
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १०, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) गृहतनमााण मां्ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प पनुिासन, 

माजी सतैनिाांचे िल्याण मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४७ 
------------------------------------- 

  
सायन पनिेल महामागाािरील टोल बथुिरील िामामध्ये ि ठेिा देण्याच्या 

िायापध्दिीमध्ये अतनयममििा झाल्याबाबि 
  

(१) *  ८५३२४   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :  सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन पनवेल महामागाावरील ्ोल बथुवरील कामामध्ये व ठेका देण्याच्या 
कायापध्दतीमध्ये सकृतदर्ानी अननयममतता झाल्याप्रकरणी लाचलचुपत प्रनतबींधक 
ववभागाच्या चौकर्ीच्या प्रस्तावास र्ासनाने मान्यता ददल्यानींतर सदर प्रकरणाची 
चौकर्ी पणुा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकर्ीतील ननषकर्ा काय आहेत व त्यानरु्ींगाने सावाजननक बाींधकाम 
ववभागातील गरैव्यवहार करणाऱ्या वररषठ अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवार करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) प्रस्ततू चौकर्ीमध्ये सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधका-याींनी 
त्याींच्या पदाचा व अधधकाराचा दरुूपयोग करून गनु्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य केले 
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असल्याचे चौकर्ीअींती ननषपन्न झाले असल्याने भारतीय दीं  ववधान 
सीं.क.४२०,१२०(ब),४०९, ४६७,४६८,३४ तसेच लाचलचुपत प्रनतबींधक कायद्यातील 
कलम १३(१)(क)( ) सह १३(२)प्रमाणे दद.२३/०६/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू सदर गनु््याचा तपास लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभाग, ठाणे 
याींच्यामार्ा त सरुू आहे. 

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

अांधेरी (मुांबई उपनगर) ि डोंबबिली (श्ज. ठाणे) परीसराि झालेल्या हत्या 
  

(२) *  ८५८४५   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी (मुींबर उपनगर) चार बींगला येथील भीमछाया सोसाय्ी आर ्ी ओ 
लेन येथे राहणाऱ्या सभुार् माने याींची सोसाय्ीमधील पार्किंगच्या वादातनू हत्या 
करण्यात आली असल्याचे ददनाींक २ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्ानास आले असनू सदर प्रकरणी आींबोली पोमलस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच  ोंबबवली, आयरेगाव (जज.ठाणे) येथे ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ववक्ाींत केणे नामक तरुणाची गोळ्या घालनू हत्या करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे एवप्रल व मे, २०१७ या मदहन्यात  ोंबबवली र्हरात मोठ्या 
प्रमाणावर गोळ्या घालनू हत्या झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार सदर दोन्ही हत्या 
प्रकरणातील आरोपीींवर कोणती कारवार केली तसेच  ोंबबवली र्हरातील हत्या 
रोखण्यासाठी पोलीस प्रर्ासनाने कोणती उपाययोजनात्मक कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, सदरहू प्रकरणी अींबोली पोलीस ठाणे येथे 
ग.ुर.क्.२९/२०१७ भा.द.वव. कलम ३०२, ३२३, ५०४, ३४ अन्वये गनु्हा नोंद असनु तीन 
आरोपीींववरुद्ध न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. 
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(२) होय. 
(३) व (४) सदर बाबत मे, २०१७ या मदहन्यात दोन दठकाणी गोळया घालनू हत्या 
केल्याबाबत  ोंबबवली पो.स््े. ला अनकु्मे दद. ९.५.२०१७ रोजी गरुक्. I ११४/२०१७, 

भा.दीं.वव.कलम ३०२, ३०७, ३६४, १२०(ब), ४५२, १४१,१४३, १४४, १४६, १४७, १४८, १४९, 

२०१, सह भा.ह.का.कलम ३, २५, २७, व दद. ३०.०५.२०१७ रोजी गरुक् १३८/२०१७, 

भा.दीं.वव.कलम ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४,५०६ सह र्स्त्र  अधधननयम १९५९ 

चे कलम ३, २५, २७ प्रमाणे गनु्हे दाखल आहेत. 
५)  ोंबबवली येथील दोन्ही गनु््यात प्रत्येकी ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू सध्या सवा आरोपी न्यायालयीन कोठ ीत आहेत. 
     पोलीस प्रर्ासनाने पढुीलप्रमाणे उपाययोजनात्मक कायावाही केली आहे  :- 

     १)   ोंबबवली पोलीस ठाणे हद्दीतील गनु्हेगारी ननयींत्रणात आणण्याकरीता 
सी.आर.पी.सी १०७ प्रमाणे ३५ व्यकतीींवर, सी.आर.पी.सी. ११० प्रमाणे १० व्यकतीींवर 
तसेच महाराषर पोलीस कायदा ५६ प्रमाणे १ व महाराषर पोलीस कायदा ५७ प्रमाणे 
५ प्रस्ताव या प्रमाणे पोलीस ठाणे हद्दीतील एकूण ५१ व्यकतीींवर प्रनतबींधक कायावाही 
करण्यात आलेली आहे. 
     २)  ोंबबवली पोलीस ठाणे हद्दीतील वेगवेगळ्या गावाींमध्ये वेळोवेळी कोंम्बीग 
ऑपरेर्न आयोजजत  करुन रेकॉ ावरील गनु्हेगाराींची तपासणी करण्यात येते. 
     ३) पोलीस ठाणे हद्दीत प्रत्येक ददवसातनू २ ते ३ वेळा नाकाबींदी आयोजजत करुन 

सींर्यीत वाहने व बाहेरुन येणाऱ्या वाहनाींची तपासणी करण्यात येते. 
     ४) पोलीस ठाणे हद्दीत पेरोलीींग करीता पीसीआर १, पीसीआर २, आरसीपी मोबारल 

तसेच वाढीव वाहने परुववण्यात आलेली असनू त्याींच्या मार्ा तीने  ोंबबवली पोलीस 
ठाणे हद्दीत पेरोमलींग केली जाते. 
     ५)  ोंबबवली पोलीस ठाणे हद्दीतील बी् मार्ाल याींचे बी् हद्दीतील गनु्हे प्रवण 
के्षत्रात आर.एर्.आय. ी. (Radio Frequency Identification Device) ्ॅग लावण्यात 
आलेले असनू त्याप्रमाणे पोलीस ठाणे हद्दीत बी् मार्ाल पेरोमलींग केली जाते. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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समधृ्दी जीिन समहू आणण त्याांचे अध्यक्ष ि व्यिस्थापिीय सांचालि याांनी 
ग ुांििणिूदाराांची फसिणिू िेल्याबाबि 

  

(३) *  ९१५१०   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समधृ्दी जीवन समहू आणण त्याींचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक महेर् 
मोतेवार याींनी भरमसाठ व्याजदराने परतावा देण्याचे आममर् दाखवनू देर्भरातील 
समुारे २० लाखाहून अधधक गुींतवणकूदाराींची र्सवणकू केल्याप्रकरणी राज्य गनु्हे 
अन्वेर्ण ववभागाच्या पणेु ववभागाने महेर् मोतेवार व त्याींच्या दोन पत्नी आणण 
इतराींवर गनु्हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व तद्नसुार महेर् मोतेवार व इतर 
सींबींधीत दोर्ीींवर  र्ासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच महेर् मोतेवार याींची र्कती मालमत्त्ता जप्त केली आहे 
व  गुींतवणकूदाराींचे पसेै परत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) समधृ्दी जीवन समहू याींनी ग ुींतवणकूदाराींची र्सवणकू 
केल्याप्रकरणी महेर् मोतेवार व इतराींववरुध्द चतशु् ुींगी पोलीस स््ेर्न येथे १ व 
 ेककन पोलीस ठाणे, पणेु येथे २ गनु्हे असे एकूण ३ गनु्हे दाखल असनू सदर 
गनु््याींचा तपास गनु्हे अन्वेर्ण ववभागाच्या आधथाक गनु्हे र्ाखा, पणेुक ून करण्यात 

येत आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी र्र्याादीचे तक्ारीवरुन चतशु् ुींगी पोलीस स््ेर्न येथे ४ 

आरोपीींववरुध्द ग.ुर.क्. ३८४/२०१४ कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२० (ब) भा.दीं.वव. सह 
एम.पी.आय. ी. कायदा कलम ३ स प्रारज धच् अँण्  मनी सकयुालेर्न जस्कमस 
(बनॅीींग)  ॲक् १९७८ चे कलम ४, ५ व ६ सह आर.बी.आय. ॲक् १९९९ चे कलम ५८ 

(बी)  व (सी) अन्वये,   ेककन पोलीस स््ेर्न येथे ४ आरोपीींववरुध्द ग.ुर.क्. ३२३/२०१५ 

भा.दीं.वव. कलम ४२०, १८८, १२० (ब), भा.दीं.वव. सह एम.पी.आय. ी. ॲक् १९९९ चे 
कलम ३ व ४ अन्वये व  ेककन पोलीस  ठाणे, पणेु येथे ग.ुर.नीं. २४३/२०१६ भा.दीं.वव. 
कलम ४०९, ४२०, ३४ सह MPID १९९९ चे कलम ३ अन्वये १९ आरोपीींववरुध्द  गनु्हा 
दाखल आहे, असे एकूण ३ गनु्हे दाखल आहेत. सदर प्रकरणी ग.ुर.क्. ३८४/२०१४ या 
गनु््यामधील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर गनु््यात ३ 
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आरोपीींववरोधात मा.सत्र न्यायालय, पणेु येथे दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
असनू सदर गनु््याचा पढुील तपास र्ौजदारी प्रक्ीया सींहीता कलम १७३ (८) अन्वये 
सरुु आहे. तसेच, उवाररत २ गनु्हे तपासावर आहेत. 
 

(४) चतशु् ुींगी पोलीस स््ेर्न येथे दाखल गनु्हा क्माींक ३८४/२०१४ या गनु््यात 
महाराषर ठेवीदाराींच्या दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधननयम १९९९ चे कलम ४ अन्वये 
कायावाही करणेकामी सक्षम प्राधधकारी म्हणनू उप ववभागीय अधधकारी, हवेली, 
जज.पणेु याींची ननयकुती करण्यात आली आहे. समधृ्दी जीवन समहु व महेर् मोतेवार 
याींच्या भारत भरातील एकूण ३५८ स्थावर मालमत्ता, ववववध बकँातील एकूण ७९१ 

बकँ खात्याींची मादहती  महाराषर ठेवीदाराींच्या दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधननयम १९९९ 

चे कलम ४ अन्वये कायावाही करुन जप्त करणेकामी गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग, म.रा. 
पणेु याींनी सक्षम प्राधधकाऱ्याींक े पाठववली आहे. तसेच समधृ्दी जीवन समहुाच्या 
मालमत्ताींची ववक्ी प्रर्क्या थाींबववणेबाबत जजल्हाधधकारी, पणेु याींना राज्य गनु्हे 
अन्वेर्ण ववभाग, म.रा.पणेु याींनी कळववले आहे. याव्यनतररकत रु.३१.५३ लक्ष इतकया 
र्कमतीचा ऐवज (सोने, चाींदी, रोख रककम इ.) हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड श्जल्हयािील दमलि िस्िी सधुार योजनेच्या िामाांची  
चौिशी िरणेबाबि 

  

(४) *  ८७४२९   श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदे  जजल्हयातील दमलत वस्ती सधुार योजनेच्या कामाींबाबत अनेक तक्ारी 
आल्याने मा.पालकमींत्री याींनी सदरील कामास स्थधगती ददली असनू या कामाींची 
चौकर्ी करण्यासाठी जजल्हा पररर्द स्तरावर एक सममती गठीत करण्यात येणार 
असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी सममती गठीत करण्यात आली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी दोर्ी आढळून येणाऱ् या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती 
कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाींदे -वाघाळा महानगरपामलकेअींतगात प्रस्ताववत कामे 
दमलत वस्तीबाहेरची असल्याच्या तक्ारी प्राप्त् ा झाल्याने मा.पालकमींत्री, नाींदे  याींनी 
सदर कामाींची सववस्तर चौकर्ी होरपय िंत ननववदा काढण्यात येव ूनये अर्ा सचूना 
दद. ३० मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, नाींदे  याींना ददल्या आहेत.   
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी प्राथममक चौकर्ी करुन सववस्तर अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक आयकुत, समाज कल्याण अधधकारी आणण सहायक सींचालक, 
नगररचना नाींदे  याींना जजल्हाधधकारी, नाींदे  याींनी प्राधधकृत केले आहे. त्याींचा 
अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बेलापरू (सी.बी.डी.) (निी मुांबई) येथील अपोलो हॉश्स्पटलमध्ये स्थातनिाांना 
रोजगार ि उपचार ममळणेबाबि 

 (५) *  ८८१८७   श्री.सभुाष उफा  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेलापरू (सी.बी. ी) (नवी मुींबर) येथे मस को बरोबर करार करून अपोलो 
हॉजस्प्ल उभारण्यात आलेले असनू या हॉजस्प्लमध्ये स्थाननकाींना ३० ्कके जागा 
राखीव व गरीबाींना उपचारात ३० ्कके सवलत देण्याचा करार करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपोलो हॉजस्प्लमध्ये करारानसुार स्थाननकाींना रोजगार व उपचार 
ममळत नसल्याने स्थाननकाींनी मस को व अपोलो हॉजस्प्ल ववरोधात ददनाींक १८ 
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या समुारास आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननकाींना रोजगार व उपचार ममळण्यासाठी र्ासनाक ून कोणती 
उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सीबी ी बेलापरू, नवी मुींबर येथील सेक्र 
क्.२३ येथील भखूीं  क्.१३ (१४७८३.९६ चौ.मी.) हा सपुर स्पेर्ामल्ी हॉस्पी्लसाठी 
राखीव ठेवण्यात आला होता. सदर भखूीं  ननववदेद्वारे अपोलो हॉस्पी्ल याींना वा्प 
करण्यात आला आहे. प्रस्ततुचा भखूीं  हा ननववदेद्वारे वा्प करण्यात आला 
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असल्याने अपोलो हॉस्पी्ल व मस को याींच्यामध्ये झालेल्या करारात हॉस्पी्लमध्ये 
स्थाननकाींकररता ३० ्कके जागा राखीव व गरीबाींना उपचारात ३० ्कके सवलत 
देण्यात येरल असे नमदू करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

धरमिर खाडीकिनारी (श्ज.रायगड) जेएसडब्लल्य ूिां पनीने खारफुटीची ित्िल  
िरून अनधधिृिपणे जेटीचे बाांधिाम िेल्याबाबि 

  

(६) *  ८५१८५   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धरमतर (जज.रायग ) जवळील  ोलवी येथील खा ीर्कनारी जेएस ब्लल्य ूकीं पनीने 
खाररु््ीची कत्तल करून कोणतीही र्ासकीय यींत्रणा तसेच सक्षम प्राधधकरणाची 
परवानगी न घेता जे्ीचे बाींधकाम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींक ून रीतसर तक्ार करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार र्ासनाने सींबींधीत 
दोर्ीींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) धरमतर खा ीतील अजस्तत्त्वातील जेट्टीचा ववस्तार 
करण्यासाठी अनतररकत वॉ्रफ्रन्् मींजरू करण्यासींदभाात महाराषर मेरी्ारम बो ााने 
मे. जेएस ब्लल्य ूधरमतर पो ा् प्रा.मल. या कीं पनीर्ी दद.०३.१२.२०१४ रोजी करारनामा 
स्वाक्षाींर्कत केला आहे. तसेच, कीं पनीने अजस्तत्त्वातील जेट्टीच्या ववस्तारासाठी 
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मीं ळ, महाराषर कोस््ल झोन मनेॅजमें् ऑथोरर्ी आणण 
कें द्रीय पयाावरण व वने मींत्रालय याींच्याक ून परवानग्या प्राप्त केल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) जजल्हाधधकारी, रायग  याींच्यामार्ा त तक्ारीींची वेळोवेळी दखल घेऊन चौकर्ी 
करण्यात आली आहे व सदर कीं पनीववरोधात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  
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(४) जेएस ब्लल्य ूकीं पनीववरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या गनु्हयाचा स्थाननक गनु्हे 
अन्वेर्ण र्ाखा, रायग -अमलबाग याींच्यामार्ा त तपास चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

धमााबाद (श्ज.नाांदेड) िालकु्यािील पोलीस िमाचारी िसाहिीची  
दरुुस्िी िरणेबाबि 

 (७) *  ८९०१७   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्रीमिी तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर) : सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमााबाद तालकुयातील (जज.नाींदे ) पोलीस कमाचारी वसाहत जीणा झाल्यामळेु 
मभींतीसह इमारतीच्या छतातनू पाणी पाझरत असनू त्यामळेु या वसाहतीत राहणा-
याींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस वसाहत रेल्वे स्थानकाच्या रे्जारी असल्यामळेु 
साीं पाणी व स्वच्छतागृहाचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ा 
काय आहेत  व त्यानरु्ींगाने सदर वसाहतीची दरुुस्ती करण्यासोबतच पाणीपरुवठा, 
साीं पाणी व्यवस्थापन मागााचे योग्य ननयींत्रण व्हावे यासाठी कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) धमााबाद येथील पोलीस कमाचारी 
वसाहतीमधील ननवासस्थानाींची दरुुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव ददनाींक ३१.०७.२०१७ 

रोजी र्ासनास (गृह ववभाग) प्राप्त झाला असनू त्या अनरु्ींगाने सावाजननक बाींधकाम 

ववभागाच्या सहमतीने रु.४६,३४,८०४/- इतकया खचााच्या अींदाजास प्रर्ासकीय 

मान्यता देण्यात आली आहे. 

