महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि २१ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु ३०, १९३९ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िचसन, िौशल्य

(२)

गह
ृ ननमाचण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

वििास, माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८४
-------------------------------------

ठाणे शहरातील सोहम बबल्डसचने गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(१)

*

३८५०० प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील सोहम बिल्डससचे मालक चैतन्य पारे ख व नरें द्र शहा याींनी

एका जागेवर मींजूर झालेला ववकास प्रस्ताव असताना दस
ु ऱ्या जागेवर

पन
ु ववसकास प्रस्ताव मींजूर करुन एफएसआय वापरुन ्ोलेजींग इमारती िाींधून
सम
ु ारे २०० को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याची िाि माहे डडसेंिर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील महसल
ू ववभागातील अधधकारी हे सोहम
बिल्डससच्या मालकाींना पाठीशी घालत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भ्रष् महसल
अधधकारी व कमसचाऱ्याींववरुध्द तसेच सोहम
ू
बिल्डससच्या मालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सोहम बिल्डससच्या
सींचालकाींची

मालमत्ता

करण्यात येत आहे ,

जप्त

करण्यािाित

कोणती

कायसवाही

केली

वा

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अश्या स्वरुपाचा तक्रार अजस शासनास प्राप्त झाला
असन
ू , त्यावर आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका याींचा अहवाल मागववण्यात

आला आहे . तसेच काही अजस आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका याींचेकडे उधचत
कायसवाहीकरीता पाठववण्यात आले आहे त.

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका याींचा अहवाल
प्रात झाल्यावर त्यानस
ु ार उधचत कायसवाही करण्याची शासनाची भलू मका आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांडळात गैरप्रिार झाल्याबाबत
(२)

*

३८४९५ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४१२ ला हदनाांि २० डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य वक्फ मींडळाचे अध्यक्ष व मख्
ु य कायसकारी अधधकारी व

सींिधीं धताींनी पदाचा व अधधकाराचा दरू
ु पयोग करून केलेल्या गैरप्रकाराची
चौकशी करण्यािाित तसेच त्याींना अ्क करण्यािाितची मागणी परभणी

येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सहपोलीस आयक्
ु त, पोलीस आयक्
ु तालय,
औरीं गािाद याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सह पोलीस आयक्
ु त, पोलीस आयक्
ु तालय, औरीं गािाद याींनी

सवस परु ाव्याींची तपासणी करून दोषी अध्यक्ष, मख्
ु य कायसकारी अधधकारी व
सींिधीं धताींववरूध्द गन्
ु हे नोंदवन
ू त्याींना अ्क केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

पोलीस आयक्
ु त, औरीं गािाद (शहर) याींच्याकडे ननवेदन प्राप्त आहे .

(२) प्राप्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने आधथसक गन्
ु ग
ु हे शाखा, औरीं गािाद याींच्याकडून
चौकशी सरू
ु आहे .
या

प्रकरणी

अल्पसींख्याक

ववकास

ववभागाने

त्याींच्या

ददनाींक

११/०८/२०१७ रोजीच्या शासन ननणसयान्वये सदर भाडेकरार रद्द करुन सदरची

मालमत्ता वक्फ मींडळाकडे पव
स त करण्याववषयी कायसवाही करण्यािाित
ु व

तसेच, सदर वक्फ सींस्थेच्या मौल्यवान मालमत्तेचे रक्षण करण्यास असमथस
असलेल्या मत
ु वल्लीला कायदे शीर प्रक्रक्रया रािवन
ू पदावरुन ह्वन
ू सदर वक्फ
मालमत्ता वक्फ मींडळाच्या ताब्यात घेण्यािाित आवश्यक ती कायसवाही
करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

तसेच वक्फ अधधननयम १९९५ चे कलम ३२ आणण ५६ चे तरतद
ू ीींचा

भींग झाल्यािाित तत्कालीन मख्
ु य कायसकारी अधधकारी याींची राज्य गन्
ु हे
अन्वेषण ववभाग, औरीं गािाद याींच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे .
(३) ववलींि झालेला नाही.

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

मुांबईतील माहुलगाि येथील प्रिल्पग्रसताांच्या
समसया सोडविणेबाबत
(३)

*

३८८३४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील माहुलगाव येथे एम.एम.आर.डी.ए. माफसत िाींधण्यात आलेल्या
ननवासी
इमारतीींमध्ये
महापाललकेच्या
ववववध
प्रकल्पग्रस्त
सम
ु ारे
५००० कु्ुींिाींचे पन
उक्त कु्ुींिाींना दे ण्यात
ु वससन करण्यात आले असन
ू
आलेल्या घराींची अवस्था फारच बिक् असन
ननकृष् दजासचे िाींधकाम,
ू

दे खभालीचा अभाव असल्यामळ
ु े याचा नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत

असल्याचे ददनाींक २६ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वीज, पाणी्ीं चाई, फु्लेल्या साींडपाणी वादहन्याींमळ
ु े पररसरात

दग
ं ी पसरली असन
डासाींचा प्रादभ
ु ध
ू
ु ासव व त्यामळ
ु े होणारे आजार अशा
पररजस्थतीत नागररकाींना रहावे लागत आहे तसेच मद्यपी ्ोळक्याकडून
मदहला व मल
ु ीींची छे डछाड होत असन
ू अशा अमानवी वातावरणात लोक
आपले जीवन व्यनतत करीत असल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, माहुलगाव पररसरात असलेल्या १० ते १२ रासायननक
कींपन्यामळ
ु े होणाऱ्या हानीकारक प्रदवू षत घ्काींमळ
ु े रदहवाश्याींच्या आरोग्यावर
वाई् पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) माहुलगाींव येथे एसआरए माफसत िाींधण्यात
आलेल्या व महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत केलेल्या ४५ इमारती या
महानगरपाललकेच्या ववववध प्रकल्प िाधधत प्रकल्पग्रस्ताींच्या पन
ु वससनासाठी
ववतरीत करण्यात आलेल्या आहे त.

सद्य:जस्थतीत ५,०७७ सदननका ववववध प्रकल्पग्रस्ताींना ववतरीत करुन

प्रत्यक्ष तािा ददला आहे .

“पन
ु वससन नव्हे , वनवास” अशा आशयाची िातमी ददनाींक २६/१२/२०१७

रोजीच्या लोकसत्ता या वतसमानपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही वस्तजु स्थती
आहे .

तथावप, सदर इमारती व पररसर राहण्यास योग्य असल्यािाितचा

ननवासळा मा.सवोच्च न्यायालयाने ननयक्
ु त केलेल्या सलमतीने सीपीसी क्रमाींक
६२१/२०१५ मध्ये ददनाींक २७/११/२०१५ रोजी ददला आहे .
सद्य:जस्थतीत या

इमारतीींतील

रदहवाशाींना

खालील सेवा व सवु वधा परु ववण्यात येत आहे त :-

महानगरपाललकेमाफसत

•

२४ तास पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

•

क्रक्क ननयींत्रण ववभागामाफसत ननयलमतपणे धुम्र फवारणी केली जाते.

•

ररलायन्स एनजीतफे २४ तास वीज परु वठा करण्यात येतो.
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•

इमारतीींच्या

•

सावसजननक आरोग्य केंद्र व दवाखाना सरु
ु करण्यात आला असन
ू

•

•

•
•

•

पररसरातील

कचरा

महानगरपाललकेमाफसत

आलेल्या सींस्थेमाफसत ननयलमतपणे उचलण्यात येतो.

नेमण्यात

२ वैद्यकीय अधधकारी ननयक्
ु त करण्यात आले आहेत. तसेच, सदर
पररसरात आवश्यकतेनस
ु ार आरोग्य लशबिराचे आयोजन केले जाते.
महानगरपाललकेच्या
सवेक्षण

करण्यात

आरोग्य

येत

ववभागामाफसत

असन
ू

सदर

ननयलमतपणे

सवेक्षणात

आढळल्यास त्याींच्यावर वेळोवेळी उपचार केले जातात.

तापाचे

आरोग्य
रुग्ण

इमारतीींतील साींडपाण्याचा ननचरा करण्यासाठी उभारण्यात आलेले

मलनन:सारण केंद्राच्या दरु
ु स्तीचे काम कायासजन्वत असन
ू जुल,ै २०१८
अखेर पण
ू स होईल.
सदर

इमारतीींमध्ये

सदननका

वा्प

केल्यानींतर

क्रकरकोळ दरु
ु स्तीची कामे वेळोवेळी करण्यात येतात.

आवश्यकतेनस
ु ार

सदर इमारतीींची सवंकष दरु
ु स्ती करण्यासाठी ननववदा मागववण्यात

आल्या असन
ू , सदर दरु
ु स्तीची कामे माचस, २०१८ अखेरपयंत सरु
ु
करण्यात येणार आहे त.

सींपण
ू स इमारतीींची एकवेळ दरु
ु स्ती करुन इमारतीींचा तािा सहकारी
गह
ृ ननमासण सींस्थेस दे ण्यात येणार आहे .

तसेच, सदर दठकाणी मद्यवप ्ोळक्याींकडून मदहला व मल
ु ीींच्या

छे डछाडीिाित

कोणतीही

घ्ना

क्रकीं वा

गन्
ु हा

दाखल

असल्याची

आर.सी.एफ. पोलीस ठाण्याच्या अलभलेखात आढळून आलेली नाही.

नोंद

(३), (४) व (५) राषरीय हरीत लवादाच्या आदे शानस
ु ार माहुल येथील हवेची
गण
ु वत्ता तपासणी व त्यामळ
ु े आरोग्यावर होणाऱ्या पररणामािाितचा अभ्यास
नीरी व के.ई.एम. हॉजस्प्ल याींचेमाफसत करण्यात येत आहे .
यािाितचा अींनतम अहवाल प्रलींबित आहे .
-----------------
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उल्हासनगर महानगरपासलिा विनाप्रकक्रया साांडपाणी
उल्हास नदीपा्ात सोडत असल्याबाबत
(४)

*

३७८२८ श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपाललका हद्दीत ६४ एम.एल.डी. इतके घरगत
ु ी

साींडपाणी ननमासण होत असन
सदरील साींडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी
ू

कुठल्याही प्रकारचा साींडपाणी प्रक्रक्रया प्रकल्प महानगरपाललकेकडे अजस्तत्वात
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललका हद्दीतील ववनाप्रक्रक्रया साींडपाणी उल्हास
नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभासत सन २०१३ पासन
ू वनशक्ती सींस्थेने सातत्याने
उक्त

महानगरपाललका

जाणीवपव
स
ू क

उल्हासनदीचे

पाणी

प्रदवू षत

करत

असल्याच्या तक्रारी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण महामींडळाकडे केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

प्रदष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

महानगरपाललकेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

उक्त

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) उल्हासनगर शहरामध्ये सध्या
अींदाजे ६० ते ७० एमएलडी इतके साींडपाणी तयार होते.

तथावप, अजस्तत्वातील जलशध्
ु दीकरण केंद्र व मलववतरणवादहन्या

सन २००५ च्या महापरु ामध्ये नादरु
ु स्त झाल्याने सध्या शहरातील साींडपाणी
वालधन
ु ी नदीमाफसत उल्हास नदीमध्ये लमसळत आहे, हे खरे आहे .
उल्हासनगर

महानगरपाललकेमाफसत

उपाययोजना करण्यात येत आहे त.

यािाित

खालीलप्रमाणे

१. उल्हासनगर मनपा क्षेत्रातील खेमाणी नाल्यावर िींधारा िाींधन
ू
१५ एमएलडी साींडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्याच्या अनष
ीं ाने रुपये ३६
ु ग
को्ी

क्रकीं मतीची

योजना

उल्हासनगर

स्वननधीतन
ू रािववण्यात येत आहे .

महानगरपाललकेच्या
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२. अमत
ृ अलभयानाींतगसत शहरातील साींडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्याच्या
अनष
ीं ाने रुपये ९४.११ को्ी क्रकीं मतीच्या योजनेस दोन ्प्प्यामध्ये
ु ग
शासनाने मान्यता ददली आहे .

३. सदर योजनेतन
एकूण ५९.९८ एमएलडी साींडपाण्यावर प्रक्रक्रया
ू
करण्यात येणार आहे .

४. यापैकी ्प्पा क्रमाींक १ चे काम प्रगतीपथावर असन
ू ्प्पा क्रमाींक
२ चे काम ननववदाधीन आहे.

उल्हास नदीच्या प्रदष
ीं ाने वनशक्ती फाऊींडेशन या
ू णाच्या अनष
ु ग

सींस्थेने यािाित महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे तक्रारी केलेल्या आहे त

तसेच यािाित मा.राषरीय हररत लवादाकडे सध्
ु दा अपील करण्यात आलेले
होते.

सद्य:जस्थतीमध्ये

न्यायप्रववष् आहे .

सदर

प्रकरण

मा.सवोच्च

न्यायालयामध्ये

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

मुांबई महापासलिेतील एिा महहला सफाई िामगाराने
आत्महत्या िेल्याबाबत

(५)

*

३८६२३ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

ससांह, श्रीमती स्समता िाघ, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.नागोराि

गाणार,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.धगरीशचांर

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

व्यास :

(१) मि
ुीं ईतील ववलेपाले येथील नेहरूनगर मध्ये राहणाऱ्या महानगरपाललकेच्या

के/पजश्चम ववभाग कायासलयात कायसरत असलेल्या श्रीमती सम
ु ती दे वेंद्र या
मदहला सफाई कामगाराने गळफास लावन
ू आत्महत्या केल्याची घ्ना माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार नतच्यासह अनेक कींत्रा्ी

कामगाराींना सफाईचे काम ददले जात होते पण त्यानींतर महानगरपाललका
अधधकाऱ्याींकडून नतला काम दे ण्यास नकार ददल्यामळ
ु े नतने आत्महत्या
केल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदे शाचे पालन न करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या के/पजश्चम ववभागात
ृ न्मि

कींत्रा्ी तत्वावर कायसरत असणाऱ्या सफाई कामगार श्रीमती सम
ु ती दे वेंद्र याींचा
ददनाींक ०२/०१/२०१८ रोजी मत्ृ यू झाला ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने कचरा वाहतक
ु श्रलमक सींघ्नेच्या ६०%
कामगाराींना अशासकीय सींस्थाींमाफसत सफाईचे काम दे ण्यािाित आदे श ददले
आहे त.

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेमाफसत

सफाई

कामाकरीता

अशासकीय

सींस्थाींची ननववदा प्रक्रक्रयेद्वारे ६ मदहन्याींकरीता ननयक्
ु ती करण्यात येते व
सदर सींस्थाींमाफसत कींत्रा्ी सफाई कामगार परु ववण्यात येतात.
सदर

सफाई

कामगाराींना

अशासकीय

सींस्थाींमाफसत

वेतन

अदा

करण्यात येते व अशासकीय सींस्थाींनी सफाई कामगाराींच्या िँक खात्यात

वेतन जमा केल्याची खातरजमा केल्यानींतर त्याची प्रनतपत
ींु ई
ू ी िह
ृ न्मि
महानगरपाललकेमाफसत करण्यात येत.े
श्रीमती

सम
ु ती

दे वेंद्र

या

ददनाींक

१

जून,

२०१७

ते

ददनाींक

३० नोव्हें िर, २०१७ या कालावधीत “वप्रयाींका िेरोजगार सेवा सहकारी सींस्था

मयासददत” या अशासकीय सींस्थेकडे व ददनाींक ०१/१२/२०१७ ते ०१/०१/२०१८ या
कालावधीत “नगर ग्रामववकास मींडळ” या अशासकीय सींस्थेकडे कामावर
होत्या.

त्याींनी केलेल्या कामाचे मागील ६ मदहन्याींचे वेतन त्याींना अशासकीय

सींस्थाींमाफसत अदा केल्याचे िँकेच्या वववरणपत्रावरुन ददसन
ू येत.े

त्यामळ
ु े श्रीमती सम
ु ती दे वेंद्र याींना काम दे ण्यास नकार ददला अशी

वस्तजु स्थती नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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म्हाडाच्या सांक्रमण सशबबरातील रहहिाश्याांच्या
मुळ िागदप्ाांच्या नसती गहाळ झाल्याबाबत
(६)
मड
ुां ,े

*

३८००० श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या सींक्रमण लशबिरातील रदहवाश्याींच्या मळ
ु कागदपत्राींच्या ४० ते
४५

नस्ती

म्हाडाकडून गहाळ

झाल्याने

याप्रकरणी

जिािदारी

ननजश्चत

करण्यासाठी शासनाने जव्दसदस्यीय सलमती स्थापन केली असल्याची िाि माहे
डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननयक्
ु त जव्दसदस्यीय सलमतीचा अहवाल
शासनाला प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनष
ीं ाने शासनाने दोषी अधधकाऱ्याींवर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर प्रकरणाींची चौकशी करणेकामी मा.मख्
ु य अधधकारी, दरु
ु स्ती व

पन
ु रस चना मींडळाच्या ददनाींक २९/०९/२०१७ च्या आदे शान्वये उपमख्
ु य अधधकारी
(पन
ु रस धचत

गाळे ),

तसेच

उपमख्
ु य

अधधकारी

जव्दसदस्यीय सलमती स्थापन करण्यात आली आहे .

(सींक्रमण

लशिीरे )

याींची

(२) सदर व्दीसदस्यीय सलमतीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पुणे येथील लोहगाि विमानतळाच्या विसतारीिरणाबाबत
(७)

*

३९०२२ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पण
ु े

मालकीच्या

येथील
२१

लोहगाव

एकर

ववमानतळाच्या

जलमनीच्या

ववस्तारीकरणासाठी

सींपादनासाठी

या

खाजगी

जलमनी

पण
ु े

महापाललकेच्या स्
ू आराखडयात (एक्जेम्पींशन प्लॅ न-ईपी) वगस करण्यात
याव्यात

असा

प्रस्ताव

शासनाकडे

पाठववण्यात

आला

असल्याचे

ददनाींक २० डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या जलमनीची क्रकीं मत रुपये ६० ते ७० को्ी इतकी आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रस्तावावर ननणसय घेण्यािाित व भस
ीं ादनाींसाठी ननधीची
ू प
तरतद
ू करण्यािाित शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

(१)

ते

(३)

जजल्हाधधकारी

पण
ु े

याींनी

ददनाींक

०४/१२/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये पण
ु े महानगरपाललकेच्या ववकास आराखडयात
मौजे लोहगाव येथे स.नीं. २३७(भाग) मधील प्रनतिींधधत क्षेत्रावर पाक्रकंगचे

आरक्षण व स.नीं. २४८(भाग) व २५३(भाग) क्षेत्रावर ऑक्रफस कॉम्प्लेक्स व
स््ोअरे ज याडसचे आरक्षण दशसववणेिाितची ववनींती केली होती. यानस
ु ार सदर
जागा आरक्षक्षत करणेकरीता महाराषर प्रादे लशक ननयोजन व नगर रचना

अधधननयम १९६६ चे कलम ३७(१कक) अन्वयेची सच
ू ना शासनाने ददनाींक
२३/०२/२०१८ रोजी प्रलसध्द केली असन
ू यावर प्राप्त होणाऱ्या सच
ू ना/हरकतीीं
िाित सन
शासनास अहवाल सादर करणेसाठी सहसींचालक,
ु ावणी दे वन
ू
नगररचना, पण
ु े ववभाग, पण
ु े याींची ननयक्
ु ती केलेली आहे . यािाितची
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वैधाननक

कायसवाही

पण
ु स

झाल्यानींतर

सदर

जागा

नवीन

भस
ीं ादन
ू प

कायद्यानस
ु ार नक
ु सान भरपाई दे वन
ू अथवा हस्ताींतरणीय ववकास हक्काच्या
माध्यमातन
सींपादन करता येईल. त्यामळ
ीं ादनासाठी
ू
ु े सद्य:जस्थतीत भस
ू प
ननधीची तरतद
ू करण्याची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे येथील िारजे, तळजाई ि हाडेिाडी रसत्यािर गुांडाांनी िाहने ि
एटीएमची तोडफोड िेल्याबाबत

(८)

*

३८२१५ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील वारजे, तळजाई व हाडेवाडी रस्त्यावर दहशत िसण्यासाठी

सराईत ५ गड
ींु ाींच्या ्ोळक्याींनी वाहने व ए्ीएमची तोडफोड केल्याची घ्ना
माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्याचे ननदशसनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामाफसत चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर सराईत गड
ुीं ाच्या ्ोळक्याींवर कारवाई

करून त्याींच्याकडून नक
ु सान भरपाई घेणेिाित कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३) माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये पण्
ु यात
वारजे, तळजाई व हाडेवाडी रस्त्यावर तीन वेगवेगळ्या घ्ना घडल्या असन
ू
त्यात खालीलप्रमाणे कायसवाही करण्यात आली आहे .

अ) वारजे येथे ३ आरोपीींनी जुन्या भाींडणाच्या कारणावरून क्रफयासदीच्या

घरावर दगड फेक करून त्याच्या घराजवळ पाकस केलेल्या ्ें म्पो, ररक्षा
व मो्ार सायकलीच्या काचा िाींिन
ू े फोडल्यामळ
ु े ३ आरोपीींववरूध्द

वारजे माळवाडी पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ४३५/२०१७, भादीं वव कलम
१४३, १४७, १४८, १४९, ४२७, म.पो.ॲक्् कलम ३७(१) सह १३५ प्रमाणे
गन्
ु हा दाखल करून तीनही आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
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ि) तळजाई वसाहत, पद्मावती, पण
ु े या दठकाणी ४ आरोपी व ३ ववधी
सींघवषसत िालकाींनी िेकायदे शीररीत्या एकत्र जमन
ू , घातक शस्त्राने दीं गा
करण्याच्या व पररसरात दहशत िसववण्याचा उद्देशाने तेथे पाकस केलेल्या

४३ वाहनाचे लस् कव्हसस फाडले या कारणामळ
ु े सहकार नगर पोलीस
स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ३८०/२०१७ भादीं वव कलम १४३, १४४, १४५, १४७,

१४८, १४९, ४२७, क्रक्रमीनल लॉ अमें डमें ् कलम ७ प्रमाणे गन्ु हा नोंद
दाखल करून ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

क) इींददरा नगर, हाींडव
े ाडी रोड, पण
ु े या दठकाणी ८ आरोपीींनी येवन
ू रोडचे
आजि
े असलेल्या िँकेच्या ए्ीएम
ु ाजल
ू ा असणाऱ्या वाहनाींची व तेथच

मशीनची तोडफोड केली व क्रफयासदीच्या हातगाडीचे नक
ु सान करून त्याचे
मल
ु ीला

लशवीगाळ

करून

घरातील

सामानाची

नासधुस

केल्यामळ
ु े

८ आरोपीींववरूध्द कोंढवा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ५४६/२०१७ भादीं वव

कलम ३२४, १४३, १४४, १४७, १४९, ४२७, ४५२ व क्रक्रमीनल लॉ
अमें डमें ् कलम ७ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करून ३ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे .

उपरोक्त तीनही गन्ु हे तपासावर आहे त.
-----------------

नांदरु बार शहरातील िाढती गुन्द्हे गारी रोखण्याबाबत
(९)

*

३९०२८ श्री.चांरिाांत रघि
ां ी, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
ु श

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींदरु िार शहरात अवैध दारु व्यवसाय, जुगार, सट्टा व म्का इत्यादी
अवैध धींदे तसेच चोरी व ल्
ु मारीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त शहरात माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

१५० मो्ार सायकली चोरीला गेल्याचे ननदशसनास आले असन
ू या प्रकरणातील
आरोपीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) असल्यास, शहरात अवैध धींदे वाढत असतानाही याकडे स्थाननक पोलीस
प्रशासनाचे दल
स होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार अवैध धींद्याींना आळा घालण्यािाित तसेच उक्त
शहरातील वाढती गन्
ु हे गारी रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे , खरे नाही.

(२) सन २०१७ मध्ये नींदरु िार शहरात एकूण ४८ मो्ार सायकल चोरीचे गन्
ु हे
घडले असन
ू , त्यापैकी १२ गन्
ु हे उघड झाले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) शहरात अिकारी ववभाग, स्थाननक पोलीस स््े शन व स्थाननक गन्
ु हे

अन्वेषण शाखा याींचे सींयक्
ु त/स्वतींत्र भरारी पथक माफसत कायसवाही करण्यात
येत.े तसेच अशा प्रकारचे गन्
ु हे करणाऱ्या आरोपीींचा शोध घेतला जातो व
ननषपन्न आरोपीताींवर प्रभावी प्रनतिींधात्मक कायसवाही करण्यात येत.े
(५) ववलींि झालेला नाही.

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

ठाणे-सभिांडी-िल्याण या मागाचिरील मेरो-५ प्रिल्पाबाबत
(१०)

*

३७७६८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३५०० ला हदनाांि
९ ऑगसट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मि
ुीं ई महानगरक्षेत्रात मेरोचे जाळे

अधधक

ववस्ताररत करण्यासाठी

ठाणे-लभवींडी-कल्याण दरम्यान मेरो-५ प्रकल्पास राज्य शासनाने मींजूरी ददली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाची सरु
ु वात कधी व पण
ु स करण्यास क्रकती
कालावधी लागणार आहे,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील प्रकल्पाची

सस
ीं ी कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
ु ाध्यता व आधथसक ननयोजनासींिध
येत आहे,

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

(२), (३) व (४) सदर प्रकल्पाचे काम माहे जून, २०१८ पासन
ू सरू
ु होत असन
ू

माहे मे, २०२२ अखेर मि
ींु ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणामाफसत पण
ू स
होणे अपेक्षक्षत आहे . सदर प्रकल्पाची अींमलिजावणी मि
ुीं ई महानगर प्रदे श
ववकास प्राधधकरणामाफसत करण्यात येणार आहे . या प्रकल्पाच्या स्थापत्य

कामाचा खचस मि
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणामाफसत करण्यात येणार
असन
ू प्रणाली आणण रे ल्वे डिे या वरील खचाससाठी इतर िा्य आधथसक
सींस्थेकडून

कजस

सहाय्य

घेण्याचे

प्राधधकरणामाफसत ननयोजजत आहे .

