महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २७ माचच, २०१८ / चैत्र ६, १९४० ( शिे )
(१)

मख्
ु यमांत्री

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िचसन,

(२)

गह
ृ ननमाचण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५७
-------------------------------------

म्हाडाच्या िाांद्रे (मांब
ु ई उपनगर) िायाचलयातील िायचिारी अभभयांता
याांचि
े डे िरोडो रूपयाांची बेहहशोबी मालमत्ता सापडल्याबाबत

(१)

*

११६१८४

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर गह
ृ ननमााण आणण क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या िाींद्रे कायाालयातील
कायाकारी

वििागाने

अभियींता
(एसीबी)

दीपक

केलेल्या

पिार

याींच्याविरोिात लाचलच
ु पत

तपासात

ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

कोट्यििीची

सींपत्ती

प्रनतबींिक

असल्याचे

(२) असल्यास, श्री.पिार याींनी गैरमागााने रुपये ३ को्ी १६ लाखाींची बेहहर्ोबी

सींपत्ती गोळा केल्याचे एसीबीच्या तपासात उघड झाले असन
ू हदनाींक १
जानेिारी, २००१ ते ३१ माचा, २०१२ या कालाििीत एकूण उत्पन्नाच्या ६६.१०
्क्के एिढी सींपती जमा करून पत्नी ि मल
ु ीच्या नािे ठे िली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) तसेच श्री.पिार याींनी पदाचा दरू
ु पयोग करून ज्ञात ि कायदे र्ीर
उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता कमािलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याचा तपभर्ल
काय आहे ि तद्नस
ु ार सींबधीं ितािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) ि (५) आरोपी लोकसेिक दीपक
पिार, तत्कालीन कायाकारी अभियींता, म्हाडा, मब
ुीं ई (स्िेच्छा सेिाननित्ृ त)
याींचेविरूध्द प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने लाचलच
ु ग
ु पत प्रनतबींिक वििागाने
केलेल्या

उघड

चौकर्ी

मध्ये

श्री.पिार

याींनी

हदनाींक

०१.०१.२००१

ते

३१.०३.२०१२ या सेिा कालाििीत ज्ञात ि कायदे र्ीर उत्पन्नापेक्षा ६६.०१%
एिढी जादा अपसींपदा िारण केल्याचे ननषपन्न झाले असल्याने त्याींच्यािर

तसेच त्याींच्या कु्ूबबयाींिर भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अधिननयम १९८८ मिील
विविि कलमान्िये हदनाींक १३.०१.२०१८ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे . सदरचा गन्
श्री.पिार याींनी यापेक्षा जास्त
ु हा तपासािीन असन
ू
अपसींपदा िारण केली असल्याची बाब तपासण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबईमधील पायधन
ु ी येथे बेिायदे शीरररत्या इमारतीचे
बाांधिाम सुरु असल्याबाबत

(२)

*

१०५२७७

श्री.शरददादा

सोनािणे

(जुन्नर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईमिील पायिुनी इस्माईल क्े रोडिरील भस्ी सर्व्हे क्र.२५७६ या

जागेिर बेकायदे र्ीरररत्या ९ मजली इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु असल्याची बाब
हदनाींक २ नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडाच्या इमारत दरु
ु स्ती मींडळाच्या कायाकारी अभियींते ि
अधिकाऱयाींनी या इमारतीच्या बाींिकामाची पाहणी केली असता या हठकाणी
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तळ अधिक नऊ मजली इमारतीचे अनधिकृत बाींिकाम चालु असल्याचे
आढळल्यानींतर ही इमारत उपकर प्राप्त नसल्याने महानगरपाभलकेच्या सी
िॉडााच्या सहाय्यक आयक्
ु ताींना नो्ीस पाठिन
ू सदर अनधिकृत बाींिकाम
करणाऱयाींविरोिात एमआर्ीपीची कारिाई करण्याची सच
ू ना केली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेकायदे र्ीर बाींिकाम प्रकरणी तष
ु ार सालीयन याींनी
मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात जनहहत याधचका दाखल केली असता मा.मब
ुीं ई

उच्च न्यायालयाने महानगरपाभलकेला या प्रकरणी प्रनतज्ञापत्र सादर करण्यास
साींधगतले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर बेकायदे र्ीर नऊ मजली इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु
असताना ि म्हाडाच्या कायाकारी अभियींत्याींनी या बेकायदे र्ीर बाींिकामाबाबत

लेखी कारिाई करािी अर्ी सच
ू ना दे ऊनसध्
ु दा सी िॉडााच्या सहाय्यक

आयक्
ीं ीत बेकायदे र्ीर बाींिकामा विरोिात कोणतीही कारिाई न
ु ताींनी सींबि
करण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, बेकायदे र्ीर बाींिकाम सरु
ु झाल्यानींतर ते तातडीने न थाींबिता

कतार्व्यात कसरू ि अक्षम्य विलींब केल्याबद्दल दोषीींिर कोणती कायदे र्ीर
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे , नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पायिन
ु ी इस्माईल क्े रोडिरील भस्ी सर्व्हे

क्रमाींक २५७६ या जागेिर तळमजला+९ मजल्याींच्या इमारतीतील अनधिकृत
बाींिकामािर कारिाई करण्यासींदिाात मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक
१३.१०.२०१७ रोजी प्रनतज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस
ृ न्मब
आदे र् हदले आहे त.

(२) सदर अनधिकृत बाींिकाम करणाऱयाींविरोिात मब
ुीं ई महानगरपाभलका
अधिननयम १८८८ ि एमआर्ीपी कायद्याींतगात कारिाई करण्याची सच
ू ना
म्हाडा कायाालयाने बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस केली होती हे खरे आहे .
ृ न्मब

(३) सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहहत याधचका
क्रमाींक

६७/२०१७

मध्ये

मा.न्यायालयाने,

अनधिकृत बाींिकामािर
कारिाई करण्याबाबत हदनाींक १३.१०.२०१७ रोजी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस
ृ न्मब
प्रनतज्ञापत्र सादर करण्याचे आदे र् हदले होते.

सदर
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(४) ि (५) सदर बाींिकामािर बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात हदनाींक
ृ न्मब

१६.११.२०१७ रोजी मब
ुीं ई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ च्या कलम
३५४अ अन्िये बाींिकाम थाींबविण्याबाबत नो्ीस बजािण्यात आली.

सदर नो्ीर्ीविरोिात पक्षकाराने मा. हदिाणी न्यायालयात बी.सी.सी.

स्
ु क्रमाींक ६१८/२०१८ अन्िये दाखल केलेल्या दार्व्यात मा. न्यायालयाने

हदनाींक ०३.०३.२०१८ रोजी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस खालीलप्रमाणे आदे र्
ृ न्मब
हदले आहे त :-

• महानगरपाभलकेने पक्षकारास मब
ींु ई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ च्या
कलम ३५१ अन्िये कारणे दाखिा नो्ीस बजािािी.

• सदर बाींिकाम प्रकरणी पक्षकाराने महानगरपाभलकेस सादर केलेल्या
कागदपत्राींची महानगरपाभलकेने छाननी करािी.

• तद्नींतर सदर बाींिकाम अनधिकृत असल्याचे ननषपन्न झाल्यास त्यािर
दोन आठिडयाींनत
ीं र कारिाई करािी.
सदर

प्रकरणी

मा.हदिाणी

न्यायालयाच्या

आदे र्ानस
ु ार

महानगरपाभलकेमार्ात पढ
ु ील कायािाही करण्यात येत आहे .

बह
ुीं ई
ृ न्मब

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

ठाणे श्जल््यातील भसडिो प्राधधिरणाचे ८७ अधधिारी लाचलुचपत

प्रनतबांधि विभागाने िेलेल्या िारिाईत दोषी आढळून आल्याबाबत
(३)

*

११५६९२

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे जजल््यातील भसडको प्राधिकरणाचे ८७ अधिकारी लाचलच
ु पत
प्रनतबींिक वििागाने केलेल्या कारिाईत लाच घेणे, अननयभमतता ि इतर
गैरर्व्यिहाराींच्या प्रकरणाींत दोषी आढळून आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं ित अधिकाऱयाींची नािे काय आहे त ि त्याींच्यािर कोणते

आरोप ठे िण्यात आले आहे त तसेच गैरर्व्यिहाराचे गींिीर आरोप असलेल्या

अधिकाऱयाींना भसडकोने त्याींच्या सेिाननित्ृ ती नींतरही सेिेत ठे िले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सींपण
ु ा प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार दोषी अधिकाऱयाींिर र्ासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन १९८७ ते र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ पयंत ठाणे

जजल््यातील भसडको प्राधिकरणामिील अधिकारी, कमाचारी तसेच खाजगी
इसम अर्ा एकूण ८५ आरोपीविरुध्द लाच घेणे, अननयभमतता, इतर गैर
र्व्यिहार ि अपसींपदा सींपादीत करणे अर्ा तक्रारीच्या अनष
ीं ाने लाचलच
ु ग
ु पत
प्रनतबींिक

वििागाने

केलेल्या

कायािाहीमध्ये

दोन

आरोपी

माननीय न्यायालयाने दोषी ठरिन
ू भर्क्षा सन
ु ािली आहे .

लोकसेिकाींना

(२) आरोपी लोकसेिक श्री.दीपक प्रिाकर गिाींदे, सहायक िसाहत अधिकारी
ि श्री. हदलीप जोमा म्हात्रे, भलपीक ्ीं कलेखक याींच्यािर भ्रष्ाचार प्रनतबींिक
अधिनीयम, १९८८ मिील कलम ७, १२, १३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे
ठे िण्यात आलेले आरोप भसध्द झालेले आहे त.

भसडको येथील अननयभमततेच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने नेमलेल्या श्री.डी.के.
ु ग

र्ींकरण सभमतीच्या अहिालानस
ु ार श्री.वििेक मराठे याींना ५०००/- रूपये दीं डाची

भर्क्षा दे ण्यात आली आहे . त्यानींतर त्याींच्या सेिाननित्ृ तीनींतर त्याींना कींत्रा्ी

तत्िािर भसडकोच्या पणन वििागात सल्लागार म्हणून ननयक्
ु त करण्यात
आले होते. तथापी हदनाींक १५.०२.२०१८ रोजी त्याींचे कींत्रा् सींपषु ्ात आले
आहे .

(३) ि (४) लाच घेताना, अननयभमतता ि इतर गैर र्व्यिहार प्रकरणी ि

अपसींपदा प्रकरणी दाखल गन्
ु ्याींच्या तपास करून तपासाअींती दोषारोप पत्र
पाठविण्या इतका सबळ परु ािा असलेल्या प्रकरणातील लोकसेिकाींविरुध्द
सक्षम न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले आहे .
-----------------

जानू भोइचर नगर, मालाड एसआरएअांतगचत पुनविचिासाचे िाम पुणच
(४)

*

िरुन रहहिाशाांना घराांचा ताबा दे णेबाबत

११५३८५

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण
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(१) मालाड पररसरातील कुरार जर्व्हलेजमिील जानू िोइार नगरातील रहहिार्ाींचे
एसआरएअींतगात पन
ु विाकासाबाबतचे काम ओमकार बबल्डर याींचेबरोबर सन

२००७ मध्ये करार झाल्यानींतर सोपविण्यात आले ि करारानींतर सन २०११
मध्ये विकासकाने रहहिार्ाींची घरे पाडल्यापासन
ू सन २०१५ पयंत त्याींना घर
िाडे हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कराराप्रमाणे सदरहू मळ
ू रहहिार्ाींना १८ महहन्याींत पन
ु विाकास
केलेल्या घराींचा ताबा दे णे बींिनकारक असतानाही आजभमतीस पन
ु वा िकासाचे
काम पण
मागील २ िषाापासन
रहहिार्ाींना घरिाडे दे णे
ू ा झालेले नसन
ू
ू
थाींबविले

आहे

त्यामळ
ु े

ओमकार

बबल्डरच्या

विरोिात

झोपडीिारकाींनी

नगरविकास वििाग, झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरण आहदींकडे मागील २

िषांपासन
सातत्याने तक्रारी केल्या असतानाही त्याकडे र्ासनाचे दल
ा
ू
ु क्ष
झाल्यामळ
ु े हदनाींक १ र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी न्यायासाठी मींत्रालयात दाद
मागण्यासाठी झोपडीिारक गेले असता पोलीसाींनी त्याींना अ्क केली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील ११ िषाापासन
ू एसआरए योजनेतन
ू घरे बाींिून दे तो
असे साींगन
ू र्सविणाऱया ओमकार बबल्डर विरोिात तक्रारी होऊनही र्ासनाने
कोणतीही कारिाइा न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, मालाड येथील जानू िोइार नगरातील झोपडपट्टी िारकाींिर
झालेला अन्याय त्िरीत दरू होण्याच्या दषॄ ्ीने तसेच पन
ु वा िकाभसत घराींचा

ताबा विनाविलींब भमळण्याच्या दषॄ ्ीने र्ासनाने कोणती कारिाइा केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) अर्ा स्िरुपाची कोणतीही तक्रार प्राप्त नसल्याबाबत

झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाचा अहिाल आहे . तथावप महाराषर झोपडपट्टी

क्षेत्र (स.ु नन.ि प.ु ) अधिननयम, १९७१ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार झोपडपट्टी पन
ु िासन
योजनेत पात्र ननषकाभसत झोपडीिारकास सींक्रमण सदननका ककीं िा त्यावप्रत्यथा
िाडे अनज्ञ
ु ेय आहे .

(२) ि (३) हद ०१.०२.२०१८ रोजी र्ाींताराम तलाि, मालाड, पि
ींु ई येथील
ु ,ा मब
झोपडीिारकाींनी मींत्रालयीन प्रिेर्ीका घेिन
ू मींत्रालयात प्रिेर् केला ि अपर

7
मख्
ु य सधचि (गह
ृ ननमााण) याींच्या दालनासमोर श्रीमती विद्या नाईक याींचे
नेतत्ृ िाखाली एकत्र जमा झाले ि त्याींना पक्की घरे दे ण्याबाबत गह
ृ ननमााण
वििागातील

सह

सधचि

याींच्या

दालनात

चचाा

केली.

मात्र

त्यािर

झोपडीिारकाींचे समािान झाले नाही. त्याींनी कायाालयासमोर बसन
ू िरणे ि
गोंिळ सरु
ु केल्याने त्याींना र्ाींतता राखण्यास आिाहन करण्यात आले. मात्र
ते एैकण्याच्या मनजस्थतीत नसल्याने त्याींना मरीन ड्राईर्व्ह पोलीस ठाण्याच्या
ताब्यात दे ण्यात आले असा मींत्रालय सरु क्षा वििागाचा अहिाल आहे .
सदर

योजनेत

एकूण

पात्र

२७७२

झोपडीिारकाींपक
ै ी

२२९५

झोपडीिारकाींचे पन
ु िासन पण
ु ा झाले असल्याचा प्राधिकरणाचा अहिाल आहे .
प्रश्नात नमद
ू तक्रारी या योजनेत ‘अपात्र’ ठरलेल्या झोपडीिारकाींच्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

एमएमआरडीएमाफचत माहूल (मुांबई) येथे बाांधण्यात आलेल्या ननिासी
इमारतीांचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे असल्याबाबत
(५)

*

१०६००६

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एमएमआरडीएमार्ात माहूल (मब
ुीं ई) येथे बाींिण्यात आलेल्या ननिासी
इमारतीींमध्ये महानगरपाभलकेच्या विविि प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु िासन
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िाींद्रे,

घा्कोपर,

विद्याविहार,

कुलाा,

अींिेरी,

पिई,

महानगरपाभलकेच्या एच पि
ू ेकडील जलिाहहनी, तानसा जलिाहहनी अर्ा
विविि िागातन
स्थलाींतररत करण्यात आलेल्या सम
ू
ु ारे

५००० कु्ुींबाींचे

पन
ु िासन आतापयंत करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ईच्या प्रकल्पग्रस्ताींना दे ण्यात आलेल्या घराींची दरु िस्था
झाली असन
ू ननकृष् दजााचे बाींिकाम तसेच दे खिालीचा अिाि असल्यामळ
ु े
नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, िीज, पाणी ्ीं चाई, र्ु्लेल्या साींडपाणी िाहहन्याींमळ
ु े पररसरात
पसरलेली दग
ं ी, डासाींचा प्रादि
ु ि
ु ााि, मद्यपी ्ोळयाींकडून महहलाींची ि मल
ु ीींची
होणारी छे डछाड अर्ा िातािरणात लोक राहत असल्याचेही ननदर्ानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, माहूल गाि पररसरात असलेल्या १० ते १२ रासायननक
कींपन्याींमिून होणाऱया हाननकारक प्रदवू षत घ्काींमळ
रहहिाश्याींच्या
ु े
आरोग्यािर िाई् पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, र्ासनाने उक्त हठकाणी मल
ु ित
ू सेिा सवु ििा परु विण्याबाबत
कोणती कायािाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) माहुलगाींि येथे झोपडपट्टी पन
ु िासन
प्राधिकरणामार्ात बाींिण्यात आलेल्या ि महानगरपाभलकेकडे हस्ताींतरीत
केलेल्या

४५

इमारती

या

महानगरपाभलकेच्या

विविि

प्रकल्प

बािीत

प्रकल्पग्रस्ताींच्या पन
ु िासनासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या आहे त.

सद्य:जस्थतीत ५,०७७ सदननका विविि प्रकल्पग्रस्ताींना वितरीत करुन

प्रत्यक्ष ताबा हदला आहे .

(३) सदर इमारती ि पररसर राहण्यास योग्य असल्याबाबतचा ननिााळा
मा.सिोच्च

न्यायालयाने

ननयक्
ु त

केलेल्या

सभमतीने

६२१/२०१५ मध्ये हदनाींक २७.११.२०१५ रोजी हदला आहे .
(४),

(५)

ि

(६)

सद्य:जस्थतीत

या

सीपीसी

इमारतीींतील

क्रमाींक

रहहिार्ाींना

महानगरपाभलकेमार्ात खालील सेिा ि सवु ििा परु विण्यात येत आहे त :• २४ तास पाणी परु िठा करण्यात येतो.

• ररलायन्स एनजीतर्े २४ तास िीज परु िठा करण्यात येतो.

• कक्क ननयींत्रण वििागामार्ात ननयभमतपणे िुम्र र्िारणी केली जाते.

• इमारतीींच्या पररसरातील कचरा महानगरपाभलकेमार्ात नेमण्यात आलेल्या
सींस्थेमार्ात ननयभमतपणे उचलण्यात येतो.

• सािाजननक आरोग्य केंद्र ि दिाखाना सरु
२
ु करण्यात आला असन
ू

िैद्यकीय अधिकारी ननयक्
ु त करण्यात आले आहे त. तसेच, सदर पररसरात
आिश्यकतेनस
ु ार आरोग्य भर्बबराचे आयोजन केले जाते.

9
• महानगरपाभलकेच्या आरोग्य वििागामार्ात ननयभमतपणे आरोग्य सिेक्षण

करण्यात येत असन
ू , सदर सिेक्षणात तापाचे रुग्ण आढळल्यास त्याींच्यािर
िेळोिेळी उपचार केले जातात.
•

इमारतीींतील

साींडपाण्याचा

ननचरा

करण्यासाठी

उिारण्यात

आलेले

मलनन:सारण केंद्राच्या दरु
ु स्तीचे काम कायााजन्ित असन
ू जुल,ै २०१८ अखेर
पण
ू ा होईल.

• सदर इमारतीींमध्ये सदननका िा्प केल्यानींतर आिश्यकतेनस
ु ार ककरकोळ
दरु
ु स्तीची कामे िेळोिेळी करण्यात येतात.

• सन २०१८-१९ या आधथाक िषाात सदर इमारतीींच्या सिंकष दरु
ु स्तीअींतगात
स्थापत्य ि विद्यत
ु कामाींकरीता महानगरपाभलकेमार्ात रु. ३५ को्ीींची तरतद
ू

करण्यात आली आहे . तसेच या दरु
ु स्ती कामाकरीता ननविदा मागविण्यात

आल्या असन
ू , दरु
ु स्तीची कामे माचा, २०१८ अखेरपयंत सरु
ु करण्यात येणार
आहे त.
•

सींपण
ू ा

इमारतीींची

एकिेळ

दरु
ु स्ती

गह
ृ ननमााण सींस्थेस दे ण्यात येणार आहे .

करुन

इमारतीींचा

ताबा

सहकारी

सदर हठकाणी मद्यवप ्ोळक्याींकडून महहला ि मल
ु ीींच्या छे डछाडीबाबत

कोणतीही घ्ना ककीं िा गन्ु हा दाखल असल्याची नोंद आर.सी.एर्. पोलीस
ठाण्याच्या अभिलेखात आढळून आलेली नाही.

