेर्ारी, १९८८ रोिी दै तनक केसरी मध्ये प्रलसध्द करण्यात आली होती. सदर

िादहरातीस अनस
ु रुन एकूण ११२४ अिव प्राप्त झालेले होते. त्यापैकी ७९५
अिवदाराींना घरकुल / भख
ीं र्ा्प
ू ड

करण्यात आले. तसेच १०८ अिवदाराींनी

अनामत रक्कमेचा परतार्ा घेतलेला असून अद्याप २२१ अिवदाराींनी परतार्ा
घेतला नाही.

सोलापूर येथील वर्डी कामगाराींना भूखड
ीं (प्लॉ्) दे णेबाबत ददनाींक १५

िानेर्ारी, २००४ रोिी र्ासन स्तरार्र असा तनणवय घेण्यात आला की, “वर्डी
कामगाराींना सर्लत म्हणन
ू िे ३ मदहन्यात अनामत रक्कम र्िा िाता उर्वररत

रु.२,५००/- भरतील त्याींना भूखड
ीं (प्लॉ्) दे ण्यात येईल” या प्रकरणात अनामत

रक्कम न घेतलेल्या २२१ अिवदाराींनी तीन मदहन्याींत अथावत र्ेब्रुर्ारी, माचव आणण

एवप्रल २००४ पयंत तसेच तद्नींतर र्ाढर्ुन ददलेल्या मुदतीत (ददनाींक ८
ऑक््ोबर, २००४ ते ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००४) अनामत रक्कम र्िा िाता
उर्वररत रु.२५००/- भरले नाहीत, त्यामळ
ीं दे ण्यात आलेला नाही.
ु े त्याींना भख
ू ड
-----------------

ठाणे महानगरपाललिा क्षे्ातील व्यािसानयिाांिडून थिीत जिात
(५)

*

ि दां डाची रक्िम िसूल िरण्याबाबत

७४१९२

श्री.सरदार तारालसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्फ्
ु नर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील र्ाईन र्ॉप मालक र् ज्र्ेलसव इत्यादी

व्यार्सातयकाींकडून सन २०१० ते २०१३ या कालार्धीतील िकात कर र् अन्य

कर तसेच दीं डापो्ीची ६०० को्ी रूपयाींची थकबाकी र्सल
ू करण्यात यार्ी तसेच
या र्सल
ु ीस हे तत
ु : वर्लींब करणाऱ्या अगधकाऱ्याींर्र ददर्ाणी र् र्ौिदारी गन्
ु हे

दाखल करून त्याींचेर्र कारर्ाई करण्याच्या मागणीचे तनर्ेदन मा.मख्
ु यमींत्री,
प्रधान सगचर्, नगर वर्कास वर्भाग तसेच श्री.सुतनल चव्हाण, प्रभारी आयक्
ु त,
ठाणे

महानगरपाललका

याींचेकडे

स्थातनक

तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

लोकप्रतततनधीींनी

ददले

असल्याचे
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(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री तसेच प्रधान सगचर्, नगरवर्कास र् प्रभारी

आयुक्त, श्री.सुतनल चव्हाण याींना ददलेल्या तनर्ेदनातील प्रमुख मागण्या कोणत्या
आहे त,

(३) असल्यास, त्यानर्ष
ु ींगाने उक्त प्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री र् प्रधान सगचर्,
नगरवर्कास तसेच ठाणे महानगरपाललका प्रर्ासनाने कोणता तनणवय घेतला र्ा

घेण्यात येत आहे र् त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,

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

महानगरपाललका

क्षेत्रातील र्ाईन

र्ॉप

मालक

र्

ज्र्ेलसवकडून

सन २०१० ते २०१३ या काळातील िकात कर र् दीं डापो्ी र्सुल करार्याच्या
थकबाकी सींदभावत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे

दाखल

िनदहत यागचकेमध्ये

मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या तनदे र्ाींच्या अनर्ष
ु ींगाने मा.श्री.सींिय केळकर,
वर्धानसभा

सदस्य

याींचे

ददनाींक

२३.१२.२०१६

ददनाींक ०२.०१.२०१७ रोिी प्राप्त झाले.

चे

(२) या तनर्दे नात मा.उच्च न्यायालयाच्या पुढील सन
ु ार्णीपूर्ी

पत्र

वर्भागास

र्ाईन र्ॉप मचं्

र् ज्र्ेलसव याींचेकडून िकात कर दीं डापो्ी थकबाकी असलेली रुपये ६०० को्ी
रक्कम

र्सुल

करार्ी

तसेच

दीं ड

र्सुल

करण्यात

महानगरपाललकेच्या सर्व सींबींगधत अगधकारी / कमवचारी

कुचराई

करणाऱ्या

याींचेर्र िबाबदारी

तनजश्चत करुन त्याींचेवर्रुध्द ददर्ाणी र् र्ौिदारी कारर्ाई करण्याची मागणी
करण्यात आली आहे .
(३)

तनर्ेदनातील

मागणीनुसार

आयुक्त,

खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात आल्या आहे त :

याप्रकरणी

चौकर्ी

करुन

दोर्षी

ठाणे

महानगरपाललका

असलेल्या

अगधकारी

र्

याींना
कमवचारी

याींचेवर्रुध्द आर्श्यकतेनस
ु ार प्रर्ासकीय र् र्ौिदारी कारर्ाई चार
आठर्ड्यात करार्ी.


या प्रकरणी ज्र्ेलसव र् मद्यवर्क्रेते याींनी चुकवर्लेला िकात, त्यार्रील
दीं ड र् सर्व अनुर्षाींगगकबाबी
रक्कमेच्या

र्सुलीबाबत

तसेच इतर सर्व थकबाकी व्यािार्रील

व्यक्तीर्:

कालार्धीत तनयमानस
ु ार र्सल
ु ी करार्ी.

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

लक्ष

घालुन

तीन

मदहन्याच्या
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औरां गाबाद येथे स्ट्िच्छ भारत अलभयानाांतगचत स्ट्िच्छता पहाणीसाठी आलेल्या
(६)

िेंद्रीय पथिाने महापाललिेिडून लाच स्ट्िीिारल्याबाबत

*

७९४५४

(लोहा) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर

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

(१) केंद्र र्ासनाच्या स्र्च्छ भारत अलभयानाींतगवत औरीं गाबाद येथे स्र्च्छतेच्या

पहाणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाला महापाललकेकडून १ लाख ७० हिार
रुपयाींची लाच स्र्ीकारताना पकडण्यात आले असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१७
रोिी र्ा त्या दरम्यान तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद येथे येण्यापर्
ू ी सदर पथक राज्यातील आणखी पाच
र्हरात

स्र्च्छे तेच्या

पाहणीसाठी

गेले

असून तेथेही

महापाललकाींच्या

अगधका-याींकडून पैसे घेतले असल्याची र्क्यता र्तववर्ण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर पथकार्र कोणती

कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

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

स्र्च्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगवत करण्यात येणाऱ्या स्र्च्छ

सर्ेक्षणा दरम्यान औरीं गाबाद येथे स्र्च्छतेची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या
केंद्रीय पथकाला

१ लाख ७०

हिार रुपयाींची लाच स्र्ीकारताना रीं गेहाथ

पकडण्यात आले, ही र्स्तजु स्थती आहे .

(२) औरीं गाबाद येथे येण्यापर्
ू ी अर्ा प्रकारे पाहणी केलेल्या र्हराींकडून सदर
पथकातील सदस्याींनी लाच मागगतल्याची तक्रार/मादहती र्ासनास प्राप्त झालेली
नाही.

(३) सदर पथकाची नेमणक
ू केंद्र र्ासनामार्वत करण्यात आली असन
ू यामध्ये

त्रयस्थ सींस्थेच्या सदस्याींचा समार्ेर् करण्यात आलेला होता. सदर प्रकरणाची

र्स्तजु स्थती केंद्र र्ासनास कळवर्ण्यात आलेली आहे . सद्य:जस्थतीत सदर

पथकातील सदस्याींवर्रुद्ध पढ
आहे . तसेच ज्या
ु ील कायदे र्ीर कारर्ाई सरु
ु
र्हराींमध्ये या पथकाने तपासणी केली होती, तेथे केंद्र र्ासनाच्या इतर त्रयस्थ
सींस्थेमार्वत पन्
ु हा तपासणी करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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टे म्पल रोज ररअल इस्ट्टे ट प्रा.लल. िांपनीने मुांबई ि पुणे
(७)

येथील गुांतिणि
ू दाराांची िेलेली फसिणि
ू

*

७८०४९

उत्तर) :

अॅड.गौतम चाबि
ु स्ट्िार (वपांपरी), डॉ.लमललांद माने (नागपूर

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई र् पुणे येथील ३ हिार गत
ुीं र्णक
ू दाराींची र्सर्णक
ू करणाऱ्या ्े म्पल

रोि ररअल इस््े ् प्रायव्हे ् लललम्े ड कींपनीच्या ५ सींचालकाींवर्रोधात आगथवक

गन्
ु हे र्ाखेने गन्
ु हयाींची नोंद करुन तपास सरु
ु केला असल्याचे माहे िानेर्ारी,
२०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कींपनीच्या सींचालकाींनी िर्ळपास १२००० गत
ींु र्णक
ू दाराींच्या

४०० को्ी रुपयाींचा आगथवक गैरव्यर्हार करुन गत
ींु र्णक
ू दाराींच्या ठे र्ीमधन
ू पुणे,
सोलापूर, रायगड आणण र्हापूरमध्ये ६२ को्ीींचे भूखड
ीं खरे दी केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती

कींपनीच्या सींचालकाींना अ्क करुन सर्व गत
ींु र्णक
ू दाराींचे पैसे परत करणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली अथर्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

सदर प्रकरणी रोि ररअल इस््े ् प्रायव्हे ् कींपनीच्या ५ सींचालकावर्रोधात

आगथवक गुन्हे र्ाखा, मुींबई येथे गुन्हा नोंद क्र.