मि
ींु ई

महानगर

प्रदे श

ववकास

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

नागपरू शहरातील गन्द्
ु हे गारीला प्रनतबांध घालणेबाबत
(११)

*

३७७०७ श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले :

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

नागपरू येथील सी.जी.ओ

कॉम्पलेक्स

मधील कायासलयात

कायसरत

असलेल्या एका कमसचाऱ्याची आकाशवाणी चौकात हत्या झाल्याची घ्ना
ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून गन्
ु हे गारावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, नागपरू शहर गन्
ु हे गारीत राज्यात अव्वल क्रमाींकावर असन
ू
शहरात गन्
ु हे गारीत वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गन्
ु हे गारीला प्रनतिींध घालणेिाित शासनाने कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) ददनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी पोलीस स््े शन लसतािडी येथे ग.ु र.नीं. ०१/२०१८

कलम ३०२ भा.दीं .वी प्रमाणे अज्ञात आरोपीववरुध्द गन्
ु हा नोंदववण्यात आला
आहे . गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु आहे .

(३) व (४) हे खरे नाही. तथावप गन्ु हे गारीला प्रनतिींध घालणेकामी नागपरू
शहर पोलीस आयक्
ु तालयाींतगसत सन २०१७ मध्ये एकूण ७५२१ तर माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये ५९४ प्रनतिींधात्मक कायसवाही करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

उरण येथील जेएनपीटी बांदरात तसिरी होत असल्याबाबत
(१२)

*

३८६८१ श्री.जयांत पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े डॉ.(श्रीमती) नीलम
गोऱ्हे , श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ांु ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.अमरससांह
पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) उरण (जज.रायगड) तालक्
ु यातील जेएनपी्ी िींदरात ददनाींक २९ डडसेंिर,

२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास जीडीएल नावाच्या गोदामात ५० क्रकलो सोने व
ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ग्लोबिकॉन नामक गोदामात

१५ क्रकलो सोने महसल
ू गप्ु तचर सींचालनालय याींनी धाड ्ाकून कोट्यवधी
रूपयाींचा माल हस्तगत केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ु ी उरण जेएनपी्ी िींदरामध्ये ‘ग्लोबिकॉन लॉजजजस््क’
याच

कींपनीच्या

कीं्े नरमध्ये

रक्तचींदन

करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

व

एल.सी.डी.

्ी.व्ही

हस्तगत

(३) असल्यास, सदर िींदरात स्कॅननींग मशीनची सींख्याही कमी प्रमाणात आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िींदरात होत असलेल्या

तस्करी थाींिववण्यासाठी व सदर कींपनीचे व्यवस्थापनावर कारवाई करुन
कींपनी िींद करणेिाित काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) महसल
ू गप्ु तचर सींचालनालय ही केंद्र शासनाच्या
अधधपत्याखालील यींत्रणा आहे . सदर यींत्रणेकडील कामकाजावर राज्य शासनाचे
ननयींत्रण नाही.

तथावप, महसल
गप्ु तचर सींचालनालयाने माहे डडसेंिर, २०१७ व
ू

जानेवारी, २०१८ मध्ये जे.एन.पी.्ी. िींदरात ५७ क्रकलो सोने जप्त केले
असल्याचे कळववले आहे .

(२) अशा प्रकारची नोंद उरण पोलीस ठाण्याच्या अलभलेखावर नाही. तसेच

ग्लोबिकॉन लॉजजजस््क या कींपनीवर केंदद्रय महसल
ू गप्ु तचर सींचालनालयाने
कारवाई केली नसल्याचे कळववले आहे .

(३) व (४) सदरची िाि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सीमा शल्
ु क
ववभागाशी सींिधीं धत आहे . तथावप, िींदरातील प्रनतिींधधत उपाययोजनाींचे काम

केंद्र सरकारच्या अधधपत्याखालील मख्
ु य गप्ु तचर शाखा, ववशेष तपास
गप्ु तचर शाखा (आयात), ववशेष तपास गप्ु तचर शाखा (ननयासत) याींच्यामाफसत
मालाची तपासणी इत्यादी िािी रािववल्या जातात.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील असांघहटत िामगाराांसाठी िल्याणिारी
योजना राबविण्याबाबत
(१३)

*

३८३१४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील असींघद्त कामगाराींच्या कल्याणासाठी उपकराच्या माध्यमातन
ू

गोळा झालेल्या ४७१६ को्ी रुपयाींपक
ै ी शासनाने कामगाराींच्या कल्याणासाठी
फक्त २२७ को्ी रुपये खचस केल्याची िाि ननदशसनास आली आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, कामगाराींच्या कल्याणासाठी ननधी खचस करण्यात यावा असे

आदे श मा.पींतप्रधान कायासलयाकडूनही राज्य शासनास ददल्याचेही ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इतक्या मोठ्या प्रमाणात ननधी असन
ू ही कामगाराींसाठी ठोस
योजना रािववण्यात शासनास अपयश येत असन
ू कामगाराींसाठी कल्याणकारी

योजना रािववण्याकरीता शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .
महाराषर

इमारत

व

इतर

कामगार

कल्याणकारी

मींडळाकडे

उपकरापो्ी माहे जानेवारी, २००८ ते डडसेंिर, २०१७ पयंत एकूण रक्कम रुपये
५९१३.०५ को्ी जमा झालेली असन
ू मख्
ु यालय व जजल्हा कायासलयाींकडून
ववववध कल्याणकारी योजना व प्रशासकीय खचासकरीता माहे डडसेंिर, २०१७
पयंत रक्कम रुपये २९३.१२ को्ी एवढा ननधी खचस करण्यात आलेला आहे .
(२) हे खरे आहे .

मा.पींतप्रधान कायासलयाकडून राज्य शासनास ददनाींक २१/०८/२०१७

रोजी सींपन्न झालेल्या िैठकीमध्ये उपकराींतगसत जमा होणारा ननधी िाींधकाम

कामगाराींच्या ववववध कल्याणकारी योजनाींवर योग्य प्रकारे ववननयोग/खचस
करण्यािाित ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

(३) महाराषर इमारत व इतर िाींधकाम कामगार मींडळाींतगसत नोंदीत पात्र
िाींधकाम कामगार आणण त्याींच्या पाल्यासाठी खालील योजना रािववण्यात
येत आहे त.

अ) परु
ु ष िाींधकाम कामगाराच्या पत्नीस/स्त्री िाींधकाम कामगाराच्या
पतीस आणण त्याींच्या पाल्यासाठी शैक्षणणक योजना

ि) िाींधकाम कामगार आणण त्याींच्या कु्ुींिासाठी वैद्यकीय योजना
क) िाींधकाम कामगाराींच्या वववाहाकररता अथससहाय्य

ड) िाींधकाम कामगार व त्याींच्या कु्ुींिाकररता महात्मा ज्योनतिा फुले
जन आरोग्य ववमा योजना

18

इ) िाींधकाम कामगाराींसाठी कौशल्यवध्
ृ दी प्रलशक्षण

फ) िाींधकाम कामगाराींना घरिाींधणीकररता अथससहाय्य

ज) िाींधकाम कामगाराींना अवजारे खरे दी करण्याकररता अथससहाय्य

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

यितमाळ नगरपररषदे त विसलन िेलेल्या ग्रामपांचायतीतील िमचचाऱ्याांना
नगरपररषद िमचचाऱ्याांप्रमाणे िेतन दे णेबाबत
(१४)

*

३८२९० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

यवतमाळ

नगरपररषदे ची

हद्दवाढ

होऊन

शहरालगत

असणाऱ्या

८ ग्रामपींचायतीचे सन २०१६ मध्ये नगरपररषदे त ववललनीकरण करण्यात
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववललनीकरणामळ
ु े सदर ८ ग्रामपींचायतीमधील कायसरत
असलेल्या एकूण २१९ कमसचाऱ्याींना सन २०१६ मध्ये नगरपररषदे त समाववष्
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वेगवेगळया ग्रामपींचायतीमधून आलेल्या आणण एकाच पदावर
कायसरत असणाऱ्या कमसचाऱ्याींना दे ण्यात येणाऱ्या वेतनामध्ये तफावत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववललनीकरण होऊन सम
ु ारे १८ मदहन्याचा कालावधी होऊन
सध्
ु दा त्या सवस कमसचाऱ्याींना ग्रामपींचायत प्रमाणे वेतन दे ण्यात येत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उक्त

ववललनीकरण

करण्यात

आलेल्या

ग्रामपींचायत

कमसचाऱ्याींना नगरपररषद कमसचाऱ्याींप्रमाणे वेतन दे णेिाित शासनाने कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

(१)

यवतमाळ

नगरपररषदे ची

हद्दवाढ

होऊन

७ ग्रामपींचायती व आठव्या ग्रामपींचायतीमधील डोळीं िा या भागाचे सन २०१६
मध्ये नगरपररषदे त ववललनीकरण झाले आहे .
(२), (३), (४) व (५)
•

शासनाच्या धोरणानस
ु ार प्राथलमक उद्घोषणा ननगसलमत करण्यापव
ू ीच्या

•

आकृनतिींधाच्या मयासदेत शासन मान्यतेने सामावन
ू घेण्यात येत.े
समावेशनास मान्यता दे ण्यात आल्यानींतर त्याींना ननयलमत वेतनश्रेणी

•

•

ददनाींकापासन
ू ग्रामपींचायतीत कायसरत असलेल्या कमसचाऱ्याींना सध
ु ाररत

दे ण्यात

येत.े

तोपयंत

त्याींना

ग्रामपींचायतीत

मानधनाएवढे च वेतन प्रदान करण्यात येत.े
हद्दवाढीमळ
ु े
२१९

नव्याने

कमसचाऱ्याींना

समाववष्

सरु
ु वातीस

झालेल्या

तात्परु त्या

नगरपररषदे त सामावन
ू घेण्यात आले.

लमळत

असणाऱ्या

ग्रामपींचायतीमधील

स्वरुपात

यवतमाळ

ग्ववकास अधधकारी, यवतमाळ याींनी त्यानींतर प्राथलमक उद्घोषणा
ननगसलमत

करण्यापव
ू ीच्या

ददनाींकापासन
ू

असलेल्या २१३ कमसचाऱ्याींची

ग्रामपींचायतीत

कायसरत

प्रमाणणत यादी नगरपररषदे स ददली.

त्यामळ
ै ी प्रमाणणत
ु े तात्परु त्या सामावन
ू घेतलेल्या २१९ कमसचाऱ्याींपक
यादीत समावेश नसलेल्या ६ कमसचाऱ्याींच्या सेवा नगरपररषदे ने समाप्त
•

केल्या.

ग्ववकास अधधकारी, यवतमाळ याींनी प्राथलमक उद्घोषणा ननगसलमत
करण्यापव
ू ीच्या

ददनाींकापासन
ू

ग्रामपींचायतीत

कायसरत

असल्याचे

प्रमाणणत केलेल्या व त्याआधारे तात्परु ते समावेशन करण्यात आलेल्या
२१३ कमसचाऱ्याींपक
ै ी ८६ कमसचारी हे प्राथलमक उद्घोषणेच्या ददनाींकानींतर
ग्रामपींचायतीत ननयक्
ु त झाल्याचे ननदशसनास आले आहे . याींच्या सेवा

जजल्हा पररषदे कडे परत करण्यात येत आहे त. तसेच, खो्े प्रमाणपत्र
दे णाऱ्या
•

सींिधीं धत

ग्ववकास

अधधकाऱ्याींववरुध्द

ग्रामववकास ववभागास कळववण्यात आले आहे .

कारवाई

करण्यास

हद्दवाढीमळ
ु े समाववष् झालेल्या ग्रामपींचायतीमधील, समावेशनास पात्र

कमसचाऱ्याींच्या समावेशनास, आकृनतिींधाच्या अधधन मान्यता दे ण्याची
कायसवाही करण्यात येत आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात “गेम किांग इांडडया” या नािाने
(१५)

*

ऑनलाईन सट्टा सुरु असल्याबाबत

३७६६४ श्री.धनांजय मड
ां
टिले,
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.सनतश

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

चव्हाण :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) राज्यातील मख्
ु य शहरात “गेम क्रकीं ग इींडडया” या नावाने कोणतीही

परवानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा चालवन
ू शासनाची व नागररकाींची दररोज
कोट्यवधीची फसवणूक करण्यात येत असल्याची िाि नक
ु तीच ननदशसनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा सवस प्रकार पोलीस यींत्रणेला तसेच सायिर शाखेला पण
स णे
ू प
मादहती असन
ू सध्
ु दा त्याींच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही,
ही खरे आहे काय,

हे

(३) असल्यास, उक्त सट्टा चालवणारा चौरलसया हा व्यक्ती जनतेची ल्
ु
करीत असल्याने त्यास अ्क करुन त्याची सक्षम यींत्रणेमाफसत चौकशी

करण्यािाित व िेकायदे शीरपणे सरु
ु असलेल्या ऑनलाईन सट्टय
् ास मदत
करणाऱ्या पोलीस यींत्रणेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) राज्यात मि
ुीं ई वगळता इतर शहरात गेम क्रकींग
इींडडया या नावाने कोणतीही परवानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा चालवन
ू

शासनाची व नागररकाींची दररोज कोट्यवधीची फसवणूक करण्यात येत
असल्याची िाि उघडकीस आलेली नाही. तथावप, गेम क्रकीं ग इींडडया या नावाने
ऑनलाईन

सट्टयािाित िहृ न्मि
ुीं ई

पोलीस आयक्
ु तालयाच्या

कायसक्षेत्रातील

ववववध पोलीस ठाण्याींमध्ये एकूण ०४ गन्
ु हे नोंदववण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) यासींदभासत जे. जे. मागस पोलीस ठाणे व नागपाडा पोलीस ठाणे येथे गन्ु हा
दाखल करण्यात आला असन
ू , अचल चौरलसया हा सदर गन्
ु हयातील एक
आरोपी असन
ू त्याचा शोध घेऊन अ्क करुन कायदे शीर कारवाई करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील अशासिीय आयटीआय सांसथाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(१६)

*

३८१७२ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३७१२० ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन २००१ पव
ू ी मान्यता ददलेल्या अशासकीय आय्ीआय
सींस्थाींना अनद
ु ान दे ण्यािाित शासनाने ननणसय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणसयाचे स्वरुप काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सािचजननि वितरण प्रणालीचा गहू िाळ्या बाजारात
विक्रीला जात असताना पिडल्याबाबत
(१७)

*

श्री.हे मत
ां

३९११३ श्री.पररणय फुिे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि,
टिले,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.सनतश

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चव्हाण :

सन्माननीय

(१) सावसजननक ववतरण प्रणालीचा २० ्न गहू रकने काळ्या िाजारात
ववक्रीसाठी नेला जात असताना तो रक लव्हाळा फा्ा लसींदखेडराजा

(जज.िल
ववभागाच्या पथकाने
ु ढाणा) येथे मेहकर, गन्
ु हे शाखा व महसल
ू
ददनाींक १४ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पकडला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रथम चार आरोपीींवर गन्
ु हे दाखल करण्यात
येऊन तपासामध्ये आरोपीच्या मोिाईल कॉलडे्ानस
ु ार अकोला येथील स्वस्त

धान्य दक
ु ानदार आसीफ खान याींना चौकशीसाठी ददनाींक २७ सप््ें िर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास मेहकर, उपववभागीय पोलीस अधधकारी याींनी ताब्यात
घेतले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, आसीफ खान याींच्या चौकशीवरुन आणखी दोन आरोपीववरुध्द
गन्
ु हे दाखल करुन त्याींचा पोलीस ररमाींड घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाचे जाळे इतर राज्यात पसरलेले असल्याची

शक्यता असल्याने याप्रकरणाची चौकशी करुन धान्य माफीयाींची मोठी ्ोळी

पकडणे आवश्यक असताना आलसफ खान याींचेवर अशा प्रकारचे गन्
ु हे दाखल
असताना सध्
ु दा मेहकर, उपववभागीय पोलीस अधधकारी याींनी कोणतीही

कारवाई न करणे याची दखल घेवन
ू सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
दे िेंर फडणिीस : (१) लमळालेल्या खिरीनस
ु ार ददनाींक १४ सप््ें िर, २०१७

रोजी लव्हाळा फा्ा येथे नाकािींदी केली असता एका रकमधील १९,४९०
क्रकलो गहू काळया िाजारात ववक्रीकरीता नेत असताींना चार आरोपीींसह
पकडण्यात आला.

(२) उपरोक्त प्रकरणी साखरखेडास पोलीस स््े शन येथे अप. क्रमाींक २१२/२०१७,
भा.दीं .वव. कलम १२०(ि), ४६८, ४६९, ४७१, ३४ व कलम ३, ७ व ८,
जीवनावश्यक वस्तु कायदाप्रमाणे चार आरोपीींववरुध्द गन्ु हा दाखल केला आहे .

चौकशीकरीता आसीफखान याींना िोलाववण्यात आले होते. परीं तु नमद
ू

गन्
ु हयात आसीफखान याींचा सहभाग असल्याची कोणतीही मादहती प्राप्त
झाली नाही.

(३) हे खरे नाही. गन्
ु हयात पव
ु ी अ्क असलेल्या आरोपीींची चौकशी करुन
इतर तीन आरोपी ननषपन्न करुन त्याींना अ्क करण्यात आली आहे . सदर
तीन व उपरोक्त चार असे सवस सातही आरोपी सध्या जालमनावर आहे त.

(४) आसीफखान याींचा सदर गन्
ु हयात सहभाग आढळून न आल्याने तसेच

त्याींचेववरुध्द अद्याप ठोस परु ावा लमळून न आल्याने त्याींचेववरुध्द सदर
गन्
ु हयामध्ये कायसवाही करण्यात आली नाही.
गन्
ु हयाचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र-िनाचटि सीमा प्रश्न सोडविण्याबाबत
(१८)

*

३७८२० अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९९२ ला हदनाांि

२६ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर-कनास्क सीमा प्रश्नासींदभासत राज्य शासनाने ननयक्
ु त केलेल्या
उच्चाधधकार सलमतीची िैठक गेल्या २ वषासत झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त सीमा प्रश्न सोडववण्यासाठी शासनाने गेल्या दोन
वषासत कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) महाराषर-कनास्क सीमा प्रश्न सोडववण्यासाठी गदठत केलेल्या उच्चाधधकार

सलमतीची ददनाींक ७ जुल,ै २०१६ रोजी स्याद्री अनतथीगह
ुीं ई येथे
ृ , मि
महत्वपण
ू स िैठक सींपन्न झाली आहे . सदर िैठकीत मा.सवोच्च न्यायालयात

दाखल केलेल्या दावा क्र. ४/२००४ च्या सींदभासत घेतलेल्या ननणसयानस
ु ार
(अ) ववशेष समप
ु दे शी श्री.ववनोद िोिडे याींच्या ननधनामळ
ु े त्याींच्या जागी

ददनाींक ०७/०७/२०१६ च्या आदे शान्वये ॲड.अरविांद दातार याींची “विशेष
समप
ु दे शी” म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात आली. (ब) नवी ददल्ली येथील ववशेष
कक्षातील सीमाप्रश्नासींिध
ीं ीचे कामकाजासाठी व शासनाशी योग्य तो समन्वय

राखण्यासाठी ददनाींक ०८/०७/२०१६ च्या आदे शान्वये सधचि तथा आयक्
ु त

(गत
ुां िणूि ि राजसशष्ट्टाचार), महाराष्ट्र सदन, निी हदल्ली याींची “िररष्ट्ठ
समन्द्ियि”

म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

तसेच

(ि) सदर

दाव्यामध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या मा.को्स कलमशनरपढ
ु े
साक्षी परु ावे सादर करण्यासाठी तज्ञ साक्षीदाराींची प्रनतज्ञापत्रे तयार करण्याच्या

अनष
ीं ाने केलेल्या सवेक्षणाकररता, मध्यवती महाराषर एकीकरण सलमतीने
ु ग

अदा केलेल्या रक्कमेची प्रनतपत
ू ी ददनाींक २७ माचस, २०१७ च्या शासन
ज्ञापनान्वये करण्यात आली आहे .
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मा.को्स

कलमशनरपढ
ु े

साक्षी

परु ावे

सादर

करण्यासाठी

ननयक्
ु त

केलेल्या तज्ञ साक्षीदाराींची प्रनतज्ञापत्रे तयार करण्याकररता वकील महोदयाींच्या

ननयलमत िैठका होत असन
ू प्रनतज्ञापत्रे तयार करण्याचे कामकाज अींनतम
्प्प्यात आले आहे .

दाव्याच्या अनष
ीं ाने कामकाज व मागसदशसन करण्यासाठी मा.डॉ.(प्रा.)
ु ग

एन.डी.पाटील

याांच्या

अध्यक्षतेखालील

तज्ञ

ससमतीच्या

आवश्यकतेनस
ु ार

मब
ुां ई, पण
ु े ि िोल्हापरू येथे िैठका आयोजजत करण्यात येतात. त्यानस
ु ार

हदनाांि २७/१०/२०१६ ि हदनाांि २९/०६/२०१७ रोजी मा.मख्
ु य सधचि याांच्या
दालनात झालेल्या तज्ञ ससमतीच्या बैठिीत ठरल्यानस
ु ार मा.पींतप्रधान याींना

ददनाींक २९ जुल,ै २०१७ च्या पत्रान्वये, गह
ृ मींत्रालय, केंद्र सरकार याींनी
मा.सवोच्च न्यायालयात सन
ु ावणी वेळी नन:पक्ष भलू मका घेण्यािाित ननदे श
द्यावेत अशी ववनींती केली आहे . तसेच यासींदभासत मा.समन्वयक मींत्री, सीमा
प्रश्न याींनी केंद्र शासनाचे कायदा मींत्री याींची हदनाांि २६ सप्टें बर, २०१७ रोजी
नवी ददल्ली येथे भे् घेऊन त्याींना सध्
ु दा ववनींती केली आहे .

हदनाांि २३/०१/२०१७ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयाच्या बत्रसदस्यीय

पीठासमोर अांतररम अजच क्र. I.A.११, १२ ि १३/२०१४ ि I.A.१४/२०१५ वर
सन
ु ावणी झाली. त्यावेळी मा.सिोच्च न्द्यायालयाने हदनाांि १२/०९/२०१४ रोजी

पारीत िेलेल्या आदे शात सध
ु ारणा िरण्याबाबत कनास्क शासनाने दाखल
केलेल्या इांटरलोिुटरी अजच क्र. I.A.१२/२०१४ वरील सन
ु ावणीमध्ये, मा.सवोच्च
न्यायालयाने

ददनाींक

१३/१२/२०१२

रोजीच्या

आदे शाने

ननजश्चत

केलेल्या

िादाच्या मद्
ु याांतील मद्द
ु ा क्र. १ नस
ु ार मळ
ू दाव्यामधील, कनास्क शासनाने

उपजस्थत केलेल्या दाव्याच्या वैधतेिाितच्या मद्
ीं ाने वादी व
ु याच्या अनष
ु ग

प्रनतवादी याींनी पढ
ु ील सन
ु ावणीपव
ू ी आपले म्हणणे माींडावे, तसेच यासींदभासतील
पढ
ु ील सन
ु ािणी

हदनाांि १०

माचच, २०१७

रोजी ठे वण्यात यावी, असे

मा.सवोच्च न्यायालयाने आदे श ददले आहे त. तथावप, हदनाांि १० माचच, २०१७
रोजीची व त्यानींतर हदनाांि ३१/०७/२०१७ रोजी ठे वण्यात आलेली सन
ु ावणी
यादीमधून वगळण्यात येऊन सदर सन
ु ावणी हदनाांि १०/१०/२०१७ ठे वण्यात
आली होती. तथावप, यािाित मा.सवोच्च न्यायालयाचे घ्नात्मक खींडपीठ
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गदठत

न

झाल्याने

सन
ु ावणी

होवु

शकली

नाही.

महाराषर

शासनाने

इीं्रलोकु्री अजस क्र. I.A.१२/२०१४ च्या अनष
ीं ाने आपले म्हणणे मा.सिोच्च
ु ग
न्द्यायालयात हदनाांि ९/१०/२०१७ रोजी दाखल केले आहे . पढ
ु ील सन
ु ािणीची
तारीख ननस्श्चत झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथील पांढरपूर अबचन बँि ते अांबाबाई पटाांगण
रसत्याचे िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत

(१९)

*

३८४१५ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादच न

चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येथील पींढरपरू अिसन िँक ते अींिािाई प्ाींगण
रस्त्याचे काम सींथगतीने सरु
असल्याने या भागातील सींपण
ु
ू स वाहतक
ु
व्यवस्था ववस्कळीत झाली असल्याचे माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अींिािाई प्ाींगण िसथाींिा येथे रस्ता खोदल्यामळ
ु े पाण्याची
पाईपलाईन, लोकाींचे नळजोड स्थलाींतरण, ड्रेनेज पाईपलाईन दरु
ु स्ती ही कामे

प्रलींबित असन
उक्त रस्ता ४ मदहन्यात पण
ू
ू स करु असा दावा सींिधीं धत
नगरपाललका प्रशासनाने केला होता, मात्र २५ ्क्के ही काम पण
ू स झाले
नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

उपरोक्त

रस्त्याचे

काम

करण्याच्यादृष्ीने काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

तात्काळ

पण
ू स

26

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२)
•

महाराषर सव
ु णसजयींती नगरोत्थान महालभयानाींतगसत रुपये ५२.६८ को्ी
क्रकीं मतीची पींढरपरू शहर रस्ते ववकास योजना शासनाने मींजूर केली
आहे .

•

सदर योजनेंतगसत शहरातील एकूण ८ रस्त्याींचा समावेश आहे .

•

त्यापैकी अिसन िँक ते भीमानदी या ६६० मी. लाींि रस्त्यावर पींढरपरू
अिसन िँक ते अींिािाई प्ाींगण या रस्त्याच्या भागाचा समावेश आहे .

•

सदर योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे .

•

या भागातील वाहतक
व भववषयातील अपघात होण्याची शक्यता
ु
ववचारात घेता या भागातील सींपण
जजल्हा पोलीस प्रमख
ू स वाहतक
ु
ु
याींच्या आदे शानस
ु ार िींद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे .

•

सदरचे काम जून, २०१८ अखेर पण
ू स करण्याचे पींढरपरू नगरपररषदे चे
ननयोजन आहे .

(३) व (४) शासनस्तरावरून सदर प्रकल्पाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत

असन
ू प्रकल्पातील सवस कामे जून, २०१८ पयंत पण
ू स करणेिाित सच
ू ना
पींढरपरू नगरपररषदे स दे ण्यात आल्या आहे त.

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

पुणे शहरातील इमारतीच्या बाांधिामाांना
परिानगी दे ण्याचे अधधिाराबाबत

(२०)

*

३७९७५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील वीस हजार चौरस फु्ाींपयंतच्या जागेवरील इमारतीच्या
िाींधकामाींना

(वास्तवु वशारद)

परवानगी

आणण

दे ण्याचे

अधधकार

अलभयींत्याींना

परवानाधारक

दे ण्याचा

महत्वपण
ू स

आक्रकस्े क््

ननणसय

महानगरपाललकेने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननणसय महानगरपाललकेने वास्तवु वशारदाींच्या सींघ्नाींशी
कोणतीही चचास न करता घेतल्याने वास्तवु वशारदाींमध्ये असींतोष ननमासण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) जोणखम आधाररत इमारत परवानगीच्या धतीवर

परवानाधारक इींजजननअर/आक्रकस्े क्् याींच्या स्वयीं घोषणापत्रानस
ु ार रस्् अॅण्ड
व्हे ररफाय

या

धोरणावर

िाींधकाम

परवानगी

दे ण्याचा

ननणसय

महानगरपाललकेमाफसत जानेवारी, २०१८ मध्ये घेण्यात आलेला आहे .

पण
ु े

(२) सदरहू ननणसय हा प्रशासकीय स्वरूपाचा असन
ू त्याची अींमलिजावणी सरू
ु
करण्यात आलेली आहे . वास्तवु वशारद सींघ्ना, महाराषर चॅ प््र याींनी
स्वयींघोषणापत्राच्या नमन्
ु यािाित काही मद्द
ु े उपजस्थत केलेले आहे त.
(३)

सदर

प्रकरणी

पण
ु े

महानगरपाललकेकडे

कायसवाही

सरु
ु

आहे .

पण
ु े

महानगरपाललकेने िाींधकाम परवानगी कायसप्रणालीींतगसत सच
ु ववलेल्या हमी
पत्रातील काही िािीींिाित वास्तवु वशारद सींघ्नेने िदल सच
ु ववलेले आहे त.

सदर िदलाींिाित कायदे शीर िािीींच्या अनष
ीं ाने पडताळणी करून आवश्यक
ु ग
तो ननणसय पण
ु े मनपास्तरावर घेण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील िरीरोड येथे एिा खाजगी वििासिाने
अिैधपणे खोदिाम िेल्याबाबत

(२१)

*

३९०१६ श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें र पाटील,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे ,
श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
करतील काय :-
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(१) मि
ींु ईतील करीरोड येथील स.िा.पवार मागासवर एका खाजगी ववकासकाने

नवीन इमारतीच्या खोदकामाचे अवैध काम केल्यामळ
ु े या पररसरातील
म्हाडाच्या इमारतीींना तडे जावन
ू त्या इमारती धोकादायक झाल्याची िाि माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धोकादायक जस्थतीिाित म्हाडा इमारतीतील रदहवाश्याींनी
म्हाडा

कायासलयाला

ननवेदने

दे ऊनही

या

गींभीर

िािीकडे

म्हाडातील

अधधकाऱ्यानी दल
स करुन ववकासकाच्या दहताच्या िािी करीत असल्याचेही
ु क्ष
ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त प्रकरणी तडे गेलेल्या इमारतीिाित योग्य

ननणसय घेवन
ू ववकासकाच्या दहताच्या िािी करणाऱ्या म्हाडा अधधकाऱ्याींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) करीरोड येथील स.िा. पवार मागासवरील १७३ िीसीडी

लम्ि बिल्डीींग या उपकरप्राप्त इमारतीच्या पन
ु ववसकासासाठी ववकास ननयींत्रण
ननयमावली ३३(७) अींतगसत ना-हरकत प्रमाणपत्र मे.धचींतामणी कन्स्रक्शन कीं.
या

ववकासकास

दे ण्यात आलेले

असन
ू ,

त्याअींतगसत

महानगरपाललकेच्या

मींजूरीनस
ु ार इमारतीचे काम सरु
ु आहे . सदर इमारतीच्या शेजारील आींिेडकर
सदन या इमारतीतील रदहवाशाींनी इमारतीस तडे जाऊन ती धोकादायक

झाल्यािाित ददनाींक १२/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये म्हाडास कळववण्यात

आले होते. त्यानस
ु ार ददनाींक १३/१२/२०१७ रोजी स्थाननक रदहवाश्याींसोित

मि
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळाच्या अधधकाऱ्याींनी केलेल्या प्राथलमक
पाहणीत इमारत धोकादायक नसल्याचे ननदशसनास आले.
(२) हे खरे नाही.

मि
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रस चना मींडळाच्या अधधकाऱ्याींनी ददनाींक

१३/१२/२०१७ रोजी स्थाननक रदहवाशाींसोित इमारतीची प्राथलमक पाहणीत

दाखववण्यात आलेले तडे हे सेप्रेशन क्रॅक असल्याने धोका उद्भवत नसल्याचे
रदहवाशाींना

समजावन
ू

साींधगतले.

तसेच

ददनाींक

२१/१२/२०१७

रोजी
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वास्तवु वशारदाींनी स्थाननक रदहवाशी व मींडळाचे अधधकारी याींच्या उपजस्थतीत
इमारतीची

पाहणी

करून

वास्तवु वशारदाींनी

ददलेल्या

अलभप्रायानस
ु ार

इमारतीच्या तडे असलेल्या भागाची योग्य ती दरु
ु स्ती करण्यात आलेली आहे .
(३)

यािाित

सदरची

िाि

मि
ींु ई

इमारत

दरु
ु स्ती

व

पन
ु रस चना

मींडळाच्यास्तरावर हाताळण्यात आली असल्याने या प्रकरणी शासनातफे
कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे शहरात सपा-सलूनच्या नािे िेश्याव्यिसाय सुरु असल्याबाबत
(२२)

*

३८७७२ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पण
ु े शहरातील स्वारगे् जवळील मक
ु ींु दनगर येथील औरा थाई स्पा अॅण्ड
सलन
ू येथे वेश्या व्यवसाय सरु
ु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शहरातील पींचताराींक्रकत हॉ्े ल, मॉलमधील स्पा सें्र

तसेच कोरे गाव पाकस, कल्याणीनगर व इतर उच्चभू सोसायट्याींमध्येही
अशाप्रकारे हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय सरु
ु असल्याची िाि ननदशसनास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफसत चौकशी करण्यात आली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त शहरात सरु
ु असलेला
हायप्रोफाईल

वेश्या

करण्यात येत आहे ,

व्यवसाय

रोखण्यासाठी

कोणती

कायसवाही

केली

वा

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

क्रफयासदीने ददलेल्या तक्रारीवरून स्वार गे् पोलीस स््े शन येथे गरु नीं

०६/१८ अनैनतक व्यापार प्रनतिींधक अधधननयम ३, ४, ५ व ७ सह भा.दीं .वव.
कलम ३७०, ३७०अ, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर
गन्
ु ्यात दोन आरोपीना अ्क करण्यात आली आहे .
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(२) व (३) पण
ु े शहरातील कोरे गाींव पाकस व कल्याणीनगर व इतर भागात

वेश्याव्यवसायासींदभासत सन २०१७ मध्ये ९ गन्ु हे व सन २०१८ जानेवारी अखेर
२ गन्
ु हे दाखल आहे त.

वेश्या व्यवसाय रोखण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात

आलेल्या आहे त.

१. मसाज पालसर, पींचताराींक्रकत हॅा्े ल तसेच उच्चभ्रु सोसायट्यामध्ये चालू
असलेल्या

वेश्याव्यवसाय

सींदभासने

कमसचारी

तसेच

गोपनीय

िातमीदारामाफसत मादहती काढुन सींिधीं धत दठकाणी तात्काळ छापा
्ाकुन कारवाई करून, वपडीत मल
ु ीची स्
ु का करण्यात येत,े तसेच
आरोपीींचवे वरूध्द कायदे शीर कारवाई करण्यात येत.े

२. ज्या दठकाणी जिर दस्तीने वेश्याव्यवसाय चालु होता ते दठकाण

ननषपन्न झाल्याने तेथील कींु ्नखान्यामध्ये भववषयात अशा प्रकारचे

वेश्या व्यवसाय चालु नयेत व त्यास आळा िसावा या उद्देशाने सदर
कींु ्नखाने सील करण्यात येतात. सन २०१७-२०१८ मध्ये एकूण
२९ कींु ्णखाने लसल केले आहे त.

३. पण
ु े शहर तसेच ग्रामीण हद्दीमध्ये लॉजेसमध्ये वेश्या व्यवसाय चालत

असलेची मादहती लमळाल्यास सींिधीं धत दठकाणी छापा ्ाकुन कारवाई
करण्यात

येत.े

लॉज

मालक

व

एजीं्

याींचेववरूध्द

अधधननयम अींतगसत गन्
ु हे दाखल करण्यात येत आहे त.

अ.न्या.प्र.

४. अनैनतक मानवी वाहतक
ु ीस प्रनतिींध करण्यासाठी पण
ु े शहरातील
एन.जी.ओ. याींच्या िैठका घेवन
ु त्याींना उपाययोजनेची मादहती दे वन
ु
काही सच
ू ना असल्यास त्याची मादहती घेवन
ु त्या आधारे कायसवाही
करण्यात येत आहे त.

५. गरजु मल
ु ी व मदहलाींच्या गरीि पररजस्थतीचा फायदा घेवन
ु त्याींना
पैशाचे अलमष दाखवन
हाय प्रोफाईल वेश्याव्यवसाय करणेस भाग
ु
पाडणारी ्ोळी असल्याचे पण
ु े शहरात दाखल झालेल्या गन्
ु ्याींचा

अभ्यास करून अशा प्रकारचे सींघ्ीतपणे गन्
ु हे गारी करणारे एकूण
२४ आरोपीचेववरुध्द मोकाींतगसत कारवाई करण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
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मुांबईतील अँटॉप हहल येथील झोपडपट्टी पुनिचसन
योजनेत झालेल्या गैरप्रिाराबाबत

(२३)

*

३८३६१ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद

ठािूर, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु ईतील अँ्ॉप दहल येथे चाींदणी आगार रदहवाशी सींघाचे लशव प्रेरणा
सहकारी गह
ृ ननमासण सींस्था (ननयोजजत) या नावाने रािववण्यात आलेल्या

झोपडपट्टी पन
ु वससन योजनेत ९३५ पैकी २६ झोपडपट्टीधारकाींनी सन १९९५
पव
ु ीचे िनाव् ववद्यत
ु दे यके सादर करुन पररलशष्-२ मध्ये आपली झोपडी

पात्र करुन घेतल्याची िाि माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपजजल्हाधधकारी

(अनतननषकासन)

धारावी

याींच्याकडूनही मान्यता दे ण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

ववभाग

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी असलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) व (३) अँ्ॉप दहल, मि
ींु ई येथील चाींदणी आगार
रदहवाशी

सींघाच्या

लशव

प्रेरणा

सहकारी

गह
ृ ननमासण

सींस्थेतील

२६ झोपडीधारकाींच्या पात्रतेिाित ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये अपर जजल्हाधधकारी

तथा अवपलीय प्राधधकारी, मि
ींु ई शहर याींच्या कायासलयाकडे तक्रार अजस प्राप्त
झाला असन
ू , त्यािाित त्या कायासलयाकडून फेरपडताळणी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
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म्हाडाच्या िायचिारी असभयांत्याांनी मनमानी िारभार िरून
िोट्यिधीची दे यिे पास िेल्याबाबत
(२४)

*

३८७०९ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) चें िरू येथील वॉडस नीं. १७२ मधील एसआरएच्या कामात कींत्रा्दाराने फक्त
१५ ्क्के कामाचा आरीं भ केला असताना म्हाडा स्लमचे कायसकारी अलभयींता

श्री.राहुल व्कर व उपअलभयींता श्री.ननलेश मेडाम याींनी मनमानी कारभार
करुन त्याींची को्यवधीची दे यके पास केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) व (२) मख्
ींु ई झोपडपट्टी सध
ु य अधधकारी, मि
ु ार मींडळ,

म्हाडा याींच्याकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार, सन २०१७-२०१८ या आधथसक वषासत
वाडस क्र.१७२ (अणुशक्ती नगर) मतदार सींघासाठी जजल्हाधधकारी, मि
ुीं ई

उपनगर जजल्हा याींचक
े डून ववववध लेखालशषासखाली एकूण रुपये ५८५.०० लक्ष
ननधीच्या ६० कामाींसाठी म्हाडाची प्रशासकीय मींजूरी लमळाली असन
ू त्यापैकी
रुपये ८२.०० लक्षाींच्या २० कामाींसाठी कायासदेश दे ण्यात आलेले आहे त. सदरची

कामे प्रगतीपथावर असल्याने सदर कामाींसाठी दे यके अदा करण्यात आलेली
नाहीत. तसेच, सन २०१७-२०१८ या आधथसक वषासत मींजरू झालेल्या कोणत्याही
कामाींसाठी दे यके अदा करण्यात आलेली नाहीत. या पव
ु ीच्या आधथसक वषासत
मींजूर झालेली कामे पण
ू स झाल्यानींतर दे यके मींजूर करण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
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औरां गाबाद महानगरपासलिेतील गैरव्यिहार िेलेल्या
अधधिाऱ्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(२५)

*

३८५६८ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद महानगरपाललकेत नगररचना ववभागाशी सींिधीं धत अधधकाऱ्याने
कायसक्षेत्रािाहे र जाऊन िाींधकाम सींधचका मींजूर करून जास्तीचा एफएसआय

दे ऊन मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयक्
ु त याींनी
सन २००९ मध्ये वा त्यादरम्यान चौकशीचे आदे श ददले असतानाही अद्याप
चौकशी

करण्यात

आली

नसल्याचे

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, सदरहू दोषी अधधकाऱ्याींची शासनाने चौकशी करुन त्याींच्यावर
कारवाई करण्यािाित तसेच सदरहू अधधकाऱ्याची चौकशी करण्यास ददरीं गाई
करणाऱ्या सींिधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यािाित कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) औरीं गािाद महानगरपाललकेतील शाखा

अलभयींता, नगररचना ववभाग, याींनी इमारत िाींधकामास परवानगी दे ण्यापव
ू ी

ननयमानस
ु ार प्रस्तावाची छाननी न केल्यािाित त्याींच्याववरुध्द सन २००९
मध्ये ववभागीय चौकशी आदे शीत केली होती.

चौकशी अधधकाऱ्याची िदली झाल्याने अन्य चौकशी अधधकाऱ्याची

सन २०११ मध्ये ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

चौकशी अधधकाऱ्यानी अद्याप पयंत चौकशी अहवाल सादर केलेला

नाही. यािाित सदर चौकशी अधधकाऱ्याला समज दे ण्यात आली असन
ू ,

त्याींच्याकडून पढ
ु ील ३ मदहन्यात चौकशी पण
ू स करुन चौकशी अहवाल प्राप्त
करुन घेण्यात येईल असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
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िाांहदिली (मुांबई) येथील माजी नगरसेििाची
हत्या झाल्याच्या घटनेबाबत

(२६)

*

३९०८० श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील काींददवली येथील माजी नगरसेवक अशोक सावींत याींची ननघण
ृ

हत्या केल्याची घ्ना ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास घडली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले

व तद्नस
ु ार याप्रकरणील आरोपीींना अ्क

त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

करुन

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

परीं त,ु सदरची घ्ना ददनाींक ०७/०१/२०१८ रोजी पव
ु स वैमनस्यातन
ु

झाल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे .
(२) होय.

सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू समतानगर पोलीस

स््े शन येथे ग.ु र.क्र. २०/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३०२, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यात अद्यापपयंत ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली

असन
ू १ ववधी सींघषसग्रस्त िालकास ताब्यात घेण्यात आले आहे . तसेच, नमद
ू

गन्
ु ्याच्या तपासामध्ये भा.दीं .वव. कलम १२०(ि), २१६ अशी वाढ करण्यात

आली आहे . सदर गन्ु ्यातील पादहजे २ आरोपीींना अ्क करणे िाकी असन
ू
नमद
ू गन्
ु हा तपासाधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
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श्री.चांपिलाल असमचांद शहा याांची मालमत्ता हडप िेल्याबाबत
(२७)

*

३९०२९ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील शहापरू , मरु िाड, लभवींडी आणण नालशक जजल््यातील

इगतपरू ी, खेड, काननवाडी व इतर दठकाणच्या श्री.चींपकलाल अलमचींद शहा व
इतर ४१ शहा कु्ुींबियाींची शेकडो एकर जलमनी, ५०० तोळे हून अधधक सोने
व ५० क्रकलो हून अधधक चाींदीचे वस्त/ू भाींडी/कींु डी, जडजवादहर व इतर
मालमत्ता हडप केल्याप्रकरणी मरु िाड पोलीस ठाण्यामध्ये श्री.नथमल रे खचींद

सींचेती व खेतीया याींचवे वरुध्द ददनाींक १७ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
गन्
ु हा कमाींक आय-७८ नोंदवन
ू ददड वषासचा कालावधी झाला असन
ू ही मख्
ु य
आरोपीस अजुनही अ्क करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील आरोपीनी श्रीमती चींदनिाई नगीनदास शहा

याींचे अपहरण व खून करुन मत्ृ यप
ू व
ू ीच िनाव् मत्ृ यप
ू त्राच्या आधारे महसल
ू
अधधकाऱ्याींची

ददशाभल
ू

करुन

जलमनीची

अफरातफर

केल्यािाित

शहा

पररवाराने ददनाींक ५ सप््ें िर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींना
ननवेदन सादर करुनही सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने मा.मख्
ु ग
ु यमींत्री याींच्या

आदे शानींतर आधथसक गन्ु हे शाखेमाफसत गन्ु हा नोंदववल्यानींतर उपरोक्त प्रकरणी
तपास होणे गरजेचे असतानाही यािाित कोणतीही कायसवाही झालेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेकडो एकर जलमनी
हडप केल्याप्रकरणी तसेच श्रीमती चींदनिाई नगीनदास शहा याींचे अपहरण

करुन योजनािध्द खून केल्याप्रकरणी सीआयडीमाफसत चौकशी करण्यािाित
काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सदर गन्
ु ्यामध्ये ठाणे ग्रामीण जजल््यातील मरु िाड पोलीस ठाणे

येथे ग.ु र.क्र. ७८/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४०८, ४६५, ४६७, ४७१ सह
नोंदणी कायदा कलम ३७७ अन्वये गन्ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू आरोपी
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नथमल रे खचींद सींचेती यास ददनाींक २३/१०/२०१६ रोजी अ्क करण्यात येवन
ू
१२ ददवस पोलीस कस््डी दे ण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत आरोपी
जालमनावर असन
ू गन्ु हा तपासाधधन आहे .

(३) प्रस्तत
प्रकरणी सी.आय.डी. चौकशीच्या ववनींती सींदभासत स्वतींत्रपणे
ु
कायसवाही सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मालेगाि (स्ज.नासशि) महानगरपासलिा हद्दीतील
नैसधगचि नाला बज
ु विण्यात आल्याबाबत
(२८)

*

३९४१९ डॉ.अपि
ू च हहरे : हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील
प्रश्न क्रमाांि २७९९८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.नालशक) शहरातील श्री.गोशाळा पाींजरापोळ सींस्था व

म्यजु न्सपल हायस्कुलचे लभींती लगत असलेला नैसधगसक नाला िज
ु वन
ू त्यावर

िेकायदे शीर होणाऱ्या अनतक्रमणािद्दल वारीं वार तक्रारी करूनही महसल
व
ू
पोलीस प्रशासनाने दल
स
केल्याने तेथे जवळपास ४० अनधधकृत गाळे
ु क्ष

उभारण्यात आले असन
ू सदरील िेकायदे शीर काम थाींिववणेिाित श्री.गोशाळा
सींस्थेचे

पदाधधकारी

याींनी

शासनाकडे

मागणी

केली

असन
ू

सदरील

अनतक्रमण

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनीही ददनाींक १५ माचस, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मा.मख्
ु यमींत्री,
मा.पालकमींत्री

जजल्हा

नालशक

याींना

करणेिाित ववनींती केली, हे खरे आहे काय,

ननषकालसत

(२) असल्यास, सदरील नैसधगसक नाला िज
ु ववण्यात आल्याने पावसाळ्यात
पावसाच्या पाण्याचे नैसधगसक वहन िींद पडून गोशाळा आवारात व अन्य

पररसरात परू जस्थती उद्भवण्याचा धोका असन
ू ही महानगरपाललका व पोलीस
प्रशासनाकडून यासींदभासत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही अशी
गोशाळा व्यवस्थापनाची तक्रार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सींिधीं धत सींस्थेच्या ववनींती वरून या िेकायदे शीर कामास

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक २३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास

स्थधगती ददली व यासींदभासतील सववस्तर अहवाल मागववण्याचे आदे श
नगरववकास ववभागास ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मालेगाव महानगरपाललका हद्दीतील श्री.गोशाळा पाींजरापोळ या

सींस्थेच्या पव
ु स ददशेला शासकीय जागेवर असलेला नैसधगसक नाला िज
ु ववण्यात
येत असल्यािाित सींस्थेने उपववभागीय अधधकारी, मालेगाींव याींचेकडे दाखल
केलेल्या

दाव्याप्रकरणी

उपववभागीय

अधधकारी,

मालेगाींव

याींनी

ददनाींक

१३ जन
ू , २०१७ रोजी आदे श पाररत करून सदर नाला िज
ु ववण्याचे काम
तात्काळ िींद करून नाला पव
स त करण्याचे ननदे श सदर महानगरपाललकेस
ु व
दे ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त नाल्यावरील
अनतक्रमणे

ननषकालसत

करून

िींद

कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नाला

पव
स त
ु व

करण्यािाित

कोणती

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मालेगाव शहरातील श्री.गोशाळा पाींजरापोळ सींस्थेच्या

मागील िाजुस म्यजु न्सपल हायस्कुलच्या लभींतीलगत असलेल्या नैसधगसक

नाल्याची रुीं दी ७० फु् असन
ू त्यापैकी ३० फु् भागावर भर ्ाकून त्यावर
एकूण ३७ अनतक्रमणे झालेली आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे .

सदर अनतक्रमणे काढण्यािाित श्री.गोशाळा पाींजरापोळ सींस्थेने तसेच

मा.लोकप्रनतननधीींनी ववनींती केलेली आहे .

(२), (३), (४) व (५) नैसधगसक नाला िज
ु वन
ु त्याचा प्रवाह रोखणे ही कृती
अवैध ठरत असल्याने, अशा प्रकारचे काम थाींिववण्यािाित महानगरपाललकेस
ददनाींक २६/०४/२०१७ रोजी शासनस्तरावरुन ननदे श दे ण्यात आले.

या अनष
ीं ाने महानगरपाललकेने सवस सींिधीं धत ३७ अनतक्रमणधारकाींना
ु ग

अनतक्रमण काढून घेण्यािाित ददनाींक ०२/०५/२०१७ रोजी नो्ीसा ददल्या
आहे त.
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सदर

नोद्शीववरोधात

सींिधीं धत

अनतक्रमणधारकाींनी

ददनाींक

०८/०५/२०१७ रोजी ददवाणी न्यायालयात रे .म.ु नीं.११२/२०१७ अन्वये दावा दाखल
केला आहे .

यासींदभासत श्रीगोशाळा पाींजरापोळ या सींस्थेने उपववभागीय अधधकारी,

मालेगाव याींच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने, उपववभागीय
ु ग

अधधकारी, मालेगाव याींनी ददनाींक १३/०६/२०१७ रोजी, श्री.गोशाळा पाींजरापोळ
सींस्थेच्या पव
ू स ददशेला शासकीय जागेवर असलेला नैसधगसक नाला िज
ु ववण्याचे

काम तात्काळ िींद करुन नाला पव
स त करण्याचे महानगरपाललकेस ननदे श
ू व
ददले आहे त.

प्रस्तत
ु

प्रकरणी

शासनाने

ददलेले

ननदे श,

तसेच

उपववभागीय

अधधकारी, मालेगाव याींचे आदे श ववचारात घेऊन, नैसधगसक नाल्यावरील
अनतक्रमण तात्काळ ह्वन
नाला पव
स त करण्यािाित महानगरपाललकेस
ू
ु व
सधू चत करण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोरे गाांि-मालाड सलांिरोड (मुांबई) येथील बारमध्ये अल्पियीन
मुला-मुलीांचे शारीररि शोषण होत असल्याबाबत

(२९)

*

३९५७७ श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु ईतील गोरे गाींव-मालाड ललींकरोडवरील नाई् लस्ी िार ॲण्ड रे स््ॉरीं ्
या िारमध्ये ग्राहकाींच्या मनोरीं जनाच्या नावाखाली अल्पवयीन मल
ु ी व मल
ु ाींचे
शारीररक

शोषण

मोठ्या

प्रमाणात

होत

असल्याच्या

तक्रारी

स्थाननक

रदहवाश्याींनी पोलीस स््े शनला अनेक वेळा केल्या आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात फेरीिाला धोरणाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत
(३०)

*

३९७४० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील,
श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९३४ ला हदनाांि १३ डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात फेरीवाला धोरणाची अींमलिजावणी करण्याचा ननणसय घेण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणसयाचे स्वरुप काय आहे व तद्नस
ु ार कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) केंद्र शासनाने ददनाींक १ मे, २०१४ पासन
ू
पथववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण आणण पथववक्रीचे ववननयमन) अधधननयम
२०१४ लागू केला आहे .