राषरीय हरीत लिादाच्या आदे र्ानस
ु ार माहुल येथील हिेची गण
ु ित्ता
तपासणी ि त्यामळ
ु े आरोग्यािर होणाऱया पररणामाबाबतचा अ्यास नीरी ि
के.ई.एम. हॉजस्प्ल याींचेमार्ात करण्यात येत आहे .
याबाबतचा अींनतम अहिाल प्रलींबबत आहे .
-----------------

ऐनिेल (ता.खेड, श्ज.रत्नाधगरी) येथील मल
ु ीचा मत
ृ दे ह
नदी पात्रात आढळल्याबाबत

(६)

*

(दापोली) :

१०४७४९

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.सांजय

िदम

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) ऐनिेल (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील कुमारी अींककता जींगम ही रहात्या
घरातन
ू बेपत्ता होिन
ू नतचा मत
ू ३-४ कक.मी. अींतरािरील नदीत
ृ दे ह घरापासन

भमळाल्याची घ्ना हदनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास
घडल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोभलसाींनी काही सींर्यीत आरोपीींना ताब्यात घेऊन नाममात्र

चौकर्ी केली असन
आरोपीींच्या कबल
ू
ू ी जबाबात अींककताने आरोपीसमोर
आत्महत्या

केली

असल्याचे

साींधगतले

असन
ू

त्याच्या

आिारे

केिळ

आत्महत्येस प्रित्ृ त केल्याचा गन्
ु हा दाखल करुनआरोपीींना कलम ३०६, ३४
अन्िये न्यायालयात हजर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी अणखल िारतीय िीरर्ैि भलींगायत समाजाच्या
ितीने हदनाींक १८ र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजीपासन
ू उपोषण केले जात असन
ू त्याींनी

याप्रकरणी सखोल चौकर्ीची मागणी केली असन
ू तपास अधिकारी तपासात
कररत असलेले दल
ा , मत
ु क्ष
ु ीचा जर्व्हसेरा जे.जे.रुग्णालयात तपासणीला
ृ मल
पाठविण्याची नातेिाईकाींनी मागणी केली असता तो खेडच्या र्ासकीय
रुग्णालयात

पाठविणे, अयोग्य कलमे लािन
ू आरोपीींना पाठीर्ी घालणे असे

गैरप्रकार केले जात असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार आरोपीींिर तसेच तपासात हदरीं गाई करणाऱयाींिर
र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . तथावप, कुमारी अींककता हहचा
र्ोि घेत असताना हदनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी ऐनिली पें ढरीचा पल
ु येथे
जगबड
ु ी नदीच्या पाण्यात नतचा मत
ृ दे ह आढळून आला.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) ऐनिेल (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील कुमारी अींककता सनु नल जींगम ही
हद.२८.१२.२०१७ रोजी घरात कोणालाही न साींगता ननघन
ू गेल्यामळ
ु े नतच्या
आईने हद.२९.१२.२०१७ रोजी अींककता लापता झाल्याची खबर हदल्याने खेड

पोलीस ठाणे येथे लापता रजज.नीं.६२/२०१७ अन्िये तक्रार नोंदविली आहे .
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हदनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी ऐनिली पें ढरीचा पल
येथे जगबड
ु
ु ी नदीच्या

पाण्यात नतचा मत
ृ दे ह आढळून आला. त्याबाबत खेड पोलीस ठाणे येथे
आकजस्मक

मत्ृ यू

रजज.नीं.६८/२०१७

सी.आर.पी.सी.

१७४

प्रमाणे

गन्
ु हा

नोंदविण्यात आला. तसेच मयतीच्या आईने हदलेल्या तक्रारीनस
ु ार सहा

जणाींविरुध्द खेड पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं.०१/२०१८ िा.दीं .वि.सीं. कलम ३०६,

१७६, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . तद्नींतर गन्
ु ्यातील
सहा आरोवपताींना तात्काळ अ्क करण्यात आली आहे . त्यापैकी एक वििी
सींघवषात बालक आहे . पाच आरोपीींना मा.न्यायालयाने जामीनािर सोडले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अखखल भारतीय धचत्रपट मांडळात आधथचि
गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत
(७)

*

१०६३९१

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अणखल िारतीय धचत्रप् मींडळात सन २०१० ते २०१५ या काळात मोठा

गैरर्व्यिहार झाला असन
ू कोल्हापरू वििागाच्या िमादाय उपायक्
ु ताींना आधथाक

गैरर्व्यिहाराची त्िररत चौकर्ी करून अहिाल सादर करण्यास साींधगतले
असल्याचे माहे नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लेखा परीक्षकाने सहा महहन्यापेक्षा अधिक कालाििी घेऊन
अखेर िमाादाय सहआयक्
ु ताींकडे अहिाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने आधथाक गैरर्व्यिहार करणाऱयाींिर र्ासनाने
ु ग
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

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

त्याचे कारण सी.ए.याींनी हद.०६/०६/२०१७ ि हद.०७/०७/२०१७ रोजी
करणेकामी

न्यासाकडे कागदपत्राींची

मागणी

केली

होती

तरीही

कागदपत्रे न भमळाल्याने हद.२०/०७/२०१७ रोजी सी.ए.याींनी स्मरणपत्र काढून
कागदपत्राींची मागणी केली होती. असे चौकर्ी अहिालात दाखल केलेल्या

कागदपत्रािरुन हदसन
ू येत.े तसेच सी.ए.याींना िषाअखेर असल्यामळ
ु े चौकर्ी
अहिाल सादर करण्यास विलींब झाला आहे .

(३) ननरीक्षक चौकर्ी करुन अहिाल िमाादाय सह आयक्
ु त, कोल्हापरू
याींचेकडे दाखल झाला आहे . सदर प्रकरणास ककरकोळ चौकर्ी क्रमाींक
१६/२०१८ दे ण्यात आलेला आहे . सी.ए.ननरीक्षक चौकर्ी अहिालाची पडताळणी

केली असता आधथाक गैरर्व्यिहार झाला आहे असे हदसते. दाखल अहिालािर
तत्कालीन

रस््ी

याींना

नोह्स

काढून

त्याींचे

म्हणणे

घेिन
ू

उपरोक्त

अहिालािर िेगळा आदे र् लिकरात लिकर ननगाभमत करण्यात येत आहे ि
त्याचा अहिाल तात्काळ सादर करण्यात येईल.
(४)

विनाविलींब

अींनतम

आदे र्

दे ऊन

कायद्याप्रमाणे

कायािाही

करुन

गैरर्व्यिहार केलेल्या रस््ीकडून अपहाराची रक्कम िसल
ू करण्याची कारिाई
करण्यात येईल.

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

मुांबईतील िरळी येथील फोर भसझन हॉटे लच्या मालिाांनी िेलेले
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाभसत िरण्याबाबत

(८)

*

११२२३७

श्री.सनु नल भशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मब
ुीं ईतील िरळी येथील र्ोर भसझन हॉ्े ल ि अन्यत्र केलेल्या अनधिकृत
बाींिकामासींदिाात

महानगरपाभलका

अधिकाऱयाींनी

पाहणी

करुन

सदर

बाींिकामाबाबत नो्ीस हदली असन
ू ही सदर बाींिकामे ननषकाभसत करण्याची
कारिाई झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी कारिाई करण्यास बह
ुीं ई महानगरपाभलका
ृ न्मब
अधिकाऱयाींकडून करण्यात आलेल्या विलींबाबाबत र्ासनाकडून चौकर्ी
करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे ि त्यानस
ु ार कोणती
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात
ृ न्मब
हदनाींक १२.१०.२०१७ रोजी केलेल्या पाहणीत, िरळी येथील र्ोर भसझन
हॉ्े लच्या तळघरात अींदाजे ४२५ चौ.मी. इतके अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे
ननदर्ानास आले.
सदर

अनधिकृत

महानगरपाभलका

बजािण्यात आली.

बाींिकामास

अधिननयम

१८८८

हदनाींक

च्या

२३.१०.२०१७

कलम

३५१

रोजी

अन्िये

मब
ींु ई

नो्ीस

सदर नो्ीर्ीच्या अनष
ीं ाने पक्षकाराने सदरचे अनधिकृत बाींिकाम
ु ग

स्ित:हून ननषकाभसत केले
कळविण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

असल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमार्ात

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

मौजे आचोळे (ता.िसई, श्ज.पालघर) येथे श्जल्हाधधिाऱयाांची बनािट
सही ि भशक्िा िापरुन अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(९)

*

११२६३४

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसई-विरार र्हर महानगरपाभलका क्षेत्रामिील मौजे आचोळे येथील सर्व्हे

क्र. ६० या जागेिर जय जजनेंद्र बबल्डसाचे िागीदार उमेर् दत्तात्रय नाईक ि
इतर याींनी जजल्हाधिकारी, ठाणे याींचा खो्ा भर्क्का ि सही िापरुन बबनर्ेती
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परिानगी बनिन
ू राकेर् कुमार ििािन या विकासकामार्ात यर्िींत िैिि
्ॉिर या अनधिकृत इमारतीचे बाींिकाम करुन सिासामान्य नागरीकाींची ि

वित्तीय सींस्थाींची कोट्यििी रुपयाींची र्सिणूक केल्याची बाब माहे नोर्व्हें बर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िापरण्यात आलेली बबनर्ेती परिानगी ही

बनाि् असल्याचे चौकर्ीमिून ननषपन्न झाल्याने सदर यर्िींत िैिि
्ॉिरला हदलेली बाींिकाम परिानगी रद्द करण्याची सच
ू ना पोलीस ननरीक्षक,

तळ
ु ीींज पोलीस ठाणे याींनी िसई-विरार र्हर महानगरपाभलकेच्या नगररचना
वििागाला हदनाींक २२ जल
ु ,ै २०१७ रोजी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे
ननषकषा काय आहे त ि त्याअनष
ीं ाने सींबधीं ित विकासकाींिर र्ौजदारी गन्
ु ग
ु हे
दाखल करण्यासींदिाात र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) ि (४) मौजे आचोळे , ता.िसई
जज.पालघर येथील स.क्र.६० या जभमनीिर यर्िींत िैिि ्ॉिर ही इमारत

उिी आहे . मा.वििान पररषद सदस्य याींनी हदनाींक १५.०९.२०१७ च्या पत्रान्िये
जजल्हाधिकारी, पालघर याींना उक्त स.क्र.६० या जागेिर खो्ा भर्क्का ि सही
िापरुन बनाि् बबनर्ेती परिानगी तयार केली असल्याबाबत तक्रार केली

असन
ीं ाने जजल्हाधिकारी, पालघर/ठाणे याींनी तपासणी केली असता
ू त्यानष
ु ग
सदरची बबनर्ेती परिानगी

बनाि् असल्याचे सकृतदर्ानी हदसन
ू येत आहे .

पोलीस ननररक्षक, तळ
ु ीींज, पोलीस ठाणे याींनी हदनाींक २२.०७.२०१७ च्या
पत्रान्िये उपसींचालक, नगर रचना, िसई विरार महानगरपाभलका याींना उक्त

जभमनीिर हदलेली बाींिकाम परिानगी रद्द करणेबाबत कळविले आहे . प्रस्तत
ु
प्रकरणी बनाि् बबनर्ेती परिानगीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

िस्तजु स्थती तपासन
ू

ननयमानस
ु ार सींबधीं िताींविरुध्द स्थाननक पोलीस स््े र्न येथे कर्यााद दाखल

करणेबाबत उपवििागीय अधिकारी, िसई याींना जजल्हाधिकारी, पालघर याींनी
हदनाींक १९.०३.२०१८ च्या पत्रान्िये ननदे र् हदले आहे त.
-----------------
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माहहती ि तांत्रज्ञान विभागातफे राज्यातील तलाठी ि मांडळ

अधधिाऱयाांना पुरविण्यात आलेल्या लॅ पटॉप खरे दीतील गैरव्यिहार
(१०)

*

१०६३६८

श्री.सरदार ताराभसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.राहूल िुल (दौंड),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) माहहती ि तींत्रज्ञान वििागातर्े राज्यातील तलाठी ि मींडळ अधिकारी
याींना सींगणकीय प्रणालीिर काम करण्यासाठी र्ासनाच्याितीने लॅ प्ॉप खरे दी
करुन परु विण्याचा ननणाय

हदनाींक २४ नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास

घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील कॉमने् कींपनीची ६१,२५७ प्रनतनग दराची ननविदा
मींजूर झाल्याने प्रत्येक जजल््याने ४० हजार रुपये प्रनतनग खचा अपेक्षक्षत

िरुन आिश्यक नततक्या लॅ प्ॉपची खरे दी पण
ू ा करण्याकरीता ननिी जजल्हा
ननयोजन सभमती मिून माहहती ि तींत्रज्ञान वििागाकडे सपद
ु ा केल्यानींतर २१
जजल््याींना त्याींनी हदलेल्या ननिी मिन
ू कमी प्रमाणात लॅ प्ॉप भमळाल्याने

या लॅ प्ॉप खरे दीची चौकर्ी करण्यात यािी अर्ी तक्रार माहहती ि तींत्रज्ञान
वििाग तसेच जजल्हा ननयोजन सभमतीकडे नोंदविण्यात आल्याची बाब
ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाभर्क जजल््याने अडीच को्ी रुपये दे ऊन ६५० लॅ प्ॉप
अपेक्षक्षत िरले असताना त्याींना र्क्त ३५५ लॅ प्ॉप भमळाल्याने ि बाजार
िािापेक्षा

माहहती

ि

तींत्रज्ञान

वििागाने

खरे दी केलेले

लॅ प्ॉप

महाग

असल्याने १६ ते १७ जजल््याींनी या मोहहमेत सहिागी होण्यास नकार हदलेला
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

या मोहहमेत जे जजल्हे सहिागी झाले नाहीत त्याींनी

वप्रीं्रसह लॅ प्ॉप ३५ ते ४० हजारात खरे दी केले असन
ू माहहती ि तींत्रज्ञान
वििागाच्या

सींबधीं ित

अधिकाऱयाींनी

करण्यामागची कारणे काय आहे त,

जास्त

ककीं मतीत

लॅ प्ॉप

खरे दी

(५) असल्यास, माहहती ि तींत्रज्ञान वििागाने सींपण
ू ा राज्यातील लॅ प्ॉप
खरे दीबाबतची माहहती घेऊन र्ासन स्तरािर लॅ प्ॉप खरे दीबाबतच्या ननविदा

काढल्या होत्या का, असल्यास, त्यात ककती र्व्यक्ती ि सींस्थाींनी िाग घेतला
तसेच कॉमने् कींपनीची ननविदा जस्िकारण्याची कारणे काय आहे त,
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(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार पढ
ु े काय कायािाही करण्यात आली आहे

ि

सिाात जास्त ककीं मत दे ऊन लॅ प्ॉप खरे दी करण्याचा ननणाय घेणाऱया सींबधीं ित

अधिकाऱयाींविरुध्द र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन ननणाय क्र.मातींसीं १७१६/प्रक्र.२८६/३९,
हद.०९/८/२०१६ या पररच्छे द क्र. ३.३ प्रमाणे माहहती तींत्रज्ञान महामींडळ,

माहहती तींत्रज्ञान विषयक सींयत्र
ीं े, सािन सामग्र
ु ी ि सेिा परु िठा करणारी
एकमेि सींस्था असेल. त्यानस
ु ार माचा, २०१७ च्या दरम्यान उक्त २१
जजल्हाधिकारी कायाालयाींनी त्याींच्याकडे जजल्हा ननयोजनातींगत
ा उपलब्ि ननिी

लॅ प्ॉप खरे दीसाठी महामींडळास िगा केला. तथावप, माचा, २०१७ पयंत
महामींडळाकडून विविि सींगणक साहहत्याचे ननविदे मार्ातचे दर ननजश्चत
झाले नर्व्हते. त्यामळ
ु े उपलब्ि ननिीच्या तल
ु नेत एकूण ककती लॅ प्ॉप
उपलब्ि करता येतील हे ननजश्चत झाले नर्व्हते. ननविदे मार्ात दर ननजश्चत
झाल्यानींतर एकूण नगाींच्या मागणीनस
ु ार जजल्हाधिकारी कायाालये उिारीत
ननिी उपलब्ि करुन दे णे आिश्यक असल्याचे जजल्हाधिकारी कायाालयाींना
कळविले होते.

(२) महामींडळाने एवप्रल, २०१७ मध्ये ननविदा प्रभसध्द केली होती. लॅ प्ॉप

करीता लेनोर्व्हा, कॉमने् सोल्यर्
ु न, एसर इींडडया, इ्रमस सोल्यर्
ु न या चार
ननविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी लेनोर्व्हा ि कॉमने् सोल्यर्
ु न या दोन
ताींबत्रकदृष्या पात्र ननविदाींची आधथाक ननविदा उघडण्यात आली. त्यापैकी
कॉमने् सोल्यर्
ु नची लॅ प्ॉप इीं्ेल एन्रीलेर्व्हल i३

करीता रुपये ६१,९०६/-

ची ननविदा न्यन
ु तम ठरली. ननविदे मार्ात प्राप्त लॅ प्ॉपचे मायक्रोसॉफ््

इींन्स््ॉलेर्न अधिक ॲन््ी र्व्हायरस याप्रमाणे प्रत्येकी एक नगाची ककीं मत
ठरविण्यात आली. जजल्हाधिकारी याींनी उपलब्ि करुन हदलेल्या ननिीनस
ु ार
लॅ प्ॉप

खरे दीचे

करण्याकररता

आदे र्

महामींडळाने

दे ण्यात

आले

तसेच

हद.२२.०८.२०१७

उिाररत

रोजी

ननिी

सींबधीं ित

उपलब्ि

जजल््याींना

कळविले. मागणी नोंदविलेल्या २१ जजल्हयाींपक
ै ी कोल्हापरू ि पण
ू े र्व्यनतररक्त
इतर सिा जजल्हयाींनी मागणी केलेले लॅ प्ॉप जस्िकारले आहे त. जजल्हाधिकारी
कायाालयाींना एकूण ३८३९ लॅ प्ॉपचा परु िठा करण्यात आला आहे .
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(३)

नाही.

जजल्हाधिकारी

प्रमाणणत केले आहे .

कायाालयाने

लॅ प्ॉप

जस्िकारले

असन
ू

तसेच

(४) महामींडळाकडून परु विण्यात आलेले लॅ प्ॉप अद्ययाित स्पेभसकर्केर्न,

मायक्रोसॉफ्् इींन्स््ॉलेर्न, ॲन््ी र्व्हायरस, पाच िषााची िॉरीं ्ी ि ऑन साई्
सेिा इत्यादी बाबीींनी पररपण
ू ा असन
ू ही सदरहू लॅ प्ॉप अत्यींत स्पिाात्मक
ककीं मतीत उपलब्ि करुन दे ण्यात आले.

(५) महामींडळाने एवप्रल, २०१७ मध्ये ननविदा प्रभसध्द केली होती. लॅ प्ॉप

करीता लेनोर्व्हा, कॉमने् सोल्यर्
ु न, एसर इींडडया, इ्रमस सोल्यर्
ु न या चार
ननविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी लेनोर्व्हा ि कॉमने् सोल्यर्
ु न या दोन
ताींबत्रकदृष्या पात्र ननविदाींची आधथाक ननविदा उघडण्यात आली. त्यापैकी

कॉमने् सोल्यर्
ु नची लॅ प्ॉप इीं्ेल एन्रीलेर्व्हल i३ करीता रुपये ६१,९०६/- ची
ननविदा न्यन
ु तम ठरली. त्यामळ
ु े ननविदे च्या अ्ी ि र्तीप्रमाणे कॉमने्
सींस्थेला यर्स्िी ननविदाकार घोवषत करण्यात आले.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात सन २०११ पयंतच्या बेिायदा झोपडपट्टीधारिाांना झोपडपट्टी
पन
ु िचसन योजनें तगचत पक्िी घरे दे ण्याचा ननणचय

(११)

*

१०५२१९

(अांधेरी पि
ू )च :

करतील काय :-

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.रमेश लटिे
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाचण मांत्री पढ

(१) राज्यात सन २०११ पयंतच्या बेकायदा झोपडपट्टी िारकाींना झोपडपट्टी

पन
ु िासन योजनेंतगात पक्की घरे दे ण्याचा ननणाय झाल्याचे माहे जानेिारी,
२०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगात भमळणाऱया घराींच्या क्षेत्रर्ळाची मयाादा ३१५
चौ. र्ु् करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजािणी केर्व्हापासन
ू करण्यात येणार
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.ि प.ु ) अधिननयम,
१९७१

मध्ये

सि
ीं ीचे वििानसिा वििेयक क्रमाींक ७८
ु ारणा करण्यासींबि

वििानमींडळाच्या दोन्ही सिागह
ृ ाींनी हद.२० ि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी पाररत
केले असन
ू मा.राज्यपाल महोदयाींमार्ात मा.राषरपती महोदयाींच्या सींमतीसाठी
हद.७.२.२०१८ रोजी पाठविण्यात आले आहे . सदर वििेयकात यासींबि
ीं ीची
तरतद
ु अींत:ित
ूा आहे .

(२) ि (३) केंद्र र्ासनाने प्रिानमींत्री आिास योजने अींतगात
२०२२’ हे िोरण जाहीर केले आहे .

‘सिांसाठी घरे -

सदर िोरणानस
ा
ु ार आधथाकदृष्या दब
ु ल

घ्काींना ३० चौ.मी. इतक्या च्ई क्षेत्राचे घर अनज्ञ
ु ेय करण्यात आले आहे .

झोपडपट्टी पन
ु िासन योजनेतील ननिासी सदननकाींच्या सींदिाात राज्य र्ासनाचे
िोरण केंद्र र्ासनाच्या िोरणार्ी सस
ीं त असािे यासाठी राज्यातील झोपडपट्टी
ु ग
पन
ु िासन योजनेतील पन
ु िासन सदननकाींच्या अधिक आकारमानाच्या घराींच्या

अनष
ीं ाने विश्लेषणात्मक अहिाल (Impact Analysis) तयार करण्यासाठी
ु ग
मख्
ु य

कायाकारी

अधिकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

हद.१०.०१.२०१८

रोजी

सभमती गठीत करण्यात आली आहे . सदर सभमतीला अहिाल ३ महहन्यात
र्ासनास सादर करण्याचे ननदे र् दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

महानगरपाभलिा शाळाांतील विद्याथी टॅ ब पासून
िांधचत राहहले असल्याबाबत

(१२)

*

१०५२५१

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तभमल

सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.नरें द्र पिार

(िल्याण पश्श्चम), श्री.नरें द्र महे ता (भमरा भाईंदर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महानगरपाभलका र्ाळाींतील विद्यार्थयांसाठी सन २०१५ मध्ये सरु
ु केलेली
महत्त्िाकाींक्षी ्ॅ ब योजना नतसऱयाच िषी असर्ल झाल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यािेळी नििीचा बदललेला अ्यासक्रम जन्
ु या २०१४ च्या
अॅण्ड्रॉइड प्रणालीिर बसिणे र्क्य नसल्याने महानगरपाभलका प्रर्ासनाने सन
२०१५ मध्ये हदलेले तीन िषााचे कींत्रा् रद्द करून नर्व्याने १३ हजार ्ॅ बसाठी
ननविदा काढली असल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ्ॅ बच्या ननविदाींना मद
ु त िाढिन
ू ही कोणतीही कींपनी पढ
ु े
न आल्यामळ
ु े नििीच्या विद्यार्थयांना या र्ैक्षणणक िषाात ्ॅ ब भमळाले नाहीत,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, विद्यार्थयांचे र्ैक्षणणक नक
ु सान ्ाळण्यासाठी सदर ्ॅ ब त्िररत
विद्यार्थयांना उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने महानगरपाभलकेला ननदे र्
दे ण्यासींदिाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ मध्ये

्े क्नो इलेक्रॉननक भलभम्े डमार्ात खरे दी केलेले एकूण ४३,८४३ ्ॅ ब ननविदा
प्रकक्रयेत
माधगतलेल्या
ताींबत्रक
तपभर्लाप्रमाणे
असल्याबाबत
महानगरपाभलकेच्या माहहती तींत्रज्ञान वििागामार्ात खात्री करण्यात आली
होती.