०८/१७ कलम ४०९, ४२०, १२०

(ब) भा.द.वर्. सह कलम ३ र् ४ एमपीआयडी ॲक्् १९९९ र् कलम ४, ५ र् ६
पीसीएमसीबी ॲक्् १९७८ अन्र्ये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(२) अींर्त: खरे आहे .

नमद
ू दाखल गुन्हयाच्या तपासादरम्यान आरोपी कींपनीने िर्ळपास ३०००

गुींतर्णक
ू दाराींच्या ९० को्ी रुपयाींचा आगथवक

गैरव्यर्हार केला असल्याचे

प्रथमदर्वनी तनषपन्न झाले आहे . गुींतर्णक
ू दाराींच्या ठे र्ीींमधून आरोपीत कींपनी र्

आरोपीत कींपनीच्या सींचालकाींच्या नार्े पण
ु े, सोलापरू , रायगड, र्हापरू या
दठकाणी भुखड
ीं खरे दी करण्यात आले आहे त.
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(३) सदरहू प्रकरणात आगथवक गुन्हे र्ाखा गु.र.क्र. ०८/२०१७ अन्र्ये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू कींपनीच्या सींचालकाींची स्थार्र र् िींगम मालमत्ता िप्त
करण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .

सदरचे प्रकरण तपासागधन आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

िल्याण रे ल्िे स्ट्थानि पररसरातील स्ट्िायिॉििर िेल्या
जाणाऱ्या जाहहरातीचा शल्
ु िात झालेला गैरव्यिहार

(८)

*

७८६१२

श्री.सांतोर्ष दानिे (भोिरदन), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण रे ल्र्े स्थानक पररसरात उभारण्यात आलेल्या स्कायर्ॉकर्र मोठ्या
र्लकाव्दारे

िादहराती

प्रलसद्ध

केल्या

िात

असन
ू

त्याच्या

मोबदल्यात

महानगरपाललकेला कोणतेही िादहरात र्ल्
ु क अदा करण्यात येत नसून यामध्ये

१० को्ी रुपयाींपेक्षा िास्त रक्कमेचा गैरव्यर्हार झाला असल्याचे माहे िानेर्ारी,
२०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार

सदर गैरव्यर्हाराप्रकरणी दोर्षी असणा-याींवर्रुद्ध कोणती कारर्ाई करण्यात आली
र्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण रे ल्र्े स्थानक पररसरात र्ाहतुक सध
ु ारणेसाठी
मींब
ु ई महानगर प्रदे र् वर्कास प्रागधकरणाच्या अथवसहाय्यातन
ू सॅ्ीस/ स्कायर्ॉक
प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता.

या स्कायर्ॉकचा र्ापर सुरु झाल्यानींतर त्यार्रील िादहरातीसाठी मुींबई

महानगर

प्रदे र्

वर्कास

प्रागधकरणाकडून

मे.आयकॉन

ॲडव्ह्ावयणझींग

या

अलभकरणास दद.१४/१२/२०१० पासन
ू प्रथमतः २ र्र्षावच्या कालार्धीकरीता ठे का

दे ण्यात आला होता. या ठे क्याची र्ाढीर् मद
ु त दद.१३/१२/२०१३ रोिी सींपुष्ात
आली.
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सदर

स्कायर्ॉक

दद.

०५/०८/२०१४

रोिी

कल्याण-डोंत्रबर्ली

महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे . सदर स्कायर्ॉकर्रील

िादहरातीकरीता तनवर्दा प्रफक्रया सरु
असल्याचे आयक्
ु
ु त, कल्याण-डोंत्रबर्ली
महानगरपाललका याींनी कळवर्ले आहे .

सदर ठे क्याची मुदत सींपल्यानींतरही सदर अलभकरणाकडून िादहरात र्ल्
ु क

अदा न करता स्कायर्ॉकर्र िादहरात करण्यात येत होती, ही र्स्तजु स्थती आहे .

(२) मुींबई महानगर प्रदे र् वर्कास प्रागधकरणाने ज्या र्ावर्षवक दराने सींबींगधत

अलभकरणास िादहरातीचा ठे का ददला होता, त्या रकमेर्र १० ्क्के र्ावर्षवक र्ाढ
आकारुन

दद.१४/१२/२०१३

ते

दद.२८/०२/२०१७

या

कालार्धीकरीता

िादहरात

र्ुल्कापो्ी रु.१,०१,२१,५४३/- एर्ढ्या रकमेच्या र्सूलीकरीता महानगरपाललकेकडून
सींबींगधताींस मागणीपत्र बिार्ण्यात आले आहे .

कल्याण-डोंत्रबर्ली महानगरपाललकेकडून या प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्याींची

चौकर्ी प्रस्तावर्त करण्यात आली असून सींबगीं धताींस कारणे दाखर्ा नो्ीस
बिार्ण्यात आल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्ली महानगरपाललका याींनी कळवर्ले
आहे .

या प्रकरणाच्या चौकर्ीअींती दोर्षी आढळणाऱ्याींर्र कारर्ाई करुन त्याबाबतचा

अहर्ाल ४ आठर्ड्याींच्या आत र्ासनास सादर करण्याबाबत आयुक्त, कल्याणडोंत्रबर्ली महानगरपाललका याींना तनदे र् दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

दरु दशचनच्या किसान िाहहनीमध्ये “किसान प्िार” म्हणन
ू नोिरी दे ण्याचे
(९)

*

आलमर्ष दाखिन
ू गैरव्यिहार िरण्यात आल्याबाबत

७६८९३

श्री.विजय

औटी

(पारनेर),

श्री.राहुल

बोंद्रे

(धचखली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात केंद्र सरकारच्या मादहती र् प्रसारण मींत्रालयाच्या अख्यत्याररत

असलेल्या दरु दर्वनच्या फकसान र्ादहनीमध्ये “फकसान पत्रकार” म्हणन
ू नोकरी
दे ण्याचे

आलमर्ष

दाखर्न
ू

फकसान

र्ादहनीच्या

बँक

खात्यात

उमेदर्ाराींनी

रुपये १३६८०/- इतकी रक्कम सुरक्षा ठे र् म्हणन
भरल्यानींतर १५ ददर्साींचे
ू

प्रलर्क्षण दे ऊन पत्रकाररतेची पदवर्का दे ण्याचे आश्र्ासन दे र्न
गैरव्यर्हार
ू
करणारा समह
ु कायवरत असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्ा त्या
सुमारास तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोललसाींनी सींबगीं धत दोर्षीींवर्रुध्द गुन्हा नोंदवर्ला
आहे काय र् त्यानुसार अद्याप फकती िणाींना अ्क करण्यात आली असन
ू
त्याचा तपलर्ल काय आहे ,

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

तथावप सदर प्रकरणी डी डी फकसान र्ादहनीमध्ये नोकरी दे ण्याचे आलमर्ष

दाखर्न
ू रुपये ३८,०५०/- ची र्सर्णक
ू केली अर्ा पुणे येथील एका फर्यावदीचे

तक्रारीर्रुन दोन आरोपीींवर्रुद्ध लसींहगड पोलीस स््े र्न, पण
ु े र्हर ग.ु र.नीं.
४१६/२०१५ भा.दीं .वर्. कलम ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

तसेच सदर गुन्हयाबाबतचा तपास केला असता गन्
ु हा उघडकीस न

आल्यामळ
ु े

सदर

गुन्हा

कायम

तपासार्र

मा.न्यायालयास सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

ठे र्ून

गुन्हयाचा

‘अ’

र्ायनल

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

एटापल्ली (जज.गडधचरोली) येथील सरु जागड पररसरात
नक्षलिाद्याांनी िाहनाांची िेलेली जाळपोळ

(१०)

*

(वपांपरी) :
(१)

७४६९४

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्ट्िार

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ए्ापल्ली (जि.गडगचरोली) येथील सरु िागड

पररसरात नक्षलर्ाद्याींनी ७६

रक, ३ पोकलँ ड र् एक दच
ु ाकी िाळल्याची घ्ना घडल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१७
मध्ये र्ा त्यादरम्यान तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अजननकाींडात िर्ळपास १ हिार नक्षलर्ादी सहभागी झाले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले र् त्यानुर्षींगाने अर्ाप्रकारे र्ारीं र्ार होत असलेल्या घ्नाींर्र
प्रततबींध घालण्याकररता कोणत्या उपाययोिना र्ा कारर्ाई करण्यात आली र्ा
येत आहे ,

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

(२) र् (३) ददनाींक २३.१२.२०१६ रोिी मौिे डेहरे ते सुरिागड रोड लोह प्रकल्प

पररसरात प्रततबींधीत माओर्ादी सींघ्नेचे ५० ते ६० बींदक
ु धारी नक्षलर्ादी तसेच
त्याींच्या साध्या गणर्ेर्षातील ६० ते ७० नक्षल समथवकाींनी सींगनमताने क् रचून
लोह खतनि प्रकल्पातील रक चालक र् मिरू याींना जिर्े मारण्याचा प्रयत्न
केला.