सदर अधधननयमातील कलम ३६(१) नस
ु ार राज्य शासनाने महाराषर

पथववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) ननयम
२०१६, ददनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोजी ननयमावली प्रलसध्द केली असन
ू कलम
३८(१) नस
ु ार ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी पथववक्रेता (उपजीववकेचे
सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) २०१७ योजना प्रलसध्द केली आहे .

उपरोक्त ननयम व मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार प्रत्येक

स्थाननक स्वराज्य सींस्थेमाफसत नगर पथववक्रेता सलमती गठीत करण्यात येत
आहे .
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सदर सलमतीमाफसत पथववक्रेत्याींचे सवेक्षण करणे, पथववक्रीकरीता

दठकाणे/जागा ननजश्चत करणे, पथववक्री प्रक्षेत्रे ननजश्चत करुन स्थाननक
प्राधधकरणामाफसत फेरीवाला धोरणाची अींमलिजावणी करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

चें बूर येथील सहिार नगरातील धच्ा हाऊससांग सोसायटीने
(३१)

*

सियां पुनविचिासाचा घेतलेल्या ननणचयाबाबत

४०१४७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
करतील काय :-

(१) मि
ींु ईत ववकासकाींच्या धोरणामळ
ु े पन
ु ववसकास करु इजच्छणाऱ्या गह
ृ ननमासण
सोसायट्याींना नक
ु सान होत असल्याने चें िरू येथील सहकार नगरातील धचत्रा
हाऊलसींग सोसाय्ीने स्वयीं पन
ु ववसकास करण्याचा पयासय ननवडला असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

सोसाय्ीने

स्वयीं

पन
ु ववसकास

करण्याचा

पयासय

ननवडल्यामळ
ु े रदहवाशाींना १३०० चौरस फु्ाींचे घर आणण प्रत्येकी रुपये
३२ लाखाींचा कॉपसस फींड लमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाच्या माध्यमातन
ू सोसाय्ीतील सदस्याींना मोठी
घरे , दजेदार काम, अधधक कॉपसस फींड, मेन््े न्सच्या री ी व अनतररक्त

एफएसआयच्या ववक्रीतन
लमळणारा सवस नफा गह
ू
ृ ननमासण सोसायट्याींना
लमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचक
े डून प्राप्त अहवालानस
ु ार, चें िरू

येथील सहकार नगरातील धचत्रा हाऊलसींग सोसाय्ीने स्वयीं पन
ु ववसकासाचा
प्रस्ताव ददनाींक ११/१०/२०१७ रोजी सादर केलेला आहे .
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(२) सदरहू सींस्था म्हाडाच्या ५४८.५० चौ.मी. क्षेत्रावर असल्याने शासनाच्या
ददनाींक ०८/१०/२०१३ व ददनाींक ०३/०७/२०१७ रोजीच्या अधधसच
ू नेनस
ु ार
गह
ु यावर आधारीत ३.०० इतके च्ईक्षेत्र अनज्ञ
ु ेय होईल.
ृ साठ्यावर/अधधमल्
त्यानस
ींु ई मींडळाकडून
ु ार सींस्थेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर म्हाडाच्या मि
पढ
ु ील कायसवाही करण्यात येत आहे .

(३) व (४) सींस्था स्वयीं पन
ु ववसकास करत असल्याने या प्रकल्पातन
ू होणारा

नफा सींस्थेस प्राप्त होणार असन
ू सदर नफ्याच्या वा्पािाित सींस्था ननणसय
घेईल. सींस्थेमाफसतच पन
ु ववसकास होत असल्याने पन
ु ववसकासाचा दजास उत्तम

राखण्याची खातरजमा सींस्था स्वत: करु शकेल. तथावप, सदर सींस्थेस
भाडेपट्टा करारनाम्याद्वारे ददलेल्या जलमनीलगतच्या द्् बि् (फु्कळ)
जलमनीच्या

ववतरणाचा

प्रस्ताव

म्हाडाने

शासनस्तरावर पढ
ु ील कायसवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

शासनास

सादर

केला

असन
ू

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

नायगाि (मुांबई) येथील पोलीस उपरुग्णालयाची
दरु िसथा झाल्याबाबत

(३२)

*

४०६१४ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादच न
चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नायगाव (मि
ुीं ई) येथील पोलीस उपरुग्णालयाची दरु वस्था झाली असन
ू
अनेक गैरसोयीींचा रूग्णाींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पोलीस उपरुग्णालयाच्या दरु वस्थेिाित माजी पोलीस
उपननरीक्षक प्रभाकर अनींत भोगले याींनी ददनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावसजननक आरोग्य मींत्री व पोलीस आयक्
ु त,
िह
ुीं ई पोलीस याींचेकडे सववस्तर ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे
ृ न्मि
काय,
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(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने शासनामाफसत चौकशी करण्यात
ु ग
आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर ननवेदन पोलीस आयक्
ु त, िह
ुीं ई, मि
ुीं ई याींचे कायासलयास प्राप्त आहे .
ृ न्मि

(३) व (४) सदर इमारतीची दरु
ु स्ती करण्यासाठी एकूण रुपये ३९,६६,५७३/इतक्या खचासच्या अींदाजास पोलीस आयक्
ींु ई याींनी प्रशासकीय
ु त, िह
ृ न्मि

मान्यता ददली असन
ू दरु
ु स्तीचे कामकाज सावसजननक िाींधकाम ववभागामाफसत
सरु
ु आहे .

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

पांढरपरू (स्ज.सोलापरू ) येथे या्ेिरीता राखीि असलेल्या
पररसराच्या सरु क्षक्षततेबाबत

(३३)

*

४०७०२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येथे यात्रेकरीता राखीव असलेला ६५ एकरच्या

पररसरात मद्यपान करणे, जुगार खेळणे व अन्य अवैध प्रकार सरु
ु
असल्याची िाि ददनाींक २४ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पररसराच्या सरु क्षेकररता सरु क्षा एजन्सीची नेमणक
ू
करण्यासींदभासतील प्रस्ताव नगरपररषदे मध्ये प्रलींबित आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर पररसर यात्रेकरुीं ना सोयी-सवु वधा व पररसर सरु क्षक्षत रहावा तसेच,

उपलब्ध सोयी सवु वधामध्ये नासधुस होवु नये यासाठी पींढरपरू नगर पररषदे ने
प्रायोधगक तत्वावर दे खभालीची ननववदा ददनाींक २७/०२/२०१८ रोजी प्रलसध्द
केली आहे . ननववदा मींजूरीनींतर सदर जागेमध्ये सरु क्षा रक्षक नेमण्यात येणार
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सिातांत्र्य सैननिाांना शासनाचे समळणारे सेिाननित्ृ तीिेतन
पूिि
च त सुरु िरण्याबाबत

(३४)

*

४०८०५ अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात स्वातींत्र्य सैननकाींना शासनाकडून दरमहा रुपये ८ हजार इतके
सेवाननवत्ृ ती वेतन दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सेवाननवत्ृ ती वेतनात शासनाने कपात केली असन
ू अनेक
सेवाननवत्ृ तीधारकाींच्या वारसाींना उक्त सेवाननवत्ृ ती वेतन दे णे िींद करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्वातींत्र्यसैननक कै. भास्कर पाींडुरग आयरे याींच्या पत्नी
श्रीमती

सव
ु ालसनी

भास्कर

आयरे

याींना

शासनाकडून

स्वातींत्र्यसैननक

सेवाननवत्ृ ती वेतन दरमहा रुपये ८ हजार इतके लमळत होते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, त्याींना केंद्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवाननवत्ृ ती
वेतन

लमळालेले

नसतानादे खील

तत्काललन

जजल्हाधधकारी

याींनी

उक्त

लमळणाऱ्या सेवाननवत्ृ ती वेतनात कपात करुन ते रुपये ५००/- इतके करण्यात
आल्याने

श्रीमती

सव
ु ालसनी

आयरे

्या

उपोषणास

िसल्या

असता

मा.पालकमींत्री, पालघर जजल्हा याींनी त्याींना सेवाननवत्ृ ती वेतन पव
स त सरु
ू व
ु
करण्यािाित आश्वालसत केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्वातींत्र्य सैननकाींचे

सेवाननवत्ृ ती वेतन पव
स त सरु
ू व
ु करण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्य शासनामाफसत स्वातींत्र्य सैननक/त्याींची वारस ववधवा पत्नी/ववधुर

पती याींना दरमहा दे ण्यात येणारे रुपये ८०००/- इतक्या स्वातींत्र्य सैननक

ननवत्ृ तीवेतनामध्ये वाढ करुन ददनाींक २/१०/२०१४ पासन
दर महा रुपये
ू
१०,०००/- इतके ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात येत.े
(२) अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासन आणण राज्य शासन या दोन्हीींकडून ननवत्ृ तीवेतन घेत

असलेल्या राज्यातील स्वातींत्र्य सैननकाींना माहे नोव्हें िर, २००४ पासन
ू रुपये
५००/- दरमहा इतके ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात येत.े नवीन धोरण शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

स्वातींत्र्य सैननकाच्या ननधनानींतर त्याींच्या ववधवा पत्नीस/ववधरु पतीस

ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात येत.े तथावप, त्याींच्या मत्ृ यू पश्चात वारसदाराींना
कोणत्याही प्रकारे ननवत्ृ ती वेतनाचे लाभ दे ण्याचे शासनाचे धोरण नाही.

(३) हे खरे नाही. कै.भास्कर पाींडुरीं ग आयरे याींच्या ननधनानींतर त्याींची ववधवा

पत्नी श्रीमती सह
ु ालसनी आयरे याींना रुपये ५००/- दरमहा इतके राज्य
शासनाचे ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात येत होते.
(४) हे खरे आहे .

(५) स्वातींत्र सैननक ववधवा पत्नी श्रीमती. सह
ु ालसनी भास्कर आयरे याींना

राज्य शासनाचे ननवत्ृ तीवेतन प्रचललत दराने तसेच थकिाकीसह दे ण्यास
मींजुरी आदे श ननगसलमत करण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नाांदेड शहरातील शासिीय आयुिेहदि महाविद्यालयातील
रॅ धगांग प्रिरणाबाबत

(३५)

*

४०९०५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड शहरातील शासकीय आयव
ु दे दक महाववद्यालयात प्रथम वषासत
लशक्षण घेणाऱ्या ववद्याथ्यायांना वररषठ ववद्याथ्यायांनी रात्री वसनतगह
ू
ृ ात िोलावन
रॅधगींग केल्याची घ्ना ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशसनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपडीत ववद्याथ्यायांनी येथील वजजरािाद पोलीस ठाण्यात तक्रार
दाखल करुनही याप्रकरणी पोललसाींनी कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी ववद्याथ्यायांवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) महाववद्यालयातील िी.ए.एम.एस. जव्दतीय वषासच्या
ववद्याथासना

त्याच

महाववद्यालयातील

वररषठ

ववद्याथासनी

रॅंधगगच्या

नावाखाली वसनतगह
ृ ातील रूममध्ये िींद करून त्याींच्या तोंडावर लसगारे ्चा धूर

व धमकी ददल्याची तक्रार ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी वजजरािाद पोलीस
स््े शन नाींदेड येथे ददलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

वपडीत ववदयाथ्यायासनी ददलेल्या तक्रारी नस
ु ार वजजरािाद पोलीस स््े शन

नाींदेड याींचे अलभलेखावर नोंद घेण्यात आली व पढ
ु ील कायसवाही करणेकरीता

अध्यक्ष, ॲन््ी रॅधगींग चौकशी सलमती शासकीय आयव
े ीक महाववद्यालय
ु द

नाींदेड तथा अधधषठाता शासकीय आयव
ु ेद महाववद्यालय नाींदेड याींचेकडे
पाठवन
ू अहवाल सादर करणेिाित सच
ू ना दे ण्यात आल्या.
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(३) सदरच्या प्रकरणािाित अध्यक्ष ॲन््ी रॅधगींग चौकशी सलमती तथा
अधधषठाता शासकीय आयव
ु ेद महाववद्यालय नाींदेड याींचेमाफसत चौकशी सरू
ु
असताना गैरअजसदार व अजसदार याींचेत आपसात तडजोड करुन घेतली.

सदर प्रकरणात चौकशी अींती दोषी असलेल्या ७ ववदयाथ्यायांना तीन

ददवसाचे आत शासकीय आयव
ु ेद महाववद्यालयाच्या वसनतगह
ू ननषकालसत
ृ ातन

करणेिाित सलमतीकडून लशफारस करण्यात आली. तसेच, सात ववद्याथांसह
चार ववदयाथ्यायी याींना शासकीय आयव
ु ेदीक महाववद्यालय नाींदेड येथील

वसनतगह
ृ पररसरात येण्या जाण्यास प्रनतिींध घालण्यात आला सदर प्रकरणी
ववद्याथ्यायांना

पालकाींचे

समक्ष

समज

दे ण्यात

येऊन

त्याींचेववरूध्द

अनश
ु ानात्मक कायसवाही करण्यात येऊन सदरचे प्रकरण ननकाली काढण्यात
आले आहे .

(४) प्रश्न उपजस्थत होत नाही.
-----------------

सोलापूर शहरात खाजगी मायक्रो फायनान्द्स िांपनीच्या िसुलीला
(३६)

*

िांटाळून महहला ि पुरुषाांनी आत्महत्या िेल्याबाबत

४०९६७ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू शहरात खाजगी मायक्रो फायनान्स कींपनीमाफसत होणाऱ्या
वसल
ु ीच्या जाचाला कीं्ाळून मदहला व परु
ु ष याींनी आत्महत्या केलेल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

मायक्रो

फायनान्स

कींपनीकडून

कजस

वसल
ू ीिाित

कींपनीच्या गड
ुीं ाकडून होत असलेल्या त्रासामळ
ु े उक्त मदहला व परु
ु षाींनी
आत्महत्या केल्याचे प्रथमदलशसनी ननदशसनास आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आत्महत्याग्रस्त कु्ुींिातील व्यक्तीींनी प्रथम यािाित
पोलीस स्थानकात तक्रार ही केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनधधकृत व जाचक ननयम लावन
कजस वा्प करून
ू
गड
ुीं ाकडून कजस वसल
ू करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कींपनी ववरोधात गन्
ु हा

दाखल करण्याची मागणी सोलापरू शहरातील सेवाभावी सींघ्ना व नागररक
याींच्याकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी असलेल्या खाजगी मायक्रो फायनान्स कींपनी
ववरोधात गन्
ु हे दाखल करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

तळणी (ता.मांठा, स्ज.जालना) येथील शेतिऱ्याांची
व्यापाऱ्याने फसिणूि िेल्याबाबत
(३७)

*

३९७६८ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

तळणी

(ता.मींठा,

जज.जालना)

येथील

शेतकऱ्याींनी

लोणार

िाजार

सलमतीमधील आडत व्यापारी श्री.योगेश आर. शमास याींना आपल्याकडील रुपये
५० लाख क्रकीं मतीची तरू व सोयािीनची ववक्री केली असन
ू पैसे िँकेत जमा

करतो असे साींगन
ू सदर व्यापाऱ्याने िँकेत पैसे जमा न केल्याने शेतकऱ्याींची

फसवणूक केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्याींनी िाजार सलमती सभापती व
सींिधीं धत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार शेतकऱ्याींना त्याींचे पैसे आडत व्यापारी श्री.शमास
याींच्याकडून परत लमळण्यासाठी कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

तथावप, फसवणूकीची रक्कम रुपये २४.७० लक्ष इतकी आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.

सधचव, कृषी उत्पन्न िाजार सलमती लोणार, जज.िल
ु ढाणा याींच्याकडे

४०-५० शेतकऱ्याींनी श्री.योगेश रामेश्वर शमास याींचे ववरोधात केलेल्या तक्रारीस

अनस
ु रुन पोलीस स््े शन लोणार येथे ददनाींक २१/०१/२०१८ रोजी तक्रार दाखल

केली. त्यास अनस
ु रुन अप नींिर २६/१८ कलम ४२० भा.दीं .वव. प्रमाणे गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे . आरोपी योगेश रामेश्वर शमास यास ददनाींक

३०/०१/२०१८ रोजी अ्क करण्यात आली आहे . आरोपी सध्या न्यायालयीन
कोठडीत आहे . गन्
ु हा तपासावर आहे .

तसेच सदर प्रकरणी महाराषर कृषी उत्पन्न खरे दी ववक्री (ववकास व

ननयमन) अधधननयम १९६३ चे कलम ४० (ि) अन्वये जजल्हा उपननिींधक

सहकारी सींस्था िल
ु ढाणा याींनी ददनाींक २६/०२/२०१८ रोजी चौकशी सलमती
नेमली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

परभणी स्जल््यातील शासिीय िायाचलयात बायोमॅरीि
(३८)

*

उपस्सथती नोंदिून िेतन िाढण्याबाबत
३८४७२ श्री.अब्दल्
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड

श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

परभणी

जजल््यातील

सवस

शासकीय,

ननमशासकीय

कायासलयात

िायोमॅरीक प्रणालीद्वारे उपजस्थती व वेतन काढण्यािाित जजल्हाधधकारी,

परभणी याींनी जा.क्र.२०१४/सींकीणस/२-९/शासा/कावव, ददनाींक ५ मे, २०१४ रोजी
वा त्यासम
ु ारास आदे श काढले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासन

ननणसय

व

जजल्हाधधकारी याींचे

आदे श

डावलन
ू

िायोमॅरीक प्रणाली न रािववता वेतन काढण्यात येत असल्यािाित तसेच

जाणीवपव
स वेळ काढून धोरण रािववण्यात येत असल्यािाित परभणी येथील
ू क

सामाजजक कायसकत्यांनी जजल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकडे माहे जुल,ै २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तक्रार नोंदववली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परभणी जजल््यातील

सवस शासकीय, ननमशासकीय कायासलयात िायोमॅरीक प्रणालीद्वारे उपजस्थती
व वेतन काढण्यािाित काय कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

(२) होय खरे आहे, परभणी येथील सामाजजक कायसकऱ्याींनी मा.अप्पर मख्
ु य
सधचव, सामान्य प्रशासन, मींत्रालय, मि
ींु ई-३२ याींना उद्देशन
ललदहलेल्या
ू
तक्रारीची प्रत जजल्हाधधकारी परभणी कायासलयाकडे त्याची प्रत ददलेली आहे .

(३) परभणी जजल््यामध्ये एकूण ६४ कायासलयामध्ये िायोमॅरीक अ्े न्डन्स
नोंदववले जाते. सद्य:जस्थतीत परभणी जजल््यातील ११७ कायासलयात आधार

िेस्ड िायोमॅरीक यींत्र परु ववण्यात आलेले आहे . तसेच आधार िेस्ड िायोमॅरीक
प्रणाली चालू करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपासलिेतील अधधिारी-िमचचाऱ्याांच्या
चौिशीच्या फायली गहाळ झाल्याबाबत

(३९)

*

३८९०८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाललकेतील सम
ु ारे एक हजार कमसचारी आणण अधधकारी
याींचेववरुध्द ववववध प्रकारच्या लशस्तभींगववषयक कारवाई अींतगसत प्राथलमक

चौकशी, खात्याींतगसत चौकशी, कारणे दाखवा नो्ीसा, लाचलच
ु पत प्रनतिींधक
ववभागाकडे चौकशी अशी ववववध प्रकरणे अनेक वषांपासन
ू महापाललकेच्या
चौकशी ववभागाकडे प्रलींबित असल्याचे माहे

डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त चौकशीच्या अनष
ीं ाने कारवाई होऊ नये म्हणन
ु ग
ू
अधधकारी-कमसचाऱ्याींच्या चौकशीच्या िहुताींश नस्ती जाणीवपव
स गहाळ केल्या
ू क
असल्याचेही माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी मि
ुीं ई महानगरपाललका आयक्
ु त व प्रधान सधचव,

नगरववकास ववभाग याींची चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी

महानगरपाललका ववरोधी पक्षनेते याींनी ददनाींक २४ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गहाळ झालेल्या सदर नस्तीींचा शोध घेण्यािाित वा त्या
प्रकरणाींच्या नवीन नस्ती तयार करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५)

असल्यास,

यामध्ये

शासकीय

योजनाींचा

अनद
ु ान

ननधी

व

महानगरपाललका ननधीचा अपहार झाला असल्याने सदर प्रकरणी सव्हीस

रे ग्यल
ु ेशन ॲक््चे उल्लींघन झाल्यामळ
ु े उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून
सींिधीं धत दोषीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या चौकशी खात्याकडे
ृ न्मि
सम
ु ारे २००१ अधधकारी/कमसचारी याींचा अींतभासव असलेली २१४ प्राथलमक
चौकशी, २६१ खात्याींतगसत चौकशीची प्रकरणे माहे डडसेंिर, २०१७ अखेर
प्रलींबित आहे त ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

अशा

स्वरुपाचे

वत्ृ त

ददनाींक

२४/१२/२०१७

वत्ृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होते ही वस्तजु स्थती आहे .

रोजीच्या

स्थाननक

तथावप, चौकशीच्या नस्त्या गहाळ झाल्या नाहीत असे िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) सदर िातमीच्या अनष
ीं ाने लोकप्रनतननधीींनी, मि
ु ग
ुीं ई महानगरपाललकेतील
सम
ु ारे

१,०००

कमसचारी/अधधकाऱ्याींच्या

करण्याची ववनींती शासनास केलेली आहे .

हरववलेल्या

फाईल्सिाित

चौकशी

(४) चौकशी प्रकरणाची कोणतीही नस्ती गहाळ झालेली नाही. त्यामळ
ु े नवीन
नस्ती तयार करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाललकेने
ृ न्मि
कळववले आहे .
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(५) व (६) शासनास प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने, सदर प्रकरणाची
ु ग
चौकशी करण्याच्या सच
ू ना ददनाींक ०८/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये िह
ुीं ई
ृ न्मि
महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या आहे त.

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

ननयमाांचे उल्लांघन िरणाऱ्या मेरीमोननयल िेबसाईटिर
(४०)

*

िारिाई िरण्याबाबत
३८६२४

श्री.रामननिास

ससांह,

श्री.विजय
श्रीमती

ऊफच

भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण

स्समता

िाघ,

डॉ.(श्रीमती)

दरे िर,

नीलम

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गोऱ्हे :

(१) मेरीमोननयल वेिसाई्च्या माध्यमातन
ठाणे जजल््याच्या कायसक्षत्र
े ात
ू

मागील दोन वषासत सम
ु ारे १०२ वववाहे च्छूक मदहला व परु
ु षाींची फसवणूक
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िनाव्

प्रोफाईल

िनवन
ू

मदहलाींची

आधथसक

फसवणक
ू

करणाऱ्या ४ नायजेररयन नागररकाींना पोललसाींनी अ्क केल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्वरूपाच्या फसवणूकीच्या घ्ना कमी करण्यासाठी
मदहला व िालववकास मींत्रालयाकडून मेरीमोननयल वेिसाई्वर ननिंध घातले
असतानाही ही साई्स सवस ननयमाींचे उल्लींघन करीत असल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या मेरीमोननयल
साई्सवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे

मेरीमोननयल वेिसाई्च्या माध्यमातन
फसवणूक केल्यािाित ठाणे
ू

शहर पोलीस आयक्
ु तालयाींतगसत सन २०१६ व सन २०१७ मध्ये एकूण ६ गन्
ु हे
दाखल आहे त व ठाणे ग्रामीण कायसक्षेत्राींतगसत सन २०१७ मध्ये एकूण २ गन्ु हे
दाखल आहे त.
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(२) होय, हे खरे आहे .

(३) भारत सरकारच्या सच
ू ना व मादहती तींत्रज्ञान मींत्रालयाने मादहती तींत्रज्ञान
कायदा, २००० व त्याखालील ननयमान्वये मॅरीमोननयल वेिसाईट्स याींना
ददनाींक ०६/०६/२०१६ रोजी मागसदशसक सच
ू ना ननगसलमत केल्या आहे त.

(४) सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयाींतगसत पढ
ु ीलप्रमाणे एकूण ६ गन्
ु हे
दाखल असन
ू एकूण ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .

१. कळवा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ४५३/२०१७, भा.दीं .वव. कलम ४२०
अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू तपास सरु
ु आहे .

२. कासारवडवली पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ८४/२०१७, भा.दीं .वव. कलम

४२० सह कलम ६६ आय्ी ॲक्् २००० अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू
सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे .

३. वतसकनगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३३१/२०१७, भा.दीं .वव. कलम
४२०, ३४ सह कलम ६६ (ड) आय्ी ॲक्् २००० अन्वये गन्
ु हा नोंद
असन
ू तपास सरु
ु आहे .

४. वागळे इस््े ् पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १६३/२०१७, भा.दीं .वव. कलम

४२०, ३४ सह कलम ६६ (क)(ड) आय्ी ॲक्् २००० व परक्रकय
नागररक

कायदा

कलम

३,

सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववष् आहे .

१४

अन्वये

गन्
ु हा

नोंद

असन
ू

५. डोंबिवली पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ०६/२०१६, भा.दीं .वव. कलम ४२०,

३४ सह कलम ६६ (क)(ड) आय्ी ॲक्् २००० अन्वये गन्
ु हा नोंद
असन
ू सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे .

६. डोंबिवली पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३१/२०१६, भा.दीं .वव. कलम ४१९,
४२०, ३४ सह सध
ु ाररत २००८ चे कलम ६६ (क)(ड) आय्ी ॲक््
२००० अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे .

तसेच, सदर प्रकरणी ठाणे ग्रामीण कायसक्षेत्राींतगसत पढ
ु ीलप्रमाणे एकूण २

गन्
ु हे दाखल आहे त.