तसेच

सदर

्ॅ ब

मिील

बॅ्रीबाबत

बी.आय.एस.

कींत्रा्दाराने बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस सादर केले होते.
ृ न्मब

चे

प्रमाणपत्र

सन २०१६-१७ मध्ये खरे दी केलेले ्ॅ ब इयत्ता ८ िी च्या विद्यार्थयांना

दे ण्यात आले होते. सदर ्ॅ ब सन २०१७-१८ मध्ये इयत्ता ९ िी च्या
विद्यार्थयांना दे ण्यात येणार होते. तथावप, इयत्ता ९ िी चा अ्यासक्रम
बदलल्याने सदर ्ॅ ब त्याींना न दे ता इयत्ता ८ िी च्या विद्यार्थयांना दे ण्यात
आले.

इयत्ता ९ िी च्या विद्यार्थयांकरीता नर्व्याने १८,०७८ ्ॅ ब खरे दी

करण्यासाठी

हदनाींक

०५.०७.२०१७

रोजी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमार्ात

ननविदा काढण्यात आल्या. सदर ननविदे स चार िेळा मद
ु तिाढ हदल्यानींतरही

प्रनतसाद न भमळाल्याने इयत्ता ९ िी च्या विद्यार्थयांना र्ैक्षणणक िषा २०१७१८ मध्ये ्ॅ ब वितररत करता आले नाहीत ही िस्तजु स्थती आहे .

(४) ि (५) इयत्ता ९ िी च्या विद्यार्थयांसाठी नर्व्याने १८,०७८ ्ॅ ब खरे दी
करण्यासाठी हदनाींक ०५.०७.२०१७ रोजी काढण्यात आलेल्या ननविदे स चार
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िेळा मद
ै ी लघत्ु तम ननविदाकारास
ु तिाढ हदल्यानींतर, प्राप्त दोन ननविदाींपक
हदनाींक ०६.०२.२०१८ रोजी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात खरे दी आदे र्
ृ न्मब
दे ण्यात आले आहे त.

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

झोपडपट्टी पन
ु िचसन योजनेतील सदननिाांची वििासिाने
(१३)

*

प्रिल्पबाधधत नसलेल्या लोिाांना विक्री िेल्याबाबत

१०९५६४

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )च :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाच्या के/पि
ू ा वििागातील न. ि.ू मा.क्र. ३४५,

३४८, ३५०, ३६४ आणण ३७१ मौजे-मोगरा या महापाभलकेच्या िख
ू ींडािर

हरीनगर-भर्िाजीनगर को.ऑप.हौ. सोसाय्ी या नािाने झोपडपट्टी पन
ु िासन
योजना चालू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेत ५३८ प्रकल्पबाधित सदननका उपलब्ि होणार
आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारत क्र.९ मिील प्रकल्पबाधित सदननकाींची विकासकाने
योजनेर्ी सींबधीं ित नसलेल्या बाहे रील लोकाींना विक्री केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्पबाधित सदननका पन्
ु हा प्राधिकरणाच्या ताब्यात
घेण्याकररता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही. प्रश्नाींककत योजनेमिील इमारत क्र.९ सींपण
ू ा पन
ु िासन
इमारत

असन
ू

यामध्ये

प्रकल्पबाधित

सदननका

प्रस्तावित

नसल्याचा

झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाचा अहिाल आहे . तसेच योजनेच्या हठकाणी

प्रत्यक्ष सिेक्षण करुन अहिाल सादर करण्याच्या सच
ू ना झोपडपट्टी पन
ु िासन
प्राधिकरणास दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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म्हसिड (ता.माण, श्ज.सातारा) येथील मल्टीपपचज हॉल बाांधिामाबाबत
(१४)

*

११४४५७

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अभमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड

पश्श्चम),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हसिड (ता.माण, जज.सातारा) येथील मल््ीपपाज हॉल बाींिकामासाठी

नगरपररषद म्हसिड याींनी हदनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोजी विर्ेष सिा घेऊन
कन्सल््ीींग र्ी म्हणुन अींदाजे रु. २८ लाख इतकी रक्कम श्री.परु
ु षोत्तम
पा्ील याींच्या नािे हदल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदिाात ताींबत्रक ि प्रर्ासकीय मान्यता घेणे आिश्यक

असताींना अर्ा पध्दतीची मान्यता न घेता मनमानीपणे कन्सल््ीींग र्ी

दे ण्यात आल्याने या प्रकरणामध्ये मोठा गैरर्व्यिहार झाल्याचे ननदर्ानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करुन मनमानीपणे नगरपररषदे च्या

ननिीचा गैरिापर करणाऱया मख्
ु याधिकारी म्हसिड ि सींबधीं ित दोषीींिर कोणती
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • म्हसिड

(ता.माण, जज.सातारा) नगर पररषदे ने

हदनाींक ०२.०६.२०१७ रोजी ित्ृ तपत्रात जाहीरात दे ऊन नगर पररषदे च्या विविि

सािाजननक कामाींसाठी (अ) Plan Estimete तयार करणे (ब) कामािर
दे खरे ख

ठे िणे

ि

(क)

कामाची

बबले

िास्तवु िर्ारदाकडून ननविदा मागविली होती.

करणे

या

कामी

अनि
ु िी

• नगर पररषदे स तीन ननविदा प्राप्त झाल्या. पैकी श्री. परु
ु षोत्तम पा्ील

याींच्या ननविदे तील दर सिाात कमी असल्यामळ
ु े ती ननविदा हद. २०.६.२०१७
रोजीच्या नगर पररषदे च्या विर्ेष सिेत मींजूर करण्यात आली.

याच विर्ेष

सिेत नगर पररषद बहुउद्देर्ीय हॉल बाींिण्याच्या कामाची अींदाजपत्रकेही श्री.
परु
ु षोत्तम पा्ील याींच्याकडून करुन घेण्यास ि त्याींनी अींदाजपत्रके तयार
करुन हदल्यािर त्याींना त्यासाठीची
आली.

५% र्ी अदा करण्यास मान्यता दे ण्यात
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•

सदर

बहुउद्देर्ीय हॉलचे
रु.४,९२,८४,३११/- एिढया रकमेचे अींदाजपत्रक सादर केल्यािर त्याींना ५%
दराने

मान्यता

हदल्यानींतर

श्री.पा्ील

याींनी

रु.२४,६४,२१६/- ि त्यािरील सेिा कर रु,३,६९,६३२/- अर्ी एकूण

रु.२८,३३,८४८/- एिढी रक्कम हद.११.८.२०१७ रोजी प्रदान करण्यात आली
आहे .

(२) बहुउद्देर्ीय हॉलला ताींबत्रक मान्यता भमळण्याचा प्रस्ताि हद.२२.८.२०१७
रोजी कायाकारी अभियींता, मागा प्रकल्प वििाग, सातारा याींना सादर करण्यात
आला आहे . अद्याप ताींबत्रक मान्यता भमळालेली नाही. ताींबत्रक मान्यता
भमळाल्यािर प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताि जजल्हाधिकारी, सातारा याींना
सादर करण्यात येईल.

(३) ि (४) या प्रकरणी सकृत दर्ानी काही अननयभमतता झाल्याचे हदसन
ू
आले असन
ू त्याबाबत जजल्हाधिकारी, सातारा याींचा अहिाल मागविण्यात
आला आहे .

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

उसली खद
ु च (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीत दीप भमलन
वििासिाने िेलेले अनधधिृत बाांधिाम

(१५)

*

१०५१६८

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अभमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली
पि
ू )च , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सरदार
ताराभसांह (मल
ु ड
ुां ) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) उसली खद
ु ा (ता.पनिेल, जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीत मे.दीप भमलन

इीं्रप्रायझेस विकासकाने बाींिलेल्या अनधिकॄत इमारतीींना महाराषर जीिन
प्राधिकरणामार्ात

पाणी

परु िठा

करून

नये

अर्ी

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेिारी, २०१८ िा त्या सम
ु ारास मा.पाणीपरु िठा मींत्री,
महाराषर राज्य याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मे.दीप

भमलन

विकासकाला

जजल्हाधिकारी रायगड

१२

इमारतीचे परिानगी हदली असताना विकासकाने २६ बेकायदे र्ीर इमारतीींचे
बाींिकाम केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गािाींचा निी मब
ुीं इा विमानतळ प्रिािीत क्षेत्र (नैना)

मध्ये समािेर् असन
ू र्ासनाच्या अधिसच
ू नेनस
ु ार नैना प्राधिकरणाची मींजरू ी
घेणे आिश्यक असताना सदर विकासकाने कोणतीही परिानगी न घेतल्यामळ
ु े

भसडको प्रर्ासनाने सर्व्हेक्षण करून सदर अनधिकृत इमारतीींचे बाींिकाम
ह्विण्याची नो्ीसा विकासकाला हदल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून मे.दीप भमलन
विकासकाने उिारलेल्या २६ इमारतीींना पाणी परु िठा न करण्याबाबत तसेच

अनधिकृत बाींिकाम करणाऱया विकासकाींिर कोणती कारिाइा करण्यात येणार
आहे िा करीत आहे,

(५) असल्यास, कायािाहीचे स्िरूप काय, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मे.दीप भमलन एीं्रप्रायझेस या विकासकाने मौजे

उसली खुदा येथील सर्व्हे क्र. १५०/१(१), १५०/(१)२, १५०/१(३) येथे १२
इमारतीींची परिानगी असताींना २६ इमारतीींचे बाींिकाम केल्याबाबतची तसेच,

बाींिकाम परिानगी ि िोगि्ा प्रमाणपत्र न घेतल्यामळ
ु े सदरहू इमारतीींची
नळ जोडणी ि विद्यत
ु परु िठा खींडीत करण्याबाबतचे ननिेदन भसडकोस प्राप्त
झाले आहे . सदर ननिेदनाची प्रत मा.मींत्री (पाणीपरु िठा) याींनाही अग्रेवषत
केल्याचे हदसन
ू येत आहे .

(२), (३) ि (४) नैना प्रकल्पासाठी हद.१०/१/२०१३ रोजीच्या अधिसच
ू नेन्िये
भसडको विर्ेष ननयोजन प्राधिकरण आहे . परीं त,ू विकासकाने सादर केलेल्या
कागदपत्राींिरुन १२ इमारतीींसाठी परिानगी असताींना उिाररत इमारतीींसाठी
सरपींच, उसली खुदा याींची परिानगी घेतल्याचे आढळून आले आहे .

सबब निी मब
ुीं ई आींतरराषरीय विमानतळ प्रिािीत अधिसधू चत क्षेत्रात

समाविष्

असलेल्या

उसली

खुदा

या

गािातील

सदरहू अनधिकृत
बाींिकामाबाबत एमआर्ीपी अधिननमय, १९६६ च्या कलम ५४ (२) अन्िये
हद.४/२/२०१५ रोजी भसडकोमार्ात तसेच, सहायक ननयींत्रक अनधिकृत बाींिकामे
(नैना) याींचेकडून हद.१/१/२०१८ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली आहे .
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र्ासनाने महाराषर प्रादे भर्क ि नगर रचना अधिननयमाच्या कलम

१५८(२) च्या अधिकाराचा िापर करुन र्ासन अधिसच
ू ना हद.७/१०/२०१७
नस
ु ार,

हद.३१ डडसेंबर, २०१५ ि तत्पि
ू ी बाींिलेली अनधिकृत बाींिकामे

‘प्रर्मन सींरचना’ म्हणन
ू घोवषत करण्याकरीता तयार केलेल्या ननयमात बसत

असल्यास, त्याबाबत भसडकोच्या (नैना) बाींिकाम परिानगी वििागाकडे अजा
करण्याविषयी

भसडकोने

हद.१५/२/२०१८

रोजीच्या

पत्रान्िये

विकासकास

कळविले आहे . प्रर्मन सींरचना ननयमात न बसणा-या अपात्र अनधिकृत
बाींिकामाबाबत ननयमानस
ु ार कायािाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

निी मुांबई महानगरपाभलिेच्या रुग्णालय साफसफाईच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(१६)

*

१०९०७७

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ांु ा
ू )च , श्री.श्जतें द्र आव्हाड (मब्र
िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड
(िजचत), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती
सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) निी मब
ुीं ई महानगरपाभलकेत ननयमाींचे उल्लींघन करुन कींत्रा् भमळिणारा
ि

कामचक
ु ारपणा

महानगरपाभलकेचच

करणाऱया

अधिकारी

बीिीजी

पाठीर्ी

घालत

कपींनीच्या
असन
ू

कींत्रा्दाराला

बीिीजी

कींपनीला

महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयात ५ िषाासाठी स्िच्छतेचे कींत्रा् ननयमाींचे
उल्लींघन करुन दे ण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, निी मब
ुीं ई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालयत सार्सर्ाईच्या

कामात कोट्यििी रुपयाींचा गैरर्व्यिहार झाल्याप्रकरणी चौकर्ी करुन कारिाई
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करण्याची तक्रार नागररकाींनी मा.मख्
ु य सधचि, महाराषर राज्य याींचेकडे
हदनाींक ११ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास केलेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींनी केलेल्या तक्रारीचे स्िरुप काय आहे ि याप्रकरणी
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानस
ू ार
दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) निी मब
ुीं ई महानगरपाभलका रूग्णालयाींच्या दै नहीं दन
सार्सर्ाईसाठी सन २०१५ मध्ये

ननविदा प्रकक्रया अिलींबन
ू पात्र ननविदाकार

मे.बी.र्व्ही.जी. इींडडया भल. याींना ननयमानस
ु ार ५ िषाासाठी कींत्रा् दे ण्यात आले
होते, हे खरे आहे .

• रूग्णालयीन सार्सर्ाईच्या कामात सदर कींपनीने

ननविदे तील अ्ी/र्तींचे

उल्लींघन केल्यामळ
ु े त्याींना दीं ड आकारण्यात आला असन
ू , आयक्
ु त, निी मब
ुीं ई

महानगरपाभलका याींनी सदर कींपनीचा ठे का हद.१५.०३.२०१७ रोजी रद्द केला
आहे .

• तथावप, कामाचे अत्यािश्यक स्िरूप विचारात घेता, पढ
ु ील र्व्यिस्था
होईपयंत त्याींचे काम चालू ठे िण्यात आले, ही िस्तजु स्थती आहे
• सदर कामाची निीन ननविदा काढण्याची कायािाही सरू
ु आहे .
(२)

निी

मब
ुीं ई

महानगरपाभलकेत

याींबत्रकी

पध्दतीने

रूग्णालयीन

सार्सर्ाईच्या कामात झालेल्या भ्रष्ाचाराबाबत, श्री.सींजयकुमार सि
ु े याींनी
हद.०४.०१.२०१८ रोजी मा.मख्
े डे तक्रार केली आहे .
ु य सधचि याींचक
(३)

प्राप्त

तक्रारीत

निी

मब
ुीं ई

महानगरपाभलकेत

याींबत्रकी

पध्दतीने

सार्सर्ाईच्या कामात भ्रष्ाचार झाल्याचे नमद
ू करून त्याची चौकर्ी होऊन
सींबि
ीं ीताींिर

गन्
ु हा

दाखल

करण्याची ि

तक्रारदाराने मागणी केली आहे .

जबाबदारी

ननजश्चत

करण्याची

• सदर तक्रारीस अनस
ु रून आयक्
ु त, निी मब
ुीं ई महानगरपाभलका याींचा
अहिाल हद. ०९.०३.२०१८ रोजी र्ासनास प्राप्त झाला आहे .
• सदर अहिालािर पढ
ु ील कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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रस्ते वििास महामांडळाच्या व्यिस्थापिीय सांचालिाांिर असलेल्या
खांडणीच्या आरोपाची चौिशी िरण्याबाबत
(१७)

*

१०५२९८

(ब्रम्हपरू ी),

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

श्री.नसीम

खान

(चाांहदिली),

श्री.अभमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सनु नल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (भसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) र्व्यिस्थापकीय सींचालक, रस्ते विकास महामींडळ याींची बोरीिली येथील

एका बबल्डरकडील जागेच्या र्व्यिहाराबाबतच्या ननप्ारा प्रकरणाची ध्िनीकर्त
सामाजजक माध्यमाींिर पसरल्याप्रकरणी मख्
ु य सधचिाींच्या मार्ात चौकर्ी
करण्यासाठी सभमती ननयक्
ु त करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्व्यिस्थापकीय सींचालक, रस्ते विकास महामींडळ

याींची चौकर्ी करण्यासाठी ननयक्
ु त केलेल्या सभमतीच्या सींदिाात मा.विरोिी
पक्षनेता वििानसिा याींनी मा.मख्
ु यमींत्री तसेच अपर मख्
ु य सधचि (सेिा),
सामान्य प्रर्ासन वििाग याींचेकडे हदनाींक १८ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या
सम
ु ारास पत्र पाठिन
ू तातडीने चौकर्ी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने करण्यात आलेल्या चौकर्ीचे ननषकषा
काय आहे त,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबधीं ित र्व्यिस्थापकीय सींचालक, रस्ते विकास
महामींडळ याींच्यािर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस :(१) होय. श्री.जॉनी जोसेर्, माजी मख्
ु य सधचि याींच्या
अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय सभमती ननयक्
ु त करण्यात आली.
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(२) होय.

(३) चौकर्ी सभमतीने हदलेल्या अहिालानस
ु ार चौकर्ी सभमतीला नेमन
ू
हदलेल्या कायाकक्षेच्या अनु ु्षींगाने श्री.मोपलिार याींच्यािरील आरोपाींची सत्यता
ननषपन्न होत नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

खल
ु ताबाद नगरपररषेदेत (श्ज.औरां गाबाद) नागरी दभलत िस्ती सुधार
योजनेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(१८)

*

११३४६६

श्री.अतल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )च :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जजल््यातील खुलताबाद नगरपररषेदेला सन २०१६–१७

मध्ये

नागरी दभलत िस्ती सि
ु ार योजनेंतगात ४८ लाख ८२ हजार २८ रुपये ननिी
एल.ई.डी. लाई्साठी मींजरू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कामाींची प्रर्ासकीय मान्यता घेण्याआिी मींजूर कामाींचे
अींदाजपत्रकात सािाजननक बाींिकाम विद्यत
ु ीकरण वििागाची ताींबत्रक मींजूरी
घेणे

आिश्यक

आसताींना

नागरपररषेदेने

महाराषर

जीिन

प्राधिकरण

वििागाच्या मेकॅननकल वििागाकडून ननयमबाहय मींजूरी घेतली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, दभलत िस्ती नसलेल्या जागेिर खडडे खोदन
ू कोणतीही
ताींबत्रक तपासणी न करता हदनाींक २० मे, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास सम
ु ारे
१४ लाख रु. िनादे र् ठे केदारला दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२)

खुलताबाद

नगरपररषद

“क”

िगा

नगरपररषद

असन
ू

“क”

िगा

नगरपररषदाींना महाराषर जीिन प्राधिकरणाची ताींबत्रक मान्यता घेण्याची मि
ु ा
आहे .
•

महाराषर

जीिन

प्राधिकरणाच्या

ताींबत्रक

औरीं गाबाद याींनी प्रर्ासकीय मान्यता हदली आहे .

मान्यतेनत
ीं र

जजल्हाधिकारी,

(३) ि (४) नागरी दभलत िस्ती सि
ु ार योजनेंतगात एल.ई.डी. लाई् दभलत
िस्तीतच

उिारण्यात

आले

आहे त.

सदर

जागेच्या

कामाच्या

रे खाींकन

नकार्ाला सहायक सींचालक, नगररचना औरीं गाबाद याींनी ताींबत्रक मान्यता
हदली असल्याबाबत खुलताबाद नगरपररषदे ने कळविले आहे .

• सदर प्रकरणी रु.१६,१०,३२२/- इतक्या रकमेची िािती बबले हद.२०.०५.२०१७
रोजी अदा करण्यात आली आहे त.