----------------- 
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मुांबईिील महत्िाच्या वििास िामाांना चालना देण्यासाठी भसुांपादनाची  
प्रिरणे तनिाली िाढणेबाबि 

  

(८) *  ८५१२२   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.िममल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूा), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय महसलू मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबर महानगरपामलकेने ५४० को्ी रुपये देऊनही जजल्हाधधकारी कायाालयाक ून 
भसूींपादन करण्याचे तब्लबल १६६ प्रस्तावाींवर अद्यापपय िंत कोणताच ननणाय घेण्यात 
आला नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु र्ाळा, मनोरींजन मदैाने,  ी पी रो , माके्, पार्किंग 
आदीींसारखी महत्वाची ववकासकामे प्रलींबबत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जममनीींपकैी सवााधधक भसूींपादनाचे प्रस्ताव अींधेरी (पजश्चम) 
येथील के पजश्चम ववभागाक े प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार मुींबरतील महत्वाच्या ववकास कामाींना चालना देण्यासाठी 
ही प्रलींबबत भसूींपादनाची प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
जजल्हाधधकारी, मुींबर उपनगर याींच्या कायाालयार्ी १२३ तर जजल्हाधधकारी, 

मुींबर र्हर याींच्या कायाालयार्ी ४४ प्रस्ताव असे एकूण १६७ प्रस्ताव सींबींधधत 
आहेत.   
अ) श्जल्हाधधिारी, मुांबई शहर याींचेक ील एकूण ४४ प्रस्तावाींपकैी  १३ प्रस्तावाींवर 
कायावाही सरुु आहे. 
उवाररत ३१ प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :- 
     (१) बहृन्मुींबर महानगरपामलकेक ून अप्राप्त - ९ 
     (२) बहृन्मुींबर महानगरपामलकेक े परत पाठववण्यात आलेले - १७ 
     (३) कायावाही पणूा तथावप न्यायालयात प्रलींबबत - ३ 
     (४) ननवा ा घोवर्त परींत ुबहृन्मुींबर महानगरपामलकेने ताबा न घेतलेले - २ 
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ब) श्जल्हाधधिारी, मुांबई उपनगर याींचेक ील एकूण १२३ प्रस्तावाींपकैी  ५३ 
प्रस्तावाींवर कायावाही सरुु आहे. 
उवाररत ७० प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :- 
     (१) बहृन्मुींबर महानगरपामलकेक े परत पाठववण्यात आलेले प्रस्ताव-५८ 
     (२) आरक्षण रद्द परींत ुप्रस्ताव अप्राप्त - १ 
     (३) ननवा ा घोवर्त करुन ताबा देणेसाठी - ५ 
     (४) कायाालयास अपाप्त - ५ 
     (५) कायावाही पणूा तथावप न्यायालयात प्रलींबबत - १ 
         तसेच बहृन्मुींबर महानगरपामलकेच्या प्रस्तावाींसाठी जजल्हाधधकारी, मुींबर 
उपनगर याींचेक े समुारे रु.२९४.७० को्ी इतका ननधी जमा आहे.(प्रलींबबत 
प्रकरणाींसाठी समुारे रु.२४७.४५ को्ी व महानगरपामलकेक े परत केलेल्या 
प्रकरणाींसाठी समुारे ४७.२५ को्ी) आणण जजल्हाधधकारी, मुींबर र्हर याींचेक े समुारे 
रु.५७.५३ को्ी इतका ननधी जमा आहे. (प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी समुारे     रु.४६.५० 
को्ी व महानगरपामलकेक े परत केलेल्या प्रकरणाींसाठी समुारे ११.०३ को्ी ) अर्ी 
एकूण समुारे  रु.३५२.२३ को्ी ननधी रककम जमा आहे. 
(३) अींधेरी के / पजश्चम ववभागात एकूण २१ भसूींपादनाचे प्रस्तावाींपकैी ५ 
प्रकरणाींमध्ये भखूीं ाची मालकी म्हा ाक े असल्याने सदर प्रस्ताव मुींबर 
महानगरपामलकेने परत घेतले आहेत. 
     उवाररत १६ भसूींपादन प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :- 
     (१) भसूींपादन पणूा ; बृ् न्मुींबर महानगरपामलकेच्या ताब्लयात - १ 
     (२) र्ासनक ून स्थधगती  - १ 
     (३) मा. न्यायालयाने आरक्षण ववरहीत घोवर्त केलेले - १ 
     (४) वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलींबबत -१३ 
(४) मुींबरतील महत्वाच्या ववकास कामाींना चालना देण्यासाठी रख लेली भसूींपादनाची 
प्रकरणे तात ीने ननकाली काढण्यासाठी र्ासन स्तरावरुन सींबींधधत जजल्हाधधकारी 
याींना आवश्यक त्या सचूना देण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगोला (श्ज.सोलापरू) येथील न्य ुइांश्ललश स्िुलचे प्राचाया याांनी  

विनयभांगाच्या आरोपामळेु िेलेली आत्महत्या 
  

(९) *  ८५९४४   श्री.सरदार िारामसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.ुपो.ता. साींगोला (जज.सोलापरू) येथील न्य ुइींजग्लर् स्कुलचे प्राचाया ददलीप 
र् तरे याींना ददनाींक २१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास काही राजकीय कायाकत्यािंनी 
मारहाण करुन त्याींच्या अींगावर ड झेल व ऑरल ओतनू मलुीींर्ी गरैवतान व 
ववनयभींगाचा आरोप करुन पोमलसात तक्ार केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत प्राचायािंनी ववनाकारण आरोप झाल्याने कॉलेजच्या चौथ्या 
मजल्यावरुन उ ी मारुन आत्महत्या केल्याची बाब ननदर्ानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अननल र् तरे व प्राचायािंच्या पत्नीने या सींपणूा प्रकरणाचा  तपास 
पोमलसाींच्या उच्चस्तरीय सममतीमार्ा त वा गनु्हे अन्वेर्ण ववभागामार्ा त (सीआय ी) 
करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार प्राचाया ददलीप र् तरे 
याींच्या आत्महत्येस कारणीभतू असलेल्या सींबींधीत दोर्ीींववरूध  कोणती कारवार 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर तक्ार ददनाींक २०/५/२०१७ रोजी  ददली आहे. 
(२) आरोपीताींनी प्राचाया याींना र्ाळेतनू बाहेर आणनू  त्याींचे अींगावर काळे रींगाचे 
ऑरल तेल ओतनू त्याींना मर्वीगाळ व दमदा्ी करुन मारहाण केल्यामळेु त्याींनी 
वरै्ल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या केली आहे.    
(३) हे, खरे नाही. 
(४) होय. 
(५) र्र्याादीने ददलेल्या तक्ारीच्या अनरु्ींगाने एकूण १२ आरोपीींच्या ववरूध्द साींगोला 
पो स््े येथे ग.ुर. क्. ३७३/२०१७ अनसुधुचत जाती अनसुचुीत जमाती अत्याचार 
प्रनतबींधक कायदा, २०१४ चे दरुूस्तकलम ३(१)(एस),३(१)(आर)३ (१)(र),(एस),३(२), 
(व्ही) ना.ह.सीं.का.क.७(१)( ) सह भा.दीं.वव.का.क. ३०६,३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल 
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झालेला आहे. सदर गनु््याच्या तपासातील ननषपन्न १२ आरोपी पकैी ३ आरोपीताींना 
अ्क केली आहे. आरोपीींताींचा मा. उच्च न्यायालय याींनी तात्परुता जामीन मींजरू 
केला आहे. गनु्हा तपासावर आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपामलिेने िाळ्या यादीिील मस्िट िन्स्रक्शन या 
 ठेिेदारास रस्त्याची िामे ददल्याबाबि 

  

(१०) *  ९०६११   श्री.अिलु सािे (औरांगाबाद पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या आयकुताींनी मस्क् कन्स्रकर्न या ठेकेदार 
कीं पनीला रस्त्याची ननकृष् कामे केल्याच्या कारणावरून काळ्या यादीत ्ाकण्याचे 
आदेर् ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असतानाही महानगरपामलका आधधकाऱ् याींनी वेदाींतनगरमध्ये 
 ाींबरीकरणासाठी रु.२५ लाख १० हजार ४४२ ची ननववदा मस्क् कन्स्रकर्नला 
ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणत्याही कामाची ननववदा मींजरू करण्यासाठी र्ासकीय 
ननयमानसुार र्कमान ३ ननववदा जरूरी आहेत व त्यानींतरच ननववदा प्रर्क्या पणूा 
केली जाते मात्र २ ननववदा आल्या असताींना ननयम  ावलनू अधधकाऱ् याींनी सींबींधधत 
ठेकेदाराची ननववदा मींजरू करून कामे ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय असल्यास त्यात 
काय आढळून  आले व त्यानसुार सींबींधधताींवर  काय कारवार करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) औरींगाबाद महानगरपामलकेतील वॉ ा क्.१०३, वेदाींतनगर अींतगात 
राजनगर, पगाररया कॉलनी, गाींधीनगर, आदर्ानगर व्दारकापरुी व रामनगर अींतगात 
असलेल्या ववववध रस्त्याींचे  ाींबरीकरण करणेच्या कामास मा.स्थायी सममतीने 
ददलेल्या मान्यतेनसुार र-ननववदा मागववण्यात आली होती.चार वेळेस एकही ननववदा 
प्राप्त झाली नाही.तद्नींतर पाचव्या वेळेस या कामासाठी दोन ननववदा प्राप्त झाल्या. 
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प्राप्त झालेल्या ननववदाींपकैी सवाात कमी दराची ननववदा ही मे.मस्क् 

कन्स्रकर्न याींची असनू, स्थायी सभेच्या मान्यतेने या कामाबाबतचे कायाादेर् 
देण्यात आलेले असल्याचे औरींगाबाद  महानगरपामलकेने कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विदभाािील गोसेखुदा मसांचन प्रिल्पािील नेरला (पाघोरा) उपसा मसांचन योजना 
आणण घोडाझरी िालव्यािील गरैप्रिाराबाबि 

  

(११) *  ८८१३९   प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमिी 
तनमाला गाविि (इगिपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.मममलांद माने (नागपरू 
उत्िर), श्री.विजय रहाांगडाले (तिरोडा), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाातील गोसेखुदा मसींचन प्रकल्पातील नेरला (पाघोरा) उपसा मसींचन योजना 
आणण घो ाझरी कालव्यातील गरैप्रकाराबाबत लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाने ववदभा 
पा्बींधारे ववकास महामीं ळातील १० माजी अधधका-याींसह तीन कीं त्रा्दार 
कीं पन्याींच्या ४ अधधका-याींवर गनु्हा दाखल केला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार दोर्ीींवर कारवार 
करण्याबाबत व तसेच सदर दोर्ी अधधकारी व कीं त्रा्दार याींच्यावर न्यायालयात 
दोर्ारोपत्र दाखल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) घो ाझरी र्ाखा कालव्याच्या कामात चौकर्ीअींती गरैव्यवहार झाल्याचे 
ननषपन्न झाल्यामळेु आरोपी लोकसेवक तसेच आरोपी कीं त्रा्दार व  भागीदार 
याींच्याववरूद्ध लाचलचुपत प्रनतबींधक कायदा व भारतीय दीं ववधान अन्वये मा. ववरे्र् 
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न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल  करण्यात आले असनू प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे.तसेच नेरला (पाघोरा) उपसा जलमसींचन योजनेच्या कामात आरोपीीं ववरूद्ध 
लाचलचुपत प्रनतबींधक कायदा व भारतीय दीं  ववधान अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू सदर गनु््याचा तपास अद्याप सरुू आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

ठाणे येथील रेल्िे स्टेशन ि लगिच्या गाांिदेिी पररसरािील अनधधिृि 
फेरीिाल्याांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१२) *  ८९०५०   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(मशडी) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील रेल्वे स््ेर्न व त्या लगतच्या गाींवदेवी पररसरातील अनधधकृत 
रे्रीवाल्याींववरुध्द कारवार करणाऱ्या ठाणे महानगरपामलकेच्या उपायकुताींना तेथील 
रे्रीवाले व दकुानदाराींनी जबर मारहाण केल्याची गींभीर घ्ना ददनाींक १० मे, २०१७ 
रोजी वा त्या समुारास घ ली असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपायकुताींना मारहाणीमळेु मसव्हील रुग्णालयात उपचारासाठी 
दाखल करावे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले तसेच सदर प्रकरणी  सींबींधधत 
आरोपीववरुध्द कोणती करवार करण्यात आली त्याच प्रमाणे सदरचा पररसर 
रे्रीवालामकुत करण्याचे दृष्ीने र्ासनस्तरावर व महापामलका स्तरावर कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ठाणे महानगरपामलकेने सींबींधधताववरुध्द नौपा ा पोलीस स्थानकात गनु्हा 
दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणी ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 

ठाणे महानगरपामलकेने नौपा ा प्रभाग सममती के्षत्रातील ठाणे रेल्वे स््ेर्न, 
स््ेर्न रो , गोखले रो  व सॅ्ीस पररसर हा पररसर “नो हॉकसा झोन” म्हणनु 
घोवर्त केला आहे. तसेच या पररसरातील रे्रीवाल्याींवर कारवार करण्याकररता 
ववरे्र् भरारी पथकाची नेमणकू केली आहे. 
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     त्याींचेमार्ा त सदरचा पररसर रे्रीवाला मकुत करण्याबाबत कायावाही करण्यात 
येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सेनगाांि ि पाांिोडा (श्ज.दहांगोली) िालकु्याि घडलेल्या लैंधगि  
अत्याचा-याच्या घटनाांबाबि 

  

(१३) *  ९२३१३   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेनगाींव, (जज.दहींगोली) येथील दसु-या वगाात मर्कणा-या धचमकुलीला कुल्र्ीचे 
आममर् दाखवनू भर वस्तीतनू नदीच्या काठी नेवनू नतच्यावर लैंधगक अत्याचार 
केल्याची घ्ना ददनाींक ५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास  घ ल्याचे  ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पाींतो ा (ता.सेनगाींव, जज.दहींगोली) या दठकाणी एका २७ वर्ााच्या मदहलेवर 
जबरदस्तीने घरात प्रवेर् करुन सींजय नामक आरोपीने लैंधगक अत्याचार केला व 
जजवे मारण्याची धमकी ददली असल्याची गींभीर घ्ना घ ली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार र्ासनाने दोन्ही 
प्रकरणातील आरोपीींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) सेनगाींव जज. दहींगोली येधथल घ्नेमध्ये पो.स््े सेनगाींव गरुनीं ९७/१७ कलम 
३७६ (आय)(जे) भादवव,३,४ बा.ल.ैअ.प्र.का. अन्वये अनोळखी इसमा ववरूध्द गनु्हा 
दाखल केला आहे. 