१. कालशमीरा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३१२/२०१७, भा.दीं .वव. कलम
४२०, ४०६ अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू तपास सरु
ु आहे .
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२. नयानगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३६९/२०१७, भा.दीं .वव. कलम
४२०, ३४ अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू तपास सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोरे गाि (मांब
ु ई) येथील प्ाचाळीच्या पन
ु विचिासाबाबत
(४१)

*

३९२८२ श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१६४५ ला हदनाांि
२ ऑगसट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गह
ृ ननमाचण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोरे गाव (मि
ुीं ई) येथील पत्राचाळ येथील रदहवाश्याींना सदननका दे ण्यास
अनेक वषस केलेल्या ्ाळा्ाळ प्रकरणी ववकासकास म्हाडामाफसत करार रद्द

करुन सींपण
ू स प्रकल्प ताब्यात घेण्याची नो्ीस ददनाींक १२ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठववली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफसत चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदरचा सींपण
ू स प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेऊन

सदर प्रकल्पातील सदननकाधारकाींना सदननका लमळाव्यात म्हणून कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) पत्राचाळीच्या पन
ु ववसकासामध्ये काही रदहवाशाींना एवप्रल, २०१६ पासन
ू चे
घरभाडे ववकासकाने अद्याप अदा न केल्यािद्दल व म्हाडा वसाहतीच्या
रखडलेल्या

पन
ु ववसकासािाित

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

मा.मख्
ु यमींत्री

महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०३/०५/२०१७ रोजी िैठक घेण्यात आली
होती. सदर िैठकीमध्ये मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी पन
ु वससन दहस्सा व म्हाडा
दहस्सा याींचे िाींधकाम कालिध्द मयासदेत करणे तसेच थकीत भाडे त्वरीत

अदा करणे इत्यादीिाित कालिध्द कायसक्रम तयार करण्यािाित ननदे श ददले
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होते. ववकासकाने यािाित लेखी आश्वासन दे ऊनही ननदे शाींची पत
स ा केली
ू त
नसल्याने मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २२/११/२०१७ रोजी

िैठक घेऊन प्रकल्पातील पन
ु ववसकासािाितची चुकीची मादहती दे णाऱ्या व

शासनाची ददशाभल
ू करण्याऱ्या अधधकाऱ्यावर कारवाई करणे, सींपण
ू स प्रकल्प
(ववक्री दहश्श्यासह) म्हाडाने ताब्यात घेणे व ववकासकाने सदर प्रकल्पातील

ववक्री दहस्सा अन्य ववकासकाींना ददल्यािाित कायदे शीर िािी तपासन
ू पढ
ु ील
कायसवाही करण्यात यावी असे ननदे श दे ण्यात आले व त्याप्रमाणे म्हाडाकडून
पढ
ु ील कायसवाही चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िोल्हापूर येथे समनी बसच्या झालेल्या अपघाताबाबत
(४२)

*

४०५५७ अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.रामराि िडिुते, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जगन्द्नाथ सशांदे : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील िालेवाडीतील केदारी कु्ुींबियाींची लमनी िस कोल्हापरू येथे

पींचगींगा नदीवरील लशवाजी पल
ु ावरुन २० फू् खोल नदीत पडून झालेल्या

अपघातात िसमधील १३ व्यक्ती िड
ु ू न मत्ृ यू पावल्याची घ्ना ददनाींक
२६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर अपघातातील मत
ृ व्यक्तीच्या कु्ुींबियाींना व
जखमीींना कोणती आधथसक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

ददनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी रात्री ११.३० चे सम
ु ारास कोल्हापरू

ते रत्नाधगरी रोडवर, आींिेवाडी (ता.करवीर) हद्दीतील पींचगींगा नदीवरील

लशवाजी पल
ु ावर लमनी िसच्या चालकाचा िसवरील तािा स्
ु ल्याने िस
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पल
स नेत लहान िालके,
ु ाच्या कठड्याला धडकून नदीपात्रात कोसळली. या दघ
ु ्

मदहला, परु
ु ष असे १२ प्रवासी व िसचालक मयत झाले असन
ू ३ प्रवासी
गींभीर जखमी आहे त.

(२) याप्रकरणी करवीर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. २०/२०१८, भा.दीं .वव. कलम

२७९, ३३७, ३३८, ३०४(अ), ४२७ प्रमाणे गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
मयत आरोपी िसचालकाची रक्त तपासणी केली असता चालकाने मद्यसेवन

केल्याचे आढळून आल्याने सदर गन्
ु ्यामध्ये भा.दीं .वव.सीं. कलम ३०४(२) व
मो्ार वाहन कायदा कलम १८५ या वाढीव कलमाींचा समावेश करण्यात आला
आहे .

मत
ु े जजल््यातील असल्याने त्याींच्या कु्ुींबियाींना
ृ व्यक्ती या पण

आधथसक मदत दे ण्याच्या अनष
ीं ाने जजल्हाधधकारी, पण
ु ग
ु े याींचे कायासलयामाफसत
कायसवाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील बेसट पररिहन उपक्रम सेिेबाबत
(४३)

*

३९७५० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील िेस्् पररवहन उपक्रम सेवेतील १५९ िस भींगारात काढल्याने
िेस्् िसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवाशाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून िेस्् प्रशासनाकडून
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िेस्् उपक्रमाने आयम
ु ासन सींपषु ्ात येत असलेल्या
१५९ िसगाड्या मोडीत काढण्याचा ननणसय घेतला आहे , हे खरे आहे .
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(२) प्रवाशाींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ू िेस्् उपक्रम १५९ िसगाडया
्प्प्या्प्प्याने मोडीत काढणार आहे . अशा प्रकारे प्रवतसनातन
ू िस गाड्या रद्द
करताना प्रवाशाींची गैरसोय होणार नाही याकरीता िस सेवेचे फेरननयोजन
करण्यात येत.े

आयम
रद्द करताना प्रवाशाींची
ु ासन सींपलेल्या िसगाड्या प्रवतसनातन
ू

गैरसोय होणार नाही याची सींपण
ू स काळजी घेण्यात आल्याचे िेस्् प्रशासनाने
कळववले आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

िफ परे ड (मुांबई) येथे “ग्रीन पािच” उभारण्यात येणार असल्याबाबत
(४४)

*

पाटील,

३७८८६ श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र
श्री.किरण

पािसिर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील मेरो-३ रे ल्वे प्रकल्पाच्या कामातन
ू ननमासण होणाऱ्या ्ाकाऊ
मातीचा भराव भरून कफ परे डमधील गीतानगर ते एनसीपीए पररसरालगत

समद्र
ु ात ३०० एकर जमीन ननमासण करुन तेथे “ग्रीन पाकस” उभारण्याचा ननणसय
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मातीच्या भरावामळ
ु े कफ परे ड पररसरातन
ू मजच्छमाराींना
समद्र
ु ात जाताना त्रास होणार असल्याने मजच्छमाराींनी त्यास ववरोध केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मातीच्या भरावामळ
ु े पयासवरणाला मोठ्या प्रमाणात धोका
पोहचणार असल्याची िाि पयासवरण तज्ञाींनी व्यक्त केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िह
ींु ई महानगरपाललकेने ददनाींक ०२/०८/२०१७
ृ न्मि

रोजी शासनास महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम
३० अन्वये मींजूरीसाठी सादर केलेल्या सध
ु ाररत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये
सदर

पाकसचा

प्रस्ताव

ननयोजजलेला

आहे .

समद्र
ु ातील

नैसधगसक

भागाचे

पन
े न) करण्याचा व त्या जागेचा वापर हा अन्य कोणत्याही
ु :प्रापण (ररक्लेमश
कारणासाठी न करता केवळ सावसजननक मोकळ्या जागेसाठी करणेच्या

उद्देशाने िह
ुीं ई महानगरपाललकेने प्रस्ताव ननयोजजलेला आहे . िह
ुीं ई
ृ न्मि
ृ न्मि
महानगरपाललकेकडून, मेरो रे ल्वे तसेच गरजेनस
ु ार इतर स्त्रोतातन
ू ननघणारी
माती या पन
ु :प्रापण (ररक्लेमेशन) करणेसाठी वापरणेचे प्रस्ताववत आहे .
(२) होय.

तथावप, स्थाननक मजच्छमार समह
ू ाचे समद्र
ु ात जाणे-येणे करण्याचे

हक्क अिाधधत राहतील याचा ववचार करुन िह
ुीं ई महानगरपाललकेने
ृ न्मि
प्रस्ताव ननयोजजलेला आहे .

(३) मि
ींु ई महापाललकेने पयासवरणावर होणारा आघात मल्
ू यमापन अभ्यास

करण्याकररता सीएसआयआर-एनआयओ आणण सीएसआयआर-नीरी या तज्ञ
सींस्थाींची नेमणक
ू केलेली आहे व त्याींचा अहवाल अद्यापी प्राप्त होणेचा आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाड (स्ज.रायगड) एमआयडीसी ि ठाणे स्जल््यात िायचरत असलेल्या
एिा िांपनीमध्ये मादि पदाथच तयार होत असल्याबाबत
(४५)

*

३९९७५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) एमआयडीसी मधील व ठाणे जजल््यात कायसरत
असलेल्या एकाच कींपनीमध्ये नशेसाठी वापरण्यात येत असलेला मादक पदाथस

तयार होत असल्याचे सींशयातन
ददनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
ू
त्यासम
ु ारास

अींमलीपदाथस

ववरोधी

पथकाने

छापा

्ाकून

कींपनीतील

३ कामगाराींसह अन्य ६ जणाींना अ्क करण्यात आली असन
ू सम
ु ारे १.५५
क्रकलोग्रॉम पाींढऱ्या रीं गाची सड
ु ोइक्रफड्रीन पावडर जप्त केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, हा पदाथस अींमलीपदाथस ववभागाच्या प्रनतिींधात्मक यादीमध्ये
असल्याचे नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सड
ु ोइफेडड्रन

हे

रसायन

खोकल्यावरील

औषध

तयार

करण्यासाठी वापरण्यात येत असन
सदर कारखान्यातन
िेकायदे लशरपणे
ू
ू
त्याचा वापर अींमलीपदाथस तयार करण्यासाठी केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींिधीं धत कींपनी
प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हो हे खरे आहे . तथावप सदरील कारवाई पोलीस

ठाणे महाड याींनी केली नसन
ू केंद्र शासनाच्या नारको्ीक्स कींरोल ब्यरु ो याींनी
केली आहे . त्याींनी सदरील गन्
ु हा रजज.नीं. ०१/२०१८ एनडीपीएस ॲक्् कलम
१९८५ नस
ु ार दाखल केला आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी केंद्र शासनाच्या नारको्ीक्स कींरोल ब्यरु ो
याींनी कारवाई केलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील मोनो रे ल्िेच्या िामास विलांब होत असल्याबाबत
(४६)

*

३८३३० श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां ,े
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सांजय

दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८५८४ ला हदनाांि १५ माचच, २०१७ रोजी
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील मोने रे ल्वेचा चें िरू ते वडाळा हा पदहला ्प्पा आग लागल्याने
िींद असन
ू दस
ु रा ्प्पा वडाळा ते जेकि सकसल सन २०१५ मध्ये सरु
ु होणे

अपेक्षक्षत असताना सन २०१८ मध्येही सरु
ु न झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दस
ु ऱ्या ्प्प्याचे काम करणाऱ्या लाससन ॲण्ड ्ुब्रो व स्कोमी
या कींपन्याींना ववलींिािाित एमएमआरडीएने प्रनतददन रुपये साडेसात लाख दीं ड

केला असन
ू दोन्ही कींपन्याींकडून दीं डाची क्रकती रक्कम वसल
ू करण्यात आली
आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मि
ुीं ईतील मोनो
रे ल्वेच्या कामास गती लमळण्याच्यादृष्ीने काय कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) मि
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाने मे.लाससन ॲण्ड ्ुब्रो व स्कोमी
या समह
ु ास ववलींिाकरीता दीं ड आकारण्याची नो्ीस ददलेली असन
ू जोपयंत
दस
ु ऱ्या ्प्प्याचे काम सरु
ु होत नाही तोपयंतची दीं ड आकारणी त्याींच्या

दे यकामधून एकबत्रत रक्कम वसल
ू करण्याचे मि
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास
प्राधधकरणामाफसत ननयोजजत आहे .

(३) प्रवाशाींसाठी मोनो रे ल्वेच्या सेवा सरु
ु करण्याच्यादृष्ीने रे ल्वे सरु क्षा

आयक्
ु त हे माहे माचस, २०१८ च्या नतसऱ्या आठवडयामध्ये सदर प्रकल्पास
भे् दे णार असन
ू , त्याींचे सरु क्षा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर मोनोरे लचा सींत
गाडगे महाराज चौक ते चें िरू हा मागस प्रवास वाहतक
ु ीसाठी खुला करण्याचे
मि
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणामाफसत ननयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

उरण येथील साडेबारा टक्िे योजनेंतगचत हदलेला भूखड
ां ससडिो
अधधिाऱ्याांनी सांगनमताने वििासिास वितरीत िेल्याबाबत

(४७)

*

श्री.हे मत
ां

३९२३१ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,
टिले,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.किरण

पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) साडेिारा ्क्के योजनेंतगसत उरण येथील सैद मल्
ु ला कु्ुींबियाींना ददलेला
रुपये

१८

को्ी

क्रकीं मतीचा

भख
ू ींड

लसडको

अधधकाऱ्याींनी

सींगनमताने

ववकासकाला ववतरीत केल्याची घ्ना ददनाींक १६ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.

ददनाींक ०७/०५/२००८ रोजी रािववण्यात आलेल्या सींगणकीय सोडतीत

रोडपाली नोड, सेक््र-२० येथील १६५० चौ.मी. क्षेत्राचा भख
ू ींड भध
ू ारक श्री.झैद
मल्
ु ला याींना इरादापत्रात नमद
ू केलेल्या अ्ी व शतीसह इराददत केला आहे .
तथावप,

इराददत

भख
ू ींडाच्या

वा्पासाठी

अ्ी

व

शतीनस
ु ार

आवश्यक

कागदपत्राींची पत
स ा करण्यात आलेल्या नसल्याने सदरहू भख
ू त
ू ींडाचे वा्प
करण्यात आलेले नाही.
सदरहू भख
ू ींड अद्यापही श्री.झैद मल्
ु ला व इतर याींचे नावे इराददत

आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े येथे पतांगाच्या धचनीमाांजामळ
ु े महहलेचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४८)

*

४०९२० श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथे दै ननक सकाळमध्ये कायसरत असणाऱ्या मदहला कमसचारी

कु.सव
ु णास मनोहर मज
ु ुमदार या रस्त्याने जात असताना पतींगाचा धचनीमाींजा
त्याींच्या गळयाला गड
ींु ाळल्यामळ
ु े ददनाींक ११ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास त्याींचा मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर मदहला कमसचाऱ्याींच्या कु्ुींबियास आधथसक
मदत दे ण्यािाित व भववषयात अशा घ्ना घडू नयेत म्हणून पींतगाच्या
माींजावरती िींदी आणण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) कु.सव
ु णास मनोहर मज
ु म
ु दार या ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोजी १८.०० वा चे
सम
ु ारास

लसमला

ऑफीस

चौकाकडे

जात

असताींना,

लशवाजी

पल
ु ावर

मध्यभागी रोडवर कोणीतरी अज्ञात इसमाने पतींग उडववण्यासाठी वापरण्यात

आलेला नायलॉनचा माींजा ननषकाळजीपणे रस्त्यावर सोडल्याने, सदरचा माींजा
कु.मज
ु ुमदार याींच्या गळ्यात अडकल्याने त्याींना जिर दख
ु ापत झाली व

त्याींच्यावर औषधोपचार चालू असताींना ददनाींक ११/०२/२०१८ रोजी सकाळी
७.०० वा. त्याींचा मत्ृ यू झाला.

सदर घ्नेिाित लशवाजीनगर पोलीस स््े शन येथे गरु नीं २६/२०१८,

भादीं वव क्र. ३३८,३०४,३०४ (अ) प्रमाणे ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोजी गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्याचे तपासात १८ साक्षीदार तपासण्यात आले

आहे त. गन्
ु हा तपासावर आहे . अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत म्हणून माींजा
ववक्रेत्याींना सी.आर.पी.सी.क. १४९ प्रमाणे नो्ीसा दे ण्यात आल्या आहे त.

पयासवरण ववभाग, महाराषर शासन याींचे ददनाींक १८/०८/२०१६ च्या

पत्रान्वये नायलॉन माींज्यावरील िींदी सींदभासत पयासवरण (सींरक्षण) अधधननयम,
१९८६ चे कलम ५ अन्वये ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईत म्हाडा ि महानगरपासलिेतफे बाांधण्यात आलेल्या
शौचालयाांच्या बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४९)

*

४०२८३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईत म्हाडा व महानगरपाललकेतफे िाींधण्यात आलेल्या शौचालयाींच्या

िाींधकामात व दरू
ु स्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई
करावी अशी मागणी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे पत्राद्वारे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

मि
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या

एस.डब्ल्य.ू एस.

ववभागाकडून

मादहतीचा अधधकार अींतगसत लमळालेल्या अहवालानस
ु ार सदर मागणी केली
असन
ू सदर पत्रासोित अहवाल जोडण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) दै ननक मि
ुीं ई लमरर या वत्ृ तपत्राच्या ददनाींक
०२/०८/२०१७ रोजीच्या वत्ृ तपत्रातील िातमीनस
ु ार, श्री.अननल गलगली याींनी
मादहती

अधधकार

अींतगसत

मादहती

प्राप्त

करुन

घेऊन,

िह
ींु ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेच्या अधधकाऱ्याने सादर केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी
ु ग
करण्यािाित ववनींती केली आहे .

(२) व (३) अशा स्वरुपाची तक्रार मख्
ु यमींत्री सधचवालयास प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(४) सदर प्रकरणी िह
ींु ई महानगरपाललकेस चौकशी करण्याचे आदे श
ृ न्मि
दे ण्यात आले असन
ू , महानगरपाललकेमाफसत चौकशी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

63

मालिणी (मालाड) येथे पोलीस हौससांग
फेडरे शनने बाांधलेल्या घराांबाबत
(५०)

*

३७९३५ अॅड.अननल परब, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या मि
ींु ई मींडळाने पोललसाींच्या घराींसाठी पोलीस हौलसींग फेडरे शनला

मालवणी (मालाड) येथील दादासाहे ि गायकवाड नगर यथे २३ हे क््रचा भख
ू ींड
ददला होता व त्या पररसरातील चाळीींचा पन
ु ववसकास सदर फेडरे शनमाफसत
करण्यास म्हाडाने परवानगी ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त भख
ू ींडावर सींस्थेने ९५४ घरे िाींधली त्यापैकी २०९ घरे

म्हाडाला हस्ताींतररत केली आहे त व उवसररत घरे पोललसाींना दे णे आवश्यक
होते परीं तु त्या घराींची खल्
ु या िाजारात ववक्री केली गेली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्या सींपण
ू स प्रकरणी उक्त सींस्थेने म्हाडाच्या अ्ी व शतींचे
उल्लींघन केल्याने म्हाडाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायसकारी अधधकारी, म्हाडा
याींचेकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार ववननयम (१६) अन्वये सन १९९९ मध्ये

महाराषर पोलीस हौलसींग फेडरे शनला ववतरीत करण्यात आलेल्या दादासाहे ि

गायकवाड नगर येथील २३ हे क््र भख
ू ींडापैकी मि
ुीं ई मींडळाच्या ठराव

क्र. २४२/२५२४ व म्हाडाच्या ठराव क्र. ६६५९ अन्वये महाराषर पोलीस
फेडरे शनला

योजना

करण्यात आली आहे .

सी-१

भख
ू ींडावरील

१.२

हे क््र

क्षेत्रासाठीच

लसमीत

(२) व (३) योजना सी-१ भख
ै ी
ू ींडावरील िाींधण्यात आलेल्या ९५४ गाळ्याींपक
म्हाडास दे य असलेल्या २०९ गाळ्याींची कायसकारी अलभयींता, गोरे गाव, मि
ुीं ई

मींडळ, म्हाडा याींचेमाफसत ददनाींक १३ व १४ माचस, २०१४ रोजी तपासणी करुन

सदर गाळ्याींमध्ये आढळून आलेले दोष सधचव, महाराषर पोलीस हौलसींग

फेडरे शन याींच्या ननदशसनास आणण्यात आले. तसेच ददनाींक २१/०३/२०१४ व
ददनाींक ०६/०६/२०१४ रोजीच्या पत्राने सदरहू त्र्
ु ी/दोष दरू करण्यािाित तसेच
अन्य मद्द
स ा करण्यािाित पोलीस हौलसींग फेडरे शनला म्हाडाने
ु याींची पत
ू त
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कळववले.

तथावप,

सदरहू सींस्थेने म्हाडास दे य असलेली २०९ घरे
िाींधकामातील त्र्
ु ी/दोष दरू करुन अद्यापही म्हाडास हस्ताींतरीत केलेली
नाहीत. उवसररत घराींची खुल्या िाजारात ववक्री केली आहे .

तसेच सदरहू सींस्थेने म्हाडाच्या अ्ी व शतींचा भींग केल्याने सदर
भख
ू ींड म्हाडाच्या ताब्यात घेण्यािाित शासनाकडे लशफारस केली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) नगरपररषद क्षे्ात
अिैधररत्या बाांधिाम िेल्याबाबत

(५१)

*

४०४०१ श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७२०२ ला

हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींिरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषद क्षेत्रात अवैधररत्या िाींधकाम होत
असल्याप्रकरणी
शासनाच्या

सींचालक,

ददनाींक

३१

नगरपाललका

ऑक््ोिर,

प्रशासन,

२०१७

वरळी,

रोजीच्या

मि
ुीं ई

पत्रान्वये

कायसवाहीिाितचा अहवाल मागववण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

अहवाल

शासनास

प्राप्त

झाला

आहे

याींना

उधचत

काय,

अहवालाच्या अनष
ीं ाने उपरोक्त नगरपररषद क्षेत्रातील अवैधररत्या िाींधकाम
ु ग
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अींिरनाथ नगरपररषद क्षेत्रात “अवैधररत्या िाींधकाम”

होत असल्यािाितचे स्थाननक नगरसेवकाचे ददनाींक १३/१०/२०१७ रोजीचे
ननवेदन

ददनाींक

३१/१०/२०१७

रोजीच्या

पत्रान्वये

उधचत

कायसवाहीकरीता

सींचालक, नगरपाललका प्रशासन, वरळी, मि
ींु ई व मख्
ु याधधकारी, अींिरनाथ
नगरपररषद याींच्याकडे पाठववले, हे खरे आहे .

(२) सदर ननवेदनातील नमद
इमारतीच्या िाींधकामास ववकास ननयींत्रण
ू

ननयमावलीतील तरतद
ु ीनस
ु ार परवानगी ददली असल्याचे नगरपररषदे माफसत
ननवेदनकत्यासस कळववण्यात आले आहे .

65

आयक्
ु त तथा सींचालक, नगरपाललका प्रशासन सींचालनालय याींचा

अहवाल प्रलींबित असन
ू त्याींना ददनाींक १०/०३/२०१८ पयंत अहवाल सादर
करण्यािाित ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यसेिा पूिच परीक्षेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या सीसॅट पेपरबाबत
(५२)

*

३९६५८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंदद्रय लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेनस
ु ार राज्य
लोकसेवा आयोगाने अनस
ु रलेल्या पध्दतीनस
ु ार राज्यसेवा पव
ू स परीक्षेसाठी

घेतल्या जाणाऱ्या सीसॅ् पेपरच्या रचनेचा अलभयाींबत्रकी, वैदकीय व ववज्ञान
शाखेच्या ववद्याथ्यायांना फायदा होत असन
इतर शाखेच्या ववद्याथ्यायांवर
ू
अन्याय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सीसॅ् पेपरच्या सींदभासत शासनाने कोणती कायसवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपासलिेतील रसते गैरव्यिहाराबाबत
(५३)

*

३९५२६ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि
गायििाड,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.रामराि

िडिुते :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५०२ ला हदनाांि ७ माचच, २०१८ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

66

(१)

मि
ींु ईतील

३४

रस्ते गैरव्यवहाराच्या

पदहल्या ्प्प्यातील चौकशीत

महापाललकेच्या सेवेतील ९६ अलभयींते दोषी आढळल्यानींतर दस
ु ऱ्या ्प्प्यातील

चौकशीत २०० अलभयींते दोषी आढळून आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफसत चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर अलभयींत्यावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

गैरव्यवहारप्रकरणी
१००

अलभयींतावगीय

(१)

्प्पा-१

िह
ुीं ई
ृ न्मि
अींतगसत

कमसचाऱ्याींवर

महानगरपाललकेतील

करण्यात

दोषारोपपत्रे

त्यापैकी ९६ अलभयींते दोषी आढळले आहे त.

आलेल्या

िजावण्यात

रस्ते दरु
ु स्ती
चौकशीमध्ये

आली

असन
ू

्प्पा-२ अींतगसत करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये १६९ अलभयींतावगीय

कमसचाऱ्याींवर दोषारोपपत्रे िजावण्यात आली असन
ू त्यापैकी १६७ अलभयींते
दोषी आढळले आहे त.

उपरोक्त दोन्ही चौकशीमध्ये ८४ अलभयींते सामानयक आहे त.