• सदर कामाबाबत र्ासकीय अभियाींबत्रकी महाविद्यालय, औरीं गाबाद विद्यत
ु
वििाग याींच्याकडून तपासणी अहिाल प्राप्त करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

धचपळूण नगरपाभलिेमध्ये (श्ज.रत्नाधगरी) गत िषचभरातील
(१९)

*

झालेल्या गैरव्यिहाराांची चौिशी िरण्याबाबत

११३३९५

श्री.सदानांद

चव्हाण

(धचपळूण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण नगरपाभलकेमध्ये (जज.रत्नाधगरी) गत िषािरातील झालेल्या
गैरर्व्यिहाराींबाबत िारीं िार तक्रारी होत असन
ू चौकर्ीची मागणी करण्यात येत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाजार पल
ु कामाचे अनतररक्त बबल, एल ई डी हदिे, ५८/२

अधिकाराचा गैरिापर, आचारसींहहतेचा िींग, िय
ु ारी ग्ार सर्व्हेक्षण कामािर
कोट्यििीचा

खचा,

सिागह
ृ ातील

ठराि

परस्पर

बदलणे

आहदींबाबत

जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींचेकडे िारीं िार तक्रारी दाखल करण्यात आल्या
असन
ू जजल्हाधिकारी याींनी विर्ेष सभमतीमार्ात तातडीने चौकर्ी करण्याचे
आश्िासन र्हर सि
ु ार सभमतीला हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणाींची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले, तद्नष
ीं ाने दोषीींिर काय कारिाई करण्यात आली िा
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) अर्ा आर्याच्या तक्रारी जजल्हाधिकारी,
रत्नाधगरी ि र्ासनास प्राप्त झाल्या आहे त, हे खरे आहे.

(३) प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी “बत्रसदस्यीय
ु ग
सभमतीद्िारे ” चौकर्ी केली आहे .
•

सदरहू चौकर्ी सभमतीचा अहिाल
अभिप्रायासह र्ासनास प्राप्त झाला आहे .

जजल्हाधिकारी,

रत्नाधगरी

याींच्या

• अहिालातील ननषकषाानस
ु ार पढ
ु ील कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

भभिांडी (श्ज.ठाणे) येथील मीनाताई ठािरे नाट्यगह
ृ ाची
दरु िस्था झाल्याबाबत

(२०)

*

पश्श्चम) :

११०७१०

श्री.रुपेश म्हात्रे (भभिांडी पि
ू )च , श्री.महे श चौघल
ु े (भभिांडी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भििींडी (जज.ठाणे) येथील मीनाताई ठाकरे नाट्यगह
ृ येथे हदनाींक १५
जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास स्िामी वििेकानींद र्ाळे चे िावषाक
स्नेहसींमेलन सरु
ु असताींना णखडकी त्
ू ू न तीन विद्याथी जखमी झाले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ना्यगह
ीं ल्पात सािाजननक
ु स्तीकररता अथासक
ृ ाच्या दरु

बाींिकाम वििाग ३० ते ३५ लाख तर विद्यत
ु वििाग २० लाखाींची तरतद
ू

करुन मागील २९ िषाात एकही पैसा खचा करता केिळ कागदािरच दरु
ु स्ती
झाल्याचे दर्ाविण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या ना्यगहृ ाच्या दरु
ु स्ती खचाात लाखो रुपयाींचा गैरर्व्यिहार
झाला

असन
ू

त्याची

चौकर्ी

करण्यात

येणार

आहे

काय,

तसेच

या

नाट्यगह
ु स्तीबाबत र्ासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत
ृ ाच्या दरु
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक १३.०१.२०१८ रोजी स्ि.भमनाताई ठाकरे

रीं गायतन येथे स्िामी वििेकानींद स्कूल याींच्या स्नेहसींमेलनाच्या कायाक्रमा

दरम्यान नाट्यगह
ीं ृ पथकातील नतन
ृ ाची णखडकी पडल्याने खासगी िाद्यिद
िादक ककरकोळ जखमी झाले, ही िस्तजु स्थती आहे .

(२) स्ि.भमनाताई ठाकरे नाट्यगह
ु स्तीसाठी
ृ ाच्या स्थापत्यकाम दे खिाल दरू
रुपये ६८.३९ लाख इतका खचा अद्याप पयात केला असल्याचे भििींडी
ननजामपरू र्हर महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

(३) ि (४) अर्ा प्रकारच्या दघ
ा ना पन्
ु ्
ु हा होऊ नये याची खबरदारी घेण्याची

सच
ू ना आयक्
ु त, भििींडी ननजामपरु र्हर महानगरपाभलका याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

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

पनिेल महानगरपाभलिेअांतगचत प्रभाग क्र. ५ ि १० मध्ये अनधधिृत
बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत

(२१)

*

११५९६५

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भसडको

महामींडळाने

जाहीर

केलेल्या

सच
ु नापत्रामध्ये

पनिेल

महानगरपाभलका (ता.पनिेल, जज.रायगड) प्रिाग क्र.५ मिील नगरसेिकाने

बेलपाडा येथे पाच मजल्याचे अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे तसेच प्रिाग
क्र.१० मिील नगरसेिकाने २३९ चौ.मी. चे अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे माहे
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले आहे

तद्नस
ु ार सदर नगरसेिकाींना अपात्र ठरिन
ू

त्याींच्याविरुद्ध कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

याप्रकरणी भसडको, निी मब
ींु ई याींच्यामार्ात श्री.र्त्रघ्
ु न अींबाजी काकडे,

सदस्य, प्रिाग क्र.५ अ याींनी बेलपाडा, िख
ु ींड क्र. २९, से.०३ िर सम
ु ारे २५०
चौ.मी.चे अनधिकृत बाींिकाम केले असल्याबाबत तसेच श्री.रविींद्र अनींत
िगत, सदस्य, प्रिाग क्र.१० क याींनी कळीं बोली येथील १ ई/१०, तलािाजिळ
३ खोल्याींचे अनधिकृत बाींिकाम केल्याबद्दल महाराषर प्रादे भर्क आणण

नगररचना अधिननयम, १९६६ अींतगात नो्ीस दे ण्यात आली आहे , ही
िस्तजु स्थती आहे .

(२) उक्त प्रकरणी महाराषर महानगरपाभलका अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार
पढ
ु ील कायािाही पनिेल महानगरपाभलका स्तरािर सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात बोगस जातप्रमाणपत्राव्दारे नोिरी भमळिून शासनाची
फसिणुि िरणाऱया िमचचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२२)

*

११५१९८

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जातीचे बोगस दाखले भमळिन
ू सरकारी नोकऱया भमळिणारे सम
ु ारे ११
हजार ७०० कमाचारी ि अधिकारी आढळून आल्याची बाब माहे र्ेब्रि
ु ारी २०१८
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आहदिासी ि मागासिगीय असल्याचे साींगन
ू राखीि जागाींिर
सरकारी नोकऱया भमळविणाऱया कमाचाऱयाींना सिोच्च न्यायालयाने नोकरीतन
ू
काढून ्ाकण्याचे आदे र् जल
ु ,ै २०१७ मध्ये सिा राज्याींना हदले होते, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

ि

तद्नस
ु ार

र्ासनाची

र्सिणुक

करुन

बोगस

जातप्रमाणपत्रार्व्दारे आरक्षक्षत जागाींिर नोकरी भमळविणाऱयाींविरूद्ध कारिाई

तसेच त्याींच्याकडून िसल
ू ी करण्याबाबत कोणती कायािाही करण्यात आली िा
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे , मा.सिोच्च

न्यायालयाने हदनाींक ६ जल
ु ,ै २०१७ रोजीच्या ननणायाद्िारे अनस
ु धू चत जाती,
अनस
ु धू चत

जमाती

अथिा

इतर

मागासिगा

या

जातीींना

असलेल्या

आरक्षणाच्या आिारे र्ासन सेिेत दाखल झालेल्या ि त्यानींतर जातीचे दािे
अिैि ठरलेल्या र्व्यक्तीींना र्ासकीय सेिेत सींरक्षण दे य ठरत नाही. अर्ा

र्व्यक्तीींना र्ासकीय सेिेत हदलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतद
ु ीर्ी विसींगत ठरते.
असा ननणाय हदलेला आहे . सदर ननणायाच्या अनष
ीं ाने कायािाही करण्याच्या
ु ग

दृष्ीने राज्याचे महाअधििक्ता याींचे मत घेण्यात आले असन
ू , ननणायाची
अींमलबजािणी करण्याकरीता आिश्यक ती कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पुणे शहरात विविध हठिाणी िेबल टािण्यासाठी ररलायन्स जीओ
िांपनीला रस्ते खोदिाम िरण्यास परिानगी हदल्याबाबत

(२३)

*

११४७८८

श्री.विजय

िाळे

(भशिाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े र्हरात विविि हठकाणी केबल ्ाकण्यासाठी माहे जानेिारी, २०१८
मध्ये िा त्या दरम्यान ररलायन्स जीयो कींपनीला रस्ते खोदकाम करण्यास
हदले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

ररलायन्स

कींपनीकडून

नर्व्या

खोदाई

कामासाठी

परिानगी दे ताना आिश्यक ते र्ल्
ु कही कींपनीकडून िरून घेण्यात आले नाही

तसेच कींपनीने परिानगीपेक्षा जास्त कक.मी रस्त्याची ि वपट्सची खोदाई केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

33

(३) असल्यास, पण
ु े महानगरपाभलकेकडे कोट्यििी रुपयाींची थकबाकीदार
असलेल्या ्े लीकोम कींपन्याींपक
ै ी एक असलेल्या ररलायन्स कींपनीला पन्
ु हा
थकबाकी िरून न घेता तसेच कर वििागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता
परिानगी दे ण्यात आल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर कींपनीकडून सरु
ु असलेली खोदाईचे काम तात्काळ थाींबन
ू
सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननिी याींनी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून दोषीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) जमीनीखाली सेिा िाहहन्या असल्यामळ
ु े , तसेच काही हठकाणी कााँक्री्
रस्ता

असल्याने

खोदाईचा

मागा

बदलािा

लागला

असन
ू

जागेिरील

पररजस्थतीनस
ु ार सदर कींपनीकडून हदलेल्या परिानगीभर्िाय एकूण ४१० मी.
जास्त लाींबीची खोदाई करण्यात आली आहे .

सदरच्या ज्यादा खोदाईसाठी खोदाई दराच्या तीनप् म्हणजेच रू.६२.११

लक्ष एिढा दीं ड पण
ु े महानगरपाभलकेमार्ात आकारण्यात आला असन
ू सदर
रकमेचा िरणा करण्यात आला आहे .

पण
ु े महानगरपाभलकेच्या कोषागारात मे. ररलायन्स जजओ इन्र्ोकॉम

याींनी ५९२ कक.मी. रस्ते खोदाईच्या कामाकरीता रू.३४०.३१ को्ी एिढी
रक्कम अदा केली असन
ू दस
ु ऱया ्प्प्यामध्ये रू.१४.७८ को्ी एिढी रक्कम
पण
ु े महानगरपाभलकेत अदा केली आहे .

(३) मे. ररलायन्स जजओ इन्र्ोकॉम याीं कींपनीचे एकूण १७७ मोबाईल ्ॉिर
पण
ु े र्हरात असन
ू त्यापैकी १०० ्ॉिसाची रू.३८.६४ को्ी एिढी थकबाकीची
रक्कम सदर कींपनीने पण
ु े महानगरपाभलकेत िरणा केलेली आहे .
उिाररत

रू.१२.५८

को्ी

एिढ्या

थकबाकीबाबत

पण
ु े

महानगरपाभलकेमार्ात प्रर्ासकीय कायािाही सरू
ु असन
ू कायािाहीअींती उिाररत
थकबाकीची रक्कम ननजश्चत करून सदर रक्कम िसल
ू करण्याचे प्रायोजन
आहे .
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मे.ररलायन्स

जजओ

इन्र्ोकॉम

याींना

पण
ु े

महानगरपाभलकेचे

कर

आकारणी ि सींकलन वििागाने १०० मोबाईल ्ॉिसाची थकबाकी भर्ल्लक
नाही असे पत्र हदलेले आहे .
त्यास

अनस
ु रून

महानगरपाभलकेमार्ात

सदर

परिानगी

महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

कींपनीस

दे ण्यात

खोदाई

आलेली

करण्यास

आहे

असे

पण
ु े

पण
ु े

(४) मे.ररलायन्स जजओ इन्र्ोकॉम या कींपनीकडून सरू
ु असलेले खोदाईचे
काम तात्काळ थाींबविण्याबाबत लोकप्रनतननिीींकडून पत्रर्व्यिहार झालेला आहे .
हे खरे आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नाभशि महानगरपाभलिेंतगचत बेिायदे शीर
ित्तलखाने सुरु असल्याबाबत
(२४)

*

१०५५०५

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाभशि मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाभर्क पोलीस आयक्
ु तालय अींतगात िद्रकाली पोलीस स््े र्न हद्दीत
नागरी िस्तीत बेकायदे र्ीर कत्तलखाने

सरु
ु असल्याने हदनाींक ११ जानेिारी,

२०१८ रोजी राजिाडा पररसरात रक्त भमधश्रत पाणी परु िठा झाल्याने स्पष्
झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोजी ्याच िागात रक्त भमधश्रत
पाणी परु िठा झालेला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेकायदे र्ीर कत्तलखाने सरु
ु करणाऱयािर ि याप्रकरणी
दल
ा
ु क्ष

करणाऱया

अधिकाऱयाींिार

कारिाई

करण्याची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक १२ जानेिारी, २०१८ रोजी आयक्
ु त नाभर्क
महानगरपाभलका याींच्याकडे केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कोणती कारणे आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
िागात

मा.लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक ११/०१/२०१८ रोजी जुन्या नाभर्क
रक्तभमश्रीत

पाण्याचा

परु िठा

झाल्याबाबत

ि

बेकायदे र्ीर

कत्तलखान्याबाबत हदनाींक १२/०१/२०१८ रोजी महानगरपाभलकेकडे तक्रार केली
होती.

तथावप, जुन्या नाभर्क िागातील िद्रकाली पोलीस स््े र्न हद्दीतील

क्षेत्राची महानगरपाभलकेमार्ात हदनाींक २६/०२/२०१८ रोजी पाहणी करण्यात
आली असन
ू , या िागात बेकायदे र्ीर कत्तलखाने सरु
ु नसल्याचे आढळून
आले आहे असे, नाभर्क महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

(२) जुन्या नाभर्क िागातील िोई गल्ली पररसरात पाईपलाईन खराब

झाल्याने हदनाींक २३.१२.२०१६ रोजी दवू षत पाणी परु िठा झाला होता, ही
िस्तजु स्थती आहे .

महानगरपाभलकेमार्ात तातडीने या िागातील खराब झालेली पाईपलाईन

बींद करण्यात आली. तसेच या िागात अन्य पाईपलाईन मिून स्िच्छ पाणी
परु िठा सरु
ु करण्यात आला होता.

(३) ि (४) • पाणी परु िठ्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

महानगरपाभलकेकडून करण्यात आलेल्या पाहणीत, महानगरपाभलकेच्या पाणी
वितरण िाहहनीिरुन हदलेले नळ जोडणीचे पाईप सडले असल्याचे ननदर्ानास
आले.

• त्यामळ
ु े पाण्याच्या वितरण िाहहनीत ड्रेनेजच्या पाण्याचा भर्रकाि झाल्याने

राजिाडा पररसरात हदनाींक ११/०१/२०१८ रोजी दवू षत पाणीपरु िठा झाल्याचे
आढळून आले.

• महानगरपाभलकेमार्ात तात्काळ त्या िागातील पाणीपरु िठा थाींबिन
ू जुनी
पाईपलाईन

हदनाींक

१३/०१/२०१८

पाणीपरु िठा सरु
ु करण्यात आला आहे .

रोजी

बदलण्यात

आली

ि

स्िच्छ

• दरम्यानच्या कालाििीत ्ाँ करर्व्दारे नागरीकाींना पाणीपरु िठा करण्यात आला
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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माहीम (मुांबई) येथील भागेश्िर भुिन पुनविचिासात मे. सगुण बबल्डसच
याांनी रहहिाशाांची िेलेली फसिणूि

(२५)

*

११०१२२

श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माहीम (मब
ुीं ई) येथील िागेश्िर िि
ु न इमारतीच्या पन
ु विाकासात विकासक
मे. सगण
बबल्डसा याींना हदनाींक ५ जून, २०१५ मध्ये वि.नन.नन. ३३(७)
ु

अींतगात ना हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यात आले असन
ू सदर पन
ु विाकासाचे काम ५
ते ६ िषा प्रलींबबत आहे ि विकासकाने िाडे दे णे ही बींद केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, विकासकाकडून िाडेकरू / रहहिार्ी याींना पयाायी जागेसाठी
िाडे दे ऊन इमारत ररकामी करून घेण्यात आली होती परीं तु मागील २ ते ३
िषाापासन
ू पयाायी जागेसाठी दे ण्यात येणारे िाडे ही बींद केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनामार्ात चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय

आढळून

ि

तदनींतर

पन
ु विाकासाचे

काम

पण
ु ा

विकासकाविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

करण्याकररता

(४) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे अर्ींत: खरे आहे .

सदर इमारतीच्या पन
ु विाकासाचे काम धिम्या गतीने सरु
ु आहे .

(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

विकासकाने मागील १ िषाापासन
ू िाडेकरू/रहहिार्ी याींना िाडे दे त

नसल्याबाबतच्या तक्रारी मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती ि पन
ु रा चना मींडळाकडे प्राप्त
झालेल्या आहे त.

(३) याबाबत मख्
ु य अधिकारी, दरु
ु स्ती ि पन
ु राचना मींडळ मब
ुीं ई याींनी

हद.२३.०५.२०१६ रोजी मा.आमदार श्री.सदा सरिणकर याींच्या उपजस्थतीत

िाडेकरु / रहहिार्ी ि विकासक याींची सींयक्
ु त बैठक घेतली होती. तथावप,

सदर बैठकीस िाडेकरु / रहहिाश्याींतर्े कोणीही हजर झाले नाही. यािेळी
विकासकातर्े

हजर

असलेल्या

प्रनतननिीींनी

उपकर

प्राप्त

इमारतीतील
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िाडकरू/रहहिाश्याींना

पयाायी

जागेचे

िाडे ननयभमतपणे

त्याबाबत रहहिाश्याींची कोणतीही तक्रार नाही, असे साींधगतले.

दे ण्यात

येते

ि

तथावप, मागील १ िषाापासन
ू विकासक िाडेकरु/रहहिार्ी याींना िाडे दे त

नसल्याबाबत कायाकारी अभियींता/ ग- उत्तर वििाग, दरु
ु स्ती ि पन
ु रा चना
मींडळ या कायाालयास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त. याबाबत कायाकारी

अभियींता/ग-उत्तर वििाग, दि
ु पु मींडळ याींच्यामार्ात विकासकास थकीत िाडे
दे ण्याबाबत कळविण्यात आले आहे . तसेच िाडेकरु/ रहहिाश्याींचे थकीत िाडे

दे ण्याबाबत मख्
ु य अधिकारी, दि
ु पु मींडळ याींच्या दालनात सिा िाडेकरु/

रहहिार्ी ि विकासक याींची हद.१५.०३.२०१८ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

साांगली-भमरज-िुपिाड (श्ज.साांगली) महानगरपाभलिा हद्दीत िेंद्र शासन
परु स्िृत एिाश्त्मि गह
ृ ननमाचण ि झोपडपट्टी वििास िायचक्रमाांतगचत
राबविण्यात येत असलेल्या प्रिल्पाच्या ननिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत

(२६)

*

११६४१६

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली-भमरज-कुपिाड (जज.साींगली) महानगरपाभलका हद्दीत इींहदरानगर,
भमरज, सींजयनगर, भमरज, आबानगर साींगली इत्यादी हठकाणी केंद्र र्ासन
परु स्कृत

एकाजत्मक

गह
ृ ननमााण

ि

झोपडपट्टी

विकास

कायाक्रमाींतगात

राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाच्या बाींिकामाचा दजाा अत्यींत ननकृष्
असल्याचे माहे र्ेब्रि
ु ारी, २०१८
आहे, हे खरे आहे काय,

मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पात अनेक त्र्
ू ी ि बाींिकाम ननकृष् दजााचे होत
असल्याबाबत तक्रारी मा. राज्यमींत्री, गह
े डे करण्यात आलेल्या
ृ ननमााण याींचक
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने हदनाींक २२ नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी
ु ग

गह
ृ प्रकल्पाची मा.राज्यमींत्री, गह
ृ ननमााण महोदयाींनी प्रत्यक्षात केलेल्या पाहणीत
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गह
ू ा झालेले नसल्याचे ि झालेले काम अत्यींत
ृ प्रकल्पातील घरकुलाींचे काम पण
ननकृष् दजााचे असल्याचे ननदर्ानास आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू घरकुलाींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्याचे आदे र् आयक्
ु त,
साींगली-भमरज-कुपिाड र्हर नगरपाभलका, साींगली ि जजल्हा प्रर्ासनास
दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, घरकुलाींचे स्रक्चरल ऑडड् पण
ू ा झाल्यानींतर अहिालातील
त्र्
ु ीींच्या दरु
ु स्त्या करून घरकुलाींकरीता आिश्यक असलेल्या पायाित
ू सवु ििा

तात्काळ परु िन
ू बाींिकामाची उधचत गण
ु ित्ता राखून घरकुलाींचे िा्प ि ताबा
लािार्थयांना दे ण्याबाबतचे आदे र् दे ऊनही मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी

हदलेल्या

आदे र्ाींची पत
ा ा न करता लािार्थयांना घरकुलाींचे िा्प करण्यात आल्याचे
ू त
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

ननकृष्

दजााचे

काम

करुन

लािार्थयांची

र्सिणूक

केल्याप्रकरणी र्ासनाने तातडीने सखोल चौकर्ी करून यास जबाबदार

असणाऱयाविरुद्ध कोणती कारिाई करण्यात केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) केंद्र र्ासन परु स्कृत एकाजत्मक
गह
ृ ननमााण ि झोपडपट्टी विकास कायाक्रमाींतगात राबविण्यात येत असलेल्या

भमरज र्हरातील सींजय नगर ि इींहदरानगर आणण साींगली र्हरातील िोत्रे
आबा झोपडपट्टी येथील घरकुलाच्या बाींिकामास राज्यमींत्री, गह
ृ ननमााण याींनी
हद.२२/११/२०१७ रोजी िे् हदली.