तसेच रकाींचे डडझेल ्ँ क र्ोडून ७७ रक, ३ पोकलँ ड मर्ीन र् एक

मो्ारसायकलला आग लार्ली.

सदर प्रकरणी पोलीस स््े र्न ए्ापल्ली येथे

गु.र.क्र. ३५/२०१६ कलम ३०७, ३४१, ३४२, ४३५,३२३, ५०४, ५०६, १४३, १४७,

१४८, १४९, १२० (ब) भा.दीं .वर्., ५/२८ भाहका, १३५ महाराषर पोलीस अगधतनयम
१६, १८, २०, २३ य.ु ए.पी.ए. ॲक्् अन्र्ये गन्
ु हा नोंद केला आहे .
र्ासनाने पढ
ु ीलप्रमाणे उपाययोिना केल्या आहे त :-



र्ासनाने नक्षलर्ाद्याींचा मक
ु ाबला करण्यासाठी आर्श्यक ती र्स्त्रे र्

दारुगोळा याबरोबर आधतु नक सींपकव व्यर्स्था, र्ाहन व्यर्स्था, भुसूरुींग
प्रततबींधक र्ाहने र् हे ललकॉप््र उपलब्ध करुन ददले आहे त.


जिल्हयातील नक्षलर्ाद्याींच्या कारर्ायाींर्र अींकुर् लार्ण्यासाठी जिल्हा
पोलीस

तसेच

केंद्रीय

राखीर्

पोलीस

नक्षलवर्रोधी अलभयान राबवर्ण्यात येते.


बल

याींच्या

माध्यमातून

जिल्हयात नक्षलवर्रोधी कृतीकररता केंद्रीय राखीर् पोलीस बलाच्या
ब्ाललयन, कोब्रा ब्ाललयन, राज्य राखीर् पोलीस बलाच्या कींपन्या र्

जिल्हा पोलीस दल तसेच सी-६० च्या तक
ु ड्या तैनात करण्यात आल्या

आहे त. िर्ानाींना युद्धप्रलर्क्षण दे ण्यासाठी व्यर्स्था करण्यात आली आहे .
नक्षलवर्रोधी र्ोध अलभयान, गस्त, नाई् ॲम्बुर्, नाकाबींदी यामळ
ु े
नक्षलर्ाद्याींच्या हालचालीींर्र प्रततबींध आणण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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बल
ु ढाणा शहरास पाणी परु िठा िरणाऱ्या री ी झोन व्हॉल्व्ह
योजनेच्या भाग-२ चे िाम अपुणच असल्याबाबत

(११)

*

८१५७९

श्री.हर्षचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बल
ु ढाणा र्हरास पाणी परु र्ठा करणा-या थ्री झोन व्हॉल्व्ह योिनेच्या भाग-

२ चे काम अपुणव असल्याने र्हरात सुरळीत पाणी पुरर्ठा होत नसल्याचा

अहर्ाल माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान र्ासनास प्राप्त झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त पाणी पुरर्ठा योिनेच्या भाग २ साठी आर्श्यक
असलेल्या पाण्याच्या ्ाकीचे बाींधकाम तनधी अभार्ी होऊ र्कले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय तनषपन्न झाले,

(४) असल्यास, बुलढाणा र्हर पाणी पुरर्ठा योिनेच्या भाग-२ चे अपूणव काम
पण
ू व

करण्यासाठी

र्

पाण्याच्या

्ाकीचे

बाींधकाम

करणेसाठी

करणेबाबत र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

तनधी

मींिरू

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) (२) (३) (४)


बुलढाणा र्हराच्या थ्री

झोन व्हॉल्व्ह व्यर्स्थेतील भाग -२ मध्ये पाणी

साठर्ण क्षमतेत र्ाढ करण्यासाठी
उभारण्याच्या

नगरपररर्षदे च्या

१३ लक्ष लल्सव क्षमतेची ्ाकी

रू.२०४.२०

लक्ष

खचावच्या

प्रस्तार्ास

महाराषर िीर्न प्रागधकरणाने ताींत्रत्रक मींिरु ी र्ेब्रुर्ारी २०१७ मध्ये ददली

असुन जिल्हागधकारी बल
ु ढाणा याींचेकडुन प्रर्ासकीय मींिुरीची कायवर्ाही
करण्यात येत आहे .


पाण्याचे पुरेसे स्त्रोत, पाणी साठर्ण क्षमता याबरोबरच अजस्तत्र्ातील
पाणी वर्तरण व्यर्स्थेत सध
ु ारणा करण्यासाठी हायड्रोललक

मॉडेललींग,

कन्झुमर सर्े, र्ॉ्र ऑडी् या यारख्या बाबीींची पुतत
व ा करणे आर्श्यक
आहे . याची पत
व ा करण्यासाठी रू.९५.०३ लक्षचा प्रस्तार् नगरपररर्षदे ने
ू त
ताींत्रत्रक मान्यतेसाठी महाराषर िीर्न प्रागधकरणाकडे सादर केला आहे .
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महाराषर सुर्णव ियींती नगरोत्थान अलभयानाअींतगवत मींिूर प्रकल्पात



खडकपूणाव

धरणातन
ू

पाणी

अजस्तत्र्ातील

िलर्ुध्दीकरण

केंद्रापयंत

आणणे, नवर्न वर्कसीत भागामध्ये िलर्ादहनी ्ाकणे र् पाणी साठर्ण
क्षमता र्ाढवर्णे या बाबी अींतभत
ूव आहे त.

या प्रकल्पाची फकीं मत रू.८२.७७ को्ी असन
ू यात र्ासनाचा रू.३३ को्ी



दहस्सा वर्तररत करण्यात आला आहे . नगरपररर्षदे च्या रू.१२.८१ को्ी
दहस्स्याींपैकी सद्यजस्थतीत रू.६.९७ को्ीींचा भरणा महाराषर िीर्न
प्रागधकरणाकडे करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

ररजनल पािच झोनची (आरपीझेड) ३,२०० एिर जमीन
शेतिऱ्याांना परत िरण्याबाबत

(१२)

*

७३९०८

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुभार्ष उफच पांडडतशेठ पाटील

(अललबाग), श्री.धैयश
च ील पाटील (पेण) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) नर्ी मुींबई र्हराच्या तनलमवतीसाठी ठाणे, पनर्ेल र् उरण तालुक्यातील ९५
गार्ातील र्ेतक-याींच्या र्ेतिमीनी सींपादन करण्यात येर्ूनही र्ासनाने अद्याप

ररिनल पाकव झोनच्या (आरपीझेड) ३,२०० एकर िमीनीचा १० र्र्षावत वर्कास न

केल्याने उक्त िमीन परत करण्याची मागणी स्थातनक र्ेतक-याींनी र्ासनाकडे
माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िमीन मुळ र्ेतक-याींना ४६ र्र्षव इतका कालार्धी होर्न
ू ही
अद्याप र्ासनाने परत न करण्याची र् त्यास लागत असलेल्या वर्लींबाची
सर्वसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) त्यानर्ष
र्ेतक-याींना वर्नावर्लींब परत करण्याच्या
ु ींगाने उक्त िमीनी मळ
ु
दृष्ीने र्ासनातर्े कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदर तनर्ेदन प्राप्त झाल्याचे

आढळून येत नाही.

(२), (३) र् (४) वर्कास करताना प्रथम वर्कसनलर्ल क्षेत्रात येणा-या िलमनीींचे
भूसींपादन करण्याचा प्रस्तार्

करण्यात आला र् त्याप्रमाणे

भस
ू ींपादन करुन वर्वर्ध नगराींचा (नोडस ्)
उपर्न क्षेत्र वर्कसनलर्ल

नसल्याने

त्या िलमनीींचे

वर्कास करण्यात आला. प्रादे लर्क

कोणत्याच

नगराींचा (नोडस ्) भाग

नव्हता. त्यामळ
ु े प्रादे लर्क उपर्न क्षेत्रात येणा-या िलमनीींचे

भस
ू ींपादन तत्परतेने

करण्यात आले नाही. आता आिूबािूच्या वर्कसनलर्ल क्षेत्रात येणाऱ्या पररसराचा
वर्कास झाल्याने ररिनल पाकव झोन क्षेत्रातील िलमनीर्र वर्कासाचा दबार् र्ाढला

आहे . वर्कसनलर्ल क्षेत्राचे भस
ू ींपादन पूणव होत असल्याने त्या नींतर वर्कसनलर्ल

नसणाऱ्या ररिनल पाकव झोनमधील िलमनीचे भूसप
ीं ादन करण्याचे वर्चाराधीन
आहे . लसडकोने सींपाददत न केलेल्या िलमनीींचे भस
ीं ादन र् वर्कासासींबींधी तींत्र
ू प
तनजश्चत करण्यासाठीचा प्रस्तार् र्ासनास ददनाींक १९/१२/२०१६ च्या पत्रान्र्ये

सादर केला आहे . त्यार्र सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे
अलभप्राय मागवर्ण्यात आले आहे त.