अत्याचाराबाबत वप ीत मलुगी व साक्षीदार याींनी साींधगतलेल्या वणानावरुन 
आरोपीचे रेखाधचत्र प्रमसध्द करून त्याचा र्ोध घेण्याचा पोलीस तपास करीत आहे. 
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पाींतो ा ता. सेनगाींव जज. दहींगोली येधथल घ्नेत पो. स््े. सेनगाींव गरुनीं 
९६/१७ कलम ३७६, (२)(१), ५०६(२) भादींवव अन्वये गनु्हा दाखल करून आरोपीस 
अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर गनु्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अनेि पेरोलपांप चालि मशीनमध्ये आधतुनि िां्ाचा िापर िरुन 

पेरोल ि डडझेलची चोरी िरीि असल्याबाबि 
  

(१४) *  ९००२१   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(मसन्नर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सांिोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील गनु्हे र्ाखेने नागपरूच्या मानकापरू पररसरातील रबज्योत 
ऑ्ोमोबाइल्सवर मारलेल्या छाप्यातनू आधनुनक तींत्राचा वापर करुन ममर्नमध्ये 
ववमर्ष् इलेकरीक धचपद्वारे  लाखो रुपयाींची पेरोल व ड झेलची चोरी होत असल्याचे 
ददनाींक २६ जनू, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास  ननदर्ानास आले आहे,  हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ठाणे, नामर्क, पणेु, रत्नाधगरी आणण रायग  जजल््यासह 
सात जजल्हयाींतील ४४ पींपावर ्ाकलेल्या छाप्यात ३० पींपावर पेरोलची चोरी होत 
असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पेरोलपींप ममर्नमधील पल्सरमध्ये इलेकरीक धचपचा वापर करुन 
पेरोल व ड झेल चोरी करणाऱ् या पेरोलपींपाची सींयाया वाढली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे.     
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयकुतालयातील कल्याण-मर्ळ रो वरील अरमान 
सेल्स या पेरोलपींपावर गनु्हे र्ाखा, ठाणे र्हर येथील अधधकाऱ्याींनी छापा ्ाकून 
कारवार करून मानपा ा पोलीस स््ेर्न,  ोंबबवली येथे ग.ुर. क्. ३५३/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम २६५, २६७, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७३, ३४ सह   दद. मो्ार स्पी   ॲण्  
हाय स्पी  ड झेल (रेग्यलेुर्न ऑर् सप्लाय ड स्रीब्लयरु्न अॅण्  वप्रव्हेन्र्न ऑर् 
माल प्रकॅ्ीसेस) ऑ ार २००५ कलॉज ३,(६) चे उल्लींघन, सह अत्यावश्यक वस्त ु
अधधननयम १९५५ चे कलम ३,७,८,९ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.सदर 
गनु्हयातील अ्क आरोपीींनी ददलेल्या माहीतीच्या आधारे ठाणे गनु्हे र्ाखेच्या 
अधधकाऱ्याींनी राज्यातील एकूण १६ जजल्हयातील ११२ पेरोलपींपावर छापा ्ाकून 
कारवार केलेली आहे त्यापकैी ६६ पेरोलपींपावर बनाव् प्रोग्राममींग केलेले इीं्ीगे्र्े  
सकी् (I.C.) चा वापर करून ५ मल्रमागे ४० ममली ते ३०० ममली पयात कमी 
पेरोल व ड झेलचा परुवठा ग्राहकाींना करून ग्राहकाींची मोठ्या प्रमाणावर आधथाक 
र्सवणकू केल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे. तसेच प्रस्ततु गनु्हयात २३ 
आरोपीींना आतापयात अ्क केलेली आहे तसेच सदर गनु्हयातील पाहीजे असलेले 
१३ आरोपीत (ववववध पेरोलपींपाचे मालक) याींना अ्क करण्याची कारवार चाल ू
आहे. गनु्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
अिोला शहरािील रेन िॉटर हािेश्स्टांगसाठी ियार िेलेल्या शोषखड्डड्डयाि  

दोन बालिाांचा पडून मतृ्य ूझाल्याबाबि 
  

(१५) *  ९१८७३   श्री.हररष वपांपळे (मतुि ाजापरू) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला र्हरातील महानगरपामलका र्ाळा क्माींक १६ समोर असलेल्या मदैानात 
रेन वॉ्र हावेजस् ी्ंगसाठी तयार केलेल्या र्ोर्ख््याींत माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान दोन बालकाींचा प ून मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार दोर्ीींववरूद्ध पोमलसाींनी 
कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
मात्र उपरोकत घ्ना ही ददनाींक १४.०८.२०१६ रोजी घ लेली आहे. 

(२) व (३) ददनाींक १४.०८.२०१६ रोजी ७ वरे् व १० वरे् वय असलेली दोन मलेु 
अकोला र्हरातील मनपा र्ाळा क्. १६ समोरील मदैानातील बाींधावर खेळत 
असताींना तेथे खोदलेल्या र्ोर्ख  यात पाय घसरुन प ल्याने व त्याींना तेथनू बाहेर 
प ता न आल्याने ते पाण्यात ब ूुन मतृ्यमुखुी प ले. मतृकाींचा पोस््मा ा्म ररपो ा् 
प्राप्त झाला असनू त्यामध्ये Death due to drowning असे कारण ददले 
आहे.  याप्रकरणी अ.म.ृ क्माींक ३४९/२०१६, भा.दीं.वव. कलम ३०४(अ), ३४ प्रमाणे 
पो.स््े. खदान, जज.अकोला येथे गनु्हा दाखल करण्याींत आला आहे. 
     याप्रकरणी दोन आरोपीींना ददनाींक २७.०५.२०१७ रोजी अ्क करण्याींत आली 
आहे.  प्रकरणाचा तपास पणूा झाला असनू दोनपकैी एक आरोपी हा लोकसेवक 
(प्राध्यापक)  असल्याने कलम १९७ सीआरपीसी प्रमाणे ववभागप्रमखुाींची परवानगी 
ममळताच न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याींत येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

अांधेरी (मुांबई) पररसरािील ब्धा इांटरनशॅनल शाळेच्या नसारीमध्ये मशिणाऱ् या 
मलुीिर शाळेच्या विश्िस्िाने लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबि 

  

(१६) *  ८५२३७ श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), 
श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा) : सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबरतील अींधेरी (पवूा) येथील बत्रधा इीं्रनरॅ्नल स्कूल मधील ४ वर्ीय मलुीवर 
सदर र्ाळेच्या ववश्वस्ताने एका मदहला मर्क्षकेच्या मदतीने लैंधगक अत्याचार 
केल्याचे ददनाींक १३ जनु, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लैंधगक र्ोर्ण केल्याप्रकरणी र्ाळेच्या ववश्वस्ताींसह मर्क्षक्षकेववरोधात 
एमआय ीसी पोमलस ठाण्यात गनु्हा दाखल  केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर र्ाळेचा ववश्वस्त हा भारतीय नसनू तो र्रार झाला आहे 
तसेच सदर प्रकरण वतृ्तवादहन्या व वतृ्तपत्राींमध्ये आल्यामळेु र्ाळेतील ववद्याथी 
व पालकाींच्या मनोधयैाावर पररणाम होऊन र्ाळेची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानरु्ींगाने दोर्ीींवर कोणती 
कारवार करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. र्र्याादीने ददलेल्या तक्ारीनसुार सदर 
घ्ना माहे मे, २०१७ मधील आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
आरोपी दद. १४.०५.२०१७ ते दद. २१.०५.२०१७ या कालावधीत र्कै्षणीक सहलीसाठी 
यरुोप येथे गेले होते. सहलीवरून परत आल्यानींतर दोन्ही आरोपी पोलीस स््ेर्न 
मध्ये हजर होऊन गनु्हयाच्या अनरु्ींगाने  सववस्तर जबाब घेण्यात आलेला आहे. 
(४) होय, 
(५) गनु्हयाचे अनरु्ींगाने ववद्याथ्यााचे पालक व र्ाळेतील मर्क्षक इत्यादीचे जबाब 
नोंदववण्यात आलेले आहेत. र्र्याादीने ददलेल्या तक्ारीवरून आरोपी ववरूध्द 
एमआय ीसी पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुरीं.क्.२११/२०१७ कलम ३७६(२)(आय) 
भा.द.वव.स. सह लैंधगक अपराधापासनू बालकाींचे सींरक्षण अधधननयम २०१२ कलम 
४,६,१० अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. याबाबत पोलीस तपास सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपामलिेिील दक्षिा विभागािील अधधिाऱ् याांनी एिाच मदहन्याि 

अनेि िामाांना ना हरिि प्रमाणप् ददल्याबाबि 
  

(१७) *  ८५१११   अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) : सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबर महानगरपामलकेतील दक्षता ववभागातील अधधका-याींनी कीं त्रा्दराींच्या 
कामाींच्या पतूातेनींतर तपासणीसाठी सादर झालेल्या कामाींच्या ३६५६ प्रस्तावाींपकैी 
तब्लबल ३१२८ कामाींना माहे माचा,२०१७ या एका मदहन्यात दक्षता ववभागातील 
अधधका-याींनी ना हरकत प्रमाणपत्र ददल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका कामाची तपासणी करण्यासाठी दक्षता ववभागास साधरणत: 
१५ ददवस ते १ मदहन्याचा कालावधी लागत असल्याचे मागील कालावधीतील 
कामाींवरून ददसनू येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा प्रकारे एकाच मदहन्यात तब्लबल ३१२८ कामाींना ना हरकत 
प्रमाणपत्र देण्यामागील सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले आहे, चौकर्ीनसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात 
येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस :(१), (२) व (३) बहृन्मुींबर महानगरपामलकेतील कीं त्रा्ी 
कामाींच्या पतूातेनींतर महानगरपामलकेच्या दक्षता ववभागाक ून सन २०१४ पासनू 
सॅप प्रणालीद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. 

त्यानसुार सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या कायापध्दतीचे ्प्पे खालील 
प्रमाणे आहेत :- 

 
• सॅप प्रणालीद्वारे दक्षता ववभागास ननव क कामे तपासणीसाठी प्राप्त होतात. 
• कामाींचे स्थळननरीक्षण व तपासणी करणे 
• तपासणीनसुार दक्षता ववभागाचा अहवाल सींबींधधत खात्याींना सॅप प्रणालीद्वारे 
पाठववणे 
• सींबींधधत खात्याक ून कायापतूी अहवाल दक्षता ववभागास प्राप्त होणे 
• कायापतूी अहवालानसुार दीं , बचत इ. आकारुन प्रकरणे ननकाली काढणे 

सदर कामाींची तपासणी म्हणजेच स्थळननरीक्षण, कामाींचा त्रु् ी अहवाल व 
सींबींधधत खात्याक ून त्रु् ीबाबतचा कायापतूी अहवाल सादर केल्यानींतर प्रकरण 
ननकाली काढणे यासाठी लागणारा कालावधी हा त्या-त्या कामाच्या स्वरुपानसुार 
असतो. 
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सदर कामे ही मयुायत: सप् े्ंबर-ऑक्ोबर या मदहन्यात सरुु होतात व 
महानगरपामलकेच्या सींबींधधत ववभागाक ून बहुताींर्ी कायापतूी अहवाल हे माचा 
मदहन्यात दक्षता ववभागाक े पाठववले जातात. सन २०१७ च्या माचा मदहन्यात 
३१२७ नो्ीर्र्केर्न्स बींद करण्यात आली आहेत ही वस्तजुस्थती आहे. 
(४) सदर प्रकरणी महानगरपामलका प्रर्ासनामार्ा त आढावा घेण्यात आला असनू, 
सॅप प्रणालीमध्ये अर्ा स्वरुपाच्या कामाच्या अधधदानार्ी नो्ीर्र्केर्न्स बींद 
करण्याची साींग  काढून ्ाकण्यात आली आहे. 

तसेच, महानगरपामलकेच्या दद. ०८.१२.२०१६ च्या पररपत्रकानसुार, उपरोकत 
नमदू कायापध्दतीतील ्प्प्याींना कालावधी ठरवनू देण्यात आला असनू त्यानसुार 
सन २०१७-१८ मध्ये अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोिणगाांि खुदा (िा.ददांडोरी, श्ज.नामशि) येथे तिघाांची तनघृाण हत्या झाल्याबाबि 
  

(१८) *  ८६४६८   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणगाींव खुदा (ता.ददीं ोरी, जज.नामर्क) येथील ्ॉवरच्या माथ्यावरील मळ्यात 
जगन्नाथ रे्ळके, र्ोभा रे्ळके व हर्ाद रे्ळके या नतघाींची ननघृाण हत्या झाल्याची 
ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी वणी पोलीस ठाण्यात तक्ार नोंदववण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने  दोर्ीींवर कोणती 
कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी वणी पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं. ७५/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ३०२, २०१ प्रमाणे दद.३१/०५/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु 
एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे.  
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सदर प्रकरणाचा तपास पणूा झाला असनू मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
दाखल करण्याची प्रर्क्या सरुु आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

नागपरूमध्ये िाढि असलेल्या गनु्हयाांिर प्रतिबांध घालण्यासाठी  
िराियाची उपाययोजना 

  

(१९) *  ८५०००   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपरू) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथे गींभीर गनु््याींमध्ये ददवसेंददवस वाढ होत असनू माहे जानेवारी ते 
जनू २०१७ या सहा मदहन्यात ३० खुनाींच्या घ्ना, ५० बलत्काराच्या घ्ना, ७८० 
चोरीच्या घ्ना, ९० जबरी चोरीच्या घ्ना, १२२ अपहरणाच्या  घ्ना घ लेल्या 
असनू मागील दोन वर्ााच्या तलुनेत हा आक ा वाढतच चालला असल्याची मादहती 
ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळुन आले व तद्नसुार ददवसेंददवस नागपरूात 
गींभीर गनु्हयात वाढ होत असल्यामळेु नागररकाींच्या सरुक्षक्षततेच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती उपाययोजनात्मक  कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू येथे सन २०१५ मध्ये ८८ खुनाच्या घ्ना, १७८ 
बलात्काराच्या घ्ना, ३१०८ चोरीच्या घ्ना, ४७२ जबरी चोरीच्या घ्ना, ३७१ 
अपहरणाच्या घ्ना तर सन २०१६ मध्ये ९५ खुनाच्या घ्ना,१७३ बलात्काराच्या 
घ्ना, ३०४५ चोरीच्या घ्ना, ३४३ जबरी चोरीच्या घ्ना, ५११ अपहरणाच्या घ्ना 
घ लेल्या आहेत. 
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जानेवारी ते जनू, २०१७ व २०१६ चा तत्सम कालावधीची तलुना केल्यास 
बलात्कार मध्ये घ् झाली आहे तर चोरी, जबरी चोरी व अपहरण या सदरी वाढ 
झाली आहे. खून या सदराखालील घ्नेमध्ये बदल नाही म्हणनू नागपरू र्हरात 
गनु्हयामध्ये ददवसेंददवस वाढ होत आहे, हे म्हणणे सींयजुकतक नाही.     
(२) व (३)  सदर प्रकरणी चौकर्ी केली असता माहे जानेवारी २०१७ ते माहे जनू, 
२०१७ या कालावधीत खून, बलात्कार, चोरी , जबरी चोरी, अपहरणाच्या घ्नामध्ये 
मागील दोन वर्ााच्या तलुनेत वाढ झालेली नाही. 