• सदर िे्ीिेळी घरकुल बाींिकामाचे काम ननकृष् झाले असल्याचे मत
त्याींनी

र्व्यक्त

करुन,

झालेल्या

घरकुल

बाींिकामाचे

करण्याची सच
ू ना महानगरपाभलकेस केली, हे खरे आहे .
(५) ि (६)

स्रक्चरल

ऑडड्

महानगरपाभलकेने सदर कामाींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्याकरीता

“स्रक््िेल डडझायनसा ॲन्ड कींन्सल्ीं ् प्रा.भल., निी मब
ींु ई” या कींपनीची
नेमणूक केली आहे .

• इींहदरानगर, भमरज ि िोत्रे आबा झोपडपट्टी, साींगली येथील घरकुल
लािार्थयांना िा्पपत्र दे ण्यात आले आहे . तथावप, अद्यापी घरकुलाचा ताबा
दे ण्यात आला नाही.
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• घरकुलाचे सींपण
ू ा बाींिकाम झाल्यानींतर झालेल्या बाींिकामाींच्या गण
ु ित्तेची
चाचणी करुनच लािाथांना घरकुलाचा ताबा दे ण्यात येणार आहे, असे
महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

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

नागपरू शहरातील एसआयटीने ९२३ प्रिरणे प्रलांबबत ठे िल्याबाबत
(२७)

*

(भशडी),

१०५८५५
श्री.विजय

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी),
उत्तर) :
(१)

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

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

नागपरू

र्हरातील

िम
ू ाकर्याींविरोिात

र्ासनाने र्हर पोलीस दलातींगत
ा

कारिाई

करण्यासाठी

राज्य

विर्ेष चौकर्ी पथकाची (एसआय्ी)

हदनाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास स्थापना करून त्यात आठ
पोलीस अधिकाऱयाींचा समािेर् करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींच्याकडे १ हजार ६७० तक्रार अजा प्राप्त झाले असता
त्यापैकी ९२३ तक्रारीींिर कोणतीच कायािाही न करता प्रलींबबत ठे िण्यात आले

असल्याची गींिीर माहहती माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादारम्यान
ननदा र्नास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आलेल्या ४७ तक्रारी गींिीर स्िरूपाच्या असताींनाही सदर
तक्रारीचे प्रकरण दे िान घेिाणाच्या समे्ाींनी ननप्विण्यात आले असल्याची
चचाा असन
ू

त्याचप्रमाणे ९२३ प्रकरणे चौकर्ी न करताच समे्ाच्या

माध्यमातन
ू प्रलींबबत ठे िण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, नागपरू र्हरामध्ये
बरखास्त करण्यात आली आहे ,

एसआय्ी कायारत आहे काय िा

(५) तसेच, उक्त प्रलींबबत प्रकरणाची चौकर्ी करून सींबि
ीं ीत दोषीींिर र्ासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींबाची कारणे
काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

सह पोलीस आयक्
ु त, नागप
ू र र्हर याींचे आदे र् हद.२७/४/२०१७ अन्िये

विर्ेष तपास पथकाची (एसआय्ी) ची स्थापना करण्यात आली होती.
पथकात आठ पोलीस अधिकाऱयाींचा समािेर् करण्यात आला होता.

सदर

(२) हे खरे नाही.

एसआय्ीचे विकेंद्रीकरण करुन सदर प्रलींबबत ९२३ अजा पढ
ु ील

कायािाही करण्याकरीता परीमींडळीय पोलीस उप आयक्
ु त, याींचेकडे िगा
करण्यात आले आहे .

सदर अजााची चौकर्ी परीमींडळीय पोलीस उप आयक्
ु त

याींचे मागादर्ानाखाली पोलीस स््े र्न स्तरािर चालू आहे .
(३) हे खरे नाही.

९२३ आजाची चौकर्ी न करताच समे्ाच्या माध्यमातन
प्रलींबबत
ू

ठे िण्यात आले नसन
एसआय्ीचे विकेंद्रीकरण झाल्याने ते परीमींडळीय
ू

पोलीस उप आयक्
ु त याींचे मागादर्ानाखाली पोलीस स््े र्न ननहाय चालू आहे .
४७ पैकी ३२ अजा बाहे रील जजल््यातील असल्याने सींबधीं ित पोलीस अिीक्षक
याींना पाठविण्यात आले. १२ अजा चौकर्ीच्या अींतीम ्प्प्यात असल्याने गन्
ु हे
र्ाखा येथे चौकर्ीिर प्रलींबबत आहे त.

(४) एसआय्ी सध्या कायारत नसन
ू नतचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असन
ू
अजााच्या चौकश्या पररमींडळीय पोलीस उप आयक्
ु त याींचे मागादर्ानाखाली
चालू आहे .

(५) प्रलींबबत ९२३ अजा पढ
ु ील कायािाही करण्याकरीता परीमींडळीय पोलीस उप
आयक्
ु त, याींचेकडे िगा करण्यात आले. त्यापैकी २३२ अजा ननकाली काढण्यात
आलेले आहे त उिाररत अजांची चौकर्ी सरु
ु आहे .
-----------------

िोल्हापरू शहरातील बब्रटीश िालीन पल
ु ाांचे जतन, सांिधचन ि
मजबत
ु ीिरण िरण्यासाठी ननधी उपलब्ध होण्याबाबत

(२८)

*

१०६३३७

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षिण) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) कोल्हापरू र्हरातील र्ुलेिाडीकडून गगनबािडा कडे जाणारा पल
ू , जयींती
नाल्यािरील पल
ू , विल्स्न पल
ू , दसरा चौक ते जर्व्हनस कॉनारकडे जाणाऱया

रस्त्यापरील पल
ू , गोखले कॉलेज चौक ते आईच्या पत
ु ळयाकडे जाणारा पल
ू
या बब्र्ीर् कालीन असलेल्या पल
ु ाींचे सींििान ि मजबत
ु ी करण करणेसाठी
रू.४ को्ीीं ननिीच्या मागणीचा प्रस्ताि र्ासनाकडे प्रींलबबत असल्याची बाब
माहे जानेिारी, २०१८ च्या पहहल्या आठिडयात िा त्या दरम्यान ननदर्ानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िोकादायक असलेल्या पल
ु ाींिरुन अनतिषृ ्ी झाल्याने
िाहतक
करणे िोक्याचे होणार असल्याचे बाब स््क््िेल डडझाईन ि
ू
कींन्स्ल््ीं ्स या कींपनीने केलेल्या स्रकचरल ऑडी् ने समोर आली, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू िोकादायक बब्र्ीर्कालीन पल
ु ाींच्या सींििान ि
मजबत
ु ीकरण करण्यासाठी लागणारा ननिी दे णेबाबत कोणती उपाययोजना
केली गेली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कोल्हापरू महानगरपाभलका क्षेत्रातील बब्र्ीर्

कालीन पल
ु ाींचे सींििान ि मजबत
ु ीकरणाकरीता ननिी भमळणेबाबतचे ननिेदन
र्ासनास प्राप्त झाले आहे, ही बाब खरी आहे .

(२) ि (३) कोल्हापरू महानगरपाभलकेस विर्ेष ननिी म्हणून रु. ६.४२ को्ी ि
पायाित
ू सवु ििेकरीता रु. २० को्ी वितरीत करण्यात आलेले आहे . प्रश्नािीन

बब्र्ीर् कालीन पल
ु ाींचे कोल्हापरू महानगरपाभलकेने स्रक््िेल डडझाईनीींग ॲण्ड
कन्स्ल््ीं ् प्रा.भल. याींचेकडून स्रकचरल ऑडी् करण्यात आले असन
ू , पल
ु ाींच्या
मजबत
ु ीकरणाचा रु.१.८३ को्ीचा प्रस्ताि महानगरपाभलकेस सादर केला आहे .

र्ासनाने यापि
ू ी उपलब्ि करून हदलेल्या ननिीमिून अथिा महानगरपाभलकेने
स्ि: उत्पन्नातन
ू सदर पल
ु ाींचे मजबत
ु ीकरण करणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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िाांचनिाडी (श्ज.औरां गाबाद) येथील जल ि भूमी व्यिस्थापन सांस्थेचे

महासांचालि आखण सहसांचालि याांना लाच स्िीिारताना झालेली अटि
(२९)

*

१०६६१७

श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(भशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अभमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्री.अभमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम), श्री.अब्दल
सत्तार (भसल्लोड), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु
ु ढाणा),
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), अॅड.सांजय धोटे

(राजूरा), श्री.सरदार ताराभसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील
(अभलबाग),

श्रीमती

सीमाताई

हहरे

(नाभशि

पश्श्चम) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) काींचनिाडी (जज.औरीं गाबाद) येथील जल ि िम
ू ी र्व्यिस्थापन सींस्थेच्या

िाल्मीचे महासींचालक आणण सहसींचालक याींनी तक्रारदार प्राध्यापकाकडून

नेमण
ु कीच्या िेळी हदलेली र्ैक्षणणक आणण अनि
ु ि प्रमाणपत्राींची पडताळणी
करणे गरजेचे असन
ू यासाठी दहा लाख रुपयाींची मागणी केली असल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महासींचालकाींसह दोन आरोपीींना लाच घेताना
लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वििागाच्या पोलीसाींनी अ्क केली आहे, हे ही खरे
आहे काय ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोपीींिर र्ासनाने कारिाई करण्याबाबत
तसेच तक्रारदार प्राध्यापकािरील अन्याय दरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,

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

(३) ि (४) लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वििाग याींनी आरोपी लोकसेिक श्री.हा.का.
गोसािी ि श्री.आर.बी. क्षीरसागर याींच्या विरुध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींि अधिननयम

१९८८ कलम ७, १३(१) (ड) सह १३(२) अन्िये गन्
ु हा दाखल केला असन
ू
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त्याींना अ्क करण्यात आली आहे . या गन्ु ्याचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

याभर्िाय श्री. हा. का. गोसािी ि श्री.आर.बी. क्षीरसागर याींना र्ासन आदे र्
हदनाींक २३.०१.२०१८ अन्िये ननलींबबत करण्यात आले आहे .
-----------------

सोलापूर शहरातील उजनी धरण ते सोलापूर
दहु े री जलिाहहनीांचा प्रस्ताि

(३०)

*

१११९१२

िुमारी

प्रखणती

भशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू र्हराची पाण्याची गरज िागविण्यासाठी उजनी िरण ते सोलापरू
दहु े री जलिाहहनीींचा ६९२ को्ीींचा प्रस्ताि महानगरपाभलका सिागह
ु े आला
ृ ापढ

असल्याचे हदनाींक १८ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पि
ू ी हा प्रस्ताि १ हजार २४० को्ी रुपयाींचा होता त्यात
ननम्म्यापेक्षा अधिक ननिीची कपात करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रस्तािाला मींजूरी ि ननिीची तरतद
ू करुन र्हराच्या

पाणीपरु िठण्याचा प्रश्न मागी लािण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • सोलापरू र्हरास उजनी िरणातन
ू पाणीपरु िठा

करण्याचा प्रस्ताि सोलापरू महानगरपाभलका प्रर्ासनाने सोलापरू महासिेकडे
हदनाींक १८ जानेिारी, २०१८ रोजी ठे िला होता, हे खरे आहे .

(२) • सोलापरू र्हराची सन २०५१ सालच्या लोकसींख्येसाठी पाण्याची गरज

विचारात घेता रु. १२४० को्ी ककीं मतीची पाणीपरु िठा योजना सोलापरू
महानगरपाभलकेमार्ात सन २०१४ मध्ये तयार करण्यात आली होती.

• तथावप त्यानींतर सोलापरू महानगरपाभलकेने सोलापरू र्हराची सन २०३३
सालच्या लोकसींख्येसाठी पाण्याची गरज विचारात घेऊन अींदाजे रु. ४४३ को्ी
ककीं मतीचा डीपीआर तयार केला आहे .
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(३) ि (४) • सदर प्रकल्पास महाराषर जीिन प्राधिकरणाने ताींबत्रक मान्यता
हदली आहे .

• सदर प्रकल्पाींची मींजूरी प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे .
-----------------

आय टी बबश्ल्डांगच्या (अांधेरी) मालिाांनी ि वििासिाांनी एफएसआयचे
ि वििास ननयांत्रण ननयमािलीचे उल्लांघन िेल्याबाबत
(३१)

*

११५३८३

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईतील अींिेरी कुलाा रोडिरील आय ्ी बबजल्डींग मालकाींनी ि
विकासकाींनी एर्एसआयचे तसेच विकास ननयींत्रण ननयमािलीचे उल्लींघन

केल्याबाबत श्री.र्ाह याींनी महानगरपाभलकेच्या सहाय्यक आयक्
ु त ि अन्य

सींबधीं ित अधिकाऱयाींकडे सन २०१२ पासन
लेखी तक्रार करुन कारिाइा
ू
करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाींिकामाविरोिात कोणतीही कारिाई न करता कायाकारी

अभियींता, इमारत प्रस्ताि के(प)ू याींनी सदर अनधिकृत बाींिकामास हदनाींक ५
ऑक््ोबर, २०१२ रोजी ताबा प्रमाणपत्र(Occupation Certificate)हदले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, या अनधिकृत बाींिकामास डेणझग्ने् ऑकर्सर के/पि
ू ा िाडा याींनी

एमआर्ीपी कायद्यान्िये हदनाींक २६ डडसेंबर २०१३ रोजी नोह्सा बजािली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अनधिकृत बाींिकामाींविरोिात कोणतीही कारिाई न
झाल्यामळ
ु े श्री.र्ाह याींनी हदनाींक ६ र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी आयक्
ु त, बह
ुीं इा
ृ न्मब
महानगरपाभलका

याींचेकडे

सदर

प्रकरणाची

चौकर्ी

करुन

दोषी

अधिकाऱयाींविरुध्द कारिाई करुन अनधिकृत बाींिकाम ननषकाभसत करण्याची
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस हदनाींक
ृ न्मब
२२.०७.२०१३ रोजी तक्रार प्राप्त झाली होती ही िस्तजु स्थती आहे .

(२) मरोळ गाींि, अींिेरी (पि
ू )ा येथील मे. ननळकींठ ्े क पाका प्रा. भल. या
विकासकास अ, ब ि क विींग असलेल्या माहहती तींत्रज्ञान इमारतीच्या

बाींिकाम प्रस्तािास बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात हदनाींक ३०.०८.२०१०
ृ न्मब
रोजी

अमान्यतेची

सच
ू ना

(आय.ओ.डी.)

ि

हदनाींक

जोत्यापयंतचे बाींिकाम प्रमाणपत्र (सी.सी.) दे ण्यात आले.
याची

२०.१०.२०१०

रोजी

त्यापैकी, विींग अ ि ब मध्ये कोणतेही अनधिकृत बाींिकाम केलेले नाही
खातरजमा

करुन

हदनाींक

०५.१०.२०१२

रोजी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमार्ात िोगि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले असल्याचे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

(३) सदर इमारतीतील अ ि ब विींगला िोगि्ा प्रमाणपत्र हदल्यानींतर प्राप्त
तक्रारीच्या अनष
ीं ाने बह
ु ग
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात हदनाींक २०.१२.२०१३
ृ न्मब
रोजी करण्यात आलेल्या स्थळपाहणीत, अ ि ब विींगमिील ननचेस उपयोगात
आणल्याचे बह
ींु ई महानगरपाभलकेच्या ननदर्ानास आले.
ृ न्मब

त्यामळ
ु े सदर इमारतीच्या विकासकास हदनाींक २६.१२.२०१३ रोजी

एम.आर.्ी.पी. अधिननयमाच्या कलम ५३(१) नस
ु ार नो्ीस बजािण्यात
आली.

तद्नींतर महानगरपाभलकेमार्ात हदनाींक ११.०७.२०१४

रोजी पन
ु :श्च

पाहणी करण्यात आली ि ि हदनाींक २६.१२.२०१३ रोजीच्या नो्ीर्ीच्या

अनष
ीं ाने हदनाींक ०३.१२.२०१५ रोजी पोलीसाींसमिेत अनधिकृत बाींिकामाचा
ु ग
पींचनामा

करुन,

विकासकािर

एम.आय.डी.सी.

पोलीस

ठाणे

येथे

एम.आर.्ी.पी. अधिननयमाच्या कलम ५३(७), ग.ु र. क्रमाींक २६७/२०१५ अन्िये
एर्.आय.आर. नोंदविण्यात आला आहे .
तद्नींतर

विकासकाने

केलेल्या

विनींतीनस
ु ार,

सदर

िि
ू ागाच्या

िापरायोग्य ४८,५९५.०६ चौ.मी. क्षेत्रर्ळामिून १०१० चौ.मी. इतके क्षेत्रर्ळ,

सदर ननचेस अनधिकृतररत्या उपयोगात आणल्यामळ
ु े हदनाींक २७.१२.२०१६
च्या मींजरू नकार्ामध्ये रोखन
ू (होल्ड) ठे िण्यात आले आहे .
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(४) अींिेरी कुलाा रोडिरील आय.्ी. बबल्डीींगच्या मालकाींनी ि विकासकाींनी

एर्एसआयचे तसेच विकास ननयींत्रण ननयमािलीचे उल्लींघन केल्याबाबत

श्री.इफ्तेकार ए. र्ाह याींनी आयक्
ु त, बह
ुीं ई महानगरपाभलका याींच्याकडे
ृ न्मब
हदनाींक ०९.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये तक्रार केली होती ही िस्तजु स्थती
आहे .

(५) ि (६) विकासकाने अद्यापी दीं ड ि ननयमन र्ल्
ु क िरलेले नसल्याने,
सींबधीं ित

विकासक

ि

िास्तवु िर्ारद

याींना

महानगरपाभलकेच्या

प्रचभलत

दरानस
ु ार ि ननयमानस
ु ार दीं ड ि ननयमन र्ल्
ु क िरण्याबाबत हदनाींक
२६.०२.२०१८ रोजी कळविण्यात आले आहे .

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

श्रीगोंदे शहरात (श्ज.अहमदनगर) सुरु असलेल्या रस्त्याांची
िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत

(३२)

*

श्री.जयांत

१०७२३४
पाटील

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अश्जत पिार (बारामती),

(इस्लामपरू ),

श्री.शभशिाांत

भशांदे

(िोरे गाि),

श्री.श्जतें द्र

आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) श्रीगोंदा र्हरात ३३ को्ी रुपयाींची सरु
ु असलेली १७ रस्त्याींची कामे

ननयमबा्यररत्या ि ननकृष् प्रतीची झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ च्या
र्ेि्च्या आठिडयात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्ात चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार पढ
ु े कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • महाराषर सि
ु णा जयींती नगरोत्थान महाभियान

अींतगात श्रीगोंदा नगरपररषदे च्या रु.४०.४८ को्ी इतक्या ककीं मतीच्या रस्ते
विकास प्रकल्पास माचा, २०१५ मध्ये प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
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• सदर रस्ते विकास प्रकल्पात १७ रस्त्याींचा समािेर् आहे .

• श्रीगोंदा नगरपररषदे ने सदर कामाचे कायाादेर् एवप्रल, २०१७ मध्ये हदले
आहे त.

• सदर रस्त्याींची कामे ननकृषठ होत असल्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी माहे
जानेिारी ते माचा २०१८ या दरम्यान तक्रार केली आहे, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) • सदर रस्त्याींच्या

कामाींची त्रयस्थ ताींबत्रक तपासणी

अभियाींबत्रकी महाविद्यालय, पण
ु े याींच्याकडून करण्याची कायािाही श्रीगोंदा
नगरपररषदे मार्ात करण्यात येत आहे .

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

ठाणे - निी मुांबई मागाचिरील विटािा सबिे मागाचच्या िामाबाबत
(३३)

*

१०७०४२

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.आभसफ शेख

(मालेगाांि मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अभमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (भशडी),

श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.अभमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अभमत झनि
(ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे - निी मब
ुीं ई मागाािरील वि्ािा सबिे मागााचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान दरु
ु स्तीचे काम सरु
ु असताींना िाहतक
ू कोंडी ननमााण
झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाहतक
ू कोंडी दरू करण्यासाठी वि्ािा सबिेचे काम त्िरीत

पण
ु ा करुन रस्ता माहे डडसेंबर, २०१७ च्या नतस-या आठिडयात िाहतक
ु ीस
खुला केला असता ननकृष् दजााच्या कामामळ
ु े रस्त्यािरील सींपण
ू ा पेर्व्हर ब्लॉक
काही िेळातच उखडल्याने पन्
ु हा मोठ्या प्रमाणािर िाहतक
ु कोंडी

ननमााण

होऊन िाहनिारकाींना त्रास सहन करािा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, र्ासनाने ननकृष् दजााच्या कामा सींदिाात चौकर्ी केली आहे

काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानस
ू ार पढ
ु े कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे - निी मब
ुीं ई मागाािरील वि्ािा सबिे
मागााच्या दरु
ु स्तीचे काम करणे आिश्यक असल्याने िाहतक
ू ीस बािा ननमााण
होऊ नये याकरीता ठाणे महानगरपाभलकेने विनींती केल्यानस
ु ार िाहतक
ू र्ाखा,

ठाणे याींना उक्त कालाििीत ठाणे-निी मब
ुीं ई मागाािरील िाहतक
ू ऐरोली मागे
िळविली.

परीं तु काही प्रमाणात िाहतक
ू ीची कोंडी झाली ही िस्तजु स्थती आहे .

(२) पेर्व्हर ब्लॉक्स लािल्यानींतर लगेचच काही पेर्व्हर ब्लॉक्स उखडले ही
िस्तजु स्थती आहे .