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

मांब
ु ईतील लशिडी येथील टी बी रुग्णालयात डडजीटल एक्स रे मशीनिररता
दे ण्यात आलेली रक्िम बँिेत विना िापर जमा असल्याबाबत

(१३)

*

७७२७८

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आलशर्ष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील लर्र्डी येथील ्ी. बी. रुनणालयात डडिी्ल एक्स रे मर्ीन
खरे दीसाठी सीएसआरमार्वत दे ण्यात आलेली रक्कम गत दहा मदहन्याींपासून
बँकेत वर्ना र्ापर िमा असल्याचे तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुनणालयातील ्ी. बी. रुनणाींची र्ाढती सींख्या लक्षात घेता

सद्या एक्स रे पारीं पाररक फर्ल्मर्र काढले िात असल्यामळ
ु े रुनणाींर्र उपचार
सरु
ु करण्यास वर्लींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यासींदभावतील

नस्ती

परळच्या

एर्

दक्षक्षण

र्ॉडव

मधील

इींजितनयररींग वर्भागाच्या कायावलयात मींिूरीसाठी प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय र् त्यानुसार

रुनणालयात अद्यार्त सोयी सुवर्धा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनाकडून
कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) लर्र्डी येथील ्ी.बी. रुनणालयात सी.एस.आर. (CSR)
अींतगवत डडजि्ल एक्स-रे मर्ीनची सवु र्धा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी माझगाींर्

डॉक र् बह
ुीं ई महानगरपाललका याींच्यामध्ये झालेल्या करारानस
ु ार, माझगाींर्
ृ न्मब
डॉक याींनी एकूण १ को्ी रुपये इतका तनधी मींिूर केला आहे .

त्यापैकी रु. १७.६४ लाख इतकी रक्कम त्याींनी ददनाींक ३०.०७.२०१६ रोिी

महानगरपाललकेच्या कोर्षागरात िमा केली आहे .

(२) सदर रुनणालयात पारीं पाररक फर्ल्मर्र एक्स-रे काढले िात असल्यामळ
ु े
रुनणाींर्र उपचार सरु
ु करण्यासाठी वर्लींब होत आहे हे खरे नाही.

(३), (४) र् (५) सदर रुनणालयातील एक्स-रे मलर्नसाठी आर्श्यक असलेली
स्थापत्य

कामे

करण्याचा

प्रस्तार्

ददनाींक

१९.०८.२०१६

वर्भागाच्या अलभयींता कायावलयाकडे पाठवर्ण्यात आला होता.

रोिी

एर्/दक्षक्षण

तद्नींतर, ददनाींक १६.११.२०१६ रोिी या कामाचे अींदािपत्रक तयार करण्यात

आले असन
ू , माझगाींर् डॉककडून प्राप्त झालेला रु. १७.६४ लाख इतका तनधी
महानगरपाललकेच्या एर्/दक्षक्षण वर्भागाकडे या कामासाठी हस्ताींतरीत करण्यात
आला आहे .

स्थापत्य कामे १२ मदहन्याींच्या कालार्धीत पूणव केल्यानींतर डडजि्ल एक्स-

रे मर्ीन बसवर्ण्याचे महानगरपाललकेचे तनयोिन आहे .
-----------------

नालशि महानगरपाललिेने परू प्रभाि क्षे् िमी िरण्यािररता
(१४)

*

उपाययोजना न िेल्याबाबत

७७४९२

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नालशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे

(नालशि पजश्चम) :
काय :(१)

गोदार्री

नदीला

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
सन

२००८

मध्ये

महापूर

आल्यानींतर

नालर्क

महानगरपाललकेने पुर प्रभार् क्षेत्र कमी करण्यासाठी करार्याच्या उपाययोिना
सच
ु वर्ण्यासींदभावत पण
ु े येथील केंद्रीय िल र् वर्द्यत
ु सींर्ोधन केंद्र याींना परीक्षण
करण्याकररता रुपये ७.५० लाख र्ुल्क अदा केले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तद्नींतर ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१२ रोिी केंद्रीय िल र् वर्द्यत
ु
सींर्ोधन

केंद्र,

पुणे

याींचा अहर्ाल

िलसींपदा

वर्भागाने

महानगरपाललकेस सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

अहर्ालार्र

नालर्क

तात्काळ

महानगरपाललकेने

कोणतीही कायवर्ाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

नालर्क

अद्यापपार्ेतो

(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय र् त्यानुसार सींबगधत
दोर्षी अगधकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

नालर्क महानगरपाललकेने केंद्रीय िल र् वर्द्यत
ु सींर्ोधन केंद्र, पुणे याींना

सदर कामाींकरीता आर्श्यक र्ुल्क रु.७.४५ लक्ष अदा केलेले आहे .

(२) केंद्रीय िल र् वर्द्यत
ु सींर्ोधन केंद्र, पण
ु े याींनी िलसींपदा वर्भागास सादर
केलेला ताींत्रत्रक अहर्ाल नालर्क महानगरपाललकेस नोव्हें बर, २०१२ मध्ये प्राप्त
झाला आहे .

(३) सदर अहर्ालानुसार करण्यात आलेल्या लर्र्ारर्ीींच्या अींमलबिार्णीची पुर्व
व्यर्हायवता (वप्र-फर्िीत्रबली्ी) तपासण्यासाठी नोव्हें बर २०१६ मध्ये िलसींपदा
वर्भाग र् नालर्क महानगरपाललका याींच्या अगधकाऱ्याींची सींयक्
ु त सलमती स्थापन
करण्यात आली आहे .
या

प्रगतीपथार्र

सलमतीमार्वत
आहे .

सदर

पुर्व

व्यर्हायवता

अहर्ाल

कायवर्ाही करण्याचे प्रस्तावर्त आहे .

प्राप्त

अहर्ाल

तयार

झाल्यानींतर

करण्याचे

त्याअनुर्षींगाने

काम

पढ
ु ील

(४) सदर अहर्ाल तीन मदहन्याींमध्ये सादर करण्याबाबत र् त्याअनर्ष
ु ींगाने
कायवर्ाही करण्याबाबत नालर्क महानगरपाललकेस सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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लोणार नगरपररर्षदे तील (जज. बल
ु ढाणा) एिाजत्मि गह
ृ ननमाचण ि झोपडपट्टी
वििास िायचक्रमाांतगचत घरिुलाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(१५)

*

८०३०१

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लोणार (जि. बल
ु ढाणा ) नगरपररर्षदे तील एकाजत्मक गह
ृ तनमावण र् झोपडपट्टी
वर्कास कायवक्रमाींतगवत

१३०६

घरकूल योिनेचे काम अद्याप पूणव झाले

नसल्याचे तसेच सदर काम तनकृष् दिावचे झाल्याबाबतची तक्रार स्थातनक

लोकप्रतततनधीनी जिल्हागधकारी र् मा. मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१६
च्या सुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीनस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानुसार पढ
ु े कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) हे खरे आहे .

लोणार (जि.बुलढाणा) नगरपररर्षदे तील एकाजत्मक गह
ृ तनमावण र् झोपडपट्टी

वर्कास कायवक्रमातींगत
व काम पूणव करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने दद.३१ माचव,२०१७
पयंत मद
ु तर्ाढ ददलेली आहे . सदर नगरपररर्षदे ने ्प्पा क्र.२ प्रकल्पासाठी ६०६
घरकुलाीं ऐर्िी ४०२ घरकुलाींसाठी प्रकल्प लसलमत केल्याने एकूण १३०६
ऐर्िी ११०२ घरकुलाींचा प्रकल्प आहे .
माहे

डडसेंबर,

२०१६

च्या

सुमारास

सदरचे

असल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

(१६)

*

काम

तनकृष्

घरकुलाीं
दिावचे

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

पुरांदर (जज.पुणे) येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ सरु
ु िरण्याबाबत
७४६६८

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मब
ींु ईतील आींतरराषरीय वर्मानतळार्रुन प्रर्ासी र्ाहतक
ू ीची क्षमता अपरु ी
पडत असल्यामुळे पुणे जिल्हयात आींतरराषरीय वर्मानतळ होण्याकररता गत दहा
र्र्षाव पूर्ीपासन
ू र्ासनामार्वत कायवर्ाही सुरु करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, पुणे जिल्हयातील पुरींदर येथे आींतरराषरीय वर्मानतळासाठी

अठरार्े हे क््र िागा उपलब्ध करुन दे ण्याचा तनणवय माहे सप््ें बर, २०१६ च्या
सुमारास र्ासनामार्वत घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परु ीं दर आींतरराषरीय वर्मानतळासाठी आर्श्यक तनधी उपलब्ध
करुन सदर प्रकल्पाचे काम केव्हा सरु
ु करण्यात येणार आहे र् त्यास फकती
कालार्धी लागण्याचे अपेक्षक्षत आहे ,

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

(२) र् (३) पुणे वर्मानतळासाठी पुरींदर येथील िागेची तनजश्चती र् प्रकल्प
सुसाध्यता अहर्ाल याबाबतची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मुांबइच शहरात १२ डायलललसस िेंद्रे सुरू िरण्याबाबत
(१७)

*

७४१७५

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पूि)च , श्री.अलमन पटे ल
ु

(मांब
ु ादे िी), श्री.अस्ट्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),

डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमनुरी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार
(हहांगणघाट), अॅड.आलशर्ष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननर्षा चौधरी (दहहसर),
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबइव र्हरात मुत्रवपींड तनकामी झालेल्या रूनणाींना डायललसीसचा उपचार
त्र्रीत लमळण्यासाठी महानगरपाललका प्रर्ासनाने वर्वर्ध दठकाणी डायलललससची

१२ केंद्रे सुरू करण्याचा तनणवय माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्या सम
ु ारास घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या केंद्राव्दारे १९९ डायलललसस यींत्राच्या सहाय्याने ३५० रूपयाींहून
कमी र्ुल्कात रूनणाींना सेर्ा लमळणार असन
तनर्ड झालेल्या सींस्थाींर्र
ू

डायलललसस यींत्र बसवर्णे र् त्याची दे खभाल दरू
ु स्ती, मनषु यबळ याींची व्यर्स्था
करणे बींधनकारक केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त डायलललसस केंद्रे फकती कालार्धीत कायावजन्र्त करण्यात
येणार आहे त,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
सार्वितनक-खािगी

सहभाग

(पी.पी.पी.)