नागपरूातील नागररकाींच्या सरुक्षक्षततेच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे कायावाही 
केलेली आहे. 
अ) पोलीस आयकुतालय, नागपरू र्हर तरे् नागपरू पोलीस आयकुत वेबसार्, 
Twitter, Face- book, Whatsup Group , १०० Number, DCRMS ची २० 
लारन पोलीस स््ेर्नचे सवा वाहनाींवर जी.पी.एस. मसस््ीम बसवनू कायााजन्वत 
करण्यात आली आहे. 
आ) पोलीस आयकुतालयातील सवा पोलीस स््ेर्नचे  Twitter Account  उघ ण्यात 
आले असनू त्याद्वारे जनतेर्ी दैनींददन सींपका  वाढलेला असनू तीव्र गतीने जनतेच्या 
तक्ारीचे ननराकरण करण्यात येत आहे. 
इ) नागपरू र्हर पोलीस आयकुतालयात एक मम ीया व्हॅन तयार करण्यात आली 
असनू त्याद्वारे पाँन्झी जस्कम, सायबर व आधथाक गनु्हयाींची माहीती, मदहला व 
लहान मलुाींववरूद्ध घ णारे गनु्हे, बोगस पोलीस, रस्त्यावर घ णारे गनु्हे, इत्यादी 
अपराधाबाबत मोठ्या प्रमाणात सावाजननक दठकाणी तसेच र्ाळा व कॉलेजेस मधनू 
मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच सायबर तक्ार ननवारण 
कें द्र सरुू करण्यात आले असनू मदहला/मलुीींना तात ीने मदत ममळणेकामी भरोसा 
सेल सरुू करण्यात आले असनू दाममनी पथक BUDDY COPS/ CYBER 
SAFETY उपक्म देखील कायाान्वीत करण्यात आला आहे. 
र) नागपरू र्हरात एकूण २९ सी. आर. व्हॅन आणण र- पेरोलीींग मोबारल कायाान्वीत 
करण्यात आलेल्या असनू प्रत्येक मोबारल व एका ॲपद्वारे लेखी सचुना देण्यात 
येते  व त्याींचे हालचालीबाबतची  सचुना पोलीस स््ेर्नला प्राप्त होते तसेच गँग 
गनु्हेगार चेकीींग, सरारत गनु्हेगार चेकीींग सातत्याने सरुू आहे. एक पोलीस एक 
गनु्हेगार चेकीींग योजना कायााजन्वत आहे. 
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उ) प्रत्येक पररमीं ळामध्ये र- पेरोलीींग ॲप सरुू करण्यात आले आहे. या ॲपद्वारे 
गस्त चेकीींग करण्यात येत असनू इतरत्र पोलीस स््ेर्नला देखील ही पद्धत 
अवलींबबण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
बेस्ट उपक्रमास आधथाि अनदुान िसेच िीजबबलापोटी थिीि 

 असलेली रक्िम देण्याबाबि 
  

(२०) *  ८५४१२   श्री.सतुनल मशांदे (िरळी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली 
पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेस्् उपक्माच्या समुारे ४२ हजार कमाचाऱ्याींचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ चे वेतन 
प्रलींबबत असल्याने तसेच बेस्् उपक्माच्या सावाजननक पररवहनाला चालना 
देण्याकररता आणण मुींबर र्हरातील ववद्यतु परुवठा अखींड त व पणूा कायाक्षमतेने 
चाल ूराहून उपक्माची सींधचत तु्  भरून ननघण्यासाठी बेस्् उपक्मास रु.३०००/- 
को्ी रुपये इतके आधथाक अनदुान देण्याची मागणी ददनाींक १६ माचा,२०१७ रोजी 
वा त्या समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे लोकप्रनतननधी याींनी मा.ववत्त मींत्री याींच्याक े 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाक ून बेस््ला वीजबबलापो्ी देय असलेली २३ को्ी ८७ लाख 
३ हजार १८२  ऐवढी रककम थकीत असनू बेस्् प्रर्ासनाने र्ासनास वारींवार 
नोद्साही बजावलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनरु्ींगाने बेस्् उपक्मास आधथाक अनदुान 
देण्याबाबत तसेच बेस््ला देय असलेली रककम ववनाववलींब अदा होण्याच्या दॄष्ीने 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७.०३.२०१७ 
रोजीच्या लेखी ननवेदनाद्वारे अनदुान देण्याची मागणी केली आहे ही वस्तजुस्थती 
आहे.  
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(२) बेस्् उपक्मास पोलीस, र्ासकीय रुग्णालये, न्यायालये व र्ासकीय कायाालये 
याींचेक े माहे मे, २०१७ पय िंत वीज बबलापो्ी रु. २६ को्ी ७३ लाख ९६ हजार १०९ 
इतकी रककम थकीत असल्याचे ननदर्ानास आले. 
    सदर प्रकरणी बेस्् प्रर्ासनामार्ा त सींबींधधताींना कळववण्यात आले असनू 
वसलुीची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) बेस्् उपक्मास देय असलेली रककम अदा करण्याबाबत सचुना देण्यात 
आल्या आहेत. 

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

मुांबईिील भाांडूप, मलुुांड, विक्रोळी, िानाजी नगर (मालाड) या  
डोंगराळ भागािील पाणी समस्या सोडविणेबाबि 

  

(२१) *  ८६११०   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम) :  सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबरतील भाीं ूप, मलुुीं , ववक्ोळी, तानाजी नगर (माला ) भागातील मोठी 
लोकवस्ती  ोंगराळ भागात राहत असल्याने त्याींना परेुसा पाणीपरुवठा होत 
नसल्यामळेु वर्ाानवुरे् पाणी ी्ंचारला सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जनू, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भागातील रदहवार्ाींना वर्ाानवुरे् ्ँकरचे पाणी ममळत असल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भागामध्ये महानगरपामलका व स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या 
ननधीतनू ्ाकया बसवण्यात आल्या आहेत परींत ुनागररकाींना मदहन्याला ४००/- ते 
७००/- रुपये घेऊन पाण्याची ववक्ी केली जात असल्याचेही ननदर्ानास आले, हे ही 
खरे काय, 
(४) असल्यास, सदर  ोंगराळ भागाचा अ्यास करून तेथील पाणी समस्या 
कायमस्वरूपी सो ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) भाीं ुपमध्ये रदहवार्ाींची पाण्यासाठी वणवण 
अर्ा स्वरुपाची बातमी माहे जनू, २०१७ मध्ये वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झाली होती.  
     तथावप, भाीं ुप, मलुुीं , ववक्ोळी व तानाजी नगर (माला ) येथील  ोंगराळ 
भागात पाणी परुवठा करणे सोयीचे व्हावे यासाठी महानगरपामलका व स्थाननक 
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लोकप्रनतननधीींच्या ननधीतनू बाींधण्यात आलेल्या ६४ सहाय्यकारी र्ोर्ण ्ाकयाींमधनू 
उदींचन कें द्रामार्ा त पाणी परुवठा करण्यात येतो. सदर ्ाकया व्यवस्थापनासाठी 
रदहवार्ाींच्या सींघ्नाींना देण्यात आल्या आहेत.  

सदर सींघ्नाींक ून पाणी, वीज, देखभालीच्या खचाासाठी सभासदाींक ून 
आकार घेण्यात येतो.  
     सदर पररसरात ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत नाही. 
(४) भाीं ुप, मलुुीं , ववक्ोळी व तानाजी नगर येथील  ोंगराळ भागातील पाणी 
परुवठ्यामध्ये सधुारणा करण्यासाठी महानगरपामलकेमार्ा त खालीलप्रमाणे कायावाही 
सरुु आहे:- 
• भाीं ूप येथील े्ंबीपा ा पररसरात थे् पाणीपरुवठा करण्यासाठी उदींचन कें द्र व 
सींलग्न ववतरणप्रणाली ्ाकण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
• ववक्ोळी (प) येथील सयुाानगर येथील  ोंगराळ भागाकरीता ननम्नस्तरावर र्ोर्ण 
्ाकी व पींपरुम बाींधण्यात आली असनू पाणीपरुवठ्याकरीता अजस्तत्वात असलेली 
६०० मम.मी. व्यासाची जलवादहनी बदलनू ७५० मम.मी. व्यासाची जलवादहनी 
्ाकण्यात आलेली आहे. 
• तानाजी नगर, माला  येथील पाणी परुवठ्यामध्ये सधुारणा होण्याकरीता ६०० 
मम.मी. व्यासाच्या दोन जलवादहन्या ननषकामसत करुन त्या दठकाणी ९०० मम.मी. 
व्यासाची जलवादहनी ्ाकण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे महानगरपामलिें िगाि लेखा पररक्षणािील आके्षपाची पिुािा न िेल्याने 
महानगरपामलिेला आधथाि निुसान झाल्याबाबि 

  

(२२) *  ८९४७५   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलकेला अींतगात लेखापररक्षणातील आके्षपाची पतुाता न केल्याने 
आधथाक वर्ा सन २००७-०८ ते सन २०१३-१४ पय िंत एकूण ३९६ को्ी रुपये आधथाक 
नकुसान झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली आहे 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आतापय िंत प्रलींबबत असलेल् या १४१०१ महालेखाकाराींच्या आके्षपाींची 
पतुाता अद्याप करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर नकुसानीस जबाबदार असलेल्या  सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती 
कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सन २००७-०८ ते सन २०१३-१४ या 
कालावधीत झालेल्या अींतगात लेखापररक्षणात एकूण ३३३३ आके्षपाींमध्ये समुारे रुपये 
४५९.८३ को्ी इतकी रककम आके्षपाधीन होती.  
     या कालावधीत समुारे रुपये १७५.३६ को्ी इतकया रककमेच्या एकूण ६६६ 
आके्षपाींचे ननराकरण करण्यात आले आहेत. 
    सद्य:जस्थतीत २६६७ आके्षप प्रलींबबत आहेत व यामध्ये ग ुींतलेली रककम समुारे 
रुपये २८४ को्ी इतकी आहे. 
     आयकुत, ठाणे महानगरपामलका याींना उवारीत आके्षपाींचे ननराकरण पढुील ९० 
ददवसात करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िुरण (िा.सांगमनेर, श्ज.अहमदनगर) येथे बेिायदेशीर सरुु असलेल्या 
ित्िलखान्यािर िारिाई िरण्यािररिा गेलेल्या पोलीसाांना 

 मारहाण झाल्याबाबि 
  

(२३) *  ८५२४५   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरण (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) येथे बेकायदेर्ीर सरुु असलेल्या 
कत्तलखान्याींवर कारवारसाठी गेलेल्या पोलीस ननररक्षक गोववींद ओमासे याींच्या 
पोलीस पथकावर नामसर रे्ख व सदर कत्तलखाना चालकाींनी प्राणघातक हल्ला 
करुन अनेक पोलीसाींना जबर मारहाण करुन जखमी केल्याची घ्ना ददनाींक १९ 
मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, गत दोन वर्ाात या बेकायदेर्ीर कत्तलखान्याींवर र्हर ननररक्षक 
गोववींद ओमासे याींनी अनेकवेळा धा सी कारवाया करुनही सदर कत्तलखाना 
बेकायदेर्ीरररत्या सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पोलीसाींना मारहाण करणाऱ्या सींबींधीत कत्तलखान्याच्या मालक व 
अन्य व्यकतीींववरोधात कोणती कारवार करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) गत दोन वर्ाात सींगमनेर र्हरातील कसार खाना, मदीनानगर, जमजम कॉलनी, 
भारतनगर या भागात चालणाऱ्या बेकायदेर्ीर कत्तलखान्याींवर पोलीस ननरीक्षक 
श्ी. गोववींद ओमासे याींनी आजपावेतो ६० वेळा कारवार करुन १२४ आरोपीींना अ्क 
केली आहे. 
(३) सदर घ्नेबाबत सींगमनेर र्हर पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं. १६६/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ३०७, ३३३, ३५३, ३३२, ३२३, ५०४, ४४३, ४४७, ४४८, ४४९ सह महाराषर 
गोवींर् हत्याबींदी प्रनतबींधक  कायदा कलम ५ (अ), १, ९, व प्रा.नन.का.त. ३, ११, 
म.पो.का.३७(१) (३)/१३५ व क्ी.लॉ.ॲमे में् ॲक् कलम ७ प्रमाणे दद.१९/०५/२०१७ 
रोजी  ३७ आरोपीींववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु््यात १६ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू उवाररत आरोपीींचा र्ोध घेण्यात येत 
आहे.  सदर गनु््याचा तपास चाल ूआहे. 
(४) ववलींब झाला नाही.  

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

मुांबईि विजेची चोरी िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(२४) *  ८८४२५   श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.अममि साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबरत वीज बबल वाचववण्यासाठी ववजेची चोरी करणाऱ्याींववरुध्द बेस्् वीज 
उपक्माच्या दक्षता पथकाने केलेल्या कारवारत जानेवारी ते एवप्रल, २०१७ या पाच 
मदहन्याींच्या कालावधीतच ५०३ प्रकरणात १४ को्ी ६५ लाख रुपयाींची वीजचोरी 
ननदर्ानास आणनू ३३० जणाींवर गनु्हे दाखल केल्याची बाब ददनाींक १ मे, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बेस्् ववद्यतु ववभागाच्या दक्षता पथकाने माझगाव, मुींबर येथील 
बॉम्बे ्ी स््ेननींग ही कीं पनी ववद्यतु मी्रमध्ये रात्री वीजचोरी करत असल्याचे 
आढळून आले असनू गेल्या सा ेपाच वर्ाात या कीं पनीक ून तब्लबल ९ को्ी रुपयाींची 
वीजचोरी झाल्याचेही माहे जनू,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहीम (मुींबर) येथील दहींदजुा रुग्णालयाच्या बाजलूा असलेल्या 
स््ेट्स रेस््ॉरीं्ची बेस््च्या वीज दक्षता ववभागाने पाहणी केली असता गेल्या दहा 
वर्ाापासनू या रेस््ॉरीं्मध्ये ववजेची चोरी होत असल्याने चार को्ी रुपयापेक्षा 
जास्त रककमेची वीज चोरी झाल्याचे ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, बेस््च्या दक्षता ववभागाने सदर रेस््ॉरीं्चे मालक श्ी. रे्खर 
नारायण रे्ट्टी याींच्याववरुद्ध माहीम पोमलस ठाण्यात तक्ार केल्यानींतर पोलीसाींनी 
रे्ट्टी याींच्याववरुद्ध एर्.आय.आर नोंदणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तदनसुार सदर वीज चोरी करुन बेस््चा महसलु ब ुववणाऱ्याींववरुद्ध कोणती 
कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबर ववद्यतु परुवठा आणण पररवहन उपक्माच्या 
दक्षता ववभागाने माहे जानेवारी ते एवप्रल, २०१७ या चार मदहन्याींत एकूण ७३२ 
प्रकरणात १६.२७ को्ी रुपयाींची वीज चोरीची प्रकरणे उघ कीस आणली असनू, 
सदर प्रकरणी ४२६ जणाींवर वीज चोरीचे गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) बहृन्मुींबर ववद्यतु परुवठा आणण पररवहन उपक्माच्या दक्षता ववभागाने ददनाींक 
१३.०५.२०१७ रोजी केलेल्या तपासणीमध्ये, बॉम्बे ्ी. स््ेननींग मनॅ्यरॅु्कचररींग कीं पनी, 
माझगाींव, मुींबर याींचेमार्ा त ददनाींक ०८.११.२०११ पासनू वीज चोरी होत असल्याचे 
उघ कीस आले. 