उक्त बाब ननदर्ानास आल्याने तातडीने आिश्यक दरू
ु स्ती करण्यात

आल्याचे ठाणे महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

उक्त दरू
ु स्तीच्या िेळी िाहतक
ु लगतच्या मागीकेद्िारे सरू
ु ठे िण्यात

आल्याचे ठाणे महानगरपाभलकेने कळविले आहे .

दोनपैकी एक मागीका बींद असल्याने उक्त रस्त्यािर काही प्रमाणात

िाहतक
ु कोंडी झाली होती ही िस्तजु स्थती आहे .
(३)

ि

(४)

सदर

कामाच्या

दजााबाबत

चौकर्ी करुन

अहिाल

सादर

करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाभलका याींना दे ण्यात आल्या
आहे त.

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

पिई (मुांबई) येथील हहरानांदानी या वििासिाने आधथचिदृष्ट्टया
दब
च घटिाांसाठी घरे बाांधण्याच्या अटीांचे उल्लांघन
ु ल
िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(३४)

*

१०९२४४

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) पिई (मब
ींु ई) येथील हहरानींदानी या विकासकानी आधथाकदृष्या दब
ा
ु ल
घ्काींसाठी घरे बाींिण्याच्या अ्ीींचे उल्लींघन करुन उच्चभ्रस
ुीं ाठी मोठया
क्षेत्रर्ळाची

कायदयाखाली

घरे

बाींिन
ू

सखोल

केलेल्या

चौकर्ी

गैरर्व्यिहाराची

करुन

अींनतम

भ्रष्ाचार

अहिाल

सादर

प्रनतबींिक
करण्याचे

मा.विर्ेष न्यायालयायने, तपास अधिकारी विजयकुमार िोई्े याींना हदनाींक
०८ जानेिारी, २०१८ रोजी ननदे र् हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या ननदे र्ानस
ु ार अद्याप र्ासनातर्े सदरहू बींद
केलेल्या प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायािाही केली
ि त्याचे ननषकषा काय आहे त, त्यानस
ु ार सदर प्रकरणातील दोषीींविरुध्द
र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) होय, विर्ेष न्यायालयाने प्रस्तत
ु
प्रकरणाची भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अधिननयम, १९८८ तील तरतद
ु ीनस
ु ार सखोल
चौकर्ी करुन अींनतम अहिाल सादर करण्याचे ननदे र् हदनाींक ०४.०१.२०१८
रोजी

लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

वििागास

हदले

आहे त.

या

ननदे र्ानस
ु ार

गन्
ीं ी साक्षीदार तपासण्यात आले असन
ु ्यासींबि
ू पढ
ु ील कायािाही करण्यात
येत आहे .

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

नागपूर शहर पोलीस दलातील भशपायाने एिा महहलेिर लैंधगि
(३५)

*

अत्याचार िेल्याबाबत

१०६४९६

श्री.अश्जत

पिार

(बारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.श्जतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाि),

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड
(अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द
जाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळभशरस), श्री.राणाजगजीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा
चव्हाण (बागलाण), श्री.विजय औटी (पारनेर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) नागपरू र्हर पोलीस दलातील पोलीस भर्पाई रिी जािि याींनी पोलीस
गणिेर्ात बींदक
ु ीचा िाक दाखिन
ू एका महहलेिर लैंधगक अत्याचार केल्याची

घ्ना हदनाींक १४ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने तपास केला आहे काय,

(३) असल्यास, तपासाचे ननषकषा काय आहे त ि तद्नस
ु ार आरोपी पोलीस
भर्पाई रिी जािि याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

सदरचा गन्
ु हा करताना आरोपी पोलीस गणिेर्ात नर्व्हता.

(२) होय,
(३)

कर्याादीने

नतच्यािर

झालेल्या

लैंधगक

अत्याचाराबाबत

हदलेल्या

तक्रारीिरून सोनेगाि पोलीस स््े र्न येथे अपराि क्र १६/२०१८ कलम ३७६,

४५२, ५०६(ब), ३२३ िादवि सहकलम ३/२५ िारतीय हत्यार कायदा सहकलम

३(१)(१२) अनस
ू धु चत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींिक कायदा १९८९ अन्िये
आरोपी विरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सद्यजस्थतीत आरोपी
न्यायालयीन

कोठडीत

असन
ू

पाठविण्याची तजविज ठे िली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

त्याचे

विरूध्द

मा.न्यायालयात

दोषारोप

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

मागाठाणे बोररिली (पूि)च येथील एसआरए योजनेमधील
गैरव्यिहाराबाबत

(३६)

*

११२४२३

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे िीपाडा, मागाठाणे, बोररिली (पि
ू )ा मब
ुीं ई सी.्ी.एस. नीं.२१७/२१६/१ ते

५८, २१८ ि २१८/१ ते ३२ या जागेिरील एसआरए योजनेमिील आजतागायत
चालू

असलेल्या

गैरर्व्यिहाराबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी

हदनाींक

६
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नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास मा.राज्यमींत्री, गह
ृ ननमााण याींना लेखी
ननिेदन हदले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गणेर्नगर,

मागाठाणे

रहहिार्ी

(एसआरए)

सहकारी

गह
ृ ननमााण सोसाय्ी मयााहदत भस.स.नीं.१८२(१) पैकी १९१ येथील एसआरए
योजनेत बनाि् सिासदाींच्या नािाींचा समािेर् करण्यात आला असन
ू
सद्यःजस्थती िनश्री डेर्व्हलपसाने ही योजना सय
ु ाा विकासकाला माहे नार्व्हें बर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान विकल्याचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

काय आढळून आले, चौकर्ीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

मौजे

मागाठाणे,

ता.बोरीिली,

न.ि.ू क्र.१८२

(पै),

१९१(पै)

येथील

गणेर्नगर रहहिार्ी (एस.आर.ए.) सहकारी गह
ृ ननमााण सोसाय्ी (ननयो) या
सींस्थेसाठी मब
ुीं ई मींडळाने हद.९.९.२००५ रोजी पररभर्ष्-२ पाररत केले आहे .
सदर पररभर्ष्-२ तत्काभलन र्ासन ननणाय ि ननयमािलीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
झोपडीिारकाींच्या परु ार्व्याींच्या आिारे पाररत करण्यात आले असल्याचा म्हाडा,
मब
ुीं ई मींडळ याींचा अहिाल आहे . गणेर्नगर रहहिार्ी (एस.आर.ए.) सहकारी
गह
ृ ननमााण सोसाय्ी (ननयो) या सींस्थेच्या सिासािारण सिेत मे.िनश्री

डेर्व्हलपसा याींची ननयक्
ु ती रद्द करुन नविन विकासक मे. सय
ु ाा बबल्डसा याींच्या
ननयक्
ीं ाने
ु तीचा ठराि करण्यात आला. त्या अनष
ु ग

झोपडपट्टी पन
ु िासन

प्राधिकरणाने अधिननयमाच्या कलम १३(२) नस
ु ार हद.२३.१२.२०१६ रोजी
मे.िनश्री डेर्व्हलपसा याींची ननयक्
ु ती रद्द करुन मे.सय
ु ाा बबल्डसा याींची नविन

विकासक म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली. त्यानस
ु ार हद.२३.२.२०१७ रोजी

मींजूर करण्यात आलेल्या आर्यपत्रामध्ये नविन विकासक मे.सय
ु ाा डेर्व्हलपसा
याींचा उल्लेख झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाने केला आहे .

(३) विकासकामार्ात प्रकल्पबाधित सदननका न दे ण्यात आल्याने झोपडपट्टी

पन
ु िासन प्राधिकरणाने सदर योजनेच्या विक्री घ्कास कुठलीही पढ
ु ील मींजूरी

52
हदलेली नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाचा अहिाल आहे . तसेच

िैिाननक बाबी तपासन
ू योजनेचे काम थाींबविण्याविषयी सक्षम प्राधिकारी,
मब
ुीं ई मींडळ याींनी झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरण याींना कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अांधेरी (पश्श्चम) येथील इांहदरा नगर मधील भशिशक्ती
िो.ऑ.हौ.सो.भल. येथील पन
च सन योजनेबाबत
ु ि
(३७)

*

११४९२२

श्री.अभमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मांत्री पढ
(१)

मब
ुीं ईतील

अींिेरी

(पजश्चम)

इींहदरा

नगर

मिील

सन्माननीय
भर्िर्क्ती

को.ऑ.हौ.सो.भल. येथील पन
ा सन योजनेसाठी बनाि् कागदपत्रे सादर करुन
ु ि
म्हाडाकडून पररभर्ष्-२ पाररत करुन घेण्यात आले असल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बनाि् कागदपत्राच्या आिारे झोपडपट्टी पन
ु िासन
प्राधिकरणाकडुन एसआरए योजना मींजूर करुन घेण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मख्
ु य अधिकारी, म्हाडा ि
मख्
ु य कायाकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरण याींना हदनाींक २८
नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती

बनाि् कागदपत्रे तयार करणाऱया विकासक मे. अनमोल अलायन्स ि
िागीदार तसेच सदर सींस्थेचे कभम्ी सदस्य याींच्यािर गन्
ु हा नोंदविण्याबाबत

ि सदर झोपडपट्टी पन
ु िासन योजना रद्द करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) अर्ा आर्याच्या तक्रारी म्हाडा, मब
ुीं ई मींडळास प्राप्त
झाल्या असन
ीं ाने छाननी करण्यात येत असल्याचा,
ू सदर तक्रारीींच्या अनष
ु ग
म्हाडा, मब
ुीं ई मींडळाचा अहिाल आहे .
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(२) हे खरे नसल्याचा म्हाडा, मब
ींु ई मींडळाचा अहिाल आहे .

(३) ि (४) सदर प्रकरणी मा.लोकप्रनतननिी याींचक
े डून प्राप्त हद.२८.११.२०१७
रोजीच्या ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने सदर सींस्थेच्या पररभर्ष्-२ बाबत सींस्थेकडून
ु ग

तसेच विकासकाकडून म्हाडा मब
ींु ई मींडळ याींनी खल
ु ासा मागविला असन
ू ,

त्याींच्याद्िारे पढ
ु ील कायािाही करण्यात येत आहे . तसेच झोपडपट्टी पन
ु िासन
प्राधिकरणाकडे

प्राप्त

सदर

ननिेदन

म्हाडा

कायािाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

मब
ुीं ई

मींडळाकडे

पढ
ु ील

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

मे. माझगाि मजुर सहिारी सांस्था मयाचदीत याांनी बनािट
दे यिाच्या आधारे शासनाची फसिणूि िेल्याबाबत

(३८)

*

१०९३६४

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन
सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नतिसा),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मे. माझगाि मजुर सहकारी सींस्था मयाादीत काळाचौकी (मब
ुीं ई) याींनी

करारनामा क्रमाींक बी-१/ममवु ि/२७११ हदनाींक ९ र्ेब्रि
ु ारी, २०११ ि करारनामा
क्रमाींक बी-१/ममि
ु ी/२७१२ हदनाींक ९/२/२०११ नस
ु ार काम न करताच दोन्ही
कामे केले असल्याबाबत खो्ी दे यकाची लेखी पत्रार्व्दारे मागणी करून
तपासणी अधिकाऱयाींची हदर्ािल
ू केली तसेच सींस्थेच्या सींबधीं ित नसलेल्या
र्व्यक्तीींची मदत घेिन
सदर बनाि् दे यके मींजूर करण्यासाठी सरकारी
ु

अधिकाऱयाींिर दबाि आणन
ू र्ासकीय कामात अडथळा आणला तसेच १५
लाख ५ हजार ४८९ रूपयाींची बनाि् दे यके सादर करून र्ासनाची र्सिणूक
केली

असल्याची

लेखी

तक्रार

सहायक

अभिींयता

माझगाि

सेिा

केंद्र

सािाजननक बाींिकाम वििाग, माझगाि याींनी हदींनाक २ जुन, २०१७ रोजी
िायखळा पोलीस ठाणे, मब
ुीं ई येथे केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या लेखी तक्रारीिरून िायखळा पोलीस ठाणेचे उपननरीक्षकाींनी

पाच र्व्यक्तीींच्या विरोिात विविि कलमाखाली गन्
ु हा दाखल केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींिीर प्रकरणातील आरोपीींिर अघापही कोणतीही कायािाही
झाली नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या गींिीर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबधीं ितािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदर प्रकरणी ४ आरोपीींविरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रस्तत
ु प्रकरणी िायखळा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १७८/२०१७ िा.दीं .वि.
कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४७१, ३४ अन्िये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .
नमद
ू गन्
ु हा तपासाधिन आहे .
सदर

प्रकरणी

सींबधीं ित

सािाजननक

बाींिकाम

वििागाच्या

अधिकाऱयाींविरुध्द वििागीय चौकर्ीची कायािाही सरु
ु करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

निी मांब
ां
ु ई प्रिल्पग्रस्ताांसाठी सरु
ु िेलेली १२.५ टक्िे भख
ू ड
वितरणाची योजना बांद िरण्याचा घेतलेला ननणचय

(३९)

*

१०५३३३

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.श्जतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाि), श्री.किसन
िथोरे (मरु बाड), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१)

केलेली

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :निी

मब
ुीं ईतील

प्रकल्पग्रस्ताींसाठी

सरु
ु

१२.५

्क्के

िख
ू ींड

वितरणाची योजना बींद करण्याचा ननणाय माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान भसडको र्व्यिस्थापनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अद्यापी बहुताींर् प्रकल्पग्रस्ताींना १२.५ ्क्के िख
ू ींडाचे वितरण
झालेले नसताींना तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी गािठाणात बाींिकामे
केली आहे त त्याींना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले असन
ू सदर बाब
र्ासनाच्या विचारािीन असताींना

सिा प्रकल्पग्रस्ताींिर योजना बींद केल्याने

अन्याय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिा प्रकल्पबाधिताींना िख
ू ींडाचे िा्प होईपयंत उक्त योजना

सरु
ु ठे िण्यात यािी याकररता स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनस्तरािरून काय कायािाही
ु ग
करण्यात आली िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे तालक्
ु यातील गािाींचे भलींकेज सेक््र एकबत्रत

करण्याचा ि या तालक्
ु यातील प्रकल्पग्रस्ताींसाठी सरु
ु केलेली १२.५% िख
ू ींड
वितरण योजना बींद करण्याचा भसडको सींचालक मींडळाने हद.११/८/२०१७
रोजीच्या ठराि क्र. ११९०८ अन्िये ननणाय घेतला आहे .
(२)

सदरहू योजना ६० हदिसाींत बींद करण्यात येणार असल्याबाबत
भसडकोमार्ात हद.२२/९/२०१७ रोजी स्थाननक ि इींग्रजी ितामानपत्रात जाहहर
नो्ीस प्रभसध्द करुन प्रकल्पग्रस्ताींना सधू चत करण्यात आले आहे . सदर
जाहहर

नो्ीर्ीस

अनस
ु रुन

प्राप्त

होणाऱया

सिा अजांिर

भसडकोमार्ात

सींधचकाननहाय कायािाही करण्यात येणार असन
ू र्ेि्च्या िि
ू ारकास िख
ू ींडाचा
लाि भमळे पयंत ही योजना सरु
ु ठे िण्यात येणार आहे .
(३) ि (४) होय.

स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी अर्ा आर्याचे हद.११/८/२०१७ रोजी ननिेदन

हदले असन
ू सदर ननिेदन भसडको याींच्याकडे उधचत कायािाहीस्ति पाठविण्यात
आले आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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गडचाांदरु नगरपररषद येथे स्िच्छ महाराष्ट्र अभभयानातील (नागरी)
(४०)

*

शौचालय योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

११३९६७

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचाींदरु नगरपररषद (ता.कोपरना, जज.चींद्रपरू ) येथील अधिकारी ि
कमाचारी ि र्ौचालय लािाथी याींनी सींगनमत करून स्िच्छ महाराषर
अभियानाच्या

(नागरी)

र्ौचालय

योजनेच्या

रकमेचा

गैरर्व्यिहार

करून

र्ासनाची र्सिणूक केल्याचे हदनाींक ३ जानेिारी, २०१८ िा त्या सम
ु ारास
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गडचाींदरु नगरपररषदे ने ननयमबाहय पद्धतीने अनद
ु ानाचे िा्प

केले असल्याने या सींदिाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले, त्यानस
ू ार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) • गडचाींदरू नगरपररषद कायाक्षत्र
े ातील १५
लािार्थयांना एकूण रक्कम रुपये ७२,०००/- इतके अनतररक्त अनद
ु ान वितरीत
करण्यात आले होते, ही िस्तजु स्थती आहे .

• सदर वितरीत करण्यात आलेल्या अनतररक्त अनद
ु ानाची रक्कम सींबधीं ित
१५ लािार्थयांकडून िसल
ू करण्यात आली असल्याचे मख्
ु याधिकारी, गडचाींदरू
नगरपररषद याींनी कळविले आहे .

• मख्
ु याधिकारी, गडचाींदरू नगरपररषद याींनी या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या
आरोग्य वििाग प्रमख
ु ाींना हदनाींक ६/२/२०१८ रोजीच्या आदे र्ान्िये ननलींबबत
केले आहे . तसेच सदर प्रकरणी जबाबदार असणाऱया कींत्रा्ी कमाचाऱयाींच्याही
सेिा समाप्त करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मांब
ु ईतील रस्ते दरु
ु स्ती गैरव्यिहारातील सांबांधधताांिर
(४१)

*

सेल्िन

िारिाई िरण्याबाबत

१०४७९०

अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), िॅप्टन आर.तभमल

(सायन-िोळीिाडा),

श्रीमती

तप्ृ ती

सािांत

(िाांद्रे

पि
ू )च ,

श्री.सरु े श
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धानोरिर (िरोरा), श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.रमेश

लटिे (अांधेरी पि
ू )च , श्री.अजय चौधरी (भशिडी), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
श्री.श्जतें द्र

आव्हाड

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्री.बळीराम

भसरसिार

(बाळापरू ),

श्री.भशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ),

श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अभमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.हदलीप िळसेपाटील

(आांबेगाि),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.शभशिाांत

भशांदे

(िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्रीमती
सांध्यादे िी

दे साई-िुपेिर

(चांदगड),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िडाळा),

श्री.हनम
ां डोळस (माळभशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),
ु त
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :
खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

रस्ते

दरु
ु स्ती

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

गैरर्व्यिहारात

आतापयंत

३४

रस्त्याींच्या

कामाबाबतच्या चौकर्ी अहिालानस
ु ार महानगरपाभलकेच्या ९६ अभियींत्याींना
दोषी ठरविण्यात आले तर चार अधिकाऱयाींना बडतर्ा करण्यात आले ि

उिाररत २०० रस्त्याींच्या कामाबाबतचा अहिाल पींिरा हदिसात सादर होण्याची

र्क्यता असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहिालात दोषी ठरविण्यात आलेल्या महानगरपाभलकेच्या

अभियींत्याींसह जबाबदार असणाऱया कमाचाऱयाींिर कोणती कारिाई करण्यात
आली आहे ि त्याचे स्िरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कींत्रा्दाराींची नािे काळया यादीत ्ाकण्यात
आली आहे त काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपाभलकेतील रस्ते दरु
ु स्ती
ृ न्मब
गैरर्व्यिहारप्रकरणी ्प्पा-१ अींतगात करण्यात आलेल्या चौकर्ीमध्ये १००

अभियींतािगीय कमाचाऱयाींिर दोषारोपपत्रे बजािण्यात आली असन
ू त्यापैकी ९६
अभियींते दोषी आढळले आहेत.
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्प्पा-२ अींतगात करण्यात आलेल्या चौकर्ीमध्ये १६९ अभियींतािगीय

कमाचाऱयाींिर दोषारोपपत्रे बजािण्यात आली असन
ू त्यापैकी १६७ अभियींते
दोषी आढळले आहे त.

उपरोक्त दोन्ही चौकर्ीमध्ये ८४ अभियींते सामानयक आहे त.

(२) सदर सामानयक असलेल्या ८४ अभियींत्याींना दोन्ही ्प्प्याींत केलेल्या
चौकर्ीत जी जास्त भर्क्षा असेल ती अींनतम करण्यात आली आहे .
सदर

प्रकरणी

आढळून

आलेल्या

अननयभमतताींबाबत

१८५

अभियींतािगीय कमाचाऱयाींपक
ै ी १८० दोषी कमाचाऱयाींना खालीलप्रमाणे भर्क्षा
दे ण्यात आल्या आहे त:-

भर्क्षेचे स्िरुप

दोषी कमाचाऱयाींची सींख्या

सेिेतून काढून ्ाकणे

०६

पदािनत करणे

२३

पुढील दे य िेतनिाढ तीन िषांच्या कालाििीकररता

१३

पुढील दे य िेतनिाढ दोन िषांच्या कालाििीकररता

१७

पुढील दे य िेतनिाढ एक िषांच्या कालाििीकररता

६७

पुढील दे य िेतनिाढ एक िषााच्या कालाििीकररता

३१

रु. १०,०००/- इतका दीं ड करणे

१६

मळ
ू ननित्ृ तीिेतन काही कालिािीकररता कमी करणे/

०६

ठपका ठे िणे

०१

कायमस्िरुपी पररणामाने रोखून िरणे
कायमस्िरुपी पररणामाने रोखून िरणे

कायमस्िरुपी पररणामाने रोखून िरणे
हीं गामी स्िरुपात रोखून िरणे

ननित्ृ तीिेतनातून काही रक्कम काढून घेणे

एकूण

१८०

(३) सदर प्रकरणी ३ कींत्रा्दार ि २ सल्लागार याींना काळया यादीत
्ाकण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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आळां दी (ता.खेड, श्ज.पुणे) येथील नागररिाांना दवु षत
पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत

(४२)

*

११६३८७

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आळीं दी र्हरात सम
ु ारे रुपये ५ को्ी खचा करून १० एमएलडी क्षमतेचा
निीन जलर्द्ध
ु ीकरण प्रकल्प सरु
ु करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्हरातील नागररकाींना काळसर रीं गाचे दवु षत पाणी येत

असल्याच्या तक्रारी जजल्हाधिकारी याींचेकडे केल्याने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
िा त्या दरम्यान खेड तालक्
ु याचे प्राींत तसेच महराषर जीिन प्राधिकरणाचे
अभियींता तसेच नगरपररषदे चे मख्
ु याधिकारी याींनी जलर्द्ध
ु ी केंद्राची पाहणी
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींना दवु षत ि अर्द्ध
ु पाणी परु िठा

होत असल्याची

कारणे काय आहे त तसेच उक्त प्रकरणी सींबधीं ित दोषीींिर कोणती कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • तीथाक्षेत्र विकास आराखडयातन
या १०
ू
एम.एल.डी क्षमतेच्या जलर्ध्
ु दीकरण प्रकल्पास ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात
आला आहे .