प्रोत्साहन

तत्र्ार्रील

१२

डायलललसस केंद्रे सरु
ु करण्यासाठी आर्श्यक तनवर्दा प्रफक्रया पूणव झाली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) र् (४) सदर १२ डायलललसस केंद्रे कायदे र्ीर प्रफक्रया करुन यथार्ीघ्र
कायावजन्र्त करण्यात येणार आहे त.

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

िसई-विरार महानगरपाललिेमध्ये झाडाांच्या सांरक्षणाथच लोखांडी जाळ्या
(री गाडच) बसविण्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(१८)

*

(पारनेर) :

७३८३८

अॅड.आलशर्ष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.विजय

औटी

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

(१) र्सई-वर्रार र्हर महानगरपाललका क्षेत्रात रस्त्याींच्या दत
ु र्ाव लार्ण्यात

आलेल्या झाडाींच्या सींरक्षणाथव लोखींडी िाळया (री गाडव) लार्ण्याच्या कामात

सुमारे ७ को्ी रुपयाचा गैरव्यर्हार झाल्याचे मा. लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक ५
िानेर्ारी २०१७ रोिी र्ा त्या सुमारास तनदर्वनास आणले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ठे केदाराींनी लोखींडी िाळया (री गाडव) लार्ण्याच्या कामात
७७% लोखींडी री गाडव लार्ले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गैरव्यर्हाराची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले र् त्यानुसार सर्व सींबगीं धत अगधकारी र् ठे केदार याींचेवर्रुध्द
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. अर्ा स्र्रुपाची तक्रार स्थातनक नगरसेर्क याींनी
ददनाींक ०५.०१.२०१७ रोिी केली आहे .
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(२) र् (३) ई-तनवर्दे मार्वत तनर्ड झालेल्या ठे केदाराींनी एकूण ४९,६०० इतक्या
लोखींडी िाळ्या (री गाडव) बसर्ले होते. त्यापैकी सद्य:जस्थतीत १५,००० इतक्या
लोखींडी िाळ्या (री गाडव) िागेर्र आहे त.

उर्वरीत ३४,६०० लोखींडी िाळ्या दोन र्र्षावच्या कालार्धीत चोरीला गेल्याने

पोलीस स्थानकात त्यानुसार र्ेळोर्ेळी तक्रार नोंदवर्ण्यात आलेल्या आहे त असे
आयक्
ु त, र्सई-वर्रार र्हर महानगरपाललका याींनी कळवर्ले आहे .

याबाबत आयुक्त, र्सई वर्रार र्हर महानगरपाललका याींना सखोल चौकर्ी

करुन चार आठर्ड्यात अहर्ाल सादर करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मांब
ु इच महानगरपाललिेच्या विविध विभागातन
ू क्षेपणभम
ू ीपयंत िचरा
िाहून नेण्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(१९)

*

७४०७०

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्फ्
ु नर), अॅड.आलशर्ष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), श्री.ननतेश राणे (िणििली) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबइव र्हरातील वर्वर्ध वर्भागातील कचरा डींजम्पग ग्राऊींड पयंत र्ाहून
नेण्यासाठी महानगरपाललकेने माहे मे, २०१२ ते एवप्रल २०१७ या कालार्धीसाठी
९०० को्ी रूपयाींच्या तनवर्दा काढल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही कींत्रा्दाराींनी ्ें डर प्रफक्रयेत आणण कचरा र्ाहून नेण्याच्या
कामात महानगरपाललका अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने गैरव्यर्हार केल्याबाबत
ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ रोिी स्थायी सलमतीच्या बैठकीत काही सदस्याींनी तक्रार
करून चौकर्ी करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कचरा र्ाहून नेण्यासाठी महापाललकेने र्ेगर्ेगळया कींत्रा्दाराींना
र्ेगर्ेगळे भाडे ददल्याने महापाललकेत मादहती अगधकाराखाली मागवर्लेल्या

मादहतीर्रून सदरहू ९०० को्ीींचा गैरव्यर्हार झाल्याचे स्पष् झाले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
चौकर्ीत काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारर्ाइव करण्यात आली
र्ा येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ु ई महानगरपाललकेने सन २०१२ ते सन २०१७
ृ न्मींब

या कालार्धीसाठी मुींबई र्हरातील वर्वर्ध वर्भागाींतील कचरा सींकलन करुन
क्षेपणभम
ू ीपयंत र्ाहून नेण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये ई-तनवर्दा पध्दतीने ८
ग्ाींकररता रु. ८९८.३३ को्ी इतक्या रकमेच्या तनवर्दा मागवर्ल्या होत्या.
(२) सदर प्रकरणी स्थायी सलमतीच्या बैठकीत काही सदस्याींनी अर्ा स्र्रुपाची
तक्रार करुन चौकर्ी करण्याची मागणी केली होती हे खरे आहे .

(३), (४) र् (५) सन २०१६ मध्ये महानगरपाललकेच्या चाचणी लेखा पररक्षण र्

दक्षता वर्भागाने याबाबत ददनाींक ०१.०१.२०१६ रोिी चौकर्ी केली असन
ू , सदर
प्रकरणी कोणतीही अतनयलमतता झाल्याचे आढळून आले नाही.
तथावप,

सदर

प्रकरणी

र्ारीं र्ार

होणाऱ्या

तक्रारीींच्या

अनुर्षींगाने

ददनाींक २६.१०.२०१६ रोिी चाचणी लेखा पररक्षण र् दक्षता वर्भागास पन्
ु हा
चौकर्ी करण्याचे आदे र् महानगरपाललकेने ददले आहे त.
-----------------

आणे (ता.जुन्फ्नर, जज.पुणे) येथील िल्याण-नगर महामागाचिरील तीन तलाठयाांना
अिैध िाळू िाहतूि िरणाऱ्या रि चालिाने िेलेली मारहाण

(२०)

*

७९३६३

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण-नगर महामागावर्रील आणे (ता.िन्
ु नर, जि.पुणे) येथे अर्ैध र्ाळू
र्ाहतूक करणाऱ्या रकची तपासणी करणाऱ्या महसल
ू वर्भागाच्या पथकातील तीन
तलाठ्याींना रक चालकाने ददनाींक १३ िानेर्ारी, २०१७ रोिी लर्र्ीगाळ, दमदा्ी
करुन गींभीर मारहाण करुन िीर्े मारण्याची धमकी ददल्याचे तनदर्वनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेल्हे , साकुरी, मींगरुळ, पारनेर, अहमदनगर आदी भागातन
ू र्ाळू
लललार् बींद असताींनाही महसूल र् पोलीस अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने र्ाळूची
चोर्ी र्ाहतक
ू सरु
ु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले र् त्यानुसार सींबींगधत दोर्षीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
येत आहे ,

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

(१) होय, हे खरे आहे . सदर प्रकरणी आळे र्ा्ा पोलीस

ठाणे येथे गु. र. क्र. ०४/२०१७ भा. द. वर्. कलम ३५३, ३२३, ४२७, ५०४, ५०६,

३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी ४ आरोपीींना अ्क

करण्यात आली असन
सध्या सर्व अ्क आरोपी िालमनार्र मक्
ू
ु त आहे त.
गुन्हयाचा तपास सरु
ु आहे .