बेस््ने सदर वीज चोरीबाबत रु.९.०१ को्ी इतकया रकमेचा प्राथममक दावा 
केला आहे.     
(३), (४), (५) व (६) बहृन्मुींबर ववद्यतु परुवठा आणण पररवहन उपक्माच्या दक्षता 
ववभागाने ददनाींक २०.०४.२०१७ रोजी केलेल्या तपासणीमध्ये, स््े्स रेस््ॉरीं् व 
र्गनु बकँवे् हॉल मादहम, मुींबर याींचेमार्ा त अनकु्मे ददनाींक ०५.०९.२००६ व ददनाींक 
२८.०५.२०११ पासनू वीज चोरी होत असल्याचे उघ कीस आले. 
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बेस््ने स््े्स रेस््ॉरीं्च्या वीज चोरी प्रकरणी रु. ३.४३ को्ी व र्गनु 
बकँवे् हॉलच्या वीज चोरी प्रकरणी रु. १.१२ को्ी अर्ा एकूण रु. ४.५५ को्ी 
इतकया रकमेचा प्राथममक दावा केला आहे.  

स््े्स रेस््ॉरीं् व र्गनु बकँवे् हॉलचे मालक श्ी. रे्खर नारायण रे्ट्टी 
याींचेववरोधात सदर वीज चोरी प्रकरणी मादहम पोलीस ठाणे येथे एर्.आय.आर. 
क्माींक १६/२०१७, ददनाींक २०.०४.२०१७ भारतीय ववद्यतु कायदा २००३ कलम १३५ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

स््े्स रेस््ॉरीं् व र्गनु बकँवे् हॉलच्या मालकाने प्राथममक दाव्याच्या 
रकमेपकैी रु. १.७० को्ी इतकया रकमेचा भरणा बेस्् प्रर्ासनाक े केल्यानींतर 
सदर हॉ्ेल्सचा वीज परुवठा सरुु करण्यात आला आहे व उवाररत रकमेच्या 
वसलुीसाठी बेस्् प्रर्ासनामार्ा त पढुील कायावाही सरुु आहे.  

बॉम्बे ्ी. स््ेननींग मनॅ्यरॅु्कचररींग कीं पनीचे मालक श्ी. मसकीं दर रतलामवाला 
याींचेववरोधात वीज चोरी प्रकरणी भायखळा पोलीस स््ेर्न येथे एर्.आय.आर. 
क्माींक ७९/२०१७, ददनाींक १३.०५.२०१७, भारतीय ववद्यतु कायदा २००३ कलम १३५ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, सदर कीं पनीचा वीज परुवठा ददनाींक 
१३.०५.२०१७ पासनू खीं ीत करण्यात आला आहे. 

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

मुांबइािील म्हाडाच्या ५६ िसाहिीांचा पनुविािास िरण्याबाबि 
  

(२५) *  ८७१८४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र 
पिूा), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय 
गृहतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइाच्या ववववध भागात असलेल्या म्हा ाच्या ५६ वसाहतीींचा ववकास मागील 
१० वर्ाापासनू प्रलींबबत असनू या वसाहतीतील बहुताींर् इमारती जनु्या झालेल्या 
असनू अनेक इमारतीींमधील छतेही वेळोवेळी कोसळल्यामळेु पावसाळयात गळती 
लागणे, काही इमारतीची अनतर्य दरुवस्था झाल्यामळेु वसाहतीमध्ये राहणाऱ् या 
एकुण ८८ हजार कुीं ्ूींबाींना अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हा ाच्या पनुवासन कायद्याींतग ात ३३(५) या इमारतीींचा पनुववाकास 
करण्याची योजना असनू या इमारतीींचा ववकास करणाऱ् या सींबींधधत ववकासकाने 
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म्हा ाला वप्रमीयमची रककम द्यायची व त्याबदल्यात ववकासकाला जागेचा ववकास 
करण्यास परवानगी ददली जाइाल असा सन २००८ मध्ये ननणाय झाला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हा ाने पवूीच्या ननणायात बदल केला आणण वप्रममयमची अ् रद्द 
करून ववकासकाक े घराींची मागणी केली असल्याने ववकासकाींनी ववकासाच्या 
बदल्यात घरे देण्यास ववरोध केला असनू घराींऐवजी वप्रमीयम देव ूअर्ी भमूमका 
घेतलेली आहे व त्याबाबत र्ासनाक ून अद्यापपय िंत कोणताही ननणाय झालेला 
नाही, 
(४) असल्यास, सन २००८ पासनू अद्यापपय िंत म्हा ाच्या वसाहतीींच्या पनुववाकासाचे 
काम सींपणूात: बींद प लेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, म्हा ाच्या ५६ वसाहतीींच्या पनुववाकास लवकरात लवकर 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेिा : (१) उपाध्यक्ष तथा मयुाय कायाकारी अधधकारी, म्हा ा याींचेक ून 
प्राप्त अहवालानसुार म्हा ाच्या ५६ वसाहतीमधील इमारती जनु्या व जीणा झालेल्या 
आहेत. यापकैी काही इमारतीींनी पनुववाकासाची कायावाही केली असनू काहीींची 
प्रगतीपथावर आहे. इतर सहकारी गृहननमााण सींस्थाींनी त्याींच्या इमारतीींची देखभाल 
करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) म्हा ा वसाहतीींमधील इमारतीच्या पनुववाकासासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(५) बाबतची अधधसचूना दद. ०६.१२.२००८ रोजी प्रमसध्द झालेली होती. यामध्ये 
सहकारी गृहननमााण सींस्थाींना त्याींच्या पनुववाकासाकरीता अनतररकत बाींधकाम के्षत्र 
अधधमलु्यावर आधाररत र्कीं वा गृहसाठा दहस्सेदारीवर आधाररत हे दोन पयााय 
उपलब्लध होते. 
(३) र्ासनाने दद. १४.११.२०१३ रोजी ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(५) बाबतची 
सधुाररत अधधसचूना प्रमसध्द केली. यानसुार सहकारी गृहननमााण सींस्थाींना त्याींच्या 
पनुववाकासाकरीता अनतररकत बाींधकाम के्षत्र केवळ गृहसाठा दहस्सेदारीवर देण्याची 
तरतदू होती. या अधधसचूनेत रे्रबदल करणारी अधधसचूना दद. ०३.०७.२०१७ रोजी 
प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे. यानसूार ४०००.०० चौ.मी. पय िंतच्या भखूीं ावरील 
सहकारी गृहननमााण सींस्थाींना त्याींच्या पनुववाकासाकरीता अनतररकत बाींधकाम के्षत्र 
अधधमलु्यावर आधाररत देण्याची तरतदू देखील उपलब्लध करण्यात आलेली आहे 
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(४) हे खरे नाही. 
(५) दद. १४.११.२०१३ रोजीच्या अधधसचूनेत रे्रबदल करणारी अधधसचूना         
दद. ०३.०७.२०१७ रोजी प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे. 

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

बलुढाणा शहराि शधु् द पाणी परुिठा िरण्याबाबि 
  

(२६) *  ८६२९६   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा र्हरातील रामनगर, मर्क्षक कॉलनी, एकता नगर, केर्वनगर, महावीर 
नगर, लक्ष् मी नगर, अष ्ववनायक नगर पररसरात वपवळसर व अर्धु् द पाणी परुवठा 
होत असल् याची बाब ददनाींक २४ मे, २०१७ रोजी वा त् या समुारास ननदर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, बलुढाणा र्हरात पणूा क्षमतेने ननयममत र्धु् द पाणी परुवठा 
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) दद. २४.०५.२०१७ रोजी र्हरातील र्ासकीय मलुीींचे 
वसतीगृह, सकयुालर रो वर २०० एम.एम. मयुाय जलवाहीनीमध्ये गळती झाल्याचे 
ननदर्ानास आले व त्यामळेु पाण्यामध्ये माती ममधश्त होऊन पाणी वपवळसर व 
गढुळ परुवठा झाल्याचे  ननदर्ानास आले. त्यामळेु मयुाय जलवाहीनीवरील पाणी 
परुवठा तात्काळ खीं ीत करून त्याच ददवर्ी जलवाहीनीची दरुूस्ती करण्यात आली 
आणण नळधारकाींना र्धु्द वपण्याचे पाणी ववतररत करण्यात आले आहे. 
(३) • बलुढाणा र्हरापासनू ५ र्क.मी. अींतरावरील येळगाव धरण येथील 
जलर्धु्दीकरण कें द्रावरून  र्हरास  पाणी परुवठा ववतररत करण्यात येतो. 
• महाराषर सवुणा जयींती नगरोत्थान महाअमभयान अींतगात ख कपणूाा धरण,   ता. 
देऊळगावराजा येथनु महाराषर जीवन प्राधधकरण बलुढाणा याींच्याव्दारे पाणी परुवठा 
प्रस्ताववत असनु या योजनेची भौनतक प्रगती ७० ्कके झाली आहे. 
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• सदर योजनेच्या दसुऱ्या ्प्प्यात र्हरातील समुारे ९० र्क.मी. लाींब पाणी परुवठा 
ववतरण व्यवस्था, दोन उींच ्ाकया पणूा करण्याचे प्रस्ताववत आहे. त्यानींतर र्हरास 
पणूा क्षमतेने पाणी परुवठा होरल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उल्हासनगर-३ येथे औद्योधगि के्ष्ाचे आरक्षण असिाांना  
रदहिाशी सांिुल उभारण्याि आल्याबाबि 

  

(२७) *  ९०४६८   श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर-३ येथील भखुीं  क्.३५ व ३६ मस्ी नीं.७ मस्ीएस क्.१७६२६ आणण 
१७६२७ या दठकाणी औद्योधगक के्षत्राचे आरक्षण असताना “ मोहन इद्ागा” नामक 
रदहवार्ी सींकुल उभारले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाच्या सवा ववभागाक ून ना हरकत दाखल्याींची 
ववकासकाींने पतुाता न करताच उल्हासनगर महानगरपामलकेने ववकासकाला बाींधकाम 
परवानगी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दठकाणी औद्योधगक के्षत्रावर अवधैररत्या रदहवार्ी के्षत्र 
कोणत्या अ्ी व र्तीनसूार उभारण्यात आले आहे, 
(४) असल्यास, यामध्ये र्ासनाचा करो ो रूपयाींचा महसलु ब ुववणाऱ्या सींबींधधत 
दोर्ीींवर र्ासनाक ून कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  होय. 
     नगर ववकास ववभागाक ील र्ासन ननणाय ददनाींक २९/११/२०१२ मधील 
तरतदुीनसुार महानगरपामलका के्षत्रातील औदयोधगक वापराच्या के्षत्रावर काही अ्ी/ 
र्तीच्या अधधन राहून रदहवासी वापरास महानगरपामलकेने ददनाींक 
१६/७/२०१५  रोजी सधुारीत मींजरूी ददलेली आहे.  महानगरपामलकेक े  प्राप्त 
झालेल्या तक्ारीच्या अनरु्ींगाने सवा सींबींधधताींना ददनाींक २६/२/२०१६ रोजी 
महानगरपामलकेने सनुावणी देवनू सनुावणीच्या आदेर्ामध्ये सदर प्रकरणी 
अजग्नर्मन ववभागाचा दाखला/ कामगार आयकुत याींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र  दाखल 
करण्यास   ददनाींक २६/२/२०१६ अन्वये आदेमर्त करुन ददनाींक १७/११/२०१६ चे 
पत्रान्वये पढुील बाींधकामास स्थधगती ददली होती. ववकासकाने  आवश्यक 
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कागदपत्रे  जसे अजग्नर्मन ना-हरकत प्रमाणपत्र, मालकी हककाची कागदपत्रे, 
सवुवधा के्षत्र हस्ताींतरीत करण्याचा करारनामा इत्यादीींची पतुाता केली 
असल्याने,  प्रकल्प पणुात्वाचा दाखला घेण्यापवुी कामगार आयकुत  याींचे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र सादर करण्याचे अ्ीींवर ददनाींक १६/१/२०१७ चे पत्रान्वये स्थधगती उठववली 
आहे.  
(४) र्ासनाचा महसलू ब ुववल्याबाबतची बाब ननदर्ानास आली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ििाि नगर (ठाणे) येथील हब टािनू ग्रीनिडू या वििासिाने गृह प्रिल्पाि 
 नऊशे सदतनिाधारिाांची फसिणिू िेल्याबाबि 

  

(२८) *  ८८२४८   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वताक नगर (ठाणे) येथील हब ्ावनू ग्रीनव ू  (मे. आकृती मस्ी ली.) या 
ववकासकाने गृह प्रकल्पात ९०० सदननकाधारकाींची र्सवणकू केल्याची 
तक्ार महानगरपामलकेक े ददनाींक १६ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास 
सदननकाधारकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गृह प्रकल्पात सन २००९ मध्ये काम सरुु करून सन २०११ 
ला सदननकाींचे ताबा देण्याचे ववकासकाने साींधगतले होते मात्र सींबधधताींना अद्याप 
ताबा देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  अर्ा स्वरुपाची तक्ार महानगरपामलकेक े जनु, २०१६ 
मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) व (३) ववकासकाने सन २०११ पासनू ्प्पा ्प्प्याने सदननकाींचा ताबा देण्याचे 
मान्य केले होते. परींत ुअद्यापही सदननकाींचा ताबा ममळत  नसल्याची तक्ार उकत 
पत्रात केली आहे. 

ववकासकास उकत प्रकल्प मुींबर महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या 
रें्ल हौमसींग जस्कममध्ये मींजरु आहे. 
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मुींबर महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरण याींना ववनामलु्य बाींधनू देण्याच्या 
५ इमारती व ववक्ीकरीता ७ इमारती अर्ा एकूण १२ इमारतीींपकैी ३ इमारतीकरीता 
वापर परवान्यासाठी ठाणे महानगरपामलकेक े प्रस्ताव दाखल केला आहे. 