(२) व (३) सदर सामानयक असलेल्या ८४ अलभयींत्याींना दोन्ही ्प्प्याींत
केलेल्या चौकशीत जी जास्त लशक्षा असेल ती अींनतम करण्यात आली आहे .
सदर

प्रकरणी

आढळून

आलेल्या

अननयलमतताींिाित

१८५

अलभयींतावगीय कमसचाऱ्याींपक
ै ी १८० दोषी कमसचाऱ्याींना खालीलप्रमाणे लशक्षा
दे ण्यात आल्या आहे त :-

लशक्षेचे स्वरुप

दोषी कमसचाऱ्याींची
सींख्या

सेवेतन
ू काढून ्ाकणे

०६

पदावनत करणे

२३

पढ
ु ील दे य वेतनवाढ तीन वषांच्या कालावधीकररता

१३

कायमस्वरुपी पररणामाने रोखून धरणे

67

पढ
ु ील दे य वेतनवाढ दोन वषांच्या कालावधीकररता

१७

पढ
ु ील दे य वेतनवाढ एक वषांच्या कालावधीकररता

६७

पढ
ु ील दे य वेतनवाढ एक वषासच्या कालावधीकररता

३१

रुपये १०,०००/- इतका दीं ड करणे

१६

कायमस्वरुपी पररणामाने रोखन
ू धरणे

कायमस्वरुपी पररणामाने रोखन
ू धरणे
हीं गामी स्वरुपात रोखून धरणे
मळ
ू

ननवत्ृ तीवेतन

काही

कालवाधीकररता

कमी

०६

करणे/ ननवत्ृ तीवेतनातन
ू काही रक्कम काढून घेणे
ठपका ठे वणे

०१

एकूण

१८०

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

पुणे महानगरपासलिेिडे जलसांपदा विभागाची
थिबािी थिीत असल्याबाबत

(५४)

*

३८७९२ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरासाठी खडकवासला धरणसाखळीतन
ू घेतल्या जाणाऱ्या पाण्याची
३५४

को्ी

७६

लाख

रुपयाींची

जलसींपदा

ववभागाची

थकिाकी

पण
ु े

महानगरपाललकेकडे थकीत असल्याची िाि माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर थकिाकी वेळेत न भरल्यास जलसींपदा ववभागाकडून
धरणाची दरु
ु स्ती करण्यात येणार नसल्याची िािही ननदशसनास आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार महानगरपाललकेकडे असलेली पाण्याची थकिाकी
जलसींपदा ववभागाला दे ण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३)
•

खडकवासला

•

त्यानस
ु ार पण
ु े महानगरपाललका व जलसींपदा ववभाग, पण
ु े याींच्यात

•

सींयक्
ु त

प्रकल्पाींतगसत

पण
ु े

शहरासाठी

११.५० ्ीएमसी वावषसक पाणी को्ा मींजूर करण्यात आला आहे .

एकूण

फेब्रव
ु ारी, २०१९ पयंत ६ वषासचा करारनामा झालेला आहे.

जलसींपदा ववभाग, पण
ु े याींनी पण
ु े महानगरपाललकेस सन २०१२-२०१३

ते सन २०१६-२०१७ या कालावधीमधील वापरलेल्या पाण्याकरीता

रुपये ३५४.७३ को्ी व ननयलमत पाणी पट्टीची थकीत रक्कम रुपये
३३.२८ को्ी अशी एकूण रुपये ३८८.०४ को्ी एवढी रक्कम अदा
•

करण्यािाित कळववलेले आहे हे खरे आहे .

जलसींपदा ववभागाच्या ददनाींक १७/११/२०१६ च्या शासन ननणसयातील

ननदे शानस
ु ार लसींचन व बिगर लसींचन पाणीपट्टीच्या वसल
ू रकमेतन
ू

लसींचन प्रकल्पाींची सवस दे खभाल व दरू
ु स्ती तसेच आस्थापना खचस
•

भागववण्याचे ननदे श आहे त.

त्यामळ
ु े खडकवासला, वरसगाव व पानशेत या धरणाींची सरु क्षेची
कामे व ननयलमत कामे पण
ु े महानगरपाललकेकडून वस
ू ल झालेल्या
पाणीपट्टीतन
ू च करावी लागणार आहे त असे जलसींपदा ववभागाने

•

•

कळववले आहे .
थकीत

बिल

भरण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

पण
ु े

महानगरपाललकेमाफसत

जलसींपदा ववभाग, पण
थकिाकीची
ु े याींच्याकडे समन्वय साधन
ू
रक्कम ननजश्चत करण्यािात कायसवाही सरू
ु आहे .
सदरची

रक्कम

ननजश्चत

झाल्यानींतर

पण
ु े

महानगरपाललकेच्या

अींदाजपत्रकात आवश्यक तरतद
ू करून थकिाकी भरण्याची कायसवाही
करण्याचे प्रयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपासलिेच्या पररक्षे्ातील आरोग्य
सेवििाांच्या समसया सोडविण्याबाबत

(५५)

*

३८३८६ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती

स्समता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या पररक्षेत्रात ४ हजार आरोग्य सेववका कायसरत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींना क्रकमान वेतन अधधसच
ू नेप्रमाणे वेतन दे ण्यात येत नाही

व प्रशासनाकडून कोणतीही कायसवाही होत नसल्यामळ
ु े आरोग्य सेववकाींनी

ददनाींक २९ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास कामगार आयक्
ु तालयावर
मोचासचे आयोजन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त आरोग्य
सेववकाींच्या समस्या सोडववण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या कायसक्षेत्रात एकूण
ृ न्मि
३७०० आरोग्य स्वयींसवे वका कायसरत आहे त ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) महानगरपाललका आरोग्य सेवा कमसचारी सींघ्ना, मि
ुीं ई याींनी

ददनाींक २९/०६/२०१७ रोजी मदहला आरोग्य सेववकाींच्या क्रकमान वेतनािाितची
प्रकरणे

मा.उच्च

न्यायालय/कामगार

न्यायालय/औद्योधगक

न्यायालयात

प्रलींबित असल्यािाित लेखी ननवेदन सादर केल्याचे कामगार आयक्
ु त याींनी
कळववले आहे .


क्रकमान वेतन अधधननयम, १९४८ च्या कलम २० अन्वये आरोग्य
सेववकाींना क्रकमान वेतन लमळत नसल्याप्रकरणी कामगार आयक्
ु त
याींचेकडे

२२१८

आरोग्य

सेववकाींचे

१७

दावे

वसल
ु ीसाठी

दाखल

करण्यात आले आहे त. सदर प्रकरणी वसल
ु ी अधधकारी याींचेसमोर
सन
ु ावणी सरु
ु आहे .
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ववववध आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सेववकाींच्यावतीने क्रकमान वेतन



तसेच घरभाडे भत्ता व प्रसत
ू ी लाभ लमळण्यासाठी सींयक्
ु त तक्रार
दाखल करण्यात आलेली आहे .
त्यानस
ु ार



सींिधीं धत

क्षेबत्रय

कामगार

अधधकारी

याींच्यामाफसत

व्यवस्थापनास कारणे दाखवा नो्ीस िजावण्यात आली आहे .
सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .



(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

समरा-भाईंदर (स्ज.ठाणे) शहरातील अनेि ऑिेसरा बार, लॉज ि
हॉटे लमध्ये अस्ग्नशमन यां्णा उभारली नसल्याबाबत

(५६)

*

३८७४३ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

लमरा-भाईंदर

(जज.ठाणे)

शहरातील

अनेक

ऑकेस्रा

िार,

लॉज

व

हॉ्े लमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा उभारल्याचा परवाना तसेच आपत्काललन
प्रसींगासाठी उपाययोजना केल्या नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अशा ऑकेस्रा िार,
लॉज व हॉ्े लवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) असल्यास, सदरच्या कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने सन २०१७ मध्ये

एकूण ३१६ आस्थापनाींचे सवेक्षण केले असन
ू , सवेक्षणाअींती ९ आस्थापनाींकडे
अजग्नशमन यींत्रणा उभारल्याचा परवाना नसल्याचे ननदशसनास आले आहे .
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(२) लमरा-भाईंदर शहरातील ऑकेस्रा िार, लॉज व हॉ्े लमध्ये अजग्नशमन
यींत्रणा न उभारलेल्या एकूण ९ आस्थापनाींना महाराषर आग प्रनतिींधक व

जीवसींरक्षक उपाययोजना अधधननयम, २००६ अन्वये नो्ीस िजावण्यात

आल्या असन
ू , अजग्नशमन यींत्रणा उभारणेिाित महानगरपाललकेमाफसत ननदे श
दे ण्यात आले आहे त.

(३) उपरोक्त नमद
ै ी ५ आस्थापनाींनी अजग्नशमन यींत्रणा
ू ९ आस्थापनाींपक
उभारून अजग्नशमन दलाचा “ना-हरकत” दाखला प्राप्त केला आहे .
उवसररत

४

प्रगतीपथावर आहे .

आस्थापनामध्ये

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

अजग्नशमन

यींत्रणा

उभारणीचे

काम

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपासलिा हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट्ट
झालेल्या गािातील पाणी समसया सोडविण्याबाबत
(५७)

*

३९०८२ श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.रविांर फाटि, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका हद्दीमध्ये २७ गावाींचा समावेश होऊन
दोन वषासचा कालावधी झाला तरी या गावाींमध्ये पाणी समस्या गींभीर झाली

असन
यािाित प्रशासनाकडे वारीं वार तक्रार करुनही समस्या सोडववण्यात
ू

आली नसल्याची िाि माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील २७ गावाींना ६० एमएलडी पाणीपरु वठा करण्याची

गरज असताना फक्त २० एमएलडी पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त २७ गावाींना पाणी अपरु े पडत असल्याने मा.जलसींपदा

मींत्री याींनी ददनाींक २८ सप््ें िर, २०१६ रोजीच्या िैठकीत २० एमएलडी इतके
अनतररक्त पाणी दे ण्याचे ननदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त गावाींना अनतररक्त पाणी दे ण्यािाित कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) ददनाींक ०१ जून, २०१५ रोजी कल्याणडोंबिवली महानगरपाललकेमध्ये २७ गावाींचा समावेश करण्यात आला. या

भागामध्ये महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून घेतलेल्या ववववध
नळ जोडण्याींद्वारे पाणीपरु वठा करण्यात येतो.
सदर

२७

पाणीपरु वठा

गावाींकरीता

आवश्यक

पाणीपरु वठा होत आहे .

सद्य:जस्थतीत

असन
ू

प्रत्यक्षात

६०

४५

द.ल.ली.

ते

४८

प्रनतददन

द.ल.ली.

इतका

प्रनतददन

२७ गावातील झपाट्याने वाढत असलेल्या नागररकीकरणामळ
ु े पाणीपरु वठा

कमी पडत असल्याने आवश्यकतेनस
ु ार ्ँ करने पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

(३) मा.मींत्री (जलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ददनाींक २८/०९/२०१६
रोजीच्या िैठकीत महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून १० ्क्के
जादा पाणीपरु वठा करणेसाठी ननदे श दे ण्यात आले.
(४)

केंद्र

शासन

परु स्कृत

अमत
ृ

अलभयानाींतगसत

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललका हद्दीमध्ये नव्याने समाववष् झालेल्या २७ गावाींसाठी रुपये
१८०.८१ को्ी क्रकींमतीची पाणीपरु वठा योजना शासनाने मींजूर केली आहे .
सदर

योजनेमध्ये

२१

क्रक.मी.

उध्वसवादहनी,

१७

क्रक.मी.

लाींिीची

गरू
ु त्ववादहनी, २८ जलकींु भ व २२३ क्रक.मी. ववतरण व्यवस्थेचा प्रामख्
ु याने
समावेश आहे .

सदर प्रकल्पाची ननववदा अींनतम ्प्प्यामध्ये आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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तलासरी उड्डाणपुलाखालील बेिायदा टपऱ्या हटविण्याबाबत
*

(५८)

४०५४० श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल््यातील

तलासरी

उड्डाणपल
ु ाखाली

अधधकाऱ्याींच्या

सींगनमताने िेकायदा ्पऱ्या उभारण्यात आल्या असन
ू त्यादठकाणी अवैध धींदे
सरु
ु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

उड्डाणपल
ु ाखालचा

सवस भाग

िेकायदा

्पऱ्यानी

व्यापलेला असल्याने वाहतक
ू कोंडी होऊन अपघात होत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभासत सींिधीं धत पोलीस स््े शनकडे सातत्याने तक्रार
करुनही दल
स करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार उपरोक्त िेकायदा ्पऱ्या ह्ववण्यािाित कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .

पालघर जजल््यातील तलासरी उड्डाणपल
ु ाखाली िेकायदा ्पऱ्या

उभारण्यात आल्या होत्या. परीं तु त्या उड्डाणपल
ु ाखाली कोणतेही अवैध धींदे
सरु
ु नव्हते.

(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) सदर प्रकरणी पोलीस ठाण्याकडून िेकायदे शीर ्परीधारकाींची िैठक घेवन
ू
्पऱ्या

काढण्यािाित

सच
ू ना

दे ण्यात

आलेल्या

आहे त.

तसेच

पालघर

जजल््यातील तलासरी उड्डाणपल
ु ाखालील ्पऱ्या उड्डाणपल
ु ाचे िाींधकाम पण
ू स
झाल्यानींतर काढण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मालेगाि (स्ज.नासशि) शहरात घरफोडया ि जबरी चोऱ्याांच्या
गुन्द्हयात िाढ झाल्याबाबत
(५९)

*

३९४६६ डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.नालशक) शहरातील स्ाणा नाका तसेच अन्य भागात

ददनाींक २९ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास एकाच ददवशी सहा दठकाणी
घरफोडीच्या घ्नात चोरट्याींनी लाखो रुपयाींचा ऐवज चोरून नेला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शहरात ववववध दठकाणी ववशेषतः पजश्चम भागात
घरफोडयाींचे सत्र सरु
ु असल्याने तसेच स्थाननक पोलीस प्रशासन गन्
ु हे गारीवर

ननयींत्रण प्रस्थावपत करण्यास अपयशी ठरल्याने नागररकाींमध्ये तीव्र सींताप
व्यक्त केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गत दोन मदहन्यात उपरोक्त शहरात झालेल्या घरफोड्याच्या

गन्
ु ्याींचा तपास पोललसाींनी पण
ू स केला आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले

व क्रकती गन्
ु हे गाराींना अ्क करण्यात येवन
ू चोरीस गेलेला क्रकती मद्द
ु ेमाल व
ऐवज चोर्याींकडून हस्तगत करण्यात आलेला आहे,

(४) असल्यास, वाढत्या घरफोडया, जिरी चोरी व ल्
ु ीचे प्रकाराींना अ्काव

घालण्याच्या अनष
ीं ाने व जनतेच्या ववत्ताचे रक्षण करण्याच्यादृष्ीने कोणती
ु ग
प्रनतिींधात्मक कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३) ददनाींक २८/१२/२०१७ रोजी एका ज्वेलसस
दक
ु ान व एका घरात चोरी झाले प्रकरणी छावणी पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.

२६१/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ३८०, ४५७, ५११, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
रुपये ३०४००/- मद्द
ू
ु ेमाल चोरीस गेला आहे . त्यापैकी

रुपये ३१००/- चा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणात
२ सींशनयत आरोपीींना अ्क
न्यायालयीन कोठडीत आहे त.

करण्यात

आली

असन
ू ,

आरोपी

सध्या

सदर कालावधी दरम्यान सदर पररसरातील एका दक
ु ानात चोरी

करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यात मालमत्ता चोरीस गेलेली नाही.
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(४) अशा प्रकारच्या गन्
ु ्याींना प्रनतिींध घालण्यासाठी ददवसा व रात्री पेरोललींग,
जास्तीत

जास्त

बि्

माशसलची

नेमणक
ू ,

सी.सी.द्.व्ही.

कॅमेरे लावणे,
पररसरातील नागररकाींच्या िैठका घेणे अशा उपाययोजना करण्यात आल्या
आहे त.

(५) ववलींि झालेला नाही.

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

सावि्ीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्याथीनीने
आत्महत्या िेल्याबाबत
(६०)

*

३९५८० श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) साववत्रीिाई फुले पण
ु े ववद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र शाखा या ववभागात
दस
ु ऱ्या वषासत लशकणाऱ्या कु.रे श्मा गायकवाड या ववद्याथीनीने ददनाींक

१६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास वसनतगह
ू
ृ ात गळफास लावन
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) श्री.रववींद्र महादे व गायकवाड, वय ४८ वषे, रा.नारायण गव्हाण, ता.पारनेर,

जज.अहमदनगर याींची मल
ु गी कु.रे श्मा गायकवाड, वय वषे २२ दहने लस्ी िोरा
कॉलेज, ता.लशरुर, जज.पण
ु े येथे िी.एस.सी. पयंतचे लशक्षण पण
ू स केले व

पदव्यत्ु तर लशक्षणासाठी नतने साववत्रीिाई फुले, पण
ु े ववद्यापीठ येथे प्रवेश
घेतला होता व तेथेच होस््े लमध्ये राहत होती.
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सदर

ता.श्रीगोंदा,

गन्
ु ्यातील

आरोपी

क्रकशोर

जज.अहमदनगर व कु.रे श्मा

हनम
ीं
ु त

रणददवे

रा.राजापरू ,

या दोघाींचे प्रेम प्रकरण

होते.

त्याींच्यामध्ये सतत छोट्या-मोठ्या िािीींवरुन वाद होत होते. आरोपी कु.रे श्मा

दहला “मी तझ्
ु या पप्पाींना मारील” अशी तीन वषासपासन
ू सतत धमकी दे त
होता.

त्यामळ
ु े

या

सततच्या

त्रासाला

कीं्ाळून

कु.रे श्मा

दहने

ददनाींक

१५/०१/२०१८ रोजी दप
ु ारी १४.४५ वा. साववत्रीिाई फुले पण
ु े ववद्यापीठात
हॉस््े ल नीं. ३, रुम नीं. ५० मध्ये ओढणीच्या सहाय्याने पींख्याला गळफास
घेऊन आत्महत्या केली.

सदर घ्नेच्या अनष
ीं ाने तक्रारदार श्री.रववींद महादे व गायकवाड याींनी
ु ग

ददलेल्या तक्रारीवरुन ददनाींक १६/०१/२०१८ रोजी चत:ु श्रग
ीं ृ ी पोलीस स््े शन येथे
ग.ु र.नीं. २२/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३०६, ५०६, ३२३ प्रमाणे क्रकशोर हनम
ीं
ु त

रणददवे, रा.राजापरू , ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर याींचेववरुध्द गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला असन
ू , सदर गन्
ु ्यात त्याींस ददनाींक १७/०१/२०१८ रोजी
२०.४५ वा. अ्क करण्यात आली असन
ू , गन्
ु ्याचे तपासात ४ साक्षीदार
तपासण्यात आले आहे त. तसेच मयत तरुणीने ललदहलेली सस
ु ाईड नो् व

मोिाईल गन्
ु ्याच्या परु ाव्याकामी जप्त करण्यात आले असन
ू त्यािाितचा
अधधक तपास सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

साांगली शहर पोसलसाांनी पोलीस िोठडीत िेलेल्या
(६१)

*

मारहाणीत आरोपीचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
३९७४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.राहुल नािेिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादच न
चाांदरू िर,

श्री.हररससांग

राठोड,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) साींगली शहर पोललसाींनी ददनाींक ६ नोव्हें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ल्
ु मारीच्या गन्
ु हयात अ्क केलेला आरोपी अननकेत कोथळे याींचा पोलीस

कोठडीत केलेल्या अमानष
ु मारहाणीत मत्ृ यू झाल्याप्रकरणी व त्याचा मत
ृ दे ह
पोललसाींनी जाळून ्ाकल्या प्रकरणाची चौकशी पण
ू स झाली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी पोलीस
अधधकारी व कमसचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणाच्या चौकशीअींती मयत अननकेत कोथळे याचा मत्ृ यू पोलीस

अधधकारी/कमसचारी याींनी केलेल्या मारहाणीमळ
ु े झाल्याचा तसेच त्याचा मत
ृ दे ह
पोललसाींनी

जाळल्याचे

ननषपन्न

झाले आहे .

सदर घ्नेत

०५

पोलीस

अधधकारी/कमसचारी आणण दोन खाजगी इसम असे एकूण ७ आरोपी ननषपन्न
झाले आहे त. सदर आरोपीींववरुध्द भा.दीं .वव. कलम ३०२, २०१, २०२, २०३,

१२०(ि), ३३०, ३३१, ३२३, ५०४, ५०६(ि) आणण ३४ अन्वये गन्
ु हा नोंद

करण्यात आला आहे . आरोपी लोकसेवक असलेल्या एकूण ०५ दोषी पोलीस
अधधकारी/कमसचारी याींचेववरुध्द ठोस परु ावे प्राप्त झाले असन
ू त्याींना भारतीय
राज्यघ्नेच्या कलम ३११ अन्वये पोलीस सेवेतन
ू तात्काळ िडतफस करण्यात
आले आहे .
आणण

सदर घ्नेतील आरोपी क्र. ०१ ते ०५ पोलीस अधधकारी/कमसचारी

आरोपी

क्र.

०६

खाजगी

इसम

याींना

ददनाींक

०९/११/२०१७

ते

२१/११/२०१७ अखेर व त्यानींतर पन्
ु हा ददनाींक २३/११/२०१७ अखेर पोलीस
कोठडी दे ण्यात आली होती. ददनाींक २३/११/२०१७ पासन
ू सदर आरोपी हे

आजपयंत न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे त. आरोपी क्र. ०७ यास ददनाींक

११/१२/२०१७ ते ददनाींक २५/१२/२०१७ अखेर पोलीस कोठडी दे ण्यात आली
होती.

सदर

आरोपी

क्र.०७

ददनाींक

२५/१२/२०१७

पासन
ू

अद्यापपयंत

न्यायालयीन कोठडीत आहे . सदर प्रकरणी घडलेल्या गन्
ु हयातील उवसररत
०२ अज्ञात आरोपीींचा शोध घेण्यात येत असन
ू सी.आर.पी.सी. १७३ (८) अन्वये

तपास सरु
ु आहे . गन्
ु हयातील अ्क आरोपी असलेल्या ०७ जणाींववरुध्द
ददनाींक ०५/०२/२०१८ रोजी मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील बेसट पररिहन उपक्रम तोट्यात येत असल्याबाबत
(६२)

*

४०१४८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील िेस्् पररवहन उपक्रम सेवेच्या िसमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या
रायमाक्स कींपनीच्या मशीनमध्ये बिघाड होत असल्याने लाखो रुपयाींचे

नक
तोट्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी,
ु सान होत असन
ू िस वाहतक
ु
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेस्् पररवहन प्रशासनाने प्रवाशाींना जन्
ु याच पध्दतीने नतकी्
दे ण्याचा ननणसय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िेस्् उपक्रमाच्या पररवहन सेवेत वापरण्यात

येणाऱ्या रायमॅक्स कींपनीच्या नतक्रक् ववतरण मशीन्समध्ये बिघाड होत आहे ,
हे खरे आहे .

तथावप, त्यामळ
ु े िेस्् उपक्रमाचे नक
ु सान होत आहे , हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी िेस्् प्रशासनामाफसत खालीलप्रमाणे कायसवाही
करण्यात आली/येत आहे :

प्रवाशाींना दे ण्यात येणाऱ्या नतक्रक् ववतरणात अडचणी ननमासण होऊ
नयेत याकररता पारीं पाररक नतक्रक्ाींचे मद्र
ु ण करण्यात येऊन त्याद्वारे
आवश्यकतेनस
ु ार नतक्रक् ववतरण करण्यात येत आहे .



बिघाड झालेल्या मशीन्स दरु
ु स्तीिरोिरच नवीन प्रणाली उपलब्ध
करण्याची कायसवाही करण्यात येत आहे .
-----------------
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समरारोड येथील नगरसेििाचे समाजिांटिाांनी ननिाससथान
जाळण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत
(६३)

*

४०७४० श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु ई उपनगरातील लमरारोड येथे अींमलीपदाथस ववरोधी मोदहम रािवली
म्हणून

काही

समाजकीं्काींनी

येथील

नगरसेवक

जुिेर

इनामदार

याींचे

नयानगर मधील लमरास्मत
ृ ी येथील ननवासस्थान जाळण्याचा प्रयत्न केला

असल्याचे ददनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गन्
ु हयातील दोन व्यक्तीींची ओळख प्ूनही त्याींना अद्याप
अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गन्
ु हे गाराींना अ्क
करुन त्याींच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सदरची घ्ना ददनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी घडली आहे .

(२) सदर गन्
ु ्यात एका आरोपीला अ्क करण्यात आली असन
ू दस
ु ऱ्या
आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे .

(३) सदरहू प्रकरणी नयानगर पोलीस ठाणे, ठाणे ग्रामीण येथे ग.ु र.क्र.
८५/२०१८ भा.दीं .वव.सीं. कलम ३०७, ४३६, ४४०, ३४२, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सोलापूर शहरातील सेव्हन हहल्स ररॲसलटी िांपनीने
नागरीिाांची फसिणूि िेल्याबाबत

(६४)

*

४०७०८ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू शहरात सेव्हन दहल्स ररॲलल्ी कींपनीने आपले ऑक्रफस स्थापन

करून वपग्मी योजना, क्रफक्स डडपॉझी् योजना तसेच पैसे दामदप्ु प् करून
दे णे यासारख्या ववववध योजनाींचे आलमष दाखवन
ू नागरीकाींना हजारो रुपयाींची
गत
ींु वणक
करायला लावन
करण्यात आल्याची िाि माहे
ू
ू त्याींची फसवणक
ू
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीवर कारवाई करून फसवणूक केलेल्या

नागररकाींचे पैसे परत लमळण्याकरीता कोणती कायसवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय.

सेव्हन दहल्स ररॲलल्ी कींपनीने केलेल्या फसवणूकीसींदभासत फौजदार

चावडी पोलीस स््े शन, सोलापरू शहर येथे ग.ु र.नीं. २०४/२०१७ भा.दीं .वव. कलम
४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ३४ सह महाराषर ठे ववदाराींचे दहतसींिध
ीं ाचे सींरक्षण

अधधननयम १९९९ चे कलम ३ व ४ प्रमाणे ददनाींक ०७/०४/२०१७ रोजी गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे.

गन्
ु ्याच्या तपासात सदर कींपनीने सोलापरू शहरातील ठे ववदाराींना

वपग्मी योजना, ररकररींग डडपॉणझ्, क्रफक्स डडपॉणझ्, कल्याण योजना, ववद्या
योजना, दामदप्ु प् योजना, मींथली इन्कम, सव
ु णस योजना अशा ७ प्रकारच्या
योजना रािवन
ू गत
ुीं वणूकदाराींना आकषसक परताव्याची हमी दाखवन
ू त्याींची

एकूण १,१५,५६,६३७/- इतक्या रक्कमेची फसवणूक केल्याचे अद्याप पावेतो
तपासात ननषपन्न झाले आहे . तसेच, सेव्हन दहल्स ररॲलल्ी कींपनीचे मख्
ु य

कायासलय मालरु जज.होसरु , कनास्क येथे असन
ू सदर कींपनीववरुध्द कनास्क
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राज्यात १३ गन्
ु हे, तालमळनाडू राज्यात २ गन्
ु हे दाखल आहे त. सदर

गन्
ै ी कींपनीच्या व्यवस्थापकासह ७ आरोपीींना
ु ्यातील एकूण १२ आरोपीींपक
अ्क करण्यात आलेली असन
ू इतर आरोपीींची मादहती लमळवन
ू त्याींना अ्क
करण्यावर गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे .
(३) ववलींि झालेला नाही.