• महाराषर जीिन प्राधिकरणाने हे काम पण
ू ा केले असन
ू अद्याप सदर
प्रकल्प नगरपररषदे स हस्ताींतररत करण्यात आलेला नाही.

• सदर प्रकल्प हद.२९.१२.२०१७ पासन
ू कायााजन्ित झाला आहे .

(२) काळसर रीं गाचे दवु षत पाणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे

हदसन
ू येत नाहीत. खेड प्राींत, महाराषर जीिन प्राधिकरणाचे अभियींता ि

नगरपररषद मख्
ु याधिकारी याींनी जलर्ध्
ु दीकरण क्रेंदाची हद.१५.१२.२०१७ रोजी
केलेली सींयक्
ु त पाहणी ही या केंद्राच्या हद.२९.१२.२०१७ रोजी होणाऱया
लोकापाण सोहळयाच्या कायाक्रमाचे ननयोजनासाठी होती.
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(३) नागररकाींना र्ध्
ु द पाण्याचा परु िठा करण्यात येत असन
ू राज्य आरोग्य

प्रयोगर्ाळा, पण
ु े येथे पाण्याची ननयभमत तपासणी करुन पाणी वपण्यास
योग्य असल्याचे खात्री करुन घेण्यात येत,े असे नगरपररषदे ने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

धचपळूण नगरपररषदे चे (श्ज.रत्नाधगरी) मुख्याधधिारी याांनी िेलेल्या
(४३)

*

गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत

१०५५७९

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

(भशडी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पश्श्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धचपळूण नगरपररषदे चे (जज.रत्नाधगरी) मख्
ु याधिकारी डॉ.पींकज पा्ील
याींनी केलेल्या गैरर्व्यिहाराची ि भ्रष्ाचाराची चौकर्ीची मागणी मा.पालक
मींत्री, रत्नाधगरी याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

र्ासनाने

जजल्हाधिकारी

याींना

चौकर्ी

पाठविण्यासींदिाात कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय,

करुन

अहिाल

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले, त्यानस
ू ार पढ
ु े कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा आर्याची तक्रार पालकमींत्री, रत्नाधगरी
याींच्याकडून र्ासनास प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे .

(२) ि (३) प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी
ु ग
“बत्रसदस्यीय सभमतीद्िारे ” चौकर्ी केली आहे .
•

सदरहू चौकर्ी सभमतीचा अहिाल
अभिप्रायासह र्ासनास प्राप्त झाला आहे .

जजल्हाधिकारी,

रत्नाधगरी

• अहिालातील ननषकषाानस
ु ार पढ
ु ील कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

याींच्या

61

मुांबईतील बीिेसी येथील मुांबई कक्रिेट असोभसएशनने एमएमआरडीएची
परिानगी न घेता िरारनामा िरुन जभमनीचा
व्यािसानयि िापर िेल्याबाबत
(४४)

*

१११९३३

श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील बीकेसी येथील लीजिर हदलेल्या जमीन प्रकरणात मब
ुीं ई कक्रके्
असोभसएर्नने एमएमआरडीएची परिानगी न घेता मेससा भर्के कींपनीबरोबर
करारनामा करुन जभमनीचा र्व्यािसानयक िापर केल्याप्रकरणी मब
ुीं ई कक्रके्
असोभर्एर्न, मेससा भर्के कींपनी तसेच अन्य सींबधीं ित सींस्थेच्या खात्याींचे
आधथाक लेखापररक्षण करुन कारिाई करण्यात येईल असे एमएमआरडीने
मब
ुीं ई कक्रके् असोभर्एर्नला कळविले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकरणी

मागील

सहा

महहन्याींपासन
ू

अद्याप

लेखापररक्षकाींची ननिड करण्यात आली नसल्याची बाब ननदर्ानास झाली, हे
ही खरे आहे काय,

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

त्यानस
ु ार दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत

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

(२), (३) ि (४) मब
ींु ई महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणाच्या वित्त ि लेखा
वििागामार्ात लेखा पररक्षकाींची (Auditors Firm), सींक्षक्षप्त सच
ू ी (Short

List) अींतीम करण्यात आली आहे . त्याींच्याकडून वित्तीय दे कार (Financial

Quote) प्राप्त झाल्यानींतर लेखा पररक्षकाींची ननयक्
ींु ई
ु ती करण्याचे मब
महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणाच्या स्तरािर ननयोजजत आहे .
-----------------
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ठाणे श्जल्हा पररषद बाांधिाम विभागातील िायचिारी
(४५)

*

अभभयांता याांना लाच घेताना िेलेली अटि
११६१८५

श्री.डी.पी.सािांत

(सािनेर), श्री.अमर िाळे

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.सनु नल

िेदार

(आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

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

(१) ठाणे जजल्हा पररषद बाींिकाम वििागातींगत
ा िगा १ च्या ठे केदाराींनी

रस्त्याचे काम केले होते, या कामाचे दे यक सध्
ु दा मींजूर झाले होते मात्र या
बबलाच्या मोबदल्यात कायाकारी अभियींता पद्माकर सख
ु दे िे याींनी ठे केदाराकडून
रुपये पाच लाखाींची लाच माधगतली असता त्यातील एक लाख रूपयाींची लाच

घेताींना कायाकारी अभियींता पद्माकर सख
ु दे िे याींना लाचलच
ु पत प्रनतबींिक
वििागाने हदनाींक २८ जानेिारी, २०१८
आहे, हे खरे आहे काय,

रोजी िा त्या सम
ु ारास अ्क केली

(२) असल्यास, या सींदिाात र्ासनाने चौकर्ी करून सींबधितािर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) ि (३) आरोपी लोकसेिक श्री.पद्माकर सख
ु दे ि,े कायाकारी अभियींता,
सािाजननक बाींिकाम वििाग, ठाणे याींना लाचेची रक्कम जस्िकारताना

पकडण्यात आले असल्याने त्याच्याविरुध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अधिननयम,

१९८८ मिील विविि कलमान्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
याभर्िाय

सािाजननक

बाींिकाम

वििागाने

हदनाींक

आदे र्ान्िये त्याींना र्ासन सेिेतन
ू ननलींबीत केले आहे .
-----------------

१५.०२.२०१८

च्या

िळां बोली (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) येथे डॉक्टसच सोसायटीिररता
भसडिो प्राधधिरणािडून त्याांच्या अखत्याररतील भुखड
ां
(४६)

*

वितरीत िरण्यात आल्याबाबत

११५६९३

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) कळीं बोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे डॉक््सा सोसाय्ी करीता भसडको
प्राधिकरणाकडून त्याींच्या अखत्याररतील िख
ु ींड वितरीत करण्यात आला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िख
ीं ाचे िा्प करीत असताना अननयभमतता आणण
ु ड
कायद्याचे उल्लींघन झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं ित दोषी अधिकाऱयाींिर र्ासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) ि (३) कळीं बोली ता.पनिेल येथे डॉक््सानी स्थापन केलेल्या गह
ृ ननमााण
सींस्थेस भसडको महामींडळाकडून िख
ू ींड िा्प केल्याचे आढळून येत नाही.
त्यामळ
प्रकरणी दोषी अधिकाऱयाींिर कायािाही करण्याचा प्रश्न
ु े प्रस्तत
ु
उद््ाित नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िरळी येथील परे ल लोिसेिा एसआरए सहिारी गह
ृ ननमाचण सांस्थेतील
१७३ झोपडीधारिाांच्या पुनविचिासाबाबत

(४७)

*

११५३९१

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िरळी येथील परे ल लोकसेिा एसआरए सहकारी गह
ृ ननमााण सींस्थेतील
१७३ झोपडीिारकाींनी पन
ु वा िकासाच्या करारानस
ु ार काम हदलेल्या विकासकाने
सन २०१२ मध्ये सिा झोपडया तोडल्यात, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू तोडकामानींतर विकासकाने पहहले १८ महहने
झोपडीिारकाींना घराींना िाडे हदले मात्र सन २०१४ नींतर विकासकाने िाडे दे णे

सींपण
ा : बींद केले असन
ू त
ू मागील ३ िषांपासन
ू आजभमतीस पन
ु वा िकासाचे काम
सरू
ु च केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू विकासकाने केलेल्या र्सिणक
ू ीबाबत सदरहू सहकारी
गह
ु यमींत्री, गह
ृ ननमााण सींस्थेतील सदस्याींनी मा.मख्
ृ ननमााणमींत्री, झोपडपट्टी
पन
ु िासन प्राधिकरण आदीींकडे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये िा त्या सम
ु ारास लेखी
ननिेदनाद्िारे सविस्तर तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय
(४)

असल्यास,

सदरहू तक्रारीनींतरही आजभमतीस सम
ु ारे ८ महहन्याींचा
कालाििी उल्ूनही र्ासनाकडून कोणतीही कारिाइा न झाल्यामळ
ु े सदरहू
गह
ु ारी, २०१८ रोजी िा त्या
ृ ननमााण सींस्थेच्या सदस्याींनी हदनाींक २ र्ेब्रि
सम
ु ारास झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) कायाालयािर मोचााही
काढला आहे, हे ही खरे आहे काय

(५) असल्यास, परे ल लोकसेिा एसआरए सहकारी गह
ृ ननमााण सींस्थेच्या

सदस्याींची र्सिणक
ू करणाऱया सदरहू विकासकाविरोिात कोणतीही कारिाइा
न करण्याची कारणे काय आहे त
(६) असल्यास, सदरहू एसआरएअींतगात पन
ु िासनाचे काम विनाविलींब हाती
घेिन
ू लिकरात लिकर पण
ू ा करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) प्रश्नाींकीत सींस्थेतील १७३ झोपडीिारकाींचे पररभर्ष्-२

बह
सदर
ुीं ई महानगरपाभलकेने सन २०१० मध्ये पारीत केले असन
ू
ृ न्मब
योजनेच्या विकासकाींनी विकास कामाकरीता सदर झोपडया सन २०१२ मध्ये
ननषकाभसत केल्या असल्याचा बह
ींु ई महानगरपाभलकेचा अहिाल आहे .
ृ न्मब

(२), (३) ि (४) विकासकाने िाडे न हदल्याच्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं ित
ु ग
विकासकाविरुध्द

अधिननयमाच्या

कलम

१३(२)

अन्िये

कारिाई

करुन

मे.श्री.सदगरु
ु ि डडलक्स जॉईं् र्व्हें चसा याींची ननयक्
ु ती झोपडपट्टी पन
ु िासन
प्राधिकरणाने रद्द केली असन
ू निीन विकासकाची ननयक्
ु ती करण्याची सींस्थेस

मि
ीं ाने
ु ा हदली आहे . झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाच्या आदे र्ाच्या अनष
ु ग

विकासकाने भर्खर तक्रार ननिारण सभमतीकडे हद.१७.०२.२०१८ रोजी अवपल
दाखल केले असन
ू सदर बाब भर्खर तक्रार ननिारण सभमतीपढ
ु े न्यायप्रविषठ
आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
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(६) सदर विकासकाींची ननयक्
ु ती झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधिकरणाने रद्द केली
असन
ू निीन विकासक नेमण्याची मि
ु ा सींस्थेला दे ण्यात आलेली आहे .
-----------------

ठाणे महानगरपाभलिेच्या मुळ वििास आराखडयात खाडाखोड िरुन
टीडीआर वििासिाला बेिायदे शीरररत्या हदल्याबाबत

(४८)

*

१०६३७३

श्री.सरदार ताराभसांह (मल
ु ड
ुां ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे महानगरपाभलकेच्या मळ
विकास आराखडयात खाडाखोड करुन
ु

सेिा-रस्ते

गायब

बेकायदे र्ीरररत्या

करुन

मान्य

५५

हजार

करणाऱया

चौ.र्ू्ाींचा

स्थाननक

्ीडीआर

सर्व्हे यरचे

विकासकाला

महानगरपाभलका

आयक्
ु त ि या प्रकरणी दोषी असणाऱया सिा र्व्यक्तीींविरुध्द र्ौजदारी गन्ु हे

दाखल करुन मोक्का लािण्याची मागणी एका राजकीय पक्षाच्या वििागीय

अध्यक्षाींनी मा.मख्
ु यमींत्री ते पींतप्रिान या सिांना पत्र पाठिन
ू तसेच िातााहर
पररषद घेऊन केल्याची बाब हदनाींक २२ नोर्व्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या
सम
ु ारास ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपाभलकेने ्ी.पी.स्कीम १ मिील अींनतम िख
ू ींड
क्र.२०८-४ िर विकास प्रस्ताि क्र.एस-३/ढ/०१९/१६ हा न्यू िींदना गह
ृ ननमााण
सहकारी सींस्थेचा विकास प्रस्ताि मींजूर करताना ठाणे महानगरपाभलका
प्रर्ासनाने

र्हर

विकास

वििागासाठी

असलेले

र्ासन

आदे र्/पररपत्रके,

महानगरपाभलकेची विकास ननयींत्रण ननयमािली, र्ासनाची नगर िम
ू ापन
ननयमािली इत्यादी ननयम ि अ्ीींचा िींग केला असल्याच्या करण्यात
आलेल्या तक्रारीींबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी आढळलेल्या र्व्यक्तीींविरुध्द काय कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

होय.

अर्ा

हद.१६/११/२०१७ च्या पत्रान्िये प्राप्त झाली आहे .

स्िरुपाची

तक्रार

र्ासनास

66
(२) महानगरपाभलका आयक्
ु ताींनी सदर ताराींककत प्रश्नाींच्या सींदिाात उपलब्ि
करुन हदलेल्या ह्पणीमध्ये उक्त विकास प्रस्तािाींतगात अद्याप ह्डीआर

िापरण्यास मींजरू ी दे ण्यात आली नसल्याचे नमद
केले आहे . उपरोक्त
ू

अनक्र
ीं ाने ठाणे महानगरपाभलकेचा
ु माींक (१) मिील तक्रार अजााचे अनष
ु ग
अहिाल हद. ३१/१/२०१८ च्या पत्रान्िये मागविण्यात आला आहे . सदरचा

अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यािर उधचत ननणाय घेण्याची र्ासनाची िभू मका
आहे .

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

विमानतळ प्रभावित िेत्राचा वििास तातडीने िरण्याबाबत
(४९)

*

१०६०९५

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अभमत साटम (अांधेरी
पश्श्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्रीमती मननषा चौधरी
(दहहसर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) र्ासनाने विमानतळ प्रिावित क्षेत्राचा (नैना) विकास करण्याची जबाबदारी

भसडकोिर सोपविली असताना भसडकोच्या उदाभसन िोरणामळ
ु े मागील पाच
िषाात २९२ पैकी र्क्त ४२ प्रकल्पाींनाच बाींिकाम परिानगी दे ण्यात आली

असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भसडको प्रर्ासनाने आदइा, आकुली, बेलिली, बोनर्ेत, बोले,
धचखले, धचपळे , डेरिली, दे िद, कोळखे, कोन, कोप्रोली, मोहो, नेरे, पळस्पे,
पालीखुदा, पाली दे िद, साींगडे, भर्लोत्तर रायचूर, भर्िकर, ऊसलीखुदा, विचुींब,े

विहीघर या २३ गािाींचा स्मा्ा भस्ी म्हणून उिारण्याचा ननिाार केला असन
ू
पाच िषाामध्ये एकही नोड विकभसत केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नैना पररसरामध्ये बाींिकाम परिानगी दे ण्याची जबाबदारी

रायगड जजल्हाधिकारी कायाालयाकडे असताना प्रत्येक महहन्याला १५ ते २०
परिानग्या हदल्या जात असताना भसडकोिर जबाबदारी सोपविल्यापासन
ू
बाींिकाम परिानगी भमळणे कठीण होऊ लागल्यामळ
ु े बाींिकाम र्व्यािसानयक
त्रस्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून विमानतळ प्रिावित
क्षेत्राचा विकास तातडीने करण्याबाबत कोणती उपाययोजना ि कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हद.१५/२/२०१८ पयंत नैना वििागाकडे २७९

(एमएसआरडीसी कडे सप
ु द
ु ा केलेले अजा िगळून) बाींिकाम परिानगीसाठी अजा
प्राप्त झाले आहे त. त्यापैकी एकुण ६२ अजांना बाींिकाम परिानगी ि
िोगि्ा प्रमाणपत्र भसडकोकडून दे ण्यात आले आहे .

(२) नैना क्षेत्रामिील २३ गािाींची अींतररम विकास योजना महाराषर प्रादे भर्क

ि नगर रचना अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार र्ासनाने हद.२७/४/२०१७ च्या
अधिसच
ू नेन्िये मींजूर केली आहे . सदर मींजुर विकास योजनेची अींमलबजािणी
नगर रचना पररयोजनेमार्ात करण्याचे भसडकोने योजजले आहे .

(३) अर्ी िस्तजु स्तथी आढळून येत नाही. नैना क्षेत्राकररता भसडको हे विर्ेष
ननयोजन प्राधिकरण आहे . भसडकोकडे प्राप्त होणाऱया विकास प्रस्तािाींिर

भसडकोकडून प्रचभलत विकास ननयींत्रण ननयमािलीमिील तरतद
ु ीनस
ु ार ननणाय
घेण्यात येत.े

(४) महाराषर लोकसेिा हक्क अधिननयम, २०१५ ि र्ासनाच्या ईझ ऑर्
डुईंग बबझनेसच्या सच
ु नेनस
ु ार बाींिकाम परिानगी जलद गतीने दे ण्यासाठी,

बाींिकाम परिानगी प्रकक्रयेत भसडकोकडून सि
ु ारणा करण्यात येत आहे . तसेच
सींगणीकृत बाींिकाम परिानगी प्रणाली भसडकोकडून विकभसत केली जात आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अांबरनाथ शहरातून जाणाऱया जव्हार-खोपोली या राज्य
(५०)

*

महामागाचमुळे होणारी िाहतूि िोंडी

१०९०८२

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )च :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) अींबरनाथ र्हरातन
ू जाणारा जर्व्हार-खोपोली हा राज्य महामागा सध्या

र्हरातील िाहतक
कोंडीचे जींक्र्न ठरत असन
ू
ू , मात्र या रस्त्यासाठी
एमएमआरडीएने ३५ को्ी रुपयाींचा ननिी मींजूर करूनही मागील िषािरापासन
ू

या रस्त्याच्या भसमें ् कॉकक्र्ीकरणाचे काम रखडले आहे , त्यामळ
ु े रुीं दीकरण

करून २ िषााचा कालाििी होऊनही हा रस्ता तयार झाला नाही असे
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपाभलकेने २ हदिस ५०० कमाचाऱयाींची यींत्रणा आणण लाखो
रुपये

खचा

करूनही

रस्तारुीं दीकरणानींतर

सािाजननक

बाींिकाम

वििाग,

नगरपाभलका आणण एमएमएआरडीए याींच्या समन्िय अिािी हा रस्ता
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, म्का चौक ते र्ॉरे स्् नाका या ३ कक.मी. च्या मागाािर

१००० अनतक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली होती मात्र मागील ३ िषाापासन
ू
रुीं दीकरणानींतर रस्त्याचे काम मागी न लागल्याने सींपण
ू ा िागात मोठ्या
प्रमाणात अनतक्रमण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबधीं ित दोषी अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई करण्यात आली
िा येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) ि (५) जर्व्हार-खोपोली राज्य

महामागा सािाजननक बाींिकाम वििागाने माहे जून, २०१२ मध्ये रुीं दीकरण ि
दरु
ींु ई महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणाकडे हस्ताींतरीत केला
ु स्तीसाठी मब

होता. सदर रस्त्यापैकी अनतक्रमणग्रस्त ५.३० कक.मी. िाग िगळून माहे माचा,
२०१५ मध्ये सािाजननक बाींिकाम वििागास हस्ताींतरीत करण्यात आला.

सदर महामागाािरील अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील साईबाबा मींहदर ते

र्ॉरे स््नाका या ५.३

कक.मी. रस्ता अनतक्रमणाने बाधित होता. सदर

रस्त्यातील म्का चौक ते र्ॉरे स्् नाक्यापयंतची अनतक्रमणे सािाजननक

बाींिकाम वििाग, अींबरनाथ नगरपररषद ि महसल
ू वििाग याींच्या सींयक्
ु त
कायािाहीत माहे मे, २०१५ मध्ये ननषकाभसत करण्यात आली. साईबाबा मींहदर

ते ररलायन्स ु् पेरोलपींप दरम्यानची अनतक्रमणे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये
ननषकाभसत करण्यात आली. त्यानष
ीं ाने अनतक्रमणे ननषकाभसत केलेल्या
ु ग
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अनतररक्त जागेमध्ये रस्ता रुीं दीकरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी,
सािाजननक

बाींिकाम

वििाग

ि

प्राधिकरणाकडे मागणी प्राप्त झाली.