(२) र् (३) नाही, हे खरे नाही. अर्ैध चोर्ी र्ाळू र्ाहतक
ु प्रततबींध करण्यासाठी
पोलीस वर्भाग र् महसूल वर्भाग याींची स्र्तींत्र तसेच सींयक्
ु त कारर्ाई सरु
ु असन
ु

र्ेळोर्ेळी अर्ैध चोरट्या र्ाळू र्ाहतक
ू र् उपर्ार्र कारर्ाई करण्यात आली आहे .
महत्र्ाच्या मागावर्र नाकाबींदी करण्यात येत असन
त्याद्र्ारे
ू

अर्ैध र्ाळू

र्ाहतुकीर्र कारर्ाई करण्यात येत आहे . सन २०१६ मध्ये लललार् बींद काळात

पोलीस र् महसूल वर्भागाने अर्ैध र्ाळू र्ाहतुक र् उपर्ाबाबत एकुण ३३
प्रकरणी कारर्ाई केली असून ८९ आरोपीींना अ्क केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

लशिडी न्फ्हािा-शेिा सी-ललांि प्रिल्पाच्या िामाबाबत
(२१)

*

७४०१५

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नर्ी मुींबइवला दक्षक्षण मब
ुीं इवर्ी िोडणा-या महत्र्ाकाींक्षी लर्र्डी न्हार्ा-र्ेर्ा सी-

ललींक प्रकल्पाच्या अींदाजित रुपये १७ हिार ३०० को्ी खचावच्या योिनेस
र्ासनाने मींिूरी ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे थोडक्यात स्र्रूप काय आहे ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात केव्हापासन
ू सरू
ु करण्यात येणार
आहे र् हा प्रकल्प फकती कालार्धीत पूणव होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नागधन प्रकल्प मुींबई महानगर प्रदे र् वर्कास
प्रागधकरणामार्वत राबवर्ण्यात येत आहे . सदर प्रकल्पाच्या रु.१७८४३ को्ी खचावस

मुींबई महानगर प्रदे र् वर्कास प्रागधकरणाने ददनाींक ०३ िन
ू , २०१६ रोिी मान्यता
ददली आहे .
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(२) सदर प्रकल्पामध्ये मुींबई र्हरातील लर्र्डी र् मुख्य भूमीर्रील न्हार्ा याींना
िोडणाऱ्या २२ फक.मी. लाींबीच्या ६ पदरी (३+३) पुलाचा अींतभावर् आहे . या पुलाची
समुद्रातील लाींबी १६.५ फक.मी. असन
ू िलमनीर्रील पुलाची (पोहोचमागव) लाींबी ५.५

फक.मी. इतकी आहे . या पल
ींु ई र्हरातील लर्र्डी र् मख्
ु ाला मब
ु य भम
ू ीर्रील
लर्र्ािी नगर, राज्यमागव-५४ र् राषरीय महामागव-४ब र्र गचले गार्ािर्ळ
आींतरबदल (Interchange) आहे त.
(३)

र्

(४)

सदर

प्रकल्पाकरीता

पर्
व हवताप्राप्त
ू अ

तनवर्दाकाराींकडून

तनवर्दा

मागवर्ण्यात आल्या असून सदर तनवर्दा एवप्रल २०१७ मध्ये प्राप्त होणे अपेक्षक्षत
आहे . प्राप्त तनवर्दाींची छाननी करून तद्नींतर प्रकल्पाचे काम सुरू करणे
प्रस्तावर्त आहे . प्रकल्पाचा बाींधकाम कालार्धी सुमारे साडेचार र्र्षे इतका आहे .
-----------------

मौजे उां चखडि ब्रद
ु ि
ु (ता.अिोला, जज.अहमनगर) येथे जादट
ु ोणा िरणाऱ्या
(२२)

*

इसमाने ५ िर्षीय मुलाची हत्या िेल्याबाबत

७८२०१

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) मौिे उीं चखडक ब्रद
ु क
ु (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील ५ र्र्षीय मुलाला
िाद्
ु ोण्यासाठी वर्दहरीत मारुन ्ाकण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक १५ ऑक््ोबर,
२०१६ रोिी तनदर्वनास येऊनही पोललसाींनी अद्याप कोणतीच कारर्ाई केली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्वत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) सदर घ्नेबाबत दद. १३/१०/२०१५ रोिी अकोले

पोलीस स््े र्न येथे गु.र.नीं. १५३/२०१५ भा.दीं .वर्. कलम ३०२,३६३,२०१ सह

महाराषर नरबळी र् इतर अमानुर्ष, अतनष् र् आघोरी प्रथा र् िाद्
ू ोणा प्रततबींध
र् उच्चा्न
आरोपीस

अध्यादे र् कायदा २०१३ कलम ३ अन्र्ये गुन्हा दाखल करुन १

अ्क

करण्यात

आली

होती.

आरोपी

वर्रोधात

मा.

प्रथमर्गव

न्यायदीं डागधकारी अकोले याींचे न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यात आले
आहे .
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मा. उच्च न्यायालयाने सदर आरोपीस िालमन मींिूर केला आहे .

गुन्हयाच्या सखोल तपासासाठी

आरोपीची नाको चाचणी करण्याची परर्ानगी

लमळालेली आहे लर्र्ाय इतर ५ सींर्तयताींची नाको चाचणी करण्याची परर्ानगी
मागण्यात आली आहे .

(३) वर्लींब झालेला नाही.

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

नांदरु बार येथे पोललसाांसाठी १६८ सदननिा बाांधणारे िां्ाटदार मे. साईनाथ

एांटरप्राइजेसिडून आिारण्यात येणाऱ्या दां ड िसुलीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२३)

*

७७०३३

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नींदरु बार येथे पोललसाींसाठी १६८ सदतनका बाींधणारे कींत्रा्दार मे. साईनाथ
एीं्रप्राइिेसकडून

दीं ड र्सल
ु ीत गैरव्यर्हार झाल्याचे दहींद ु वर्धीज्ञ पररर्षदे ने

माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्या दरम्यान मा. मख्
ु यमींत्री, पोलीस महासींचालक
आणण लाचलच
ु पत प्रततबींधक वर्भाग याींचेकडे तक्रार करून सदर गैरव्यर्हाराची
चौकर्ी करून सींबगीं धताींर्र गन्
ु हे नोंदर्ण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणात महाराषर राज्य पोलीस गहृ तनमावण आणण कल्याण
महामींडळ

मयावददतचे

तत्कालीन

महाव्यर्स्थापक

्ी.सी.

भाल

आणण

व्यर्स्थापकीय सींचालक सींिीर् दयाळ याींनी नींदरु बार येथील बाींधकामातील
कींत्रा्दाराकडून

३ को्ी ७८ लाख रुपयाींऐर्िी ३ को्ी ६१ लाख ६४ हिार ८१५

रुपयाींच्या र्सुलीसाठी न्यायालयात दार्ा दाखल करून महामींडळाचे आगथवक
नुकसान केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच उक्त प्रकरणी मे. साईनाथ एीं्रप्राइिेसकडून अींदािे पार्णे आठ को्ी
रुपयाींहून अगधक रक्कम र्सूल करण्याबाबत न्यायालयाकडून आदे र् दे ण्यात
येर्न
ू ही अद्याप र्सल
ू ी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्ष
ु ींगाने

दोर्षीींर्र कोणती कायदे र्ीर कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे ,

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

या सींदभावत महाराषर राज्य पोलीस गहृ तनमावण र्

कल्याण महामींडळ मयावददत याींचेकडे तक्रार प्राप्त झाली होती.

(२), (३), (४) र् (५) नींदरु बार येथील १६८ तनर्ासस्थानाींचे बाींधकाम करण्यासाठी

तनवर्दा प्रक्रीयेद्र्ारे कींत्रा्दार, मे. साईनाथ इीं्रप्राइिेस याींना सदरहू कामाचे
कींत्रा् सन २००४ मध्ये दे ण्यात आले होते. याअनर्ष
ु ींगाने महाराषर पोलीस
गह
ृ तनमावण र् कल्याण महामींडळ आणण कींत्रा्दार याींच्यामध्ये करार करण्यात

आला होता. कींत्रा्दाराने वर्हीत मुदतीमध्ये काम पूणव न केल्याने र् करारातील
अ्ी र् र्तींचा भींग केल्यामुळे र्ेरतनवर्दा प्रक्रीयेद्र्ारे सदरहू कामाचे कींत्रा्
अन्य कींत्रा्दारास दे ण्यात आले.
कींत्रा्दार, मे. साईनाथ इीं्रप्राइिेस याींनी करारातील अ्ी र् र्तींचा भींग

केल्यामळ
ु े

र् र्ेरतनवर्दा प्रकीयेमळ
ु े खचावमध्ये झालेली र्ाढ र्सल
ू करण्यासाठी

पोलीस गह
ृ तनमावण महामींडळाकडून ददर्ाणी न्यायालयात दार्ा दाखल करण्यात

आला. ददर्ाणी न्यायालय (र्ररषठ स्तर) नींदरु बार याींनी स्पेर्ल लसजव्हल स्
ू क्र.
२८/२०११ या प्रकरणात ददनाींक ०५.०५.२०१२ रोिी ददलेल्या न्यायतनणवय र्
आदे र्ानुसार

सींबगीं धत

कींत्रा्दाराकडून

रु.३,६१,६४,८१५/-

व्यािासहीत वर्दहत मागावने र्सल
ू करण्याची कायवर्ाही सरू
ु आहे .

इतकी

रक्कम

तसेच रु.१७,०६,०००/- इतक्या अततररक्त रक्कमेच्या र्सुलीसाठी

महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ तनमावण र् कल्याण महामींडळ मयावददत याींचेकडून
सक्षम न्यायालयात दार्ा दाखल करण्याची कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
-----------------

मानखद
ु च (मुांबई) येथील महाराष्ट्र नगरातील झोपडपट्टीला लागलेली आग
(२४)

*

७६६९६

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील मानखद
ु व येथील महाराषर नगरातील झोपडपट्टीला ददनाींक १५

डडसेंबर २०१६, रोिी र्ा त्या सम
ु ारास गॅस लसललींडरचा स्र्ो् होऊन लागलेल्या
आगीत मोठी जिर्ीत र् वर्त्त हानी झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दघ
व नेत एकाच कु्ुींबातील तीन िणाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू
ु ्
दोन लहान मुलाींसह बारा िण गींभीरररत्या िखमी झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अरुीं द गल्ल्या आणण एकमिली घराींमळ
ु े अजननर्मन दलाला
आपले कायव पार पाडताींना मोठी कसरत करार्ी लागली, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार
मत
ृ ाींच्या कींु ्ुींत्रबयाींना कोणत्या स्र्रुपाची मदत करण्यात आली र्ा येत आहे
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोिी मानखद
ु व

येथील महाराषर नगरातील झोपडपट्टीला लागलेल्या आगीत एकाच कु्ुींबातील ३
िणाींचा मत्ृ यू झाला असून, ११ िण िखमी झाले आहे त.