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

एलकफसटन (मुांबई) येथील पूल दघ
च नेत मत्ृ यू पािलेल्या अधधक्षक्षिेच्या
ु ट
िुटुांबातील व्यस्क्तला अनुिांपा तत्िािर सेिेत सामािून घेण्याबाबत

(६५)

*

४०८०६ अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एलक्रफस््न (मि
ींु ई) येथील पल
स नेमध्ये कामगार कल्याण
ु ाच्या दघ
ु ्
महामींडळातील अधधक्षक्षका कु.लमना वाल्हे कर याींचा मत्ृ यू झाला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींच्या आईने घरातील कत्यास व्यजक्तचा मत्ृ यू झाला
असल्याने नतच्या पश्च्यात नतचा लहान भाऊ श्री.ननतेश वाल्हे कर (अवववाहीत)

याींस अनक
घेण्यािाित सववस्तर प्रस्ताव कामगार
ु ीं पा तत्त्वावर सामावन
ू
कल्याण मींडळ (एलक्रफस््न, मि
ुीं ई) याींना सादर केला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी दे खील श्री.ननतेश वाल्हे कर याींना अनक
ु ीं पा
तत्वावर सामावन
ू घेण्यािाित ददलेल्या पत्रान्वये मा.कामगार मींत्री याींनी सदर
प्रस्ताव मींजरू करण्यािाित ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर कु्ुींिातील व्यजक्तला अनक
ु ीं पा तत्वावर सेवेत
सामावन
ू घेण्यािाित कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) होय.

(३) मा.लोकप्रनतननधी याींच्या पत्राच्या अनष
ीं ाने प्रकरण तपासन
सादर
ु ग
ू
करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

(४) व (५) अनक
ु ीं पा ननयक्
ु ती सींदभासतील सवस कागदपत्रे तपासन
ू ननयक्
ु ती

प्राधधकारी म्हणून त्याींचेस्तरावर ननणसय घेण्यािाित सच
ू ना कल्याण आयक्
ु त
याींना ददनाींक १६/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

नाांदेड शहराला ननयसमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(६६)

*

४०९४१ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड शहरातील मख्
ु य जलवादहन्याींना वारीं वार गळती लागत असल्याने

पाणीपरु वठा िींद असन
ू तीव्र पाणी्ीं चाई ननमासण होत असल्याने नागररकाींमध्ये
असींतोष पसरला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मख्
ु य

जलवादहनीची

दरु
ु स्ती

करण्यािाित

व

शहराचा

पाणीपरु वठा ननयलमत करण्यािाित शासनाने कोणती कायसवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
नाींदेड

शहरातील

मख्
ु य

जलवादहन्याींना

वारीं वार

गळती

लागन
ू

पाणीपरु वठा िींद झाल्याची अथवा पाणी ्ीं चाई ननमासण झाल्याची िाि
ननदस शनास आली नसल्याचे नाींदेड वाघाळा महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) मख्
ु य जलवादहनीची ननयलमत दे खभाल व दरु
ु स्ती करण्यात येत असन
ू
शहरातील

नागररकाींना

ननयलमत

महानगरपाललकेने कळववलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

पाणीपरु वठा

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

केला

जात

असल्याचे
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मुांबईतील मलनन:सारण िाहहन्द्याांच्या दे खभाल खचाचबाबत
(६७)

*

३८८३८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती स्समता िाघ : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील मलनन:सारण वादहन्याींची सफाई करण्यासाठी दोन कींपन्याींना
सम
ु ारे पावणे दोन को्ी रुपये खचस करून वाहनाींवर िसववण्यात आलेल्या
सात सक्शन मशीन खरे दी करण्याचा ननणसय मि
ींु ई महानगरपाललकेने घेतला
असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मशीनच्या पढ
ु ील आठ वषस दे खभालीसाठी अींदाजे रुपये

४० को्ी खचस करण्यात येणार असल्याने अशा प्रकारे कमी क्रकींमतीत खरे दी
केलेल्या मशीन्सच्या दे खभालीवर दप
ु ्ीने खचस करण्यात येणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
दोषी आढळून आलेल्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

करण्यासाठी,

मि
ींु ई

:

(१)

मि
ुीं ईतील

शहराकरीता

४

व

मलनन:सारण
पव
ू स

वादहन्याींची

उपनगराकरीता

३

सफाई
अशा

रुपये १.७२ को्ी क्रकीं मतीच्या एकूण ७ सक्शन मशीनची खरे दी ई-ननववदा

प्रक्रक्रयेद्वारे करण्यासाठी महानगरपाललकेमाफसत माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये
कायासदेश दे ण्यात आले आहे त.

(२), (३) व (४) सदर ७ मशीनच्या प्रचालन व सवससमावेक्षक परररक्षणाकरीता

पढ
ु ील ८ वषासमध्ये रुपये ३२ को्ी इतका खचस येणार असन
ू यामध्ये, यींत्राच्या
प्रचलनाकरीता लागणाऱ्या कमसचारी वगासचा वेतन खचस, डडझेलचा खचस,

यींत्राच्या दरु
ु स्तीकरीता लागणाऱ्या सट्ट
ु या भागाचा खचस तसेच इतर सादहत्य व
उपकरणे आणण सरु क्षततेची साधने, इत्यादीींकरीता लागणाऱ्या खचासचा अींतभासव
आहे .

-----------------
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मांब
ु ईतील गोरगाांि येथील सेंट जॉन्द्स यनु नव्हसचल शाळे च्या
इमारतीिरील टॉिर ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत
(६८)

*

३९२८५ श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) मि
ुीं ईत नागरी वस्ती, शाळा, महाववद्यालय तसेच अन्य वदसळीच्या
दठकाणी

मोिाईल

्ॉवरच्या

रे डडयशनमळ
ु े

नागररकाींना

आजार

असल्यामळ
ु े मोिाईल ्ॉवर उभारण्यास िींदी आहे, हे खरे आहे काय,

होत

(२) असल्यास, गोरे गाव येथील सें् जॉन्स यनु नव्हससल या इींग्रजी माध्यमाच्या
शाळे च्या इमारतीवर २० मोिाईल ्ॉवर उभारले असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर इमारतीवर उभारण्यात आलेले मोिाईल ्ॉवर
काढणेिाित कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मोिाईल ्ॉवरच्या रे डडएशनिाित तक्रारी व त्याची

अींमलिजावणी न करणाऱ्या कींपन्यावर कारवाई करण्याची जिािदारी ही

भारत सरकारच्या दरू सींचार ववभागाच्या दरू सींचार अींमलिजावणी सींसाधन व
दे खरे ख कक्ष याींच्या अखत्याररत येत.े नागररकाींना दरू सींचार ववभागाच्या
सींकेतस्थळावर यासींदभासतील तक्रारी नोंदववण्याची मभ
ु ा आहे .

राज्य शासनाकडील ददनाींक ०४/०३/२०१४ रोजीच्या अधधसच
ू नेनस
ु ार

राज्यातील ननयोजन प्राधधकरणाींच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये अींतभत
ूस
करणेत

आलेल्या

ववननयमामध्ये

शाळा,

कॉलेज

आणण

रुग्णालये

या

इमारतीींवर मोिाईल ्ॉवर उभारणे अनज्ञ
ु ेय होत नसले तरी यासींदभासत केंद्र

शासनाकडील मागसदशसक तत्त्वाप्रमाणे (ददनाींक ०१/०८/२०१३) कायसवाही करणेचे
मा.उच्च

न्यायालयाचे

आदे श असन
राज्यातील ननयोजन प्राधधकरणाींना
ू

मोिाईल ्ॉवरवर कठोर कारवाई करु नये, असे अींतररम आदे श आहे त.

85

केंद्र शासनाच्या मोिाईल ्ॉवरसींदभासतील मागसदशसक तत्वे ववचारात

घेवन
ू शासनाकडील मादहती तींत्रज्ञान ववभागाने ददनाींक १७/०२/२०१८ रोजी
्े ललकॉम इन्री ास्रक्चर धोरण जादहर केलेले आहे . त्यानस
ु ार राज्य शासनाचे
ववभाग, नागरी तसेच ग्रामीण भागातील स्थाननक स्वराज्य सींस्था, राज्य
शासनाच्या सावसजननक क्षेत्रातील उपक्रम रािववणाऱ्या यींत्रणा व सींस्था याींनी
ज्या इमारतीींवर मोिाईल ्ॉवर उभारता येणे शक्य आहे व ज्या दठकाणी असे
मोिाईल ्ॉवर उभारता येणे शक्य नाही यािाितची यादी दोन मदहन्यात
सींचालक, मादहती व तींत्रज्ञान ववभाग याींना सादर करणे आवश्यक आहे .

(२) न.भ.ू क्र. १५९, पहाडी गोरे गाींव जव्हलेज, गोरे गाींव (प.) येथील “सें् जॉन्स
यनु नव्हससल स्कूल”

या शाळे च्या इमारतीवर ददनाींक

१०/११/२००३

रोजी

महानगरपाललकेने परवानगी ददलेली होती. सदरच्या परवानगीचे ददनाींक

३१/०३/२०१२ पयंत नत
ू नीकरण करण्यात आलेले होते. सद्य:जस्थतीत सदर
प्रकरण (रर् याधचका क्र. ६८०२/२०१३) न्यायप्रववष् आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य शासनाने िेलेली न्द्यायालयीन शल्
ु ि िाढ रद्द िरण्याबाबत
(६९)

*

४०५८६ अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय

दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सवसच स्तरावरील न्यायालयातील ववववध िािीींसाठी

आकारल्या जाणाऱ्या शल्
ु कात वाढ करण्याचा ननणसय घेतल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही शल्
ु कवाढ गोरगररिाींना न्यायदानापासन
ू वींधचत ठे वणारी
असल्याने सदरील ननणसयाला स्थधगती दे ण्याची मागणी होत असन
ू वकील
सींघ्नाकडून त्यास ववरोध होत असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार उपरोक्त शल्
ु कवाढ रद्द करण्यािाित कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) होय, सदरील ननणसयाला स्थधगती दे ण्याची मागणी होत असन
ू वकील

सींघ्नाकडून त्यास ववरोध होत असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये
ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे . सदर शल्
ु कवाढीच्या ववरोधात
औरीं गािाद वकील सींघ्नेने मा.उच्च न्यायालय, मि
ुीं ई येथे रर् याधचका
(स््ॅ म्प) क्र.२३०३/२०१८, दाखल केली आहे .

(३) महाराषर ववधानमींडळाच्या दोन्ही सभागह
ृ ाींनी महाराषर न्यायालय फी

(सध
त्यास मा.राज्यपालाींनी
ु ारणा) अधधननयम, २०१७ सींमत केला असन
ू

मींजरु ी ददली आहे . त्यामळ
ु े यामध्ये वेगळी चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.

सदर

अधधननयमाच्या

कलम

१(२)

अन्वये

अधधननयम

अींमलात

आणण्यािाितची अधधसच
ू ना अद्याप ननगसलमत करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील सागरी किनारा मागाचचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(७०)

*

३९७५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४६७१ ला हदनाांि
२० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील नररमन पॉईं् ते काींददवली दरम्यानच्या सागरी क्रकनारा मागासस
पयासवरण ववभागाने मींजूरी दे ऊनही सदर मागासचे काम सरु
ु झाले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िाींद्रा ते काींददवली जींक्शन ललींक रोडच्या सागरी मागासस
केंदद्रय पयासवरण ववभागाची परवानगी लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य शासनाने पयासवरण ववभागाची परवानगी लमळण्याच्या
सींदभासत केंद्र शासनाकडे कोणता पाठपरु ावा केला आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरील सागरी मागासचे
काम सरु
ु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) प्रस्ताववत नररमन पॉईं् ते काींददवली या सागरी
मागासची वप्रन्सेंस स्री् फ्लायओव्हर ते वरळी (end of Sea Link) भाग-अे

व िाींद्रा (end of Sea Link) ते काींददवली जींक्शन ललींक रोड भाग-िी या
दोन भागामध्ये ववभागणी करण्यात आलेली असन
ू भाग-अे सींदभासत पयासवरण

ववभागाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे . महानगरपाललकेकडून ननववदा प्रक्रक्रया
अींनतम ्प्प्यात असन
ू माहे मे, २०१८ मध्ये काम सरु
ु करण्याचे प्रस्ताववत
आहे .

(२) ते (५) िाींद्रा (end of Sea Link) ते काींददवली जींक्शन ललींक रोड
भाग-िी सींदभासत िाींद्रा ते वसोवा पयंत सागरी सेतू िाींधणेचा प्रस्ताव महाराषर
राज्य रस्ते ववकास महामींडळामाफसत प्रस्ताववत आहे . सदर कामास पयासवरण
ववभागाची

मान्यता

प्राप्त

आहे .

त्याचप्रमाणे

महामींडळाकडून

ननववदा

मागववणेत आलेल्या असन
ू ननववदा प्राप्त आहे त. लवकरच कायासरींभ आदे श
दे ण्यात येणार आहे त.

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

मुळशी ि पौड (स्ज.पुणे) येथील जमीन
ननयमबा्य वििी िेल्याबाबत

(७१)

*

३९९९५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मळ
ु शी व पौड (जज.पण
ु े) येथील दोन दय्ु यम ननिींधक याींनी इनफोससमें्
डायरे क््रे ् डडपा्स मेंड (इसडी) याींनी जप्त केलेली सव्हे नीं. २२०, दहस्सा
क्र. १ व ५/५ येथील ०.८३ हे क््र जमीन ननयमिा्य परस्पर ववकली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

जलमनीची

ननिींधक

कायासलयात

रजजस््र

नोंद

असतानाही दहींदवी स्वराज्य रे डीींग प्रा. लल. चे सींचालक प्रववण गरु व याींनी
उत्कषस हा गह
ृ प्रकल्प िाींधला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

करुन

गैरव्यवहार
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.

दहींजवडी, तालक
ु ा मळ
ु शी, जजल्हा पण
ु े येथील सव्हे नींिर २२०, दहस्सा

नींिर १ व ५/५ मधील ०-८३ हे क््र लमळकत अींमलिजावणी सींचालनालयाने

(इनफोससमें् डायरे क््रे ्) जप्त केलेली आहे हे मादहत असन
ू सध्
ु दा आरोपीींनी
दय्ु यम ननिींधक कायासलय मळ
ु शी २ व दय्ु यम ननिींधक कायासलय, पौड,

मळ
ु शी २ याींचेशी सींगनमत करून स्वत:चे आधथसक फायद्याकरीता सदरची
लमळकत दोन वेळा दोन वेगवेगळ्या दय्ु यम ननिींधक कायासलयामध्ये नोंदणी

करून ववकली आहे . सदर लमळकतीवर दहींदवी स्वराज्य कॉपोरे शन प्रा. लल.
कींपनी व त्या कींपनीचे डायरे क््र याने नमद
ू लमळकत ही ई.डी. ने जप्त

केलेली आहे हे मादहत असतानाही सदर लमळकतीवर तीन इमारती िाींधून
त्यामधील सदननका ग्राहकाींना ववकून ग्राहकाींची व शासनाची फसवणक
ू केली

आहे, अशा तक्रारीवरून दहींजवडी पोलीस स््े शन येथे ६ आरोपी साहील
ररॲल््सस व दहींदवी स्वराज्य कॉपोरे शन प्रा.ली. याींचेववरूध्द गन्
ु हा क्र.
३०/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४०६, ३४ सह लाच लच
ु पत प्रनतिींधक कायदा
१९८८ चे कलम १३ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्ु हा
तपासावर आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई पस्श्चम उपनगरातील झोपडपट्टी पुनिचसन
प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत

(७२)

*

३९३४६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३५९१९ ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ
(१)

मि
ुीं ई

भरडवाल

नरसीपाडा,

पजश्चम उपनगरातील

चाळ,

जयभीमनगर

ददहसर-लशवाजीनगर,

िोरीवली-सक
ु रवाडी,

हनम
ु ाननगर,
येथील

समथसवाडी,

झोपडपट्टी

राजेंद्रनगर,

शाींतीनगर,

काींददवली-वडारपाडा,

गोरे गाींव-सींतोषनगर,

पन
ु वससन

प्रकल्प

जीवा

खडकपाडा

ववकासकाींकडून

१५ वषासपासन
ू प्रलींबित ठे वल्याचे ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

व

गत
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(२) असल्यास, अपण
ू स प्रकल्प प्रलींबित ठे वन
ू लोकाींना वेठीस धरुन नींतर सदर
प्रकल्प

इतर

ववकासकाींना

कोट्यवधी

रुपयाींना

ननदशसनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ववकले

जात

असल्याचे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार प्रकल्प अपण
ू स ठे वणाऱ्या ववकासकाींवर काय
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) व (३) प्रश्नाींक्रकत नमद
ू योजना प्रलींबित आहे त
ही वस्तजु स्थती आहे . िोरीवली राजेंद्र कींु ज सह. गह
ृ . सींस्था मौजे मागाठाणे

येथील झोपडपट्टी पन
ु वससन योजनेला सह ववकासक नेमण्याची परवानगी
झोपडपट्टी

कोणत्याही

पन
ु वससन

प्राधधकरणाने

योजनाींमध्ये

प्राधधकरणाच्या

ववकासक

अलभलेखात

नमद
ू

ददली

आहे .

प्रश्नाींक्रकत

उवसररत

इतर

िदलण्याची िाि झोपडपट्टी पन
ु वससन
नाही.

पररलशष्-२

प्राप्त

न

होणे,

ए.सी.िी.द्वारे चौकशी चालू असणे अशा कारणास्तव प्रश्नाींक्रकत नमद
ू योजना
प्रलींबित आहे त. झोपडपट्टी पन
ु वससन प्राधधकरणाद्वारे सदर योजना कायासजन्वत
होण्यासाठी ववववध उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर येथील पोलीस सशपायाने एिा महहलेिर
बलात्िार िेल्याबाबत

(७३)

*

श्री.हे मत
ां

३९२६१ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,
टिले,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.किरण

पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नागपरू शहर पोलीस दलातील पोलीस लशपाई रवी जाधव याने पोलीस
गणवेशात िींदक
ु ीचा धाक दाखवन
ू एका मदहलेवर िलात्कार केल्याची घ्ना
ददनाींक १४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आरोपीवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) सदर घ्ना ददनाींक १३/१/२०१८ रोजी उघडकीस
आली आहे . त्यावेळी कमसचारी पोलीस गणवेशात नव्हता.

(२) क्रफयासदीने ददलेल्या तक्रारीवरून सोनेगाव पोलीस स््े शन नागपरू येथे अप

क्र. १६/१८ कलम ३७६, ३२३, ४५२, ५०६(ि) भा.द.वव. सह कलम ३(२५)
भारतीय

हत्यार

कायदा

सहकलम

३(१)(१२)

अनस
ु धू चत

जाती

जमाती

अत्याचार प्रनतिींधक कायदा १९८९ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यात आरोपीस अ्क करून त्याचे कडील वपस््ल व राऊींड

जप्त करण्यात आलेले आहे . आरोपी सद्य:जस्थतीत मध्यवती कारागह
ृ ात
असन
ू

त्याचेववरूध्द

ठे वण्यात आलेली आहे .

मा.न्यायालयात

दोषारोपपत्र

पाठववण्याची

तजववज

सींिधधत कमसचारी याींना ददनाींक १५/१/२०१८ रोजी सेवेतन
ू ननलींबित

केले असन
ू लशस्तभींगववषयक कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण (स्ज.ठाणे) येथील रुस्क्मणीबाई रुग्णालयातील
निजात बालिाच्या मत्ृ यब
ू ाबत
(७४)

*

४०२८४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जज.ठाणे) येथील रुजक्मणीिाई रुग्णालयात प्रसत
ू ीसाठी दाखल

करण्यात आलेल्या मदहलेचे िाळ डॉक््र उपलब्ध नसल्याने दगावले असन
ू
रुग्णालयाचा िेजिािदारपणा माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या गरोदर मदहलेला दे ण्यात
आलेल्या गोळ्याींमध्ये तारा होत्या, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींवर व ज्या कींपनीने गोळ्या व औषधे
ु ग
परु ववली आहे त त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

: (१)

ददनाींक

१३/१०/२०१७

रोजी

कल्याण

येथील

रूजक्मणीिाई रूग्णालयात प्रसत
ू ीसाठी दाखल झालेल्या मदहलेस मत
ृ िाळ
जन्माला

आले,

हे

खरे

आहे .

तथावप,

िेजिािदारपणामळ
ु े घडली, हे खरे नाही.

सदर

घ्ना

रूग्णालयाच्या

(२) सदर ववषयािाित ग्नेता, श्री.प्रकाश भोईर याींनी ददनाींक ०४/१०/२०१७

रोजी महानगरपाललकेत लक्षवेधी उपजस्थत केली होती, तसेच यािाित ददनाींक

०४/१०/२०१७ च्या “महाराषर ्ाईम्स” या वत्ृ तपत्रात िातमीही प्रलसध्द झाली
होती.

(३) कल्याण (जज.ठाणे) येथील रूजक्मणीिाई रूग्णालयात प्रसत
ू ीसाठी दाखल
झालेल्या

गरोदर

मदहलेचे

िाळ

मत
ृ

जन्मास

आल्याने

या

प्रकरणी

महानगरपाललकेच्या वैद्यकीय आरोग्य ववभागामाफसत पाच सदस्यीय चौकशी
सलमती गदठत केली.
•

•

•

सदर सलमतीने केलेल्या प्राथलमक चौकशीत त्यावेळी कायसरत ऑन

ड्य्
ु ी “स्त्रीरोग व प्रसत
ू ीतज्ञ” व “स््ाफ नसस” याींचा काहीही दोष
नसल्याचे ननषपन्न झाले आहे .

रूग्णालयात उपचार घेत असलेल्या गरोदर मदहलेला दे ण्यात आलेल्या

गोळ्याींमध्ये तारा असल्यािाित सींिधीं धत मदहलेने महानगरपाललकेकडे
कोणतीही लेखी तक्रार केलेली नाही.

तथावप, यािाित वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झालेल्या िातमीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
महानगरपाललकेमाफसत सदर औषध समह
ु ाचे नमन
ु े पढ
ु ील योग्य त्या

तपासणीकररता अन्न व औषध प्रशासन, ठाणे याींच्याकडे ददनाींक

०४/१०/२०१७ रोजी पाठववण्यात आलेले आहे त. यािाितचा अहवाल
•

अद्याप अप्राप्त आहे .

सदर औषधाच्या समह
ू क्रमाींकाच्या सवस औषध साठ्याचा वापर
तात्काळ थाींिववण्यात आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ठाणे स्जल््यात अांमलीपदाथाचच्या विक्रीस आळा घालण्याबाबत
(७५)

*

३७९९१ अॅड.अननल परब, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.नरें र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे पोललसाींनी ददनाींक ७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास इींदोर
येथून

एफेडड्रन

(एमडी

पावडर)

या

अींमलीपदाथासची

ववक्री

करण्यासाठी

आलेल्या दोघाींना अ्क करुन त्याींच्याकडून ८२२ ग्रॅम एमडी पावडर जप्त
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून तद्नस
ु ार सींिधीं धताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, कल्याण पव
ू ेतील कोळसेवाडी व अींिरनाथ येथील तरुणाई
अींमलीपदाथासच्या

ववळख्यात

अडकत

असल्यािाितची

तक्रार

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी अींिरनाथ पोलीस ठाणे येथे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान तसेच पोलीस आयक्
ु त, ठाणे याींच्याकडे ददनाींक १० जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदरहू तक्रारीमध्ये कल्याण (पव
ू )स “ड” प्रभाग क्षेत्र
कायासलयाचा पररसर, स्वामी समथस मठ, साकेत कॉलेज रोड, मॉडेल कॉलेज
रोड, गॅस कींपनीचा पररसर तर अींिरनाथ पजश्चम मधील धचींचपाडा कोढे जगाव,
फुलेनगर, कमलाकर नगर, िव
ु ापाडा, स््े शन पररसर या दठकाणी अनेक तरुण
अींमली पदाथासचे सेवन करत असल्याचे व या दोन्ही शहरात अींमलीपदाथासची

मोठ्या प्रमाणात ववक्री केली जात असल्याचे नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार अींमलीपदाथासच्या ववक्रीस आळा घालण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

ददनाींक ०३/०१/२०१८ रोजी ठाणे गन्
ु हा शाखा वागळे यनु न्-५ ने

सापळा लावन
ू आरोपीत अक्रम असलम खान याचेकडून रुपये १६,४४,०००/-

क्रकीं मतीचे ८२२ ग्रॅम वजनाचे मेफेड्रॉन (एम डी) पावडर अींमली पदाथस, जप्त

करुन त्यास अ्क केली. तसेच या प्रकरणी ददनाींक ०६/०१/२०११ रोजी
आरोपीत रईसउदद्दन सल्लाउद्दीन शेख व अजय सरु जलसींग जादौन याींना अ्क
करण्यात आली आहे .

(२) सदर प्रकरणी अींमली पदाथस जप्त करण्यात आला असन
ू वागळे ईस््े ्

पोलीस स््े शन येथे ग.ु रजज.नीं. ०३/२०१८ एन.डी.पी.एस. ॲक्् कलम ८(क),

२२, २९ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास
चालू आहे .

(३) कोळसेवाडी पो.ठाणे हद्दीत कोणत्याही प्रकारची तक्रार दाखल नाही.

तथावप अींिरनाथ पोलीस ठाणे येथे ददनाींक ०४/१२/२०१७ रोजी स्थाननक
नगरसेवक याींना त्या भागात वारीं वार होत असलेली चोरी व अींमली पदाथांची
ववक्री करणाऱ्यावर कारवाई करणे िाित तक्रार अजस ददलेला आहे .