उकत प्रकल्प मींजरु करताना अ् क्. ८ नसुार रें्ल हौमसींग इमारतीचे 
काम ववक्ी इमारतीपवूी करणे आवश्यक आहे व तोपय िंत ववक्ी इमारतीस वापर 
परवाना अदा करता येणार नाही अर्ा सचूना आयकुत, ठाणे महानगरपामलका याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 

तसेच या प्रकरणी रेरा अींतग ात उकत प्रकल्प नोंदणीकृत असल्याची खात्री 
करण्याच्या सचूना आयकुत, ठाणे महानगरपामलका याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई शहरािील महानगरपामलिेची मोिळी मदैाने ि उद्याने  
सांस्थाांिडून िाब्लयाि घेण्याबाबि 

  

(२९) *  ८४९७२   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाा 
गायििाड (धारािी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
डॉ.पिांगराि िदम (पलसू िडेगाि), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा) :    सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबर र्हरातील महानगरपामलकेची मोकळी मदैाने, उद्याने आदीींकररता 
ननजश्चत धोरण लाग ूकरण्याचे काम अींनतम ्प् प्यात आले असतानाही अद्याप ६० 
सींस्थाींनी उद्याने, मदैाने हस्ताींतररत केली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापकैी सवााधधक ३४ मोकळ्या जागा पजश्चम उपनगरातील आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददहसर ते काींददवली या भागातील सवााधधक २० मोकळया जागा 
अद्याप माहनगरपामलकेच्या ताब्लयात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाात चौकर्ी केली आहे काय असल्यास चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदरची सवा मदैाने व उद्याने सींस्थाींक ून ताब्लयात 
घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन् मुींबर महानगरपामलकेने दत्तक तत्वावर ददलेल्या 
२१६ भखूीं ाींपकैी १७४ भखूीं  महानगरपामलकेने ताब्लयात घेतले असनू उवाररत ४२ 
भखूीं  ताब्लयात घेण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(२) व (३) महानगरपामलकेने ताब्लयात घ्यावयाच्या उवाररत ४२ भखूीं ाींपकैी ३१ भखूीं  
पजश्चम उपनगरातील असनू  ददहसर ते काींददवली या भागातील १२ भखूीं  
महानगरपामलकेने ताब्लयात घेणे बाकी आहे. 
(४) व (५) भखूीं  ्प्प्य्प्प्याने ताब्लयात घेण्याची कायावाही महानगरपामलकेमार्ा त 
सरुु आहे. 

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

तनम्नपनै गांगा प्रिल्पासाठी खरेदी िरण्याि आलेल्या शेिजममनीचे के्ष्फळ 
जास्ि दाखिनू िलाठ्याने िोट्यािधीचा अपहार िेल्याबाबि 

  

(३०) *  ९२३११   श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी पोलीस ठाणे (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येथे ववनोद ठाकरे या ननवतृ्त 
तलाठ्या ववरोधात ननम्नपनै गींगा प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात 
आलेल्या  रे्तजममनीचे के्षत्रर्ळ जास्त दाखवनु ९ को्ी रुपयाींचा अपहार 
केल्याप्रकरणी ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास  गनु्हा दाखल 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणी गावातील ४६ रे्तकऱ्याींपकैी अनेक रे्तकऱ्याींचे जममनीचे 
बनाव् ७/१२  तयार करुन ७/१२ चे के्षत्रर्ळ व आकार या तलाठ्याने बदलले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले, त्यानसुार र्ासनाने तलाठ्याववरूद्ध 
कोणती कारवार केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     तथावप सदर प्रकरणी पोलीस स््ेर्न, आणी येथे गनु्हा नोंद नसनू पोलीस 
स््ेर्न, पारवा येथे  गनु्हा दाखल आहे.     
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी तपासात मौजा ख का ,ता. आणी येथील तत्कालीन 
तलाठी ववनोद हरीभाऊ ठाकरे याींनी ननयोजजत ननम्न पनैगींगा प्रकल्पाच्या भसुींपादन 
प्रकरणी ४६ रे्तकऱ्याींपकैी काही रे्तकऱ्याींच्या सातबारा मध्ये अधधक के्षत्रर्ळ 
दाखवनू व काही रे्तकऱ्याींच्या सातबारामध्ये जलमसींचन साधने, झा े, पपर , 
भरुमगु अर्ा प्रकारच्या अगाऊ नोंदी घेऊन बनाव् सातबारा तयार करून ददला 
त्यामळेु रे्तकऱ्याींना जादा मोबदला ममळाला. तसेच सातबारामध्ये खा ाखो  
केल्याचे आढळून आले आहे. 

सदर प्रकरणी तहसीलदार, आणी याींनी ददलेल्या र्र्याादीवरून पोलीस 
स््ेर्न, पारवा येथे तत्कालीन तलाठी, मौजा ख का याींचेववरोधात ग.ुर. क्. १४/१७ 
कलम ४२०, ४६५ भादींवव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.आरोपी तलाठी 
गनु्हा दाखल केल्यापासनू र्रार असनू त्याचा र्ोध घेणे सरुू आहे. गनु्हा तपासावर 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगली श्जल्हयािील साांगली-ममरज या राज्यमागााच्या दिुफाा असलेल्या झाडाांना 
आग लािल्याने झाड िोसळून विद्यार्थयाांचा मतृ्य ुझाल्याबाबि 

  

(३१) *  ९१८४२   श्री.धनजांय (सधुीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल््यातील साींगली-ममरज या राज्यमागााच्या दतुर्ाा असलेल्या झा ाींना 
आग लावनू ती जाळल्याची घ्ना माहे एवप्रल-मे २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकारामळेु वालचींद अमभयाींत्रीकी महाववद्यालयासमोरील झा  
स्कुलबसवरती प ून ३ ववद्याथ्यािंचा मतृ्य ुझाला आहे, हे ही खरी आहे काय, 
(३) असल्यास, झा ाींना आग लावण्याच्या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व तद्नसुार दोर्ी आढळणाऱ्याींवर 
कोणती  कारवार करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



38 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
तथापी, अर्ा प्रकारची घ्ना ददनाींक १५/०३/२०१२ रोजी सकाळी ८:१५ मम. 

च्या समुारास घ ली आहे. 
(२) ददनाींक १५/०३/२०१२ रोजी अर्ी दघुा् ना घ लेली आहे. 
(३) पोलीस ववभागामार्ा त चौकर्ी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रस्ततु अपघात प्रकरणी सा.बाीं. उपववभाग, ममरज येथील सींबींधधत 
अधधकारी/कमाचारी याींचे ववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोप पते्र पाठववणेस मींजरूी देण्यात 
येव ू नये असा ननणाय र्ासनाने घेतलेला आहे. याबाबत, र्ासनपत्र ददनाींक 
११/०१/२०१७ अन्वये पोलीस अधधक्षक, साींगली याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

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

िोल्हापरू श्जल्हा पररषदेिील खतनज वििास तनधीअांग ाि प्रस्िाि मांजरूीिररिा 
खतनिमा अधधिाऱ्याांला लाच घेिाना अटि िेल्याबाबि 

  

(३२) *  ८७६१७   डॉ.सशु्जि ममणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हा पररर्देतील खननज ववकास ननधीअींतगात कामाच्या अींनतम 
देयकाचा प्रस्ताव मींजरूीकररता रुपये २५ हजाराींची लाच जस्वकारताींना ददनाींक २ मे, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास खननकमा अधधकाऱ् याींना लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाने 
अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय असल्यास त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणत्या कलमान्वये गनु्हा दाखल 
करून कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक श्ी.भोगे व खाजगी इसम श्ी.मोदहते याींच्याववरूद्ध 
र्ाहूपरुी पोलीस ठाणे,कोल्हापरू येथे लाचलचुपत प्रनतबींधक अधधननयम सन १९८८ 
च्या कलम ७,८,१३(१)( ) सह १३(२) प्रमाणे दद.०२/०५/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.आलोसे श्ी.भोगे याींना ननलींबबत करण्यात आले असनू पढुील 
तपास सरुु आहे. 

----------------- 
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ददहसर (पश्श्चम) येथील मभमनगर, डॉ.मायिलिाडी, िाांदरपाडा, ममठागर रोड 
येथील बठै्या चाळीांच्या झोपडपट्टी पनुविािास योजनेअांिगाि वििासिाने 

झोपडपट्टी धारिाांची फसिणिू िेल्याबाबि 
  

(३३) *  ९२३२७ श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.अजय चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय 
गृहतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददहसर (पजश्चम) येथील मस्ी सव्हे नीं.२०९, मभमनगर,  ॉ.मायकलवा ी, 
काींदरपा ा, ममठागर रो  येथील बठै्या चाळीींचा झोप पट्टी पनुववाकास योजनेंतगात 
पनुववाकासाचे काम श्ी.नाथालाल जेलवा ीया या ववकासकास झोप पट्टी पनुवासन 
प्राधधकरणाने ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववकासकाने मभमनगर वेलरे्अर सोसाय्ीतील 
झोप पट्टीधारकाींची सहमती न घेता बनाव् ननयोजजत को.ऑप.हौ. सोसाय्ी 
स्थापन करुन सदर बठै्या चाळीींमधील झोप पट्टीधारकाींना त्याींचे सींमतीपत्र नसताींना 
बठै्या चाळीतील ३३० पात्र झोप पट्टधारकाींपकैी केवळ ३० ते ३५ पात्र 
झोप पट्टीधारकाींना जबरदस्तीने सींक्मण मर्बीर म्हणनू बाींधलेल्या इमारतीत माहे 
जानेवारी, २००० मध्ये जागा ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोप पट्टीच्या पनुववाकासाचे काम पणुा न केल्याने झोप पट्टीधारकाींनी 
मा.मयुायमींत्री, गृहननमााणमींत्री व सहननबींधक, म्हा ा तसेच एसआरए प्राधधकरण 
याींच्याक े ददनाींक २७ जानेवारी, २०१४ व तद्नींतर वारींवार लेखी तक्ारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववकासकाने सींक्मण मर्बीरासाठी बाींधलेल्या इमारतीतील 
अनेक जागा स्थाननक गुीं ाींना हातार्ी धरुन इतराींना बेकायदा ववकणे व काही जागा 
भा्याने ददल्या आहेत अर्ी तक्ार मस्ी सवे नीं.२०९ मभमनगर,  ॉ.मायकलवा ी, 
काींदरपा ा, ममठागर रो , ददहसर (पजश्चम), मुींबर-६८ च्या अध्यक्षाींनी ददलेल्या 
ननवेदनातही करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मस्ी सवे नीं.२०९, मभमनगर वेलरे्अर सोसाय्ीतील 
झोप पट्टीधारकाींची श्ी.नाथालाल जेलवा ीया या ववकासकाने ग ुीं ाींना हातार्ी धरुन 
र्सवणकू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार पढेु काय  कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



40 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ददहसर (पजश्चम) येथील न.भ.ूक्.२०९, मौजे ददहसर, मभमनगर, 
मायकलवा ी येथील झोप पट्टी पनुवासन योजना खाजगी मालकीच्या जममनीवर 
आहे. सदर झोप पट्टी पनुवासन योजनेस दद.०४.०८.१९९७ रोजी सक्षम प्राधधकारी, 
अपर जजल्हाधधकारी (अनतक्मण), मुींबर व मुींबर उपनगर याींनी पररमर्ष्-२ प्रदान 
केले आहे. सक्षम प्राधधकारी याींनी पाररत केलेल्या पररमर्ष्-२ प्रमाणे सदर 
झोप पट्टी पनुवासन योजनेमधील एकूण ३६९ बाींधकामाींपकैी ३३८ बाींधकामे पात्र 
केलेली असनू १००% सींमती झोप ीधारकाींनी ददल्याचे सक्षम प्राधधकाऱ्याींनी त्याींच्या 
दद.०४.०८.१९९७ च्या प्रमाणपत्रामध्ये नमदु केले आहे.  ववकासकाने सादर केलेली 
योजना झोप पट्टी पनुवासन प्राधधकरणाक ून दद.१५.०६.१९९८ रोजी जस्वकृत 
करण्यात आली आहे.  झोप पट्टी पनुवासन प्राधधकरणाद्वारे सदर योजनेच्या जागेवर 
सींक्मण मर्बीर बाींधण्यासाठी परवानगी देण्यात आली नसल्याचे कळववण्यात आले 
आहे.  सदर योजनेच्या जागेवर सींक्मण मर्बीराबाबत स्थळपाहणी  करुन अहवाल 
सादर करण्याचे झोप पट्टी पनुवासन प्राधधकरणाला कळववण्यात आले आहे.  सदर 
प्रकरणी प्राप्त तक्ारीच्या अनरु्ींगाने सहननबींधक, झोप पट्टी पनुवासन प्राधधकरण 
याींनी सवा सींबींधधताींची सनुावणी घेतली असनू यथोधचत आदेर् ननगाममत  करण्यात 
आले असल्याचे झोप पट्टी पनुवासन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िळांबोली येथील मसडिो प्रशासनाने २० िषाापिूी उभारलेल्या  
बठै्या घराांची दरुािस्था झाल्याबाबि 

  

(३४) * ८५६९१ श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अिलु 
भािखळिर (िाांददिली पिूा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अांधेरी पश्श्चम) : सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल महानगरपामलका हद्दीतील कळींबोली येथील मस को प्रर्ासनाने २० 
वर्ाापवूी उभारलेल्या केएल १ व केएल २ वसाहतीतील जवळ-जवळ ३००० बठै्या 
घराींची अनतर्य दरुवस्था झाली असनू त्यातील ९२ घरे अगदी धोकादायक असल्याचे 
माहे जनू, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बठैया घराींच्या दरुवस्थेमळेु मभींतीला त े जावनू तसेच छत व 
प्लास््र कोसळण्याच्या अनेक घ्नाींमध्ये रदहवासी जखमी झाले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत वसाहतीतील मल:ननसारण वादहन्या व जलवादहन्या गेल्या 
२० वर्ािंपासनू बदलल्या नसल्यामळेु घाणीचे साम्राज्य ननमााण होवनू र्ॉ् सर्का ्मळेु 
आगी लागण्याच्या घ्नाही झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कळींबोली येथील धोकादायक इमारतीींच्या 
पनुाबाींधणीबाबत कोणती कायावाही वा उपायायोजना केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मुींबर येथे अल्प उत्पन्न ग्ासाठी के.एल.२, 
के.एल.४, के.एल.५, के.एल.६ अर्ा ववववध आकारमानाच्या सदननका मस कोने 
बाींधल्या आहेत. सदर सदननका देखभाल व दरुुस्तीसाठी सींबींधधत अपा ा्में् ओनसा 
असोमसएर्न/गृहननमााण सींस्था याींना हस्ताींतरीत करण्यात आल्या आहेत. 

या सदननकाींचे जनू, २०१३ मध्ये तज्ाींमार्ा त स्रकचरल ऑ ी् करण्यात 
आलेले होते व त्या अहवालानसुार ९७ सदननका धोकादायक असल्याने सींबींधधत 
रदहवार्ाींना सदननका ररकाम्या करण्याबाबत मस कोने सचूना ददलेल्या आहेत. तसेच 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये केएल-२, सेक्र-५ येथील काही सदननकाींची तज्ाींमार्ा त 
स्रकचरल ऑ ी् करण्यात आले असता इमारत क्.२३ ते २८ या इमारतीींची 
स्रकचरल दरुुस्ती करण्याचे सचुववण्यात आले. काँक्ी्चा अस्तर  ननखळलेल्या 
दठकाणी मस को महामीं ळाक ून वेळोवेळी दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर सदननकाींच्या देखभाल दरुुस्तीची जबाबदारी सींबींधधत गृहननमााण 
सींस्थाींची/रदहवार्ाींची आहे. तरीदेखील मानवतेच्या दृष्ीने मस को महामीं ळाने सदर 
९७ घरमालकाींना महामीं ळाच्या उलवे नो मधील गृहननमााण योजनेमध्ये तात्परुते 
राहण्यासाठी सदननका देऊ केल्या होत्या. तथावप, र्कत एका घरमालकाने तेथे 
स्थानाींतरीत होण्याची इच्छा दर्ाववली आहे. 