सदर दघ
व नेत अींदािे रु. १,४५,०००/- इतकी वर्त्तहानी झाली आहे .
ु ्

(३) सदर दघ
व ना घडल्यानींतर अरुीं द गल्ल्या र् एकमिली घराींमळ
ु े अजननर्मन
ु ्
दलाला आपले कायव पार पाडताींना मोठी कसरत करार्ी लागली हे खरे नाही.
(४)

सदर

दघ
ु ्व नेची

महानगरपाललकेच्या

अजननर्मन

वर्भागाकडून

चौकर्ी

करण्यात आली असन
ू , सदर आग ही राहत्या घरामध्ये असलेल्या एल.पी.िी.
लसलेंडरमधन
ू र्ायु गळती होत असताींना, गॅस लाय्रचा र्ापर केल्याने लागली
असल्याचे तनषपन्न झाले आहे .

सदर प्रकरणी मत
ु यमींत्री सहायता तनधीमधन
ू मदत
ृ ाींच्या कु्ुींत्रबयाींना मख्

दे ण्यासाठी जिल्हागधकारी, मुींबई उपनगरे याींचेमार्वत प्रस्तार् सादर करण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

फरासखाना (पण
ु े) येथे निजात बाळाची विक्री िरणाऱ्या
(२५)

*

(पारनेर) :
(१)

तीन महहलाांना झालेली अटि

७३९१८

श्री.अलमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

श्री.विजय

औटी

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

र्रासखाना (पण
ु े) येथे नर्िात बाळाची सव्र्ा तीन लाखात वर्क्री करणारा

समुह कायवरत असल्याचे आढळून येताच पोलीसाींनी या प्रकरणी कारर्ाई करुन
तीन मदहलाींसह एका सींस्था चालकाला अ्क केल्याची घ्ना ददनाींक ७
िानेर्ारी, २०१७ रोिी र्ा त्या सुमारास तनदर्वनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील आरोपी केर्र् दें डे हा सासर्ड येथे लहान
मल
ु ाींसाठी

तनरीं कार

र्सततगह
ृ

चालर्त

असन
ू

मल
ु ाींच्या

वर्क्रीसाठी

ग्राहक

र्ोधण्याचे र् पैसे घेण्याचे काम करीत असल्याचेही तनदर्वनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

पोललसाींमार्वत

सींबींगधत

घ्नेची

र्

तनरीं कार

र्सततगह
ृ ाची

चौकर्ी करुन दोर्षीींवर्रुध्द गन्
ु हा दाखल करुन कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
येत आहे तसेच आरोपीमार्वत आतापयंत फकती मुलाींची वर्क्री करण्यात आली
आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्रासखाना (पण
ु े) येथे नर्िात बाळाची वर्क्री करणारा

समुह कायवरत असल्याचे पोलीसाींनी उघडकीस आणले असून तीन मदहलाींसह एका
सींस्थाचालकाला

अ्क

तनदर्वनास आली आहे .

केल्याची

घ्ना

ददनाींक

५

िानेर्ारी,

२०१७

रोिी

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी फर्यावदीचे तक्रारीर्रुन तनरीं कार बालग्राम सींस्था, िाधर्र्ाडी,
सासर्ड, पुणे या सींस्थेच्या सींस्थाचालकासह इतर तीन मदहला अर्ा चार
आरोपीींवर्रुद्ध

र्रासखाना

पोलीस

स््े र्न

येथे

गु.र.नीं.४/२०१७

बाल

न्याय

अगधतनयम सन २०१५ चे कलम ८१ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
सदर गुन्हयामधील चारही आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू गुन्हा तपासार्र

आहे . परीं तु तनरीं कार बालग्राम सींस्था, िाधर्र्ाडी, सासर्ड, पण
ु े या सींस्थेच्या
सींस्थाचालकाने यापुर्ी मुलाींची वर्क्री केल्याचे र् अर्ा प्रकारचे गुन्हे केल्याचे
तपासात आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

घोडबांदर रोड, ठाणे येथे टाटा िन्फ्सनल्टन्फ्सी सजव्हचसेस िांपनीच्या इमारतीचे
(२६)

*

बाांधिाम सरु
ु असताना ३ िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू
७४२४३

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) घोडबींदर रोड, पातलीपाडा (जि. ठाणे) येथील ्ा्ा कन्सनल््न्सी सजव्हवसेस
कींपनीच्या नव्याने बाींधण्यात येत असलेल्या इमारतीचा पाया खोदण्याचे काम

सुरू असताना ददनाींक २३ डडसेंबर २०१६ रोिी मातीचा दढगारा खड्डयात पडल्याने
त्याखाली ७-८ कामगाराींचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना तनदर्वनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीच्या १ पायाचे खोदकाम सरू
असताना तेथे काम
ु
करणा-या कामगाराींना सुरक्षेसींबींधी कोणतीही साधन सामुग्री पुरवर्ण्यात आली
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नव्हती तसेच आपातकालीन पररजस्थतीत बचार्ासाठी कोणतीही योिना उपलब्ध
नसणे तसेच सदर प्रकरणात अद्यापही कासार र्डर्ली पोलीस ठाण्याच्या

अगधका-याींनी वर्कासका वर्रोधात मनषु य र्धाचा गुन्हा दाखल केला नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार
वर्कासकावर्रूध्द गन्
ु हा दाखल करणेबाबत कोणती कारर्ाई केली तसेच मत
ृ
कामगाराींच्या कु्ुींबीयाींना फकती आगथवक मदत दे ण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

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

सुरक्षा केबीनच्या बाींधकामाकररता खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यालगतच्या िलमनीचे

स्खलन झाल्यामळ
ु े घसरुन खड्ड्यात पडून मातीत गाडले गेल्याने ३ कामगाराींचा
मत्ृ यू झाला आहे .
(२) हे खरे नाही.

कामगाराींना बाींधकामाच्या दठकाणी सरु क्षासींबींधी हे ल्मे्, सेफ््ी र्ि
ू ,

सेफ््ी बेल्् इत्यादी सुरक्षेची सामग्री पुरवर्ण्यात आली होती आणण तेथे प्रोिेक््
मॅनेिर आणण सेफ््ी ऑफर्सरची नेमणक
ू केली आहे .

सदर अपघाताच्या दठकाणी तातडीने आपत्कालीन व्यर्स्थापन पथक,

अजननर्ामक दल र् र्ैद्यकीय पथक उपजस्थत झाले होते आणण त्याींनी बचार्
कायव त्र्रीत सरु
ु केले.

प्रकरणी कासारर्डर्ली पोलीस स््े र्न,ठाणे मार्वत मे.गायत्री कींस्रक्र्न

कींपनी आणण मे. र्ैषणर्ी एीं्रप्रायझेस या कींपन्याींचे मालक र् सींबींगधताींवर्रुध्द

भारतीय दीं ड वर्धान सींदहतेच्या कलम ३०४(अ) अन्र्ये गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .
(३) होय.

पोलीसाींमार्वत कासारर्डर्ली पोलीस स््े र्न, ठाणे मार्वत मे.गायत्री

कींस्रक्र्न कींपनी आणण मे. र्ैषणर्ी एीं्रप्रायझेस या कींपन्याींचे मालक र्

सींबींगधताींवर्रुध्द भारतीय दीं ड वर्धान सींदहतेच्या कलम ३०४(अ) अन्र्ये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे .

तसेच,कामगार कायावलयाने मे.गायत्री कन्स्रक्र्न या ठे केदाराींवर्रुद्ध
१) फकमान र्ेतन अगधतनयम
२) र्ेतन प्रदान अगधतनयम
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३) कींत्रा्ी कामगार (तनयमन र् तनमल
ूव न) या अगधतनयमाींतगवत आणण
मे.र्ैषणर्ी एन््रप्रायिेस या ठे केदारावर्रुद्ध
१) फकमान र्ेतन अगधतनयम,

२) र्ेतन प्रदान अगधतनयमाींतगवत

मा.प्रथम र्गव न्यायादीं डागधकारी,ठाणे याींच्या न्यायालयात ख्ले दाखल

केले आहे त.

तसेच, वर्कासक आणण सींबगीं धत दोन्ही ठे केदाराींवर्रुद्ध इमारत र् इतर

बाींधकाम कामगार अगधतनयम, १९९६ च्या कलम ५० अींतगवत मुख्य तनरीक्षक
याींच्या समोर ख्ले दाखल केले आहे त.