अींबरनाथ

नगरपररषद

याींच्याकडून

त्यानष
ीं ाने सदरचे काम नर्व्याने करणे आिश्यक असल्याने अनतक्रमण
ु ग

ननषकाभसत केलेल्या जागेमध्ये रस्ता रुीं दीकरणाचे काम करण्यासाठी मब
ुीं ई

महानगर प्रदे र् विकास प्राधिकरणाने रु.३५ को्ीच्या प्रस्तािास हदनाींक
१६.०३.२०१७

रोजी

मान्यता

हदली

असन
ू

सदर

रुीं दीकरणाच्या

कामाचा

सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करणे, कामाचे पयािेक्षण करणे इत्यादी

कामाींसाठी प्राधिकरणाने सल्लागाराची नेमणक
ू केली आहे . सद्यजस्थतीत सदर
कामासाठी

ननविदा

मागविण्याचे

काम

प्राधिकरणाच्या स्तरािर प्रगतीपथािर आहे .

मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे र्

विकास

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

खराडी (श्ज.पण
ु े) येथे पण
ु े महापौर आांतरराष्ट्रीय िुस्ती
स्पधेमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(५१)

*

११५११०

श्री.विजय

िाळे

(भशिाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खराडी

(जज.पण
ु े)

येथे

महानगरपाभलकेच्या

आींतरराषरीय कुस्ती स्पिेचे आयोजन हदनाींक

ितीने

पण
ु े

महापौर

५ ते ९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी

िा त्या सम
ु ारास राषरीय तालीम सींघाच्या ितीने करण्यात आले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े महापौर आींतरराषरीय कुस्ती स्पिेच्या आयोजनासाठी

पण
ु े महानगरपाभलकेच्या ितीने राषरीय तालीम सींघाला १ को्ी २६ लक्ष
रुपयाींचा िनादे र् अदा करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर स्पिेच्या आयोजनात तालीम सींघाचे अध्यक्ष दामोदर

्कले ि एक विश्िस्त योगेर् दोडके याींनी लाखो रुपयाींचा आधथाक गैरर्व्यिहार
केल्याची लेखी तक्रार राषरीय तालीम सींघाच्या इतर सिा विश्िस्त ि
पदाधिकाऱयाींनी आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाभलका याींच्याकडे केली, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, पण
ु े महापौर आींतरराषरीय कुस्ती स्पिेच्या आयोजनात

राषरीय तालीम सींघाने ननविदा प्रकक्रया न राबविता ठे केदार नेमणे, ठे केदाराींना
दे यका पेक्षा ज्यादा रकमेचे दे यक आदा करणे, स्ित:च्या िाहन चालक ि
काम

करणाऱया

कमाचाऱयाींच्या

नािे

ननयमबाहय

दे यके

काढून

मोठ्या

प्रमाणािर आधथाक गैरर्व्यिहार केल्याबाबत माहहती अधिकाराच्या आिारे
भमळविलेल्या कागदपत्राद्िारे ननदर्ानास आणली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) • पण
ु े महानगरपाभलकेमार्ात राषरीय
तालीम सींघ, पण
ु े याींच्या सहकायााने हद.५ ते ९ ऑक््ोबर २०१६ या
कालाििीमध्ये महापौर चषक कुस्ती स्पिाा कै.विठोबा मारूती पठारे स््े डडयम,
खराडी येथे आयोजजत करण्यात आली होती हे खरे आहे .

• महापौर चषक कुस्ती स्पिाा आयोजनास ि त्यावप्रत्यथा झालेला प्रत्यक्ष खचा
रू.१,२६,५०,०१४/- एिढी रक्कम राषरीय तालीम सींघ पण
ु े याींना अदा करण्यात
आली आहे .

(३) • राषरीय तालीम सींघ, पण
ु े याींचे विश्िस्त ि अजजि सिासद याींनी
हद.११.१.२०१८

रोजी

याबाबत

पण
ु े

महानगरपाभलकेकडे

आयक्
ु ताींकडे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे .

तसेच

िमाादाय

• प्रस्तत
ीं ाने चौकर्ी करण्याबाबत
ु प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ग

पण
ु े महानगरपाभलकेमार्ात िमाादाय आयक्
ु त, पण
ु े याींना कळविण्यात आले
आहे .

(४) ि (५) • या प्रकरणी श्री.गल
ु ाबराि सोनािणे ि श्री.गोरख इखुले याींनी
माहहतीच्या

अधिकारामध्ये

हद.१३.९.२०१७

रोजीच्या

महानगरपाभलकेकडे माहहती माधगतली होती हे खरे आहे .

अजाान्िये

पण
ु े

• स्पिेसाठी झालेल्या खचााची दे यके पण
ु े महानगरपाभलकेच्या मख्
ु यलेखा ि
वित्त वििागाकडून तपासन
ू घेिन
ू राषरीय तालीम सींघास दे ण्यात आलेली
आहे त असे पण
ु े महानगरपाभलकेने कळविलेले आहे .
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• स्पिेच्या आयोजनात आधथाक गैरर्व्यिहार झाल्याप्रकरणी श्री.गल
ु ाबराि
सोनिणे याींनी िमाादाय आयक्
ु त, पण
ु े याींचेकडे तक्रार केलेली असन
ू याबाबत
िमाादाय आयक्
े डे चौकर्ी सरू
ु त, पण
ु े याींचक
ु आहे .

• महापौर चषक कुस्ती स्पिेसाठी राषरीय तालीम सींघ, पण
े डून
ु े याींचक
राबविण्यात आलेल्या कायापध्दतीबाबत ि झालेल्या खचााबाबत चौकर्ी करून

त्याचा अहिाल र्ासनास सादर करण्याबाबत आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाभलका
ि िमाादाय आयक्
ु त याींना कळविण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िोपरगाि (श्ज.अहमदनगर) येथील िािडी विमानतळाची शासिीय
(५२)

*

जमीन दाखिन
ू गांत
ु िणि
ू दाराांची फसिणूि िेल्याबाबत
११३४५६

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाभशि मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोपरगाि (जज.अहमदनगर) येथील काकडी विमानतळाची र्ासकीय

जमीन दाखिन
ू ८०० गत
ुीं िणूकदाराींची र्सिणूक केल्याप्रकरणी नाभर्क येथील

सरकारिाडा पोलीस स््े र्न येथे हदनाींक १ र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी िा त्या
सम
ु ारास गन्
ु हा नोंदविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गन्ु हाचे स्िरूप काय आहे त तसेच सदर प्रकरणी ककती
ि कोणत्या लोकाींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींर्त: खरे आहे

सदर गन्
झाल्याचे तपासात
ु ्यात १३ गत
ुीं िणुकदाराींची र्सिणक
ु

ननषपन्न झाले आहे .

(२) सदर प्रकरणातील आरोपीींनी कर्याादी ि साक्षीदार याींना भर्डी या हठकाणी

आमचेकडे र्ेती आहे असे साींगन
त्याींना बनाि् ७/१२ उतारे दाखिन
ू
ू ,

त्याींच्याकडुन पैसे जस्िकारले. त्याबदल्यात नो्री साठे खत भलहुन दे िन
ू ,
पक्के खरे दी खत न करता एकूण रुपये २३,९५,०००/- ची र्सिणूक केली
आहे .
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सदर प्रकरणी सरकारिाडा पोलीस स््े र्न येथे ग.ु र.नीं. ३८/२०१८

िा.दीं .वि.क ४२०, ४६४, ४६५, ४६८, ३४ प्रमाणे हद. ३१/०१/२०१८ रोजी ५
आरोपीींविरुध्द

र्सिणक
ु ीचा

गन्
ु हा

दाखल करण्यात

आला

आहे .

सदर

गन्
ु ्यात अद्यापपािेतो ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असन
ू , १
आरोपी र्रार आहे . गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

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

सोलापूर (श्ज.सोलापूर) महानगरपाभलिेने शहरातील सािचजननि
शौचालयाच्या दरु
ु स्तीच्या नािाखाली ननविदा न
िाढता ननधी खचच िेल्याबाबत

(५३)

*

१११९१४

िुमारी

प्रखणती

भशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापरू

(जज.सोलापरू )

महानगरपाभलकेने

र्हरातील

सािाजननक

र्ौचालयाच्या दरु
ु स्तीच्या नािाखाली ननविदा न काढता अत्यािश्यक बाब
म्हणन
ू रुपये ३.१३ को्ी खचा केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी गैरर्व्यिहार झाल्याचा आरोप झाल्यानींतर सदरहू
प्रकरणी चौकर्ी करण्यासाठी सभमती नेमण्यात आली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या सभमतीच्या अहिालात ज्या दरु
ु स्ती कामासाठी खचा झाला
ते काम ि त्याच्या दजेबाबत काहीही नमद
ू केलेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, त्यामळ
ु े मक्तेदार आणण सींबधीं ित अधिकारी याींना पाठीर्ी
घालण्यात येत असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी र्ेर चौकर्ी करुन सींबधीं ित दोषी

मक्तेदार ि सींबधीं ित अधिकारी याींच्यािर कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

73
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • सोलापरू महानगरपाभलकेने म.न.पा. हद्दीतील

सािाजननक र्ौचालये िापरायोग्य होण्यासाठी (एकूण ४९२५ भसट्स) आिश्यक
दरु
ु स्तीची कामे जुलै २०१७ ते जानेिारी २०१८ या कालाििीत केली.

• या कामाींसाठी १४ र्व्या वित्त आयोगातन
ू रु.३.१३ को्ी एिढा ननिी खचा

करण्यासाठी जजल्हाधिकारी, सोलापरू याींची जुल,ै २०१७ मध्ये मान्यता घेण्यात
आली.

• ही कामे सोलापरू महानगरपाभलकेच्या िावषाक मींजूर मक्तेदाराींकडून करुन
घेण्यात आली आहे त.

(२) स्थायी सभमतीच्या हद.१५.०९.२०१७ रोजीच्या बैठकीत अनतररक्त आयक्
ु त,

वििान सल्लागार ि मख्
ु यलेखापररक्षक याींचा समािेर् असणारी बत्रसदस्यीय

सभमती, सदर कामाींपक
ै ी ककती कामे झाली, अद्याप ककती कामे र्व्हाियाची

आहे त, कामे एम.बी. मध्ये नोंदी केल्याप्रमाणे झाली आहे त ककीं िा कसे,
याबाबत चौकर्ी करण्यासाठी ननयक्
ु त करण्याचा ननणाय घेण्यात आला.
(३) हे खरे नाही.

सभमतीने एकूण ३.१३ को्ी रुपयाींपक
ै ी

आतापयंत रु.१.८० को्ी

एिढया रकमेची कामे (२४०० भस्स) तपासली आहे त.

या कामात सभमतीस

ककरकोळ त्र्
ु ी आढळून आल्या, ज्या सभमतीच्या हद.१५.०१.२०१८

च्या

अहिालात नमद
ा ा मक्तेदाराींकडून करुन
ू केल्या आहे त. सदर त्र्
ु ीींची पत
ू त
घेऊन त्यानींतरच त्याींना दे यक अदा करण्यात येत आहे . सदर सभमतीमार्ात
उिाररत कामाींच्या तपासणीचे काम सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

जह
ां ािर
ु ू गाि (मांब
ु ई) सेक्टर-२ मधील भि
ू र क्र. ४१ बी या भख
ू ड
इक्िेस्टा या १० मजली इमारतीमध्ये बेिायदा ि अनधधिृत
बाांधिाम िेल्याबाबत

(५४)

*

१०९२४७

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) जुहू गाि (मब
ुीं ई) सेक््र-२ मिील िक
ू र क्र.४१ बी या िख
ू ींडािर इमारतीचे
मालक आणण विकासक याींनी राबविलेल्या पन
ु विाकास प्रकल्पात इक्िेस््ा या
१० मजली इमारतीमध्ये बेकायदा ि अनधिकृत बाींिकाम करुन ि मोठया
प्रमाणात

सािाजननक

सवु ििाींच्या

िापराच्या

च्ई

क्षेत्राचा

ननिासीसाठी

बेकायदा िापर करुन अननयभमतता ि गैरप्रकार केल्याचे नक
ु तेच ननदर्ानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदिाात चौकर्ी करुन दोषी इमारत मालक, विकासक ि
आकका्े क्् याींचेविरुध्द कारिाई करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी माहे डडसेंबर,
२०१७ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना लेखी ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त ननिेदनातील मद्द
ीं ाने र्ासनातर्े कोणती
ु याच्या अनष
ु ग
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) जुहू गाि सेक््र २ मिील िक
ू र क्र. ४१ बी या
िख
ू ींडािरील इमारतीच्या तळमजला आणण पोडीयमिर जस्िभमींग पल
ु ाचे आणण
तळघरात स्िच्छतागह
ु असल्याचे हदनाींक
ृ ाचे अनधिकृतपणे बाींिकाम सरु
२०.०३.२०१८

रोजी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

स्थळननरीक्षणात ननदर्ानास आले.

महानगरपाभलकेमार्ात

करण्यात

आलेल्या

(२) सदर प्रकरणी लोकप्रनतननिीींचे डडसेंबर, २०१७ मिील लेखी ननिेदन
आढळून आले नाही.

(३) ि (४) सदर अनधिकृत बाींिकामािर बह
ींु ई महानगरपाभलकेमार्ात
ृ न्मब
मब
ुीं ई महानगरपाभलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) अन्िये हदनाींक

२०.०३.२०१८ रोजी नो्ीस बजािण्यात आली असन
ू , महानगरपाभलकेमार्ात
पढ
ु ील कायािाही सरु
ु आहे .

-----------------
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निी मुांबई ऐरोली सेक्टर-१५ मधील बाजार सांिुलाच्या दरु िस्थेबाबत
(५५)

*

१०५३४०

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाि), श्री.श्जतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.किसन
िथोरे (मरु बाड), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मब
ुीं ईतील ऐरोली सेक््र-१५ येथील भसडकोने उिारलेल्या बाजार
सींकुलातील

इमारती

मिील

गाळयाींची

अत्यींत

दरु िस्था

झाली

असन
ू

गाळयाींच्या िापर अनेक िषांपासन
ू करण्यात येत नसल्याने तेथील गाळयाींचा
गैरिापर सरु
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाजार सींकुलाच्या इमारतीचा िापर भसडको करीत
नसल्याने सदर इमारतीची जागा सामाजजक ककीं िा लोकपयोगी उपक्रमाींकररता
निी मब
ुीं ई महानगरपाभलकेकडे हस्ताींतररत करण्यात यािी अर्ी मागणी
तेथील नागररकाींची असल्याने या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक

२ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास र्व्यिस्थापकीय सींचालक, भसडको
याींना ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींची मागणी ि उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने
ु ग
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ि (३) ऐरोली, सेक््र १५ मध्ये भसडकोने ४८ गाळयाींचे र्व्यापारी सींकुल
बाींिले असन
ू त्यापैकी २६ गाळे सन १९९७ ते सन २००० या कालाििीत
िा्प ि करारनाम्याद्िारे िाजी विक्रेत्याींना िाडेतत्िािर िा्प करण्यात आले

आहे त. मात्र, सिा गाळे िारकाींनी िा्प केलेले गाळे बींद अिस्थेत ठे िले

असल्याने सींकुलाची दरु ािस्था झालेली आहे . दरम्यान सींकुलाची जागा
सामाजजक

अथिा

लोकपयोगी

उपक्रमासाठी

निी

मब
ुीं ई

महापाभलकेकडे

हस्ताींतरीत करण्याच्या मागणीचे कोणतेही ननिेदन भसडको कायाालयास प्राप्त
झालेले नाही.
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मात्र,

गाळयाींची

दरु ािस्था

ि

होणारा

गैरिापर

लक्षात

घेता

करारनाम्यातील अ्ी ि र्तींनस
ु ार तपासणी करुन यथायोग्य भसडकोमार्ात
ननणाय घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मांब
ु ईतील अनधधिृत गॅस भसलें डर परु िठादाराांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(५६)

*

१०४९७७

अॅड.आभशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन
आर.तभमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पश्श्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (भमरा भाईंदर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कमला भमलमिील अजग्नकाींडानींतर महानगरपाभलकेच्या ितीने मब
ुीं ईतील

७०० हॉ्े लिर केलेल्या कारिाईमध्ये हॉ्े लसमध्ये परिानगीपेक्षा अधिक

प्रमाणात अनधिकृत गॅस भसलेंडर जप्त केले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताब्यात घेतलेले हॉ्े लसमिील अनधिकृत गॅस भसलेंडर

ठे िण्यासाठी महानगरपाभलकेकडे र्व्यिस्था नसल्यामळ
ु े अनतर्य िोकादायक
असलेले

गॅस

भसलेंडर

सींबधीं ित

कींपन्याींना

परत

महानगरपाभलकेने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

करण्याचा

ननणाय

(३) असल्यास, अर्ा प्रकारे अनधिकृत गॅस भसलेंडर परु िणाऱया परु िठादाराींची
सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार अर्ा प्रकारे अनधिकृत गॅस भसलेंडर परु विणाऱया
परु िठादाराींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कमला भमलमिील अजग्नकाींडानींतर मब
ुीं ईतील

हॉ्े ल्स, रे स््ॉरीं ्स, पब्ज इत्यादी विरोिात बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात
ृ न्मब
करण्यात आलेल्या कारिाईत गॅस भसलेंडसा अिैिररत्या िापरणे, परिानगीपेक्षा
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जास्त गॅस भसलेंडसा सींग्रहीत करणे या कारणाींमळ
ु े महानगरपाभलकेमार्ात
सम
ु ारे २६५२ गॅस भसलेंडसा जप्त करण्यात आले आहे त ही िस्तजु स्थती आहे .
(२)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमार्ात

जप्त

केलेले

अनधिकृत

भसलेंडसा

ठे िण्यास परु े र्ी सरु क्षक्षत जागा उपलब्ि नसल्याने तसेच िविषयात एखादी
दघ
ा ना घडून सींिार्व्य जीवित ि वित्तहानी ्ाळण्यासाठी िारत सरकारच्या
ु ्

उपक्रमातील सींबधीं ित गॅस कींपन्याींना भसलेंडसा परत करण्याचा ननणाय घेण्यात
आला आहे .

(३), (४) ि (५) अर्ा प्रकारे अनधिकृत गॅस भसलेंडरचा परु िठा करणाऱया
वितरकाींविरुध्द

कडक

कारिाई

करण्याबाबत

तसेच,

पदपथ/रस्त्यािर

खाद्यपदाथा बनविण्यासाठी गॅस भसलेंडसाचा अनधिकृत/परिान्यापेक्षा जास्त

िापर होत असल्याचे आढळून आल्याने योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत िारत
सरकारच्या उपक्रमातील गॅस कींपन्याींना बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमार्ात
ृ न्मब
हदनाींक ०१.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे .
-----------------

मुांबई वििास आराखडयानुसार खल्
ु या मैदानासाठी राखीि असलेल्या
भूखड
ां ािर इमारतीचे अनधधिृत बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत

(५७)

*

१०९६४५

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे ककरोळ, पींतनगर, घा्कोपर (मब
ुीं ई) येथील सी्ी सर्व्हे नीं.५७४०,
र्ायनल प्लॉ् नीं.३५२, ्ीपीएस नीं.३ या िख
ींु ई
ू ींडािर सन १९९१ च्या मब

विकास आराखडयानस
ु ार खुल्या मैदानासाठी राखीि असलेल्या आर-१ या
िख
ू ींडािर ५ मजली इमारतीचे अनधिकृत बाींिकाम करण्यात आल्याचे तसेच

आर-२ िख
ींु ई
ू ींडािर १६ मजली ३ इमारतीच्या बाींिकाम प्रस्तािास मब
महानगरपाभलका

इमारत

प्रस्ताि

वििागाने

ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

मान्यात

हदल्याचे

नक
ु तेच

(२) असल्यास, सदरहू िख
ू ींडािर म्हाडाच्या १३ इमारतीत ४१६ कु्ुींबे राहत
असन
त्याींना खेळणे, र्व्यायाम करणे, जॉगीींग करणे आदी सािाजननक
ू
िापरासाठी,

िख
ू ींड

राखीि

असताना,

तसेच

सदर

एकूण

िख
ू ींडाच्या
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क्षेत्रर्ळापैकी, २५ ्क्के खल
ु ी जागा ठे िन
ू प्रकल्पास मान्यता दे णेबाबत,

आयक्
ु त, मब
ुीं ई महानगरपाभलका याींनी स्पष् र्ेरा हदला असतानाही इमारत

प्रस्ताि वििागाचे अधिकारी याींनी सदरहू र्ेऱयाचे पालन न करता ५ मजली
इमारत बाींिण्यास परिानगी दे ण्याची कारणे काय आहेत,
(३) असल्यास, महानगरपाभलका आयक्
ु ताींचे आदे र् तसेच डी.सी.रुल आणण
महानगरपाभलका अधिननयमाींचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी
करुन

महानगरपाभलका

ि

म्हाडाच्या

तसेच

विकासक

र्ासनातर्े कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,

याींच्याविरूध्द

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ईच्या सन १९९१ च्या मींजूर विकास
ृ न्मब
आराखडयानस
ु ार सदर िख
ू ींडािर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण दर्ाविलेले
नाही.

सदर िख
ू ींड हे म्हाडाच्या घा्कोपर येथील अभिन्यासामिील आहे त.

बह
ुीं ई महानगरपाभलकेने त्या हठकाणी बाींिकाम परिाने हदलेले आहे त.
ृ न्मब
(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी महापाभलका आयक्
ु त याींनी “ले आऊ्मध्ये आिश्यक

असलेल्या मनोरीं जनाची मोकळी जागा ठे िली आहे हे बघणे” असे र्ेरे
नोंदविलेले
खेळाचे

होते.

सदर अभिन्यासामध्ये विकास ननयींत्रण ननयमािलीनस
ु ार

मैदानाकररता

ि

करमणुकीच्या

मैदानाकररता

आिश्यक

सोडण्यात आलेला आहे, असे म्हाडाकडून स्पष् करणेत आलेले आहे .

िख
ू ींड

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
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