सदर वसाहतीमध्ये तेथील रदहवार्ाींनी अनधधकृत बाींधकामे केल्यामळेु 
तेथील मलनन:स्सारण व जलवादहन्याींवर अनतररकत भार येऊन मयुाय वादहन्या 
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तुींबण्याचे प्रकार ननदर्ानास येतात. तसेच, मस कोमार्ा त मयुाय वादहन्याींची देखभाल 
व सार्सर्ार वेळोवेळी केली जाते. पररणामी, तेथे मोठ्या प्रमाणात घाणीचे 
साम्राज्य पसरल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) र्ासनाने दद.०१.१०.२०१६ अधधसचूनेनसुार नवी मुींबरतील मस को प्राधधकरणाने 
बाींधलेल्या इमारतीींच्या पनुववाकासाबाबत धोरण ननजश्चत केले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईि रस्त्यािरून िाढण्याि आलेले पेव्हर ब्ललॉि िां ्ाटदाराांनी महानगरपामलिा 
अधधिा-याांशी सांगनमि िरून परस्पर विक्री िेल्याबाबि 

  

(३५) *  ८६३७५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबरत रस्त्यावरून काढण्यात आलेले पेव्हर ब्ललॉक कीं त्रा्दाराींनी 
महानगरपामलका अधधकाऱ् याींर्ी सींगनमत करून खासगी सोसाय्या आणण 
औद्योधगक कीं पन्याींना करो ो रुपयाींना परस्पर ववकून र्ासनाची र्सवणकू केल्याची 
धककादायक मादहती ददनाींक ११ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले त्यानसुार दोर्ीींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) रस्त्याींच्या प्रनतबींधात्मक देखभाल/दरुुस्तीसाठी हाती 
घेतलेल्या रस्त्याींपकैी जे रस्ते पेव्हर ब्ललॉक वापरुन तयार केलेले होते व ज्यामध्ये 
उींच सखलपणा होता अर्ा रस्त्याींच्या दरुुस्ती दरम्यान जे पेव्हर ब्ललॉक ननषकामसत 
करण्यात आले ते उपयोगात न येणाऱ्या वस्त ु(Unserviceable Material) म्हणनू 
के्षपणभमूीवर पाठववण्यात येतात व त्याचे योग्य ते रेकॉ ा ठेवले जाते असे बहृन्मुींबर 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(२) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबर महानगरपामलकेमार्ा त चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोल्हापरू शहरािील आठ पलु धोिादायि असल्याबाबि 

  
 

(३६) *  ८८३३२   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोल्हापरू र्हरातील आठ पलु धोकादायक झाले असनू या पलुाींची ननममाती 
होरपयात बब्र्ीर्कालीन पलुाींची  ाग ुजी करणे आवश्यक असल्याबाबतचा अहवाल 
र्ासनास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू पलुाींच्या स्रकचरल ऑड ्साठी ननयकुत करण्यात आलेल्या 
स्रकवेल ड झारननींग अँ  कन्सल् ी्ं् प्रा.मल या कीं पनीने पलुाींच्या मजबतुीकरणासाठी 
समुारे दोन को्ी रुपये खचा असल्याचे अहवालात नमदु केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाींच्या बाींधकामास प्रर्ासकीय मींजरुी घेऊन ननधी मींजरू 
करण्यात आला आहे काय,   
(४) असल्यास,सदर पलुाच्या बाींधकामास प्रत्यक्षात केव्हा सरुुवात करण्यात येणार 
आहे ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कोल्हापरू महानगरपामलकेक ून  महानगर 
पामलका हद्दीतील जनू्या बब्र्ीर्कालीन आठ पलूाींचे स्रकचरल ऑ ी् पनॅलवरील 
स्रकवेल ड झारननींग अँ  कन्सल् ी्ं् प्रा.मल या कीं पनीक ून करुन घेण्यात आले 
आहे. 

या पलुाींच्या मजबतूीकरणासाठी सदरहू कीं पनीक ून सादर केलेला रुपये 
१.८४ को्ी इतकया खचााचा अहवाल महानगरपामलकेक ून तपासण्यात येत असनू 
तदनींतर सदर अहवाल महानगरपामलकेच्या सवासाधारण सभेच्या मान्यतेकरीता 
सादर करण्यात येणार असनू त्यानसूार पढुील कायावाही महानगर पामलकेक ून 
करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अमलबाग नगरपररषदेिील (श्ज.रायगड) क्रीडा सांिूल ि िरण िलािाच्या 
िामासाठी तनधी उपलब्लध िरुन देणेबाबि 

  

(३७) *  ८८१८२   श्री.सभुाष उफा  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग नगरपररर्देमार्ा त (जज.रायग ) श्ीबाग नीं.२ मध्ये तरण तलाव क्ी ा 
सींकुलाच्या कामासाठी र्ासनाच्या वमैर्ष्यपणूा योजनेंतगात ददनाींक १८ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजी रूपये २ को्ीींचा ननधी मींजरू करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तरण तलावाचे व र्क् ा सींकुलाचे कामास अमलबाग 
नगरपररर्देमार्ा त ननववदा काढून काम सरुू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तरण तलाव व र्क् ा सींकुलाचे कामासाठी जजल्हा प्रर्ासनाक े वगा 
करण्यात आलेला ननधी जजल्हा प्रर्ासनाच्या हलगजीपणामळेु व्यपगत झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमलबाग नगरपररर्देमार्ा त सरुू असलेल्या र्क् ा सींकुल व तरण 
तलावाच्या कामासाठी र्ासनाक ून ननधी उपलब्लध करून देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन ननणाय ददनाींक १८/११/२०१५ अन्वये वमैर्षट्यपणूा 
योजनेअींतगात अमलबाग नगरपररर्देस रु.२ को्ी इतका ननधी मींजरु करण्यात आला 
होता हे खरे आहे. 
(२) अमलबाग नगरपररर्देने त्याींच्या ठरावाद्वारे सदरच्या कामास मान्यता ददलेली 
आहे. तसेच, ननववदा मींजरू केली आहे. मात्र, वमैर्षट्यपणूा योजनेअींतगातच्या 
र्ासनाच्या उपरोकत मींजरू ननधीमधनू तरण तलाव  र्क् ा सींकुलाच्या कामासाठी 
जजल्हाधधकारी याींनी प्रर्ासकीय मान्यता ददलेली नाही. 
(३) व (४) ददनाींक १८/११/२०१५ रोजीच्या र्ासन ननणायाद्वारे वमैर्ष्यपणूा 
योजनेअींतगात मींजरू करण्यात आलेला रू.२ को्ी इतका ननधी  अथासींकल्प ववतरण 
प्रणाली (BEAMS) मध्ये उद्भवलेल्या ताींबत्रक अ चणीमळेु ददनाींक ३१ माचा, २०१६ 
अखेर आहरीत झाला नाही व सदरचा ननधी व्यपगत  झाला. व्यपगत झालेल्या 
ननधीच्या अनरु्ींगाने पढुील आवश्यक ती कायावाही  करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िळमनरुी (श्ज.दहांगोली) येथील नगरपामलिें िगाि महाराष्ट्र सजूल ि  

तनमाल अमभयानाांिग ाि गरैव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(३८) *  ९२४६३   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनरुी (जज.दहींगोली) येथील नगरपामलकें तगात अनसुधूचत व नवबौद्ध 
जातीसाठी महाराषर सजुल व ननमाल अमभयानाींतग ात र्ौचालय व खाजगी नळ 
योजनेंतगात सबींधधत ठेकेदाराींनी बनाव् नावे दाखवनू परस्पर रककम उचलनू 
गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या दठकाणी इींददरा नगर, मभमनगर व इतर भागात स्वखचाातनू 
र्ौचालय बाींधनूही लाभाथी दाखवले व त्या कामामध्ये आधथाक गरैव्यवहार केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय असल्यास चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सबींधधताववर कोणती कारवार केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अर्ा आर्याची तक्ार जजल्हाधधकारी, दहींगोली 
याींच्याक े प्राप्त झाली आहे. 
(३) प्राप्त तक्ारीच्या अनरु्ींगाने सहायक जजल्हाधधकारी तथा उप ववभागीय 
अधधकारी, कळमनरुी याींच्यामार्ा त चौकर्ी करण्यात आली.  
     महाराषर सजुल व ननमाल अमभयानाींतग ात २२९ लाभाथ्यािंना र्ौचालय बाींधकाम 
करुन ददले आहे व ठेकेदारास या २२९ र्ौचालय बाींधकामापो्ी देयक अदा केले 
आहे.  
     प्रस्ततु प्रकरणी लेखाववर्यक त्रु् ी आढळून आल्याने जजल्हाधधकारी, दहींगोली 
याींच्या आदेर्ानसुार लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे.                       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ येथे अपसांपदा गोळा िेल्याप्रिरणी िामगार िल्याण मदहला अधधक्षि 
याांच्याविरोधाि गनु्हा दाखल िेल्याबाबि 

  

(३९) *  ८५९३९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील ३२ लाख रुपयाींची अपसींपदा गोळा केल्याच्या आरोपावरुन 
कामगार कल्याण मदहला अधधक्षक प्रज्ा म्हाते्र याींच्याववरोधात लाचलचूपत 
प्रनतबींधक ववभागाने गनु्हा दाखल केल्याचे  ददनाींक १३ जनु, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत अधधकारी याींची ववभागीय चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर 
अधधकाऱ् याववरुध्द  गनु्हा दाखल करुन कोणती कारवार केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) यवतमाळ येथे गनु्हा दाखल झालेला नाही. 
तथावप, श्ीमती प्रज्ा म्हात्रे याींचेक े चौकर्ी अींती त्याींच्या सेवा कालावधीत ३२.१८ 
्कके अपसींपदा सींपाददत केल्याचे ननषपन्न झाल्यामळेु त्याींचे ववरुद्ध लाप्रवव मुींबर 
ववभाग येथे मरूक् १४/ २०१७ १३(१) ९ (र) सह १३(२) भ्रप्र अधधननयम, १९८८ 
अन्वये मुींबर येथे ददनाींक ०४.०५.२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(२) लाचलचुपत प्रनतबींधक याींच्याक े चौकर्ीची कायावाही सरुु असल्याने ववभागीय 
चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
(३) लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभाग याींनी चौकर्ी पणूा करुन त्याींच्या ददनाींक 
१८/४/२०१७ च्या अींनतम अहवालात श्ीमती म्हात्रे याींचेक े सेवा कालावधीत ३२.१८ 
्कके अपसींपदा सींपाददत केल्याचे ननषपन्न झाल्याने त्याींचे ववरुद्ध गनु्हा दाखल 
करुन लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाक ून सादर झालेल्या दद.११.०५.२०१७ च्या 
पत्राच्या अनरु्ींगाने श्ीमती प्रज्ा म्हाते्र, कामगार कल्याण ननधी ननरीक्षक (क) याींना 
अधीक्षक या समकक्ष वेतन श्ेणी असणाऱ् या पदावर बदली करुन त्याींना 
दद.१२.०५.२०१७ (म.नीं.) पासनू ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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दटळिनगर, चेंबरू (मुांबई उपनगर) येथील महालक्ष्मी हौमसांग िो.ऑप.  
सोसायटीने म्हाडाची फसिणिु िेल्याबाबि 

  

(४०) *  ८५११४  अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूा) : सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चेंबरू (मुींबर उपनगर) येथील  द्ळकनगरात खो्े प्रनतज्ापत्र व कागदपत्राद्वारे 
म्हा ा अधधननयामातींग ात भखूीं  घेत महालक्ष्मी हौमसींग को.ऑप. सोसाय्ी बाींधनू 
म्हा ाची समुारे ४० को्ी रुपयाींची र्सवणकू केल्याप्रकरणी द्ळकनगर पोलीस 
ठाण्यात सोसाय्ीच्या माजी पदाधधकाऱ् याींसह ६ जणाींवर गनु्हा दाखल केला 
असल्याचे माहे जनू, २०१७  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गनु्हा नोंदववण्यात आलेल्याींपकैी बहुतेकजण हे सरकारी कमाचारी 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत व तद्नसुार अर्ा प्रकारे म्हा ाची 
र्सवणकू करणाऱ् या  सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     सदर प्रकरणी महालक्ष्मी हौमसींग को.ऑप. सोसाय्ी,  द्ळकनगर, चेंबरु च्या 
४ कमम्ी सदस्य व २ ववकासक याींच्याववरुध्द र्ासनाक ून भखूीं  घेऊन त्यावर 
केलेल्या बाींधकामापकैी २० ्कके सदननका या र्ासन/म्हा ास देणे बींधनकारक 
असताींना त्याींची परस्पर ववक्ी करुन र्ासनाची/म्हा ाची समुारे १५ ते २० को्ी 
रुपयाींची र्सवणकू करुन अपहार केल्याबाबत द्ळकनगर पोलीस स््ेर्न येथे 
ग.ुर.क्. १५९/१७, भा.दीं.वव. कलम ४०३, ४०६, ४२०, ४२३, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, 
४७१, ३४ अन्वये ६ आरोपीींववरुध्द गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(२) गनु््यात आरोपी असलेल्या ६ व्यकतीींपकैी ३ व्यकती हे सेवाननवतृ्त पोलीस 
अधधकारी आहेत तसेच, १ व्यकती सध्या पोलीस हवालदार पदावर कायारत आहे. 
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(३) व (४) सदर गनु््यातील सवा आरोपीींना मा.सत्र न्यायालयाने अींतररम अ्कपवूा 
जामीन मींजरू केला असनू नमदू गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपरू पररसराि पोलीस विभागाच्या िब्लबल २५० एिर जममनीिर  
भमुाकफयाांनी प्लॉट पाडून विक्री िेल्याबाबि 

  

(४१) *  ८५०१५   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) : सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू पोलीसाींची दाभा येथे २५ एकर जममनीमर्वाय र्हरात तब्लबल २२५ एकर 
अधधक जमीन असनू  या जमीनीची र्कीं मत पाच हजार को्ी रूपयाींच्यावर आहे,या 
जमीनी महत्वाच्या दठकाणी असनू भमुार्ीयाींनी या जमीनीचा अनधधकृत ताबा 
घेऊन त्यावर प्लॉ् पा ून काही अधधकाऱ् याींना आधथाक र्ायदा देवनू नकार्ा मींजरू 
करून घेतला आणण सवा प्लॉ् बेकायदेर्ीरररत्या करो ो रूपयाींनी ववकल्याची 
गींभीर  मादहती ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास  ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची मादहती पोलीस उपायकुत (मयुायालय) नागपरू 
याींना मादहत होताच त्याींनी तात्काळ नागपरू सधुार प्रन्यास, जजल्हाधधकारी नागपरू 
याींना पत्र मलहून तात ीने मींजरू करण्यात आलेला नकार्ा रद्द करावा, अर्ी मागणी 
करणारे पत्र पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची राज्य र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे 
काय वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणात सामील असलेल्या सींबधधतावर राज्य र्ासनाने 
कोणती कारवार केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस ववभागाची मौजा दाभा येथील जममनीपकैी ०.६९ 
हेक्र जागेवर आींतरभारती आश्माची (गोरक्षण) वहीवा् असनू वहीवा् ननरस्त 
करण्याबाबतची कायावाही के्षबत्रय स्तरावर सरुु आहे. 
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(२) होय. मौजा-दाभा येथील पोलीस ववभागाच्या जममनीवर नागपरू सधुार प्रन्यास 
कायाालयामार्ा त भखुीं  अमभन्यास मींजरू करण्यात आल्याचे कलस््र नकार्ावरून 
ददसनू आल्याने सदर नकार्ा तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याबाबत पोलीस उप-
आयकुत (मयुायालय), नागपरू र्हर याींनी सभापती, नागपरू सधुार प्रन्यास याींना 
ददनाींक ०२.०५.२०१७ रोजी पत्र पाठववले होते. 
(३) व (४) कलस््र प्लॅनवर खसरा क्माींक १६८, मौजा-दाभा या जागेवर धचखली 
गृहननमााण सहकारी सींस्थेचा अमभन्यास चकुीने दर्ाववण्यात आलेला असनू, नागपरू 
सधुार प्रन्यासतरे् खसरा क्माींक १६८, मौजा-दाभा या जममनीवर कुठलाही 
अमभन्यास ननयममत करण्यात आलेला नाही, असे कायाकारी अमभयींता (पजश्चम), 
नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू याींनी ददनाींक २०.०५.२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ददपनगर-तनांभोरा (िा.भसुािळ, श्ज. जळगाि) येथील बेपत्िा सरपांचाचा 
सांशयास्पद मतृ्य ूझाल्याबाबि 