तसेच मा.श्री.जगन्नाथ सखाराम लशींदे, ववधान पररषद सदस्य याींनी

कल्याण पव
ू स पररसरातील वाढती गन्ु हे गारी व अींमली पदाथांच्या वाढत्या

व्यवसायािाित पोलीस आयक्
ु त ठाणे शहर याींच्याकडे तक्रार अजस ददला आहे .

सदरचा अजस पोलीस आयक्
ु त कायासलय याींनी ददनाींक ०६/०१/२०१८ अन्वये

पोलीस उप आयक्
ु त पररमींडळ-३ कल्याण याींच्याकडे पढ
ु ील चौकशीकामी
पाठववला असन
ू , पढ
ु ील चौकशी सहा. पोलीस आयक्
ु त, कल्याण ववभाग हे

करीत आहे . सदर हद्दीतील तरुणाई अींमली पदाथांच्या ववळख्यात अडकत
असल्यािाित ननदशसनास आलेले नाही.

(४) या भागातील तरुण अींमली पदाथांचे सेवन करीत असल्याचे व शहरात
अींमली पदाथांची मोठ्या प्रमाणात ववक्री केल्याचे ननदशसनास आलेले नाही.

तथावप सन २०१७ मध्ये आपले कब्जात गाींजा हा अींमली पदाथस

िाळगला म्हणून अींिरनाथ पोलीस ठाणे येथे ३ गन्
ु हे दाखल असन
ू अींमली

पदाथांचे (गाींजा) सेवन करत असताना लमळुन आला म्हणून १ गन्
ु हा दाखल
असन
ू सदर सवस आरोपीताींववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेले
आहे .
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(५) सवस आरोपीताींववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहे .

अींमली पदाथस ववक्री व सेवन यास आळा घालण्याच्यादृष्ीने केलेल्या
उपाययोजना :-

१. अींमली पदाथांची तस्करी/ववक्री करणारे इसमाींववरुध्द एनडीपीएस
कायदयान्वये ननयलमत कारवाई करण्यात येत.े

२. अींमली पदाथांचे सेवन व त्याचे दषु पररणाम या ववषयी समाजामध्ये

ववशेषत: तरुणाींमध्ये जनजागत
ृ ी करण्याकरीता शाळा/ कॉलेज इत्यादी

मध्ये सामाजजक सींस्थेच्या मदतीने मागसदशसन लशिीर आयोजजत केले
जाते. तसेच झोपडपट्टी पररसरामध्ये रॅली, पथना्ये इत्यादी द्वारे
कायस करण्यात येत.े

३. अींमली पदाथांच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तीींना त्याींचे पालकाच्या

मदतीने पन
ु वससन केंद्रात दाखल करणे यािाित कायसवाही करण्यात

४.

येत.े

महाराषर

शासन

जजल्हा

ववधी

सेवा

प्राधधकरण

ठाणे

याींचे

मागसदशसनाखाली तरुणाींमध्ये जनजागत
ृ ी करुन अींमली पदाथस वपडीत

व्यक्तीींना ववधी सेवा व अींमली पदाथांचे ननमल
ुस न योजना २०१५
अींतगसत कायदयाववषयक साक्षरता लशिीर आयोजजत करुन मागसदशसन
केले जाते.

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परळी िैजनाथ (स्ज.बीड) ग्रामीण पोलीस ठाणे
अांतगचत झालेल्या अपघाताबाबत
(७६)

*

४०७९३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परळी वैजनाथ (जज.िीड) ग्रामीण पोलीस ठाणे अींतगसत लमरव् माींडवा

गावाजवळ ददनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास अपघात झाला
त्यात श्रीकृषण व्यींक्ी उिाळे गींभीर जखमी झाले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या अपघातातील आरोपी मोतीराम सींभाजी चा्े , म.ु हाडोळी

(ता.चाकूर, जज.लातरू ) याींच्यावर गन्
ु हा दाखल करणे अपेक्षक्षत असताना गींभीर
जखमी श्रीकृषण व्यींक्ी उिाळे याींच्यावरच स्थाननक पोलीस प्रशासनाने

ग.ु र.नीं ८५/२०१७ आयपीसी २७९, ३३७, ३३८, ४२७ हा खो्ा गन्
ु हा दाखल
कला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील गन्
ु हा मागे घेण्यािाित व परळी येथील पोलीस
उपननरीक्षक श्री.चा्े , पोलीस श्री.जाधवर याींना ननलींबित करुन त्याींची ववशेष

पोलीस महाननरीक्षक, पोलीस परीक्षेत्र, औरीं गािाद याींच्यामाफसत ववभागीय
चौकशी करण्यात यावी यािाित सदर जखमीच्या पत्नी श्रीमती मीरा उिाळे

याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक ६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या ननवेदनाची दखल घेऊन शासनाने त्या अनष
ीं ाने श्रीकृषण
ु ग
व्यींक्ी उिाळे याींच्यावरील गन्
ु हे मागे घेण्यासोितच परळी पोलीस ठाण्याचे
उपननरीक्षक श्री.चा्े व वाघाळयाचे तत्कालीन िी् अींमलदार श्री.जाधवर
याींच्यावर व अपघात घडवून आणणारे श्री.मोतीलाल चा्े याींच्यावर कोणती
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. ददनाींक १४/०१/२०१६ रोजी मो्ारसायकल चालक श्रीकृषण
उिाळे

व दस
ु रे मो्ारसायकल चालक श्री.मोतीराम चा्े याींनी त्याींच्या

मो्ारसायकली ननषकाळजीपणे व भरवेगात चालवन
ू एकमेकास गींभीर जखमी

केल्याचे एकींदर चौकशीत ननषपन्न झाले आहे . त्यामळ
ु े दोन्ही मो्ारसायकल
चालकाींवर पोलीस स््े शन, परळी ग्रामीण येथे ग.ु र.क्र. ८५/२०१७, भा.दीं .वव.
कलम २७९, ३३७, ३३८ व ४२७ अन्वये गन्ु हा नोंदववला आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) श्रीमती उिाळे

याींनी त्याींच्या ननवेदनात नमूद केलेल्या ववनींतीच्या

अनष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील आवश्यक कायसवाही करण्याच्या सच
ू ना पोलीस महासींचालक
याींना दे ण्यात आलेल्या आहेत.
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सहायक फौजदार श्री.जाधवर, पो.स््े . परळी ग्रामीण याींनी गन्
ु हा

दाखल करण्यास ववलींि केल्याने त्याींना कसरू ीिाित दे य वावषसक वेतनवाढ

दोन वषे (पररणामालशवाय) स्थधगत करण्याची लशक्षा पोलीस अधधक्षक, िीड
याींनी प्रस्ताववत केली होती. श्री.जाधवर याींच्या खल
ु ाशाअींती त्याींना दे य
असलेली वावषसक वेतनवाढ एक वषस (पररणामा लशवाय) स्थधगत करण्याची
लशक्षा दे ण्यात आली आहे .

तपासात ननषपन्न झाल्याप्रमाणे आरोपी श्री.मोतीराम चा्े याींना सदर

गन्
ु हयात

अ्क

करुन

ददनाींक

३१/०३/२०१७

रोजी

मा.प्रथमवगस

न्यायदीं डाधधकारी याींच्या आदे शान्वये ददनाींक १३/०४/२०१७ पयंत न्यायालयीन
कोठडी मींजूर केली होती.

(५) ववलींि झालेला नाही.

मा.न्यायालयात ददनाींक ०३/१०/२०१७ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले

आहे .

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

पुणे शहरातील पीएमपीच्या ठे िेदाराांिडील
बसेसचे पाससांग झाले नसल्याबाबत

(७७)

*

३८७९७ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील पीएमपीच्या ठे केदाराींकडील ७७ िसचे प्रादे लशक पररवहन
कायासलयात पालसींग झालेले नसतानाही या गाडया रस्त्यावर धावत असल्याची
िाि माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यातील तीन िसगाडयाींचा हडपसर व सख
ु सागर नगर येथे
अपघात झाल्याचेही ननदशसनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार ववनापालसींग िसेस चालववणाऱ्या ठे केदाराींवर व
याकडे दल
स करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ु क्ष
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३)
•

पण
ु े महानगर पररवहन महामींडळाकडे सद्य:जस्थतीत एकूण ६५३

•

ठे केदाराींशी

भाडेतत्वावरील िसेस सींचलनात आहे त.
केलेल्या

करारातील

अ्ी

व

मो्र

व्हे ईकल

अधधननयमातील तरतद
स ा करणे ठे केदारास
ू ीनस
ु ार सवस िािीींची पत
ू त
िींधनकारक आहे .

•

आर्ीओ

पालसींग

केल्यालशवाय

कोणत्याही

आर्ीओ

पालसींग

केल्यालशवाय

िस

िसला

सींचलनामध्ये

आणण्यास पीएमपीएमएलकडून परवानगी दे ण्यात येत नाही. त्यामळ
ु े
रस्त्यावर

धावतात

वस्तजु स्थती नाही असे पीएमपीएमएलने कळववलेले आहे .

•

अशी

नोव्हें िर, २०१७ मध्ये िस क्र. आर-२८ या िसला हडपसर येथे व िस

क्र.आर-१५० या िसला सख
ु सागर नगर येथे अपघात झालेले आहे त
ही वस्तजु स्थती आहे . तथावप, सदर िसेसचे आर्ीओ पालसींग झालेले
आहे .

•

िस क्र.आर-२८ व िस क्र.आर-१५० या दोन्ही िसच्या चालकाींववरूध्द

गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू त्याींना अ्क करण्यात आलेली

आहे . तसेच सदर िस चालकाींना कामावरून त्वररत कमी करण्यात
आले आहे .

•

सींिधीं धत ठे केदाराींववरूध्द दीं डात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मेससच िाशी एज्यि
ु े शन रसट, मानपाडा (ठाणे) येथील
शैक्षणणि सांसथेत अपहार झाल्याबाबत

(७८)

*

४०४९१ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेससस काशी एज्यक
ु े शन रस््, मानपाडा (ठाणे) या शैक्षणणक सींस्थेत

काम करणाऱ्या कमसचाऱ्याींच्या भववषय ननवासह ननधीत अपहार केल्याप्रकरणी
सींस्थेच्या तीन सींचालकाींवर गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, माहे ऑगस्् ते डडसेंिर, २०१७ या कालावधीत रुपये ८३.४२०
इतक्या रकमेचा अपहार झाला असन
ू कोणालाही अ्क करण्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार यास जिािदार असणाऱ्याींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे

सदर गन्
ु ्यातील आरोपीनाीं मा.सत्र न्यायालय, ठाणे याींनी अींतररम

जामीन मींजूर केला आहे .

(३) सदर प्रकरणी क्रफयासदी याींनी ददलेल्या क्रफयासदीवरुन कापरु िावडी पोलीस

ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १५/१८, भा.दीं .वव. कलम ४०६, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू सदर गन्
ु हा तपासाधधन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माझगाि (मुांबई) येथील तुळशीदास गोपालजी चॅ ररटे बल आणण

ढािलेश्िर मांहदर रसटच्या विश्िसथाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(७९)

*

४०५९५ श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) माझगाव (मि
ुीं ई) येथील तळ
ु शीवाडी रोड येथे तळ
ु शीदास गोपालजी

चॅ रर्े िल आणण ढाकलेश्वर मींददर रस््च्या जागेवर स्थावर, जींगम व

क्रकरकोळ प्रकारचे अनेक गैरव्यवहार रावजी प्रेमजी आणण कुवरजी प्रेमजी या
ववश्वस्थाींनी

त्यासम
ु ारास

केले

असल्याचे

तत्कालीन

ननवेदन

मा.मख्
ु यमींत्री

लोकप्रनतननधीींनी ददले, हे खरे आहे काय,

ददनाींक

याींचेकडे

४

मे,

स्थाननक

२०११

रोजी

नागरीकाींनी

वा
व

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाची दखल घेऊन शासनाने चौकशी करून
सींिधीं धत ववश्वस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
ददनाींक

४

मे,

२०११

रोजी

या

ववषयीचे

ननवेदन

तत्कालीन

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे स्थाननक नागरीकाींनी ददलेले आहे . तथावप, सदर
ननवेदनात रावजी प्रेमजी आणण कुवरजी प्रेमजी याींच्या नावाचा उल्लेख नाही.

(२) सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने ददनाींक ०३/०१/२०१२ रोजी ननरीक्षक अहवाल
ु ग
सादर

करण्यात

आला.

सदर

अहवालात

धमासदाय

उपआयक्
ु त

याींनी

तक्रारदाराींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असा आदे श ददला होता. तक्रारदार याींचा

जिाि अद्याप प्रलींबित आहे . या न्यासाववरुध्द अजस क्र.५/२०१० कलम
३६ (२) हे न्यायप्रववषठ आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे स्जल््यात लहान मुलाांचे अपहरण ि बाळ चोरी िरणारी
टोळी सक्रीय झाल्याबाबत

(८०)

*

३९६८६ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यात लहान मल
ु ाींचे अपहरण व िाळ चोरी करणारी ्ोळी
सक्रीय झाली असल्याचे माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

लसव्हील

शासकीय

रुग्णालयातन
ू

(जज.ठाणे)

ददनाींक

१४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास िाळ चोरीला गेल्याचे ननदशसनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

लहान

िाळाींची

चोरी

पकडण्यािाित काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिनाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

करणाऱ्या

्ोळीला
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(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी पोलीस उपायक्
ु त पररमींडळ-१, ठाणेनगर पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.क्र. १०/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३६३, ३०८, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली
असन
ू सद्य:जस्थतीत गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नासशि शहरात विविध गुन्द््याांमध्ये िाढ झाल्याबाबत
(८१)

*

३९४६९ डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) नालशक शहरात खन
ू , जिरी चोऱ्या, दच
ु ाकी चोरी, घरफोडया, चेन

स्नॅधचींग व जीवघेणे हल्ले इत्यादी गन्
ु हयाींमध्ये वाढ झाल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालशकच्या लसडको भागात तसेच राजीवनगर झोपडपट्टीजवळ

एकाच रात्रीत ददनाींक २७ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तीन खूनाच्या
घ्ना घडल्या तर शहरातील महात्मा नगर भागात एका इमारतीत ददवसा
२० लाख रुपयाींची घरफोडीची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शहरात तोतया पोलीस क्रफरत असन
ू एकाच ददवसात घडलेल्या
दोन घ्नाींमध्ये तीन वध्
ृ दाींना दोघा अज्ञाताींनी पोलीस असल्याची ितावणी
करून १ लाख ४२ हजार रुपयाींना फसववल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशसनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शहरात मो्रसायकल चोरी तसेच ववववध प्रकारच्या गींभीर
गन्
ु ्याींमध्ये

वाढ

झाल्याने

नागररकाींना

असरु क्षक्षतता

वा्त

असल्याने

गन्
ीं ाने शासनाकडून गन्
ु ्याींना आळा घालण्याच्या अनष
ु ग
ु हे गाराींववरुध्द कोणती
प्रनतिींधात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये खून, जिरी चोऱ्या,

दच
ु ाकी चोरी, घरफोड्या, चैन स्नॅधचींग, खून प्रयत्न/जजव घेणे हल्ले असे

एकूण ८६ गन्
ु हे दाखल असन
ू माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये उक्त प्रकरणात ८४
गन्
ु हे दाखल आहे .
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(२) होय, हे खरे आहे .
राजीव

नगर

झोपडपट्टीजवळ

ददनाींक

२७/१२/२०१७

रोजी

जुन्या

भाींडणाच्या कारणावरुन दोघाींचा खून झाल्याप्रकरणी इींददरा नगर पोलीस

स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ३४८/२०१७ भा.दीं .वव.क. ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९ सह

महाराषर पोलीस अधधननयम ३७(१)(३), १३५ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
ू , यात ५ आरोपी व १ ववधीसींघषीत िालकास अ्क करण्यात
आले. सदर गन्ु हा तपासावर आहे .

तसेच, अींिड पोलीस स््े शन हद्दीत ददनाींक २७/१२/२०१७ रोजी जुन्या

भाींडणाच्या कारणावरुन १ खन
ु झाल्याप्रकरणी अींिड पोलीस स््े शन येथे
ग.ु र.नीं. ६४४/२०१७ भा.दीं .वव.क. ३०२, १४३, १४७, १४८, १२०(ि) सह महाराषर

पोलीस अधधननयम १३५ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू यात
८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्ु हा तपासावर आहे .

नालशक शहरातील महात्मा नगर भागात ददनाींक ०७/०१/२०१८ रोजी

घरफोडी प्रकरणी, गींगापरू पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ०४/२०१८ भा.दीं .वव.क.
४५४, ३८०, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू , यात ४ आरोपीींना
अ्क करण्यात आली आहे . सदर प्रकरणी एकूण रुपये २१,३५,०००/- चा

ऐवज चोरीला गेला असन
ू , त्यापैकी रुपये ११,००,०००/- चा मद्द
ु ेमाल हस्तगत
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हा तपासावर आहे .

(३) शहरात आरोपीींनी पोलीस असल्याचे भासवन
ू क्रफयासदीची फसवणक
ू केले
प्रकरणी ददनाींक ११/१२/२०१७ रोजी म्हसरुळ पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.
२०२/२०१७ भा.दीं .वव.क. ४२०,१७०,३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
असन
ू

२

आरोपीींना

अ्क

करण्यात

आली

आहे .

सदर

प्रकरणी

रुपये १,००,०००/- चा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे . सदर गन्
ु हा
तपासावर आहे .

तसेच, ददनाींक ११/१२/२०१७ रोजी क्रफयासदीला पोलीस असल्याचे

भासवन
ू रुपये ६०,०००/- ची फसवणूक केले प्रकरणी मि
ुीं ई नाका पोलीस

स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ४२४/२०१७ भा.दीं .वव.क. ४२०,१७०,३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी १ आरोपीस अ्क करण्यात येऊन रुपये

१०,०००/- चा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हा तपासावर
आहे .
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(४) नालशक शहरात अशा प्रकारच्या गन्
ु ्यास आळा घालणेकामी नाकािींदी,

झोपडपट्टी चेक्रकीं ग, सराईत गन्
ु हे गाराींवर लक्ष ठे वणे, पायी पेरोललींग, मोहल्ला

कलम्ी, शाींतता सलमतीच्या िैठका याींसारखे प्रनतिींधात्मक उपाय करण्यात
येत आहे त. तरी शहरात नागररकाींमध्ये असरु क्षक्षततेचे कुठल्याही प्रकारचे
वातावरण ननमासण झालेले नाही.
(५) ववलींि झालेला नाही.

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

मुांबई महानगरपासलिेच्या शाळाांमध्ये ध्िनीक्षेपि यां्णा
बसविण्याच्या िामाबाबत

(८२)

*

४०१४९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या प्राथलमक व माध्यलमक शाळाींमध्ये ध्वनीक्षेपक

यींत्रणा िसववण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी खचस करण्यात येत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महापाललकेकडे याींबत्रक व ववद्यत
ु तसेच दे खभाल ववभाग
असताना या कामासाठी कींत्रा्दाराची ननयक्
ु ती का करण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िहृ न्मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ७२८ प्राथलमक शाळा
व ४४ माध्यलमक शाळा अशा एकूण ७७२ शाळाींमध्ये ध्वनीक्षेपक यींत्रणा
िसववण्यासाठी

रुपये

१३.७२

को्ी

इतक्या

रकमेच्या

कींत्रा्ास

ददनाींक

१०/०१/२०१८ रोजी महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीने मींजूरी ददली असन
ू ,
ददनाींक ०८/०३/२०१८ रोजी कायासदेश दे ण्यात आले आहे त.
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(२) सदर यींत्रणा िसववण्याकरीता व त्याच्या परररक्षणाकरीता मनषु यिळ परु े से
नसल्याने,

कींत्रा्दाराची

सदर

कामाकरीता

ननयक्
ु ती

महानगरपाललकेमाफसत

करण्यात

आली

असल्याचे

महानगरपाललकेमाफसत कळववण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

ई-ननववदा

मागवन
ू

िह
ुीं ई
ृ न्मि

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

मालिण (स्ज.ससांधद
ु ग
ु )च येथील म्हाडा िसाहतीस
पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(८३)

*

४०८५९ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालवण (जज.लसींधद
ु ग
ु )स येथील कींु भारमाठ येथे उच्च मध्यम व अल्प
उत्पन्न

ग्ाकरीता

लाभाथ्यायांना

ववतरीत

पाणीपरु वठा

म्हाडाने

करण्याचे

२७०

करतेवेळी

आश्वासन

सदननका

जीवन

दे ऊनही

िाींधून

सन

२००५

प्राधधकरणामाफसत

पासन
ू

वसाहतीस

सदरहू वसाहतीस अदयाप
पाणीपरु वठा करण्यात आला नसल्यामळ
ु े नागररकाींनी सींिधीं धताींना वारीं वार
यासींदभासत लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू वसाहतीसाठी जीवन प्राधधकरणामाफसत पाणीपरु वठा
करण्यािाित शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) व (३) कींु भारमाठ, ता.मालवण (जज.लसींधुदग
ु )स

येथील म्हाडा वसाहतीस पाणीपरु वठा उपलब्ध करुन दे ण्यािाित कोकण
गह
ृ ननमासण
करण्यात

व

क्षेत्र

आली

ववकास

आहे .

मींडळाकडून

तथावप,

मालवण

मालवण

शहर

नगरपररषदे स
पाणीपरु वठा

ववनींती

योजना

(१९९९-२०००) ही जीणस झालेली असन
ू ती वध्
ृ दीींगत करण्यािाितचा आवश्यक
तो प्रस्ताव मालवण नगरपररषदे ने महाराषर जीवन प्राधधकरणास सादर केला

आहे . सदर योजनेत कींु भारमाठ म्हाडा सदननकाींना आवश्यक असणाऱ्या
पाणीपरु वठ्याचे प्रमाण गह
ृ ीत धरण्यात आलेले आहे .
-----------------
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िुडुि
च ाडी-बाशी (ता.िुडूि
च ाडी, स्ज.सोलापूर) रसत्यािर
चोरटे प्रिाशाांना लुटत असल्याबाबत

(८४)

*

४०७०९ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) माढा (जज.सोलापरू ) तालक्
स ाडी-िाशी रस्त्यावरील आराडा
ु यातील कुडुव
पल
ु ावरील गतीरोधकाींमळ
ु े गाडीचा वेग कमी झाल्याची सींधी साधून चोर्े

तोंडाला मास्क लावन
ू व शस्त्राचा धाक दाखवन
ू प्रवाशाींना ल्
ु त असल्याची
िाि माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्यावर अशा प्रकारे ल्
ु ीच्या सहा घ्ना घडल्या

असन
यासींदभासतील तक्रारी कुडुव
स ाडी पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात
ू
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिनाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे . माढा (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील
कुडुव
स ाडी-िाशी रस्त्यावरील आरडा पल
ु ावरील गतीरोधकाींमळ
ु े गाडीचा वेग कमी
झाल्याची सींधी साधून चोरीच्या घ्ना घडल्या आहे त. यािाित कुडुव
स ाडी

पोलीस ठाण्यात ददनाींक २४/१२/२०१७ रोजी दोन गन्
ु हे व ददनाींक ३०/१२/२०१७
रोजी चार गन्ु हे असे एकूण सहा गन्
ु हे दाखल आहे त.

उपरोक्त गन्
ै ी ददनाींक २४/१२/२०१७ रोजी घडलेल्या एका
ु हयाींपक

घ्नेत कोयत्याचा धाक दाखवन
व धक्कािक्
ू
ु की करुन अज्ञात आरोपी

मद्द
ु ेमाल घेऊन गेले आहे त. याप्रकरणी ग.ु र.क्र. ५७२/२०१७, भा.दीं .वव. कलम
३९४, ३४ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे. उवसररत गन्ु हयाींमध्ये
आरोपीकडून कोणत्याही प्रकारचा धाक दाखववलेला नसन
ू यातील क्रफयासदी

याींनी त्याींची वाहने अल्पववधीकरीता सदर दठकाणी थाींिववल्याचा फायदा
घेऊन अज्ञात आरोपीींनी चोरी केलेली आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) यासींदभासत कुडुव
स ाडी पो.स््े . येथे दाखल गन्ु हे पढ
ु ीलप्रमाणे :
ददनाींक २४/१२/२०१७ रोजी
अ.क्र.

ग.ु र.क्र.

भा.दीं .वव.सीं.कलम

१
५७१/१७
२
५७२/१७
ददनाींक ३०/१२/२०१७ रोजी

३९४, ३४
३९४, ३४

अ.क्र.

ग.ु र.क्र.

भा.दीं .वव.सीं. कलम

१
२
३
४

५८९/१७
५९०/१७
५९१/१७
५९२/१७

३९४, ३४
३९४, ३४
३९४
३९४

उपरोक्त सहा घ्नाींमध्ये सोनेचाींदीचे दाधगने, लॅ प्ॉप, मोिाईल,

कपडे व रोख रक्कम असा एकूण रुपये ९,७३,६००/- क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल चोरुन
नेण्यात आलेला आहे .

चोरीस गेलेला माल व अज्ञात आरोपीचा शोध चालू आहे . तसेच

दाधगन्याींिाित मादहती लमळणेकरीता सराफ असोलसएशनला मि
ींु ई पोलीस
अधधननयम

कलम

१२६

अन्वये

नो्ीसा

िजाववण्यात

आल्या

आहे त.

गन्
ीं ाने सींशनयत अपराधी तसेच मादहतगार गन्
ु हयाच्या अनष
ु ग
ु हे गार, सराईत
गन्
ु हे गार याींची मादहती घेण्यात येत आहे .

ररधोरे आरडा पल
ू येथील गनतरोधक ह्ववण्यात आला असन
ू आता

या दठकाणी वाहनाचा वेग कमी होत नाही. तसेच या दठकाणी रात्रीकरीता
पोललसाींची गस्त नेमण्यात आली आहे . अशाप्रकारे गन्ु हे घडू नयेत याकरीता
सींिधीं धत प्रभारी अधधकारी याींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

मुद्रणपूवस सवस प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई.