मत
ृ कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना नुकसान भरपाई अगधतनयमाींतगवत दे य

होणारी रक्कम रु.२४,१०,६००/- नक
ु सान भरपाई आयक्
ु त याींचेकडे डडमाींड ड्राफ््
क्र.८६१६०,ददनाींक

२८.१२.२०१६

रोिी

िमा

करण्यात

आलेली

आहे .तसेच

अींत्यवर्धीकररता तातडीने मदत म्हणन
ू रक्कम रु.३,७०,०००/-मत
ृ कामगाराींच्या
नातेर्ाईकाींना दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

बोरीिली (पजश्चम), मब
ांु ई येथील हृर्षीिेश पािच या इमारतीच्या
(२७)

*

वििासिाने एफएसआयमध्ये िेलेला गैरव्यिहार

७४६९९

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पूि)च , अॅड.आलशर्ष शेलार

(िाांद्रे पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) बोरीर्ली पजश्चम (मुींबई) येथील वर्भागातील हृर्षीकेर् पाकव या इमारतीच्या

वर्कासकाने एर्एसआयमध्ये गैरव्यर्हार केल्याबाबत स्थातनक रदहर्ार्ाींनी तक्रार
केल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये तनदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर एर्एसआय गैरव्यर्हार हा अींदािे २३२ को्ी रुपयाींचा
असल्याचा स्थातनकाींची तक्रार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थातनक रदहर्ार्ाींनी र्ारीं र्ार महापाललकेकडे तक्रार
करूनही अगधकाऱ्याींनी दखल न घेतल्याने पी.एम.ओ. कडे तक्रार केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर एर्एसआय गैरव्यर्हाराची चौकर्ी करण्यात आली आहे
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काय, चौकर्ीनस
ु ार वर्कासकार्र र् सींबगीं धतदोर्षी अगधकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई
करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची काय कारणे आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बोरीर्ली (पजश्चम) येथील ह्रर्षीकेर् पाकव या
इमारतीच्या वर्कासकाने एर्. एस. आय. मध्ये गैरव्यर्हार केल्याबाबत स्थातनक
रदहर्ार्ाींनी तक्रारी केल्या होत्या हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीींमध्ये गैरव्यर्हाराच्या रकमेबाबतचा
उल्लेख नाही.

(३) सदर प्रकरणी स्थातनक रदहर्ार्ाींनी महानगरपाललकेकडे केलेल्या तक्रारीींना
र्ेळोर्ेळी उत्तरे दे ण्यात आली आहे त.

तसेच, स्थातनक रदहर्ार्ाींनी पी.एम.ओ. कडे ददनाींक २९.०७.२०१६ रोिी

केलेल्या तक्रारीसींदभावत महानगरपाललकेमार्वत ददनाींक ०८.१२.२०१६ रोिी उत्तर
दे ण्यात आले आहे .

(४) सदर भूखड
ीं ार्रील ्ी. डी. आर. र्ापरण्यासाठी अलभन्यासातील नोंदणीकृत
तनर्ासी सहकारी सोसाय्याींची सींमती नसल्यामुळे वर्कासकाने बाींधकाम प्रारीं भ
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी केलेली वर्नींती अमान्य करण्यात आली आहे .

सदर प्रकरणी वर्कासकास वर्दहत कालार्धीत बाींधकाम प्रारीं भ प्रमाणपत्र

प्राप्त झाले नसल्याने त्यास ददनाींक १३.०८.२०१३ रोिी ददलेल्या आय. ओ. डी.
ची वर्धीग्राहयता व्यपगत झाली आहे .

सद्य:जस्थतीत सदर भूखड
ीं ार्र कोणतेही बाींधकाम अजस्तत्र्ात नाही.

सदर प्रकरणी महानगरपाललकेने बाींधकामास परर्ानगी ददलेली नसल्याने

एर्. एस. आय. मध्ये गैरव्यर्हार झाला हे खरे नाही. त्यामळ
ु े सदर प्रकरणी
महानगरपाललकेमार्वत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

(२८)

*

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

श्री महालक्ष्मी दे िस्ट्थान, शाहूिाडी (जज.िोल्हापूर) येथील
जलमनीचा िरण्यात आलेला गैरव्यिहार
७७०३७

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पजश्चम महाराषर दे र्स्थान सलमतीच्या अींतगवत येणाऱ्या श्री महालक्ष्मी
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दे र्स्थान, र्ाहूर्ाडी (जि.कोल्हापूर) येथील एक हिार एकर िमीन बळकार्ण्याचा
प्रयत्न मुींबई आणण अन्य दठकाणच्या काही कींपन्याींकडून झाल्याचे माहे िल
ु ,ै

२०१६ मध्ये तनदर्वनास आले असन
ू उक्त प्रकरणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी
ददनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोिी दोर्षीींर्र कारर्ाई करण्याची मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्यर्हारात पजश्चम महाराषर दे र्स्थान सलमतीच्या काही

पदागधकाऱ्याींचा समार्ेर् असून बनार्् सहया तसेच ले्रहे डचा र्ापर करुन
गैरव्यर्हार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी होऊ नये याकररता तपास अगधकारी
पोलीस उपतनरीक्षक, श्री.अलमत मस्के याींची बदली करून तपास यींत्रणेर्र दबार्
आणला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबगीं धताींर्र गुन्हा दाखल करुन
कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मौिे उदगगरी, ता.र्ाहूर्ाडी येथील िमीन ग्
क्र.७३,३७,३८,३९,४०,४१,४२,६५,६७, २७०,२७२, २७५,२७६,२९०,१९१,१९२,१९५,१९६ या

दे र्स्थान व्यर्स्थापन सलमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हापूर याींच्या मालकीच्या,

श्री काळम्मा दे र्ी दे र्स्थान िलमनीमध्ये आयर्
ु ेददक प्लान््ें र्न, सोलर उिाव
प्रकल्प उभारण्यासाठी मे.एन.एस. कींु भार रे डसव ॲन्ड लमनरल्स, पेठ र्डगाींर्, ता.

हातकणींगले र् ए.सी.ई.ररसोसेस इींडडया, ३०३ गद
ींु े र्ा गाडवन्स, दत्तात्रय खामकर

लालबाग मुींबई या दोन कींपन्याींनी तहलसलदार,ता.र्ाहूर्ाडी याींना दे र्स्थान
सलमतीचे आदे र् खरे असल्याचे भासर्ून, सदर िलमनी या कींपन्याींनी आपल्या
नार्ार्र नोंद करुन घेण्यासाठी खो्े आदे र् बनवर्ण्यात आल्याचे तनदर्वनास आले

आहे . याबाबत ददनाींक.०५.०५.२०१६ रोिी िुना रािर्ाडा पोलीस स््े र्न,कोल्हापूर
येथे क्रमाींक ९७/१६ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . या सींदभावत

लोकप्रतततनधीींचे तनर्ेदन र्ासनास प्राप्त झाले असून गह
ू
ृ वर्भागाच्या माध्यमातन
कायवर्ाही चालू आहे .

(२) दे र्स्थान व्यर्स्थापन सलमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हापरू या कायावलयाचे

ले्रहे ड र् लर्क्के याींचा गैरर्ापर केल्याबाबत अज्ञात व्यक्ती वर्रुध्द िन
ु ा
रािर्ाडा पोलीस स््े र्न येथे उपरोक्त नमद
ू केल्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
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आला आहे . सदर प्रकरणी दे र्स्थान व्यर्स्थापन सलमतीच्या पदागधकाऱ्याींचा

समार्ेर् आहे फकीं र्ा कसे हे अद्यापी पोलीस तपासामध्ये तनषपन्न झालेले नाही.

परीं तु प्रस्तत
ु प्रकरणी अज्ञात व्यजक्तने कायावलयातील ले्रहे ड, लर्क्के, िार्क
रजिस््र याींचा

गैरर्ापर करुन

सगचर् तथा

उप

जिल्हागधकारी, दे र्स्थान

व्यर्स्थापन सलमती, पजश्चम महाराषर याींच्या बोगस सहया केल्याचे पोलीस
तपासामध्ये तनषपन्न झाले आहे .

(३) हे खरे नाही.पोलीस उपतनररक्षक श्री.अलमत मस्के याींचा िन
ु ा रािर्ाडा

पोलीस ठाणे कडील कायवकाळ पूणव झाल्याने प्रर्ासकीय कारणास्तर् त्याींची बदली

बी.डी. डी. एस. यतु न्, कोल्हापूर येथे करण्यात आली आहे . सदर गुन्हयाचा

तपास यींत्रणेर्र कोणताही दबार् नसन
ू गन्
ु हयाचा तपास पोलीस तनरीक्षक, िुना
रािर्ाडा पोलीस ठाणे र् उप वर्भागीय पोलीस अगधकारी, र्हर वर्भाग, कोल्हापरू
याींच्या मागवदर्वनाखाली पोलीस उप तनरीक्षक श्री.डी.ए.मोरे करीत आहे त.

(४) सदर प्रकरणी िन
ु ा रािर्ाडा पोलीस ठाणे भाग-५, गु.र.नीं. ९७/२०१६,
भा.दीं .वर्.स. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ प्रमाणे दद.०५.०५.२०१६ रोिी १३:१७
र्ािता अज्ञात आरोपी वर्रुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही. सदर प्रकरणी र्रीलप्रमाणे गन्
ु हा दाखल असन
ू
गुन्हयाच्या तपासादरम्यान अज्ञात आरोपी तनषपन्न करण्यासाठी सर्व र्ादग्रस्त

दस्तऐर्ि, रजिस््र र् लर्क्के गन्
ु हयाच्या तपासकामी िप्त करुन हस्ताक्षर
तज्ञाींचा अलभप्राय लमळण्याकरीता प्रस्तार् मख्
ु य र्ासकीय दस्तऐर्ि पररक्षक,
गुन्हे अन्र्ेर्षण वर्भाग, म.रा., पुणे याींना सादर करण्यात आला आहे .
----------------विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा
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