  

(४२) * ९०३९९ श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.एिनाथराि खडसे 
(मकु्िाईनगर) :  सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददपनगर-ननींभोरा (ता.भसुावळ, जज.जळगाव) येथील सरपींच र्ालीक सोनवणे हे 
ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजीपासनू बेपत्ता असल्याने तालकुा पोलीस ठाण्यात तक्ार 
नोंदववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक  १९ जनू, २०१७ रोजी मुींबर - नागपरू रेल्वे लारनच्या 
बाजलुा त्याींचा मतृदेह साप ल्याने सींतप्त नागररकाींनी रास्ता रोको केला, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळुन आले व त्यानसुार र्ासनाने दोर्ीींवर कोणती 
कारवार केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
सदर प्रकरणी दद.१६/०६/२०१७ रोजी मममसीं र.नीं. ०४/२०१७ प्रमाणे मममसींगची 

नोंद करण्यात आली आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे.            
(३) व (४) सदर मतृ्य ु बाबत भसुावळ पोलीस स््ेर्न येथे अ.म.ृर.नीं.२०/२०१७ 
र्क्.प्रो.को.क.१७४ नसुार नोंद घेण्यात आली आहे. 

तपासात मयताचा मतृ्य ु हा अनत दारु सेवनाने झाल्याचे केममकल 
अनालायझर याींचे जव्हसेरा तपासणी अहवालावरुन ननषपन्न झाले आहे. 
(५) ववलींब झाला नाही. 

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

बाणेर शहर (पणेु) येथील गाििमानीजिळ सजुािा जयप्रिाश श्रॉफ या  
मदहलेने बेदरिारपणे िार चालिनू ५ व्यक्िीांना धचरडल्याबाबि 

  

(४३) *८५२५१ श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाणेर र्हर (पणेु) येथील गावकमानीजवळ ददनाींक १७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास द.ु२.३० वाजता सजुाता जयप्रकार् श्ॉर् याींनी एमएच १२ जीव्ही 
८७३४ ही कार बेदरकारपणे चालवनू ५ व्यकतीींना धचर ले, त्यापकैी २ व्यकती 
मतृ्यमूखुी प ून ३ गींभीर जखमी झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहला सजुाता श्ॉर् या गा ी चालवीत असताना मोबारलवर 
बोलत असल्याचे प्रत्यक्षदर्ींनी पोलीसाींना साींगनूही पोलीसाींनी हेतपूरुस्सर 
पींचनाम्यात तर्ी नोंद न घेणे, प्रत्यक्षदर्ींचे जाबजबाब तसेच मोबारलसह अनेक 
परुाव्याींची नोंद न घणे व सदर मदहलेने अपघात केल्यानींतर नतचा तात ीने 
तपास  न करणे यामळेु नोंदववण्यात आलेली कलमे व पींचनामा यामध्ये राजकीय 
द पणामळेु हेततू: त्रु् ी ठेवण्यात आल्याचा सींर्य अनेक जाणकार नागररकाींनी 
व्यकत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार सींर्यास्पद काम 
करणाऱ्या चतशु् ुींगी पोलीस ठाण्याच्या सींबींधीत पोलीस अधधकाऱ्याींववरुध्द तसेच 
बेदरकारपणे कार चालवनू ५ व्यकतीींना धचर णा-या सदर मदहलेवर कोणती कारवार 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी मदहलेववरुद्ध चतशु् ुींगी पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं.२१५/२०१७ 
भादींवव कलम ३०४, २७९, ३३८, मो.वा. कायदा कलम १३२ (१) (क), १७९, १८४, 
११९/१७७ प्रमाणे गनु्हा नोंद करुन मदहलेला अ्क करण्यात आली आहे. तसेच 
सदर गनु््यात मदहलेववरुद्ध मा.प्रथम वगा न्यायदीं ाधधकारी, मर्वाजीनगर 
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे. 

सदर गनु््याच्या तपासामध्ये पोलीसाींनी कोणताही हलगजीपणा, 
ननषकाळजीपणा अथवा सींर्यास्पद काम / प्रकार केलेला ददसनू येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपरू शहरािील घनिच-यािर प्रकक्रया िरण्यासाठी नेमलेल्या  
हांगर बायोटेि िां पनीला मदुििाढ ददल्याबाबि 

  

(४४) *  ८६४०१   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू र्हरातील घनकच-यावर प्रर्क्या करण्यासाठी नेमलेल्या हींजर बायो्ेक 
कीं पनीने ६०० मेदरक ्न कच-यावर प्रर्क्या न करता र्कत २०० मेदरक ्न कच-
यावर प्रर्क्या केली असनू याबाबत तक्ार झाल्यानींतर राषरीय हरीत लवादने प्रत्यक्ष 
पाहणी करून हींजर बायो्ेक कीं पनीवर १.६४ को्ीींचा दीं  ठोठावला, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, ददनाींक २९ ऑक्ोबर,२०१४ ते ददनाींक २७ ऑक्ोबर, २०१५ या 
काळापय िंत प्रनतददवस २५ हजार असा दीं  ठोठावण्यात आला असता त्यानींतरच्या 
काळात दीं ाच्या रककमेत वाढ होऊन तो ५.४० को्ी झाला असताींना अद्यापही 
सदर दीं ाची रककम वसलू करण्यात आली नसल्याची मादहती ददनाींक ११ जनू, 
२०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हींजर बायो्ेक कीं पनीवर ५.४० को्ी दीं ाची रककम वसलू करणे 
बाकी असींताना सधु्दा नागपरू महानगरपामलकेने ८३.६७ लाख रूपये हींजर बायो्ेक 
कीं पनीला ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, राषरीय हरीत लवादाने महानगरपामलकेला हा करार रदद 
करण्याबाबत ननदेर् ददले असताींनासधु्दा महानगरपामलकेने सदर कीं पनीला पनु्हा 
मदुतवाढ ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले त्यानसुार दोर्ीींवर कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  राषरीय हरीत लवादाच्या ननदेर्ानसुार, हींजर बायो्ेक 
कीं पनीला प्रकल्पाची क्षमता तात ीने वाढववण्याबाबत 
महानगरपामलकेमार्ा त  कळववण्यात आले होते. तथावप, कीं पनीक ून या प्रकल्पाची 
क्षमता वाढववली गेली नाही.   

तथावप, महापामलकेने करारातील अ्ी व र्तीनसुार रु.१,६४,२५,०००/- 
इतकया दीं ाची आकारणी केलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

या कीं पनीस ददनाींक २९/१०/२०१३ ते ददनाींक ०६/०६/२०१४ या कालावधीसाठी 
रु.२५ हजार प्रनत ददन व ददनाींक ०७/०६/२०१४ पासनू ददनाींक २०/०१/२०१५ या 
कालावधीसाठी रु.५० हजार प्रनत ददन या दराने एकूण रु.१.६४ को्ी इतकया दीं ाची 
आकारणी करण्यात आलेली आहे. 

तद्नींतर राषरीय हररत लवादाने ददलेल्या आदेर्ाच्या आधारावर या 
प्रकल्पाची घनकचरा प्रर्क्या २०० मेरीक ्नापय िंत मसमीत करण्यात आल्यानींतर, 
कीं पनीक ून या मयाादेत घनकच-यावर प्रर्क्या सरुु असल्याने, त्यानींतरच्या 
कालावधीसाठी कीं पनीस दीं ाची आकारणी केलेली नाही.  
(३)  कीं पनीस केलेल्या दीं ाची रककम रु.५.४० को्ी इतकी नसनू, रु.१.६४ को्ी 
इतकी आहे. सदर रककम वसलू करणे बाकी आहे. सदर रकमेच्या वसलुीची 
आवश्यक कायावाही महापामलकेक ून सरुु आहे. 
         महापामलकेक ून कीं पनीस देय असलेल्या द्पीींग र्ी मधनू रु.८३.६७ 
लक्ष इतकी रककम कीं पनीला अदा करुन, हरीत लवादाच्या आदेर्ात नमदू 
केल्यानसुार, प्रकल्प सरुळीत सरुु ठेवण्याची काळजी घेतलेली आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
    या प्रकल्पाच्या मळू करारानसुार, सदरचा कालावधी १२ वर्ााचा असनू, तो सन 
२०२१ मध्ये सींपषु्ात येणार आहे. 
(५) व (६)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमलबाग िालकु्यािील (श्ज.रायगड) अमलबाग िोळीिाडा येथे 
 मश्च्िमार जेट्टी बाांधण्याबाबि 

  

(४५) *  ८८१९३   श्री.सभुाष उफा  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मखु्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग तालकुयातील (जज.रायग ) अमलबाग कोळीवा ा येथे मजच्छमार जेट्टी 
बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्लध असतानाही सींबींधीत मे.एस.के. कीं नस्रकर्न या 
कीं पनीला कायाादेर् देण्यात येऊनही माहे जनू, २०१७ पय िंत जेट्टीच्या कामास सरुूवात 
केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर मेरर्ारम बो ााने सींबींधीत ठेकेदारावर ववदहत मदुतीत काम 
न केल्याने ननववदा र्तीनसुार कोणतीही कारवार केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जेट्टीचे बाींधकाम करण्याबाबत ४ वर्ाापवूी कायाादेर् होवनूही 
अद्यापही सदर बाींधकाम  पणूा न झाल्याने मजच्छमाराींना अनेक सींक्ाींना तों  
द्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधताींवर तात ीने काम करण्याच्या दृष्ीने कोणती कारवार 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय.  
(४) महाराषर मेरी्ारम बो ाामार्ा त राबववल्या जाणा-या ननववदा प्रर्क्येत सहभाग 
घेण्यास सदर कीं पनीस पाच वर्ााकरीता बींदी घालण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे 
सदर कामाचे कायाादेर् रद्द करुन या कामाची रे्र ननववदा ददनाींक १९.०६.२०१७ 
रोजी प्रमसध्द करण्यात आली आहे. ननववदा प्रर्क्या कायावाही बाकी आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खडिी (िा.श्ज.अहमदनगर) येथे सहा िषााच्या मलुीस खाऊचे अममष दाखिनू 

तिच्यािर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबि 
  

(४६) *  ८६२७१   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ख की (ता.जज.अहमदनगर) येथे सहा वर्ााच्या मलुीस खाऊचे अममर् दाखवनू 
नतच्यावर ववनोद आल्हा् या नराधमाने लैंधगक अत्याचार केल्याचे ददनाींक १५ जनु, 
२०१७  रोजी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व तद्नसुार पोमलसाींनी सदर आरोपीस 
अ्क करून गनु्हा नोंदवनु अद्यापपय िंत कोणती कारवार केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) चौकर्ीत आरोपीने गनु्हा केल्याचे ननषपन्न झाले आहे व आरोपीस अ्क केले 
आहे. 
नगर तालकुा पोलीस ठाणे येथे ग ुर नीं. १६९/२०१७ भादींववक ३७६, ५०६, बालकाींचे 
लैंधगक अत्याचारापासनू सींरक्षण कायदा सन २०१२ चे कलम ४ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आलापल्ली (श्ज.गडधचरोली) येथे नक्षलिाद्याांना आधथाि मदि िरणाऱ्या  

िेंदपूत्िा ठेिेदाराांना झालेली अटि 
  

(४७) *  ८५०७६   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय मखु्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ग धचरोली जजल्हयातील अहेरी येथील प्राणदहता पोलीस उपमयुायालयाच्या ववरे्र् 
पथकाला ददनाींक २३ मे, २०१७ रोजी आलापल्ली येथे भामराग च्या ददरे्ने जाणाऱ्या 
क्माींक नसलेल्या बोलेरो गा ीत ७५ लाख रूपये आणण नक्षल पत्रके साप ल्याचे 
ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, गा ीमध्ये असलेल्या व्यकतीींची पोलीसाींनी कसनू चौकर्ी केली 
असता सदर गा ीत असलेले नतनही व्यकती हे तेंदपूत्ता ठेकेदार असनू ही रककम 
नक्षल्याींना देणार असल्याची कबलूी ददल्यामळेू त्याींना ववववध कलमाखाली 
पोलीसाींनी अ्क केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, काही ददवसानींतर सदर रककम ही तेंदपूत्ता मजरूाींची असल्याचे 
दाखवनू पोलीसाींनी सवा आरोपीींना सो ून ददले, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल् यास, या गींभीर प्रकरणाची उच्च स्तरीय अधधका-याींमार्ा त  सखोल 
चौकर्ी करण्यात आली आहे काय वा करण्यात येत आहे. 
(५) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत, तद्नसुार या गींभीर प्रकरणी दोर्ी 
आढळ्णाऱ् याींवर राज्य र्ासनाने कोणती कारवार केली  वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) ददनाींक २३.०५.२०१७ रोजी बोलेरो वाहनातनू रुपये ७५ लक्ष रोख रककम 
मावोवाद्याींना आधथाक मदत पोहचवण्याचा गनु्हेगारी स्वरुपाचा क् केल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे. गा ीची तपासणी केली असता त्यात नक्षल पत्रके साप ली 
आहेत. सदर गनु्हयाींत दोन इसम तेंदपूत्ता मनेॅजर व एक इमस गा ीचा चालक 
असनू एकूण पाच आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सवा आरोपी तेलींगणा 
राज्यातील आहेत. आरोपीने सदर रककम नक्षलवाद्याींना देणार असल्याचे कबलू 
केल्याने याबाबत पोलीस स््ेर्न अहेरी अप क्. ५८/२०१७ कलम १७, १८, २१ य.ु 
ए. पी. ए. अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयाींतील जप्त रककम 
र्ासनाने ददलेल्या परवानगीनसुार स््े् बॅंक ऑर् इींड या, र्ाखा अहेरी, जजल्हा 
ग धचरोली येथे जमा करण्यात आली आहे. 
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      सदर गनु्हयाींतील सवा अ्क आरोपीींना ददनाींक ३१.०७.२०१७ पासनू 
एम.सी.आर. वर जजल्हा कारागृह, चींद्रपरू येथे रवाना करण्यात आले आहे. आरोपीचा 
जामीन अजा मा.सत्र न्यायालय, ग धचरोली याींनी नाकारलेला आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